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Arbeids-markedet og de døve

Bedriftene er idag inne i en vanskeligere periode enn på mange år, og dette
gir seg utslag i et strammere arbeidsmarked. Det vil si at stillingen idag er en
helt annen enn for noen år siden.

Den økende arbeidsledighet har ført til at bedriftene ingen vansker har med å
skaffe seg arbeidskraft, og følgelig også forlanger det beste av sine folk. Bedrifts
livet er ikke tjent med, og har heller ikke råd til å holde, arbeidstakere som ikke
fyller sin plass, og bedriftene krever idag punktlighet og dyktighet av sine ar
beidere. Folk som kommer slengende etter arbeidstidens begynnelse, eller skofter
unødig, vil som oftest øyeblikkelig bli satt utenfor og erstattet med mere pålite
lige arbeidere. Dette gjelder såvel døve som hørende.

Når vi nevner dette, så er det fordi de unge døve skal forstå hvor alvorlig
stillingen er idag, at det er et varsko, en advarsel mot å tro at man vil ta spesielle
hensyn til de døve i en tid da det er mye ledig arbeidskraft på arbeidsmarkedet.
Vær også klar over at den tid er forbi da man kunne bytte jobb like ofte som man
byttet skjorte.

Vi skriver ikke dette fordi vi mener det er en vane blant de døve å fare slik
fram, men for å understreke den alvorlige stilling bedriftslivet befinner seg i
idag, og for å gi et godt råd til de unge døve som skal ut i arbeidslivet, og kflnskje
ikke fullt ut forstår hvor vanskelig stillingen er på arbeidsmarkedet. -

Vi har bevis for at de døve som utfører sitt arbeid samvittighetsfullt og trofast,
er godt likt av bedriftslederne og at de forstår å verdsette de døves innsats i
arbeidslivet.

Er det slik at man føler å ha kommet på «feil hylle» så må man for all del ikke
slutte i sin stilling før man har fått et nytt arbeid.

Vi vil gi de døve det råd å yte sitt aller beste på sin arbeidsplass, og derved
bevise at også yi døve fyller vår plass i arbeidslivet fullt ut!

Red.



Men jeg har det imot deg, at du har
forlatt din første kjæ'rlighet

Joh. Apb. 2,4.

Døves Kvinneforening, Oslo,
avholder medlemsmøte mandag 9. mars kl. 19 (7)

i Gustavsgt. 1.

Trikk går til Bogstadveien og Bislet.

Buss nr. 21 til Bislet.

(Forts. fra foreg. nr.)

Litt om de døves forhold

Styret.

kun 1% sier at de bruker talespråk
i deres daglige liv!

Spørsmålet om talemetode eller
tegnmetode diskuteres meget ivrig
i USA både blant de døve selv og
blant døvelærerne. Jeg traff endel
voksne døve mens jeg var derover,
og de var alle sammen ivrige til
hengere av tegn- metoden. Det er
de døves naturlige språk, sier
de. Man kan godt lære en døv tale
språket, men det tar i de fleste
tilfelle så lang tid og krever så
mye arbeid at det ikke blir tid til
å lære de døve tilstrekkelig mange
kunnskaper.

Det er j o et gammelt stridsspørs
mål, som de danske døve også kjen
ner. Det er ikke så lett uten videre
å avgjøre hvem som har rett, men
mon ikke det gjelder her, som så
mange andre steder, at sannheten
ligger midt imellom de to ytter
punkter?

Jeg husker tydelig hva jeg tenk
te når j eg talte med de døve i
USA - flere av dem var selv døve
lærere - jeg tenkte: Dere er så
ivrige tilhengere av tegnmetoden,
men dere er samtidig så dyktige
til å tale, at dere beviser at tale
metoden slett ikke er så dårlig
som dere gj ør den til!

Det samme tenkte jeg da jeg be
søkte Gallaudet College i Washing
ton D. C., det er et universitet for
døve - her studerer 3--400 unge
døve menn og kvinner litteratur,
språk, historie, naturvitenskap m.
m. De tar eksamener som er
offisielt anerkjent, og som skaffer
dem gode stillinger som døvelæ
rere, vitenskapsmenn, teknikere
etc. Disse undervises etter «den
kombinerte metode», som jeg om
talte ovenfor, og de var alle per
fekte i å bruke tegn og håndalfa
betet - men de fleste var også
dyktige til å bruke det talte språk!

Hjertelig velkommen!

USA

har kjempet mot synden; du har
prøvd å være lydig mot Gud. Du
har vært med å arbeide for at
andre skulle få øye på Jesu kjær
lighet og komme til å tro på ham.
Du har gjort alt dette for Jesu
skyld og er ikke blitt trett. Men
har du under alt dette bevart din
første kjærlighet? Elsker du Jesus
like varmt idag som da du første
gang så hans kjærlighet? Husk
hva Jesus selv sier: Jeg vet at du
har utstått mye og har tålmodig
het, men jeg har dette imot deg,
at du har forlatt din første kjær
lighet. Passer dette på deg? Prøv
deg selv for Guds ansikt! Og om
du ser at kjærligheten er blitt
kald, vend da om! Kom tilbake
til den Herre Jesus! Bekjenn din
synd og din kulde for ham; se
hans gjerninger for deg. Begynn
så igjen å takke ham for hans nå
de. Bli ved å se på hans kjærlig
het, slik at du kan elske ham igjen.

Herre Gud! Gi oss kjærlighet!
Lær oss å elske deg mere for hver
dag som går.

Amen.

og bruker håndalfabetet og tegn
på samme tid.

I den undersøkelse j eg fortalte
om før, opplyser 78% av de døve
at de bruker tegn og håndalfabet,

I.

Kan du huske den tid da du
først fikk se at Jesus var din frel
ser? Du hadde lært din synd å
kjenne, og din syndebyl'de lå
tungt på deg. Du hadde klaget og
sagt: Min synd, min synd! Og
du hadde spurt om hjelp mot den
ne din synd. Da fikk du øye på
Jesus Kristus, at han hadde lidd
og at han var død for din synd.
Da fikk du se at der var syndsfor
latelse for deg å få i Jesu navn.
Hvor brente ikke da ditt hjerte i
deg! Hvor full av takk og pris var
du ikke da! Du kunne aldri bli
trett av å undre deg over at han
ville være din Frelser. Da følte
du at du elsket ham. Da sto du i
din første kjærlighet.

Siden er det muligens gått
mange år. Men hvordan er det
med din første kjærlighet? Er ditt
hjerte ennå fullt av takk for Jesu
store gj erninger for deg? Du har
kanskj e levet under vanskelige
forhold. Du er blitt hånet og spot
tet fordi du bekjente Jesu navn;
og du har lidd med tålmodighet.
Du har arbeidet i Guds rike. Du

J eg tror de fleste døve i Dan
mark hal' hørt om noen av de ame
rikanske døveskoler Som Clark
School, Lexington School og flere
andre. Det er verdensberømte sko
ler som underviser meget dyktig
etter talemetoden. Men slett ikke
alle skoler i USA er taleskoier.
J eg tror nesten man kan si at de
fleste døveskoler over der er me
get tegnpreget. Like fra begyn
nelsen av amerikansk døveunder
visnings histOl"ie har tegn-metoder
vært de mest brukte, og det er
de stadig vekk.

Noen skoler underviser bare de
best begavede barna etter tale
metoden, resten av barna opplæres
med tegn og håndalfabet. Andre
skoler bruker det man kaller «den
kombinerte metode» d.v.s. de taler
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Vitnes underviser i en forberedelsesklasse på døveskolen i staten
Indiana.

En høyskoleklasse i Indianapolis. Lærerinnen var helt døv, men
en (IV de dyktigste Vitnes så i USA!

For meg syntes det derfor som
om det ene ikke utelukker det an
net. Slik å forstå: En døv kan ut
merket lære både å bruke tegn
språk, håndalfabet og talespråk.
Derfor tror jeg ikke at tegnspråk
tilhengerne har rett, når de sier at
det er tidsspille å lære de døve tale
språket. Mlm jeg tror heller ikke
at den rene talemetodens tilhen
gere har rett når de forbyr de
døve barn å bruke tegn og sier
at det er meget skadelig.

Jeg besøkte flere skoler hvor
man underviste alle de yngste
klasser (opp til 5 eller 6. klasse)
etter talemetoden. Når barna er
bekjent med talespråkets prin
sipper og bruk, begynner man å
legge vekt på tilegnelsen av kunn
skaper (geografi, historie, natur
fag osv.), og til dette benytter
lærerne «den kombinerte metode»,
de både taler, bruker tegn og hånd
alfabet når de underviser. Ved å
tale og bruke håndalfabet følger
undervisningen det talte (og skrev
ne) språks oppbygning, og ved å
bruke håndalfabet og tegn gjør
lærerne det samtidig lettere og ty
deligere å forstå for de døve. Hele
undervisningen blir på den måten
meget effektivere og meget hurti
gere, man kan lære de store barn
mye mere enn om man benyttet
bare det talte språk. Det forekom
mer meg at dette er en god metode.

De fleste amerikanske døve har
lengre skolegang enn de døve her i
Danmark. Mange begynner sin
skolegang når de er 4-5 år, og
de går ofte på skolen til de er 18
år gamle. På noen skoler hadde
man elever helt opp til 22 års al
deren! Men skolegangen er for
skjellig i de forskjellige stater, så

det er ikke lett å fortelle nøye
hvor lenge de døve går på skolen
derover. Men jeg tror nok man kan
si at de fleste går på skolen i 12
år eller mere.

Nesten alle døveskoler har ek
samensavdelinger, hvor de døve
kan ta eksamen som hørende unge
kan.

Selvføgelig er det bare de dyk
tigste og flittigste døve som kan ta
eksamen, de andre kommer i en
mere «praktisk avdeling», hvor
de lærer et eller annet fag. Mange
av døveskolene har store og flotte
avdelinger med forskjellige verk
steder og trykkerier, hvor de døve
utdannes til snekkere, skomakere,
bakere, typografer og mye annet.
For pikene har man kjøkken, sy
stuer, smykkeverksted og skjønn
hetssalonger, hvor de kan bli ut
dannet. Alle disse avdelinger er ut
styrt med de mest moderne maski
ner og apparater.

Det merkeligste er bare, at selv
om man gjør så mye for de døves
praktiske utdannelse, så er det
meget få som får en stilling i det
fag de er utdannet i på skolen.
Enten det nå skyldes at de ikke
har lyst på sine fag, men heller vil
arbeide med noe annet, eller det
er at de ikke kan finne noen ledige
plasser i sine fag. Det er mindre
enn 10% som får arbeide i det
fag de er utdannet i, fortalte en
skoleleder meg.

De dyktigste døve som kommer
i eksamensavdelingene, utdannes
ofte i kontorfag. De aller dyktigste
kan studere videre på Gallaudet
College, og de utdannes til mange
forskjellige fag og stillinger: tek
nikere, ingeniører, laboranter,
tannleger, arkitekter osv.

(Det skal dog sies at det er noe
lettere å gjennomgå en såkalt
«akademisk utdannelse» i USA
enn f. eks. i Danmark. Forresten
kan døve fra hele verden studere
på Galla:udet College - da jeg var
der møtte jeg to svenske døve og
en norsk.)

Det kan fortelles ennå mye mere
fra USA, men alt skal jo ha en
ende - også denne artikkel, ellers
får redaktøren ikke plass til den i
bladet.

Th. Vitnes i «Effata».

Døv mann som
vitenskapelig
instrument-maker

Blant personalet i Det norske
Meteorologiske Institutt arbeider
to menn som er døvfødt. Deres
navn er Olaf Hassel, født i 1898 og
Sven Braathen, født i 1911. Olaf
Hassel ble først ansatt som assi
stent i Klimaavdelingen i 1941.
Nå er han fullmektig i den samme
avdeling. Hans hobbyer astrono
mI.

Sven Braathen ble først ansatt
på et instrumentverksted i Oslo
i 1927, da han var 16 år gammel.
Etter 18 års arbeid i bedriften,
hvor han ble en særlig dyktig ar
beider, sa han opp for å gå over til
Meteorologiske Institutt. Hans
sjef fant ikke annen råd enn å for
høye Sven Braathens lønn to gan
ger for å kunne beholde ham så
lenge som mulig på verkstedet.
Tilslutt meldte han seg som an
søker til en avertert plass i Mete-
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8.0. Eitran
KORGEN
Etablert 1890

Båter - Møbler· Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

GODT UTVALG

Aktieselskapet Alpha, Moss

A.s Knappehtiset
Kongensgt. 29

OSLO

Fearnley & Egers Befragtningsforretning A.s

Passasjer. og Bilfergene Bastø I, Il, III
Moss - Horten
Godsrute Moss - Oslo og mellomsteder

Telegr.adr.: «Fearnley
«Fearntank»
«Fearntime»
« Fearnsale»

Telefon 42 08 30

OSLO

Holms Bakeri & Konditori
TROMSØ

Østlandets Melkesentral
Samarbeidsorgan

(or meieriene og melkeprodusentene

på Østlandet

**

Ved de tilsluttede ca. 50.000 melkepro
dusenter j 130 meierier ble det i 1957
innveiet ca. 475 mill. I melle Brutto·
verdien for denne var ca. 362 mill. kr.
og nettoverdien ca. 300 mill. kr.

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 • 1496
FREDRIKSTAD

4 TANDBERGS ~
.. PATENTKONTOR ilI Karl Johansgt. 13, Oslo. Tlf. 336170 .,

, PATENTER· VAREMERKER· MØNSTER

Sigurd Herlofson & Co. A.s

SKIPSREDERE

Drammensveien 88 b - OSLO

Telefon 56 31 90



Av Nils Andersen.

N

vi lø BRIDGE
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takket for tilliten ved å velge ham
til formann. Han rettet en takk til
de uttredende styremedlemmer, og
ønsket de nye velkommen i styret.
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Vel, når spillet ble spilt var
kontrakten 2 spar i ord. Utspill
kløver 10 som ble stukket med
konge. Det hele så noe vanskelig
ut for nord, men han var en ufor
glemmelig optimist og gikk trøstig
ivei. Ruter 5 som vest stakk med
konge, og fortsatte med hjerter 7
som fikk løpe til øst, som fortsatte
med kløver 4. E vant stikket hvor
etter ruter ess ble spilt, etterfulgt
av nok en ruter som ble stukket
av vest med knekt, nord spar 4 og

. Hamar og Omegns Døveforening

avholder vårfest i Håndverker
foreningen lørdag Il. april kl. 17.

Det blir servert kaffe og kaker,
senere aftensmat.

Underholdnin g: foredrag, film,
utlodning. \

De som vil delta, melder seg til
fru anna Hansen, Sverresgt. 54,
Hamar, innen 4. april. Ønskes
hotell, må dette nevnes i anmel
delsen. '

Velkommen!

Jan Re/sahl

gen fin. Her hadde man besøk av
pastor Dueland. Fru Nanna Han
sen var festkomiteens formann,
og bød på nydelig mat. Likeså ble
der framført et skuespill av Aud
Opsahl, Johanne Hårstad, Per
Byvold, Jan Refsdahl, Henrik
Hansen og Asbj. Finsveen, som
høstet stort bifall. Henrik Han
sen opptrådte som tryllekunstner.
I alt var det 52 deltakere på fes
ten, hvorav flere fra Oslo og Dram
men. Årsberetningen ble enstem
mig godkjent.

Hovedkasserer Per Byvold leste
opp regnskapet som ble godkjent
med noen mindre bemerkninger.
Feriehjemmets regnskap ved kas
serer Henrik Hansen, ble også god·
kjent.

Man gikk deretter over til val
gene. Formannen Ragnvald Han
genholen fraba seg bestemt gjen
valg. Til ny formann valgtes så
Jan Refsahl. Nestformann Sven
Torgersen. Sekretær Astrid An
dersen. Kasserer Arne Olsen (ny).
Hjelpekasserer Dina Lien (ny).
Styremedlemmer Johan M. Dahl
og Henrik Hansen. Varamann :
Per Hauklien. Hyttesjef for ferie
hjemmet «Mjøsgløtt»: Gunnar
Bjørkelund. Hyttekasserer: Hen
rik Hansen. Festkomite : Nanna
Hansen, formann, Johanne Hår
stad og Erling Skriden. Represen
tant til landsmøtet : Gunvor Ruud.
Varamann Sven Torgersen. Bygge
komite : Knut Byvold, fru Emil
sen, Per Byvold, Ragnvald Han
genholen og Henrik Hansen. Vara
mann: Jan Refsahl.

Ved årsmøtets slutt takket Gun
vor Ruud den avgåtte formann
Ragnv. Hangenholen for det dyk
tige arbeid han hadde nedlagt både
for foreningen og feriehjemmet
«Mjøsgløtt» i de to år han hadde
hatt ledelsen av foreningen. Den
nyvalgte formann, Jan Refsahl,

Hamar og Omegns Døvefore
ning holdt årsmøte på Ilseng Kafe
lørdag 21. februar under ledelse
av dirigenten Gunvor Ruud.

Formannen Ragnv. Hangenho
len åpnet møtet og ønsket med
lemmene vel møtt. Der var i alt
39 medlemmer tilstede. Dagsor
denen ble lest opp og godkjent.
Til dirigent valgtes Gunvor Ruud.

Sekretæren leste opp årsberet
ningen, og det viste seg at fore
ningen h2dde hatt et godt arbeids
år. Medlemstallet hadde vokst
sterkt, og der var utført et godt
arbeid på feriehjemmet. Flere vel
lykte fester var holdt, bl. a. var
juletrefesten i Håndverkerforenin-

Årsmøte på Hamar
Jan Refsahl ny formann.

orologiske Institutt. Den døve
ansøker ble uventet foretrukket
fremfor 4 konkurrerende hørende
instrumentmakere. I følge attest
fra sjefen har Sven Braathen ut
ført sitt arbeide med høyeste pre
sisjon. Siden 1945 har avdelings
sj efen i Meteorologiske Institutt
betrodd ham flere viktige viten
skapelige arbeidsoppgaver på in
strumentverkstedet. I de siste år
har han ofte forarbeidet etter
utenlandske bestillinger diverse
instrumenter. Høsten 1956 var
Sven Braathen overlesset med ar
beid for Det geofysiske år 1957
1958. Bl. a. ble en ny tallstempling
i vindretning og vindstyrkeregi
strator uteksperimentert. Da for
søkene stadig mislyktes påviste
den omtenksomme døve instru
mentmaker for sin fortvilte avde
lingssjef en skjult teknisk svikt,
som endelig ble eliminert siste dag
før avsendelsen av dette nye in
strument til Antarktis-ekspedisjo
nen.

Forøvrig har Sven Braathen
gjennom mange år gjort store tje
nester i døveforeninger i Oslo og
Drammen. For 20 år siden kjørte
han med motOl"sykkel 40 km fra
Oslo hver lørdag ettermiddag for
å lede og bygge et nytt prektig
feriehjem for døve i Drammen.
Han er gift med en døv dame og
har tre mindreårige hørende søn
ner. For 5 år siden ble hans første
barn døpt i Oslos lille døvekirke
under overvær av biskop Berggrav
og kronprins Harald.
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øst spar knekt, øst spilte kløver 7
som ble stukket med dame. Nord
fortsatte med sin siste kløver og
stakk med spar 10; Så spilte han
spar 8, Vest spar 9 og nord ess.
Hittil har øst-vest fått ett stikk i
hjerter, ett i ruter og en stjeling.
Tilsammen blir det 3. Har nå øst
K D i spar får han bare for dem,
resonerte nord, han har jo ikke
flere ruter og kløver tilbake.

Ut fra dette spilte han så nok en
spar og jo det stemte, han fikk de
2 siste stikk for hjerter ess og kn. til Lillebamlner

- -Vestfold
Vi hadde en hyggelig juletrefest

på Røde Kors' lokale i Sandefjord
lørdag 27. desember. Det var om
trent 50 voksne og 13 barn med.
Undertegnede skrev til pastor
Dueland og spurte om han ville
komme. Jo han ville med glede
komme, men noen dager før jul
fikk vi høre at han dessverre ikke
kunne komme, da han måtte reise
til Arendal. Vi ble skuffet, men
heldigvis kom løytnant Smevik til
festen. Det var en stor overraskelse
for oss at pastor C. Bonnevie
Svendsen kom. Formann Finn Ny
berg ønsket oss velkommen, sær
skilt pastor C. Bonnevie-Svendsen,
som ville komme overraskende,
men dessverre var han bare en liten
stund, da han måtte reise til
Hjemmet for døve i Andebu for å
feire julen med døve barn.

Straks etter at vi hadde spist,
holdt pastor C. Bonnevie-Svendsen
andakt over juleevangeliet og vi
sang julesanger. Etterat han var
gått, gikk voksne og barn rundt
juletreet noen ganger. Løytnant
Smevik sang med tegn. Vestfold
Døveforening har kjøpt et nytt
filmapparat, som Alf Melgaard
greier med. Vi så noen morsomme
tegnefilmer og noe vakkert fra ut
landet.

Og så var det utlodning på en
kurv med frukt, som Hoftuft vant,
og en kurv med varer, som Astrid
Sørensen vant.

Straks etter kom en vakker jule
nisse med en sekk full av julegaver,
som hlln under stor jubel delte ut
til både store og små.

Festen sluttet nærmere midnatt,
kl. 11.30.

O.H. O.
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Alle som kan velge, vil sikkert
ha sin ferie før hundedagene be
gynner. Ifjor begynte de 23. juli.
To dager etter, på selveste Jakob
Våthatt, dro jeg på ferie - med
paraplyen som følgesvenn. Jeg
sov meg over fjellet til Oslo, men
da jeg på Østbanen nesten snublet
over Elsa, som har giftet seg til
et navn som jeg ikke klarer å sta
ve, trodde jeg ikke mine egne
øyne. Jeg gikk videre. Så oppdaget
jeg at jeg var våken, snudde og
hilste på henne. Men hun fikk an
takelig inntrykk av at jeg hadde
hjernerystelse. Verden ·er liten!

Snart etter satt jeg på toget til
Lillehammer. Et merkelig påfunn.
Jeg ville en svipptur dit for å se
en av våre egne løpe omkapp med

orges beste ungdommer. Reidar
Brenden altså. Han sto på stasjo
nen der sammen med sin «vert»,
Knut Hølen fra Fåberg, som har
fått tilnavnet «Studenten».

Lillehammer er en idyllisk by.
Den ånder av fred. Såvel byen som
omegnen synes å være sammen
satt av biter fra hele landet, og
allikevel passer det hele så godt
sammen. Det er Norge i et nøtte
skall. Her er «bondeheimer» og
«kaffistover» med messing og kop
per på veggene, rosemalt inventar
og oppvartersker i bunad. Det el'
en egen sjarm man møter - jeg
syntes det roptes til meg:

Sett deg på en heil-norsk bak
og syng med velbehag . . . .

(Jeg kom dessverre også til å
sette mine ben i en moderne restau
rant, hvor det ved hvert bord satt

minst fire mann over sine ølglass,
mens tobakksrøyken lå som et
teppe over hodene på dem. Det
ødela litt av inntrykket.)

Lillehammer er som skapt til å
være sentrum for Gudbrandsdalen,
dette stykke vaskeekte norske na
tur. Og heldigvis later det til at
man alvorlig går inn for å bevare
den gamle kultur og holde tradi
sj onene vedlike, selv om man ikke
kan hindre at ett og annet moderne
bygg skyter opp - og at byens
unge damer tripper omkring på
høye heler, med usannsynlig røde
lepper og stivet underskj ørt.

Lillehammer er mest berømt for
sitt klima og for Maihaugen.

J eg tror fremdeles på det glim
rende klimaet. Selv om jeg opp
levde å få hodepine akkurat der l

Og Maihaugen. - Den må ligge
høyt, tenkte jeg, og så gikk jeg
oppover, gjennom et nydelig park
anlegg og videre opp til jeg støtte
på Anders Sandvigs vei. Tannle
gen Anders Sandvigl Det er jo han
som har æren for Maihaugen, De
Sandvigske Samlinger. Snart gikk
jeg gjennom inngangsportalen og
oppover stien med den solide ski
garden på venstre side. Skigardene
er vel noe sær-norsk, og det er litt
aven kunst å sette opp denne form
for gjerde, det vet jeg av erfaring
fra min barndom. Navnet kommer
av at det brukes skier (= lange,
flate trestykker - i nyere tid
hovedsakelig bakhun, som er side
stykkene, eller skal vi si«skalkene»
man får av tømmerstokkene når
de skjæres til materialer), og gard



kan vi godt oversette til gjerde.
(Eks.: tanngard; tennene våre
danner også et slags gjerde, som
tannlegen av og til må reparere.)
I våre dager blir skigardene (se
bildet, hvor jenta sitter på en så
dan) mer og mer sjeldne.

Jeg hadde ikke god tid på Mai
haugen, og jeg ville ikke gjøre som
de amerikanske turistene, som er
kjent for at de bare flyr fra sted
til sted og lar seg fotografere ved
de mest berømte severdighetene,
så de kan bevise at de har vært
der. Nei, jeg tok det med ro. De
søte, bunad·kledde jentene som
viste omkring, holdt jeg meg borte
fra. De kunne knapt være til
nytte for meg.

Det som særlig kjennetegner den
gamle norske bondebebyggelse, er
det grove tømmeret i veggene.
Man ser sjelden tømmer av slike
dimensjoner i våre dager. Man
snakker om rov-hogst. Skogene
tynnes for sine vordende kjemper.
De faller nå hovedakelig for motor·
sag før de blir skikkelig voksne.
Det er ikke lenger som det skal
være med kjærligheten til skog
og jord. Pengebegjæret har tatt
overhånd. Men det er heldigvis
fremdeles noen som er glad i sin
skog og sin jord. Jeg har sett det.

Den lille trekirken virker rø
rende. Den er skapt av mennesker
som trengte den, og de ofret sik
kert meget av sine private midler
for å få kirken bygd. Derfor følte
de sikkert også at kirken var deres
egen, og at Gud var nær dem der.
Kirken virker så intim. Alle kirker
burde være små og bygd av tre.
I store og kalde kirker synes Gud å
være fjern; man kan nesten tvile
på om Gud kan slippe inn. Guds
tjenester i friluft og i små kirker
(f. eks. døvekirkene ) virker ster·
kest.

Som en temmelig brutal kon
trast til den lille og intime kirken,
sto gapestokken ved dens inngang.
Gapestokken er kanskje d'lt gru
somste torturredskap verd ~n har
sett. Det hendte ikke så sjllld~n at
fortvilede piker som fikk barn
utenfor ekteskap ble satt i gape
stokken. De kunne være voldtatt
eller bedratt, men det hjalp som
regel ikke om de kunne peke ut
barnefaren. Han gikk fri, mens den
ulykkelige piken ble lenket ved
inngangen til kirken og utsatt for
alles spott og spe. I slike øyehlikk
kunne et offer miste forstanden,
og det endte gjerne med selvmord.

Så ble liket gravd ned i uvidd
jord, et sted utenfor kirkegården.
Man kan undres på om det var
noen prest som turde lese skrift
stedet «Gud er kj ærlighet» eller
«Dømmer ikke, for at I ikke selv
skal dømmes» på dager da gape
stokken var i bruk ...

Bak kirken fant jeg en del mer
og mindre godt bevarte gravkors i
klebersten. Jeg studerte inskrip
sjonen på dem. Det var til dels
svært vanskelig, men meget in
teressant, syntes jeg. I våre dager
kan man nok ikke tenke seg å gi
sin mors eller bestemors gravsten
en innskrift som:

Her under hviler
det Jordiske af den

gamle afdøde Kone . .osv.

Man får gjerne inntrykk av at
folk i «gamle dager» var harde og
behandlet barna på en helt annen
måte enn man gjør nå. Vi kan lese
så mangt om barn som ble satt ut,.
oppfostret hos andre o. likn. Vi
tror gjerne at barna gikk for lut
og kaldt vann, som vi sier. - Men
at man iallfall for mer enn hundre
år siden kunne holde av et lite
pikebarn i aller høyeste grad, gir
inskripsjonen på et kors klart ut·
trykk for:

Her lagdes ned til hvile
det Jordiske af det i

Herren hensovende Pige Barn
Olia Olsdatter Weikle

født den 20 Marts 1851
døde den 2 Februar 1853

Og derpå følgende fire vers:

Her din Levetid var kort
Thi i Livets lyse Morgen
Blev du kaldet fra os bort
Ak, vi dybt mon føle Sorgen.

Men forgjæves er vart Raab
Her kan Ingen vække Døde
Vi kun trøstes ved det Haab
Glade vi dig hisset møde.

Og vi veed at Herren gav
Han og tog dig bort fra Støvet
Hvil du Lille! sødt i Grav
Herrens Navn vær evig lovet.

Skjønne Lille! o, dit Minde
Vær velsignet altid vel
Himlens Fred din Grav omringe
Du elskte Barn, farvel, farvel!

Jeg var dypt grepet. Jeg syntes
jeg så moren i grenseløs sorg ved
en liten vugge. Og jeg tenkte: Så
utrolig det er at voksne mennesker
kan jamre seg over at de f. eks. er
døve eller tunghørte, over skatt og
tusen andre ting! Så ubetydelig det
er sammenliknet med å miste sitt
lille barn! - Men slik er dessverre
verden innrettet: De som har
minst grunn til å klage, klager
mest ...

Neste mål var de gamle verk·
stedene, som kanskje er Maihau
gens største severdighet. Disse var
imidlertid ute av drift denne da
gen, så jeg gikk forbi og videre til
setergrenden, som ligger rundt et
stort tjern. Hvor tjernet smalner,
går en bro over, og her sto en flokk
turister og moret seg. Først forsto
jeg ikke riktig. De kastet brød
smuler ut i vannet, uten at det
var noen svømmefugler å se. Men
brødsmulene forsvant. Nå kunne
jeg se det; ørret-yngel i tette sti
mer sloss om smulene. Vannet
rent kokte av tusenvis 3-4 cm
lang yngel. De sto så tykt at van
net liknet boblende grøt. Til sist
ble det kastet noen hele skiver ut
i vannet. Yngelen gjøv løs på ski
vene, Eom seilte avsted i god fart
rundt omkring. Rett som det var
lå det noen og sprellet oppå ski
vene. Men skorpen var seig. Først
da den myknet av vannet begynte
skivene å minke, men jeg gikk vi
dere. før kalaset var til ende.

J eg angrer ikke på min lille tur
t il Lillehammer. Byen er sannelig
et besøk verd. Og har du anledning
til det, så besøk denne bven du
også. Men ta det med ro. Man ny
ter ikke noe i hastverk.
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Salg kun til forhandler
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Brødrene Sørheim
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Pastor Vogt-Svendsen: En dyp menneskelig tragedie

«Verdens Gang» 1312-59:

Den døvstumme overfallsmann
kom tilbake til hjemmet i morges

Dyp menneskelig tragedie ligger
bak det brutale overfallet på vakt
mester Olaf Holmen ved Hjemmet
for Døve ved 19-tiden i går kveld.

Den døvstumme analfabeten
Kåre Vangen, som ble tatt like
ved Døvehjemmet i morges, var
kjent som en grei og hyggelig
kar. Han kom til Nordstrand 3.
februar og får det beste skuss
mål av alle på hjemmet.

Ingen undervisning
Til tross for at han siden fødse

len hal' bodd på et så sentralt sted
som Norderhov, har han aldri fått
undervisning, og kunne da han
kom tilordstrand bare gjøre
rede for seg på «naturmetoden»,
dvs. ved enkle fakter.

For noen år siden forsøkte man
å plasere ham på døveskolen i
Holmestrand, men Vangen rømte
etter to dager og kom hjem til

orderhov, helt knekket av lunge
betennelse. Siden har han hjulpet
til hjemme.

Lærevillig
Da han kom til Hjemmet for

Døve på Nordstrand var han in
teressert i å lære; og to lærere gikk
i gang for at han skulle ta igjen
alt det han hadde forsømt i sin
ungdom. Spesielt interessert var
han i snekkerfaget, hvor vaktmes
ter Holmen hjalp ham.

Det kom derfor som et sj okk da
Vangen plutselig trengte seg inn
til vaktmesteren ved 19-tiden uten
å banke på. Med alle tegn på sinns
forvirring ble han stående i stuen
hvor vaktmesteren, hans kone og
datter oppholdt seg.

- Bli med her, virket det som
om han ville si til den gamle vakt
mesteren, og Holmen ruslet ut i
gangen.
. I dim vesle gangen begynte plut
selig den døvstumme å slå etter
vaktmesteren med en skomaker
hammer.

Kampen fortsatte utover gårds
plassen, og de to kjempende kom
helt til utkjørselen mot Solveien
der vaktmesteren fikk overtaket
og fikk satt seg på sin overfalls
mann og holdt ham nede.

Det var da hjemmets bestyrer,
pastor Conrad Vogt-Svendsen, kom
til stede, tilkalt av vaktmesterens
datter.

- Begge to var helt blodige, for
teller han til VG. Vaktmesteren
gikk inn for å vaske seg da jeg
kom, og jeg begynte å snakke med
Vangen. Han virket meget urolig,
men a e er vert til ro. Det
gikk noen minutter, så ble han
skremt igj en. Ved hj elp av fakter
fortalte han meg at han hadde
slått vaktmesteren og at politiet
ville komme, sette håndjern på
ham og kj øre ham i fengsel.

Politiet alarmert
Etter en dramatisk armbevegel

se stakk Vangen av gårde og for
svant i Solveien mens politiet ble
varslet.

I hele natt har politipatruljer
vært på utkikk etter overfallsman
nen, og i morges ble han pågrepet
like ved hjemmet.

Siste:
Kåre Vangen er nå sluppet ut av

arresten og kommet tilbake til
Nordstrand.

1I;II'I'I;II_1I;II'I'I;II""'''''''''''''''''''''''rQlll;!IlI;II'I'I;II_1I;II'I'I;IIg g
g t Dødsfall t g
lll:lllt:llll:lllllil~~II:lIllIilIl:lllt:llIl:lllt:llIl:lllt:ll~J
Reidar Jensen

I sørgeskaren ved Reidar J en
sens gravferd lørdag på N. Eiker
kirkegård, var mange medlemmer
av Drammen og Omegn døvefore
ning møtt fram. Døveprest Due
land talte i tilknytning til Romer
brevet 14.7-8: «For ingen av oss
lever for oss selv, og ingen dør for
seg selv, for om vi lever, så lever
vi for Herren, og om vi dør, så dør
vi for Herren. Enten vi lever eller
dør, hører vi Herren til». Pastor
Dueland la ned krans fra foreldre
og søsken. Sogneprest Djuvik la
ned flere familiekranser. Fra Nøs
ted Bruks fagforening ble lagt ned
krans, likeså fra Drammen og Om
egn døveforening. Fra arbeids
kamerater og arbeidsgiver ble også
lagt ned blomster.

KINA
Om skole- og forbundsanliggen

der fortelles at det i Kina og det
selvstendige område Indre Mon
golia er 56 skoler for døve. For
bundet heter Det kinesiske Vel
ferdsforbund for de døve. Formann
er: Wu Yun-fu (hørende) - men
i styret sitter 2 døve: Yu L-an og
Chen Chih, og en tunghørt, Wu
Yen-sheng. Man utgir ennå ikke
noe tidsskrift for døve. Chen Chih
er forresten medlem av døves
verdensforbunds styre.

LIBANON
I januar 1958 ble det stiftet

en døveforening i Beirut i Liba
non ved hjelp aven evangelisk
misjonsforening, og den hollandske
prest dr. A. J. Andeweg leder
denne. Til sommeren vil hollen
deren H. Bouwmann komme til
Beirut for å lede foreningsvirk
somheten. Misj onen har også opp
rettet et hjem og en aftenskole for
de døve som heter «Mission Cen
ter for the Deaf» med dr. Andeweg
som leder og fru M. Khourg som
sekretær. Hjemmet står også åpent
for utenlandske turister på gjen
nomreise. Adressen er: Home for
the Deaf, Bourg Abou Haidal',
Lmm. de Mons Toufic Habib,
Beirut, Libanon.

I Bourg Hammond ved Beirut
finnes også en døveskole, men
bare for armeniere. Døve arabere
får ikke adgang der, men i fore
ningen sitter armenierne og ara
berne fredelig sammen.

RUSSLAND
I Russland ble det i 1957 ut

gitt en tegnspråkbok så tykk som
en telefonkatalog. Den er skrevet
av herr I. Geilman og er på 596
sider med 1650 fotografier til like
mange tegn.

Den er trykt i 3000 eksemplarer,
og prisen er 25 rubler og 50 kopek.

SPANIA
Også i Spania er det utgitt en

tegnspråkbok: «El Lenquaje Mi
mico», av Juan Luis Marroquin.
Den er dog bare på 77 sider dupli
sert med 240 tegninger til like
mange tegn.
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Arbeidernes Landsbank A.s
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Youngstorget - OSLO
Telefon 335885

Olav Ringdal
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Sandvika Veveri A.s

HASLUM

Langseth Industri
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..
Bakeri - Konditori - Stjørdal. Telefon 4344
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Forh. i Trondheim av I.K. Lykke A.s
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IV. Internasj. Vinterleker for Døve

i Montana, Sveits, 27/1-1/2

Det møtte fram ca. 55 delta
kere fra 7 land ved vinterlekene i
Sveits. Fra Norge stilte det opp
9 gutter og 1 dame, og de gjorde
en meget god innsats. Den kon
kurransen våre folk fikk denne
gang, var nok hardere enn noen
gang før. Vi skjønte snart av sam
taler med utlendingene at de hadde
forberedt seg godt. - Det samme
kan vi vel si om våre egne, særlig
alpinistene. Vi var da også mest
spent på hvordan nettopp disse
skulle klare seg.

I dag, da lekene er gått over i
historien, kan vi være vel fornøyd
med den norske innsatsen. Like
ledes er lederne fornøyd med
guttenes oppførsel. Dette ga også
folk i Montana uttrykk for, sær
lig de på hotellet hvor vi bodde,
og av den grunn ble vi nordmenn
godt likt ogpopulære overalthvorvi
kom, både i fritiden, under trening
og konkurranse.

Forberedelsene til arrangemen
tet var dårlige. Dette ble det også
gitt uttrykk for ved CISS-kon
gressen av generalsekretæren for
CISS, Dresse. Han mente at sveit
serne burde ha gjort mange ting
helt annerledes og bedre. Et ek
sempel var trekningen foran kon
kurransene, som ble en rotet
affære. Vanligvis blir trekningene
foretatt så tidlig at resultatet
kommer i programmet. Vi savnet
ordentlig program, og derfor kunne
vi ikke legge slagplaner på be
tryggende måte, og vi vari villrede
nesten hele tiden.

Trekning
Første kveld i Montana ble le

derne bedt om å møte opp på en
restaurant, hvor trekningen for
15 km langrenn skulle foretas, og
det ble en merkelig forestilling.
Arrangørene hadde ikke tenkt på

pulje-inndeling, og de nordiske
land protesterte. Så holdt de på å
trekke slik at de sterkeste kortene
skulle få tidligst startnumre, som
det er vanlig for alpinistene. Vi
skjønte jo at de ikke hadde særlig
greie på langrenn, så vi måtte
igjen blande oss opp i det. Etter
mange forklaringer kom de endelig
igang, jeg tror vi holdt på i 2 timer.
Trekningen gikk ikke helt bra for
nordmennene, for de fleste fikk de
beste finner og svensker like bak
seg.

Trekningen for storslalåm ble
også foretatt den kvelden. Samme
historie gjentok seg. Vi måtte flere
ganger blande oss opp i diskusjo
nen. Tyskerne ville ha hele 6 mann
i første pulje, og de var nær ved å
få sin vilje. Etter lang diskusjon
klarte vi å få forsikring om at bare
3 fra hvert land kunne være med
i samme pulje, og da det hele så
ut til å være klart for arrangørene,
trakk de seg tilbake til et annet
rom, og senere foregikk trekningen
i overvær av bare en leder fra
hvert land. De ville visst ikke ha
mere publisitet.

Defileringen
Det ble bare 5 min. marsj for

deltakerne i prosesjonen. Vi gikk
fra Farinette til en åpen plass ne
denfor hotellet vårt. Bergenseren
Hans Lie var flaggbærer. Vi hadde
valgt ham på grunn av hans mange
tidligere bragder i vinterlekene, og
for hans alltid gode opptreden og
sportsånd. Langs ruten, og spe
sielt foran flaggborgen, var det
samlet mange tilskuere, og vi fikk
mest applaus hele veien. Om det
var fordi vi var fra Norge, eller
fordi vi marsjerte penest, kan jeg
ikke avgjøre.

Etter taler av et par prominente
hørende personer og den danske

president i CISS, J. P. Nielsen, av
la sveitseren Genton olympia
eden. Etter seremonien marsjerte
vi tilbake samme vei.

Resten av dagen gikk med til
trening. Alpinistene forsvant opp
på fjelltoppene og kom ikke til·
bake før det begynte å bli mørkt.
De var meget fornøyd med løy
pene. Særlig opptok utforløypa
dem. De syntes den var meget kre
vende, men ikke verre enn at de
skulle klare den fint. Langrenns
løperne var også ute og snuste i
sin løype, men de var visst ikke
særlig fornøyd med den.

15 km langrenn
Dagen for første start opprant

med strålende vær, og i solen steg
kvikksølvet på gradestokken til
nærmere 25 varmegrader. Det ble
selvsagt smøringsproblemer. 1500
meter over havet gikk løypa. Det
var snøslaps der hvor solen fikk
tak, mens det var gnistrende føre
i skyggen. Vi håpet at de sterke
finnene var like rådløse som oss,
selvsagt. Det var med spenning vi
ventet på starten. Med tanke på
de gode resultatene Finn Gjøen og
Asbj ørn Kj øsnes hadde oppnådd
i stevner hjemme, burde de klare

Asbjørn Kjøsnes
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seg fint. Våre forventninger ble
delvis innfridd.

J eg posterte meg omtrent midt
veis i løypa, med stoppeklokke og
reserveski. Finnen Kekalainen
(startnr. 5) var den første som
passerte, tid 20.20 min. Han var
en av favorittene. Osvald Olsen
og Erik Andresen passerte med ca.
23 min., og jeg regnet dem da for
å være ute av dansen. Asbjørn lot
vente på seg. Tiden sneglet seg
avsted. Endelig kom han, nokså
sliten, på 20.30, men da jeg sa
at han lå 10 sek. etter Kekalainen,
fikk han fart på seg. Halvannet
minutt etter kom Myllyoj a, som
hadde gått på 20 min., altså et
halvt minutt bedre enn Asbjørn.
Leikas passerte på 20.15. Tr~ fin
ner foran Asbjørn så ikke bra ut,
men den verste del av løypa gjen
sto, og der ville kanskje Vål' mann
klare seg bedre. Ennå håpet jeg
på Finn, men han passerte på
21.30. Det var lett å se at han
hadde dårlige ski. De glippet for
meget i motbakken.

Kekalainen var selvsagt først i
mål, og han ledet med tiden 45.41
helt til Asbjørn kom. Først ble det
notert 43.51 på ham, og vi kunne
ikke tro at finnp-ne kunne ha gått
så fort. Men like etter ble tiden
rettet til44.51, og så kom Mvllyoja
- fortere enn vi hadde ventet, og
vi var straks klar over at dette var
dagens seierherre. - Vel, det ble
sølv til Asbjørn, og det er ikke så
verst. Det hjalp ikke at Leikas
kom inn med energisk driv og ga
alt han hadde igjen av krefter,
men det var bare et sekund om å
gjøre. Finn hadde falt sterkt av på
slutten, så flere svensker gikk forbi
ham på resultatlisten. Fra Finn
til Osvald og Erik var det 2-3
minutter, så de to sistnevnte hadde
gått langt bedre enn ventet. I
rennene hjemme hadde Finn slått
dem med 10-12 min.

At Asbjørn klarte sølvet var
spesielt flott når vi tenker på at
han sist høst ble skadet i foten så
han måtte holdp, seg borte fra tre
ningen i lang tid. Han kom ikke
ordentlig igang før i november/de
desember, og fremdeles er ikke fo
ten fullt iorden. Jeg er ganske sik
ker på at h"n hadde tatt gullet
hvis han hadde kunnet trene uten
avbrekk. Nå var nok også smørin
gen av stor betydning. I den 200
m lange motbakken sto solen rett
på, og der holdt ikke nordmenne
nes smøring. Dette forringer like-
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vel ikke finnenes og svenskenes
innsats. Tyskerne og sveitserne
var det en lidelse å se på, der de
vaklet avsted, men de ga ikke opp!

1. Myllyoja, Finnland . . . . . . . . .. 44.08
2. Kjøsnes, Norge 44.51
3. Leikas, Finnland . . . . . . . . . . .. 44.52
4. Kekiilainen, Finnland 45.41
5. Jonsson, Sverige 46.50
6. Lehtola, Finnland . . . . . . . . . .. 47.21
7. Backman, Sverige. . . . . . . . . .. 48.14
8. Gjøen, Norge 48.23

10. Olsen, Ol"ge............... 49.35
12. Andresen, orge 51.03

18 mann fullførte.

Brynjulf Dammen

Storslalåm
Storslalåm-rennet skulle foregå

på Cri-d'Err, som rager 2350 m
over havet. Lang tid i forveif'n
hadde det samlet seg en anselig
tilskuermengde på startstedet,
hvor det var praktfull utsikt. Bl. a.
kunne vi skimte Europas høyeste
fjelltopp, Mont Blanc. Solen strålte
fra skyfri himmel, og vi var aller
ede begynt å bli påskebrnne. Jeg
hadde i forveien tatt meg en snar
tur opp på BeIla Lui, 2600 m. o. h.
sammen med langrennsløperne.

Storslalåm-løypa var fin-fin med
passende vanskelighetsgrad, slik
at ingen nybegynner kunne gå til
topps. Våre tre beste fikk tidlige
startnumre, og de kunne legge
ivei i en vel preparert løype.

J eg sto ved startstedet for å
påse at guttene våre ikke somlet
seg bort før start, men det var
unødvendig å passe dem. De var

altfor ivrige etter å komme avsted.
Da jeg ikke kunne se helt til mål,
tok jeg tiden på dem halvveis i
løypa, så jeg kunne finne ut noen
lunde hvordan de lå an i forhold
til de andre. Jeg må si at det her
var nærmest klasseforskjell mel
lom våre tre beste og resten av del
takerne. Teknikken og beregnin
gen ved kjøringen gjennom portene
var helt forskjellig. Våre tre beste
siktet seg gjennom portene med
minst mulig sving, mens de andre
bremset og tok meget større svin
ger. Dette viste seg igjen på mel
lomtidene. Kjell Larsen var en av
de raskeste, og jeg regnet med at
det skulle holde til førsteplass. Lie
kom nærmest ham, med Dammen
like etter. Slik var altså stillingen
halvveis, men det hendte meget
på resten av strekningen, som var
den vanskeligste del, og hvor man
ge ble disket. Larsen kjørte på en
portstolpe og laget tre nydelige
kråkestup. Den ene skien brakk
tvers av. Det var ca. 150 m til mål,
men Larsen ga seg ikke. Under
voldsom applaus gikk han over
mål på en og en halv ski. - Samme
sted ble Lie disket, da han kjørte
forbi en port. Han ble for sent
oppmerksom på dette, og dermed
gikk gullmedaljf'n fløyten. (Han
kjørte i mål på tiden 2.38!) Bryna
klarte seg heldigvis bedre enn de
to, og kom inn på dagens beste tid,
og reddet dagen for Norge. Sinnes
kj ørte rolig og sikkert, men det
er nå farten som er avgjørende,
og den var ikke så stor, men det
holdt til en hederlig 7. plass. Vår
sistemann, Per Hauklien, kjørte
meget bra til å begynne med, men
på samme sted som Kjp,ll falt, holdt
han på å kjøre forbi en port. For å
stoppe farten måtte han bort i et
tre, og dp,r holdt han på å bli sit
tende fast. Han kom d'lrfor langt
np,d på res.listen. - Våre gamle
kjenninger Angermair og Zingerle
var de enp-ste som kunne truet den
norske trioen, men Zingerle og 11
andre ble disket.

1. Dammen, Norge 2.46.2
2. Angermair, Østerrike 2.47.1
3. Eberherr, Tyskland 2.55.5
4. Aymon, Frankrike 2.56.3
5. Haubner, Østerrike 2.56.8
6. Callissano, Italia 3.03.1
7. Sinnes, Norge 3.04.4

16. Larsen, Norge 3.33.9
19. Hauklien, Norge 5.01.7

Det var 31 som startet, hvorav
12 ble disket.



Dameklassen hadde bare 4 del
takere, og her kjørte Gunvor Ruud
godt i forhold til de andre. Det ble
en svært lettvint gullmedalje til
henne, ettersom de to tyske da
mehe ble disket.

1. Gunvor Ruud, Norge 7.54.5
2. Erika Leidermann, Sveits 12.00.6

Spesielt slalåm
I forhold til Rødkleiva var sla

låmbakken i Montana svært slakk,
men til gjengjeld var det hele 60
porter og «hårnåler» som sto ual
minnelig tett.

Da det bare var 4 damer, fikk
de· bruke samme løype som herre
ne. De to tyske damene kjørte rik
tig bra, men med for store svinger.
Det samme var nok tilfelle med
Gunvor Ruud, som ble lettere
skadet i dette rennet, mens sveit
serinnen klarte seg dårlig. Det
var imidlertid så tett av porter
at vaktene til dels måtte vise vei,
og det virket flaut. Hadde for
bundets økonomi vært bedre, skul
le vi nok sendt en dametropp som
kunne tatt alle medaljene.

1. Weileder, Tyskland 6.09.6
2. Gebhart, Tyskland 7.52.6
3. Ruud, Norge 11.43.5

For herrenes vedkommende ble
det spennende sekundstrid. Våre
gutter kjørte meget elegant og
flott, ja deres eminente teknikk
og dristighet var det stående sam
taleemneblant publikum. De an
dre bremset og tok for store svin
ger.

I første omgang fikk Kjell beste
tid etter prikkfri kjøring uten
uhell. Hans Lie kjørte også friskt,
inntil mot slutten av løypa, da han
holdt på å gjenta feilen fra stor
slalåmen. Denne gangen var han
heldigvis rask nok, oppdaget feilen
og klarte fort å komme seg opp
igjen og kjøre videre, men det
gjaldt jo sekunder, så han tapte
meget her. Vi kan nok si at gullet
gikk fløyten med dette uhellet.
Bryna gikk det nesten like galt
med på samme sted. Disse to kom
likevel nærmest Kjell i tid, selv
om kanadieren Marwick var nær
Brynas omgangstid.

I annen omgang måtte Hans og
Bryna kjøre alt de var gode for,
slik at ingen skulle klare å gå forbi
dem, mens Kjell kunne føle seg
tryggere. Hans var svært ergerlig

Kjell Larsen

over uhellene sine nå, og da han
som førstemann satte utfor i annen
omgang, lot han det stå til for
fullt. Han viste da også helt frap
perende kjøring helt til mål. Tiden
ble overlegent dagens beste, men
ville det strekke til for gull? Kjell
hadde så meget å flyte på etter l.
omgang at bare et uhell kunne ta
fra ham gullet. Men den gode Kjell
er ikke bare en god alpinist. Han
har også godt hode ogsterkener
vel'. Han tok ingen unødige sjan
ser, men kjørte godt og sikkert som
i første omgang, bare 3 sek. hur
tigere, og dermed fikk han lønn
for sin flittige trening og oppfylt
ønsket om en gullmedalje. Bryna
kjørte for fullt han også, og sikret
dermed den 3-dobbelte triumf for
Norge. (Her bør det forresten be
merkes at Kjell vant gullet med
Hans Lies ski, da Kjell hadde bruk
ket sine dagen før og Hans hadde
med 2 par).

Kanadieren Marwick var ellers
dagens store overraskelse. Han
var kommet til Sveits på egen be
kostning, men tross fall i begge
omganger klarte han 4. plassen.
Imidlertid er ikke Kanada med i
CISS, så han ville ikke fått medalje
om han hadde sprengt vår sterke
trio.

Vår spesial-hopper Per Hauk
lien klarte å plasere seg såvidt
foran Ingvald Sinnes, men disse to
kom langt nede på listen.

Gullet til Kjell hang i en tynn
tråd selv etter at han hadde gjen
nomført løpet, for hans res. ble
merket med en stjerne. Det betød
at hans kjøring skulle granskes. En

av vaktene hadde notert Kjell for
å ha tatt. en «snarvei», og det var
tale om disking eller tillegg på ti
den. Etter at Tenden og Kjell
hadde vært tilstede under grans
kingen, ble det sent på ettermid
dagen meddelt at Kjells «snarvel>~

fant nåde for dommernes øyne, og
vi kunne puste lettet. .

For hver norsk seier ble det
spandert ekstra flott mat på oss for
hotelleierens regning, og hotellets
gjester var travelt opptatt med å
fotografere guttene våre.

1. Larsen, Norge 85.2-82.1 2.47.3
2. Lie, Norge 91.9-78.6 2.50.5
3. Dammen, Norge 97.8~83.1 3.00.9
4. Marwick, Kanada 3.11.8
5. Bischof, Østerrike 3.13.3
6. Eberherr, Tyskland •........ 3.15.0
7. Haubner, Østerrike 3.17.0
8.Scholz,Tyskland 3.17.9

23. Hauklien, Norge 3.58.5
24. Sinnes, Norge 3.59.1

5 ble disket. 27 gjennomførte.

3 x 10 km langrenn
Etter resultatet fra 15 km og i

samråd med guttene, ble det nors
ke stafettlaget satt opp slik: Finn
Gjøen, OsvaldOlsen, Asbjørn Kjøs
nes. Finnene satte opp Kekålainen
på L etappe, og~vi :regnet da-med
å få en smule ledelse.

Som avtalt holdt Finn seg bak
Kekålainen de første 5-6 km. Et
stykke fra den 200 m lange moten
gikk han så forbi og begynte å dra
fra finnen oppe i moten. Men midt
veis smatt plutselig finnen forbi
igjen, samtidig som en annen finne
kom og ga Kekålainen instruks
om ågå annerledes. Han ga seg
til å løpe foran Kekålainen som
en slags hare. Dette var nok i
strid med reglementet, og det så
ut som om dette knekket Finn,
som kom inn 33 sek. etter finnen.
Vi leverte øyeblikkelig inn protest.
Svensken Olofsson vekslet 26 sek.
etter Finn, men vi regnet med at
svenskenes 2. inann, Båckman;
snart ville innhente Osvald, og
etter 5 km var han allerede langt
forbi. Ved siste veksling .hadde
svensken fått et forsprang på 2%
min., mens Leikas hadde øket le
delsen på oss til hele 6 min. Vi fikk
inntrykk av at også Leikas fikk
«drahjelp», for det kom først en
finsk reserve til syne før Leikas.
Denne reserven hle da kalt inn til
Dresse for forhør. Vår ankermann
Kjøsnes klarte å ta inn et minutt
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oja 46.14, Lehtola 46.38, Kjøsnes
48.14, Biickman 48.23, Jonsson
48.29, Gjøen48.49. - Etter 20km:
Myllyoja 64.09, Leikas 64.17, Leh
tola 64.55, Backman 67.35, Jons
son 68.07, Kjøsnes 68.24, Gjøen
70.19. - Etter 25 km: Myllyoja
78.02, Leikas 78.16, Lehtola 79.03,
Biickman 82.20, Kjøsnes 83.39,
Jonsson 83.50, Gjøen 86.13.

Finnene var heldige med smø
r.ingen dennegang, og det var gam
le Leikas som ordnet med det.
Finn og Asbjørn hadde bra ski
til å begynne med, men etterhvel·t
begynte de å glippe. Det var pris
verdig av Finn å fullføre løpet
tross forkjølelsen. Asbjørn fikk
nok ikke riktig vist hva han er
god for dennegang.

Glade norske fjes rundt middagsbordet på hotell Pare.

på svensken Jonsson, men det var
jo for lite, så vi måtte nøye oss
med 3. plass.

Ettm:som finnene var helt over
legne, besluttet vi å trekke pro
testen tilbake. Den var likevel
blitt behandlet, og ettel' det doku
mentet vi fikk som svar (på fransk)
framgikk det at Finn og svensken
Olofsson, som hadde rapportert
om «haren», var inhabile og at pro
testen derfor måtte avvises av
mangel på bevis. En vakt ved
moten hadde tilsynelatende ikke
merket noe fusk.

l. Finnland 1.39.30
2. Sverige 1.45.45
3. Norge 1.47.13
4. Tyskland 2.19.39

Beste etappetid hadde finnen
Myllyoja med 31.47. Videre rekke
følge: Leikas 32.33, Kjøsnes 33.17,
Jonsson 34.07, Kekiilainen 35.10,
Backman 35.29, Gjøen 35.43,
Olofsson 36.09, Olsen 38.13.

30 km langrenn
Det ble brukt omtrent samme

løype som for 15 km og stafetten,
og den ble altså gått 3 ganger. 
Osvald hadde etter stafetten fått
magesmerter og ba seg fritatt for
å gå 3-mila. Finn var blitt litt
forkjølet og ville ogs:,\ slippe, men
da det viste seg at han hadde
fått startnummeret foran Asbjørn,
ba vi ham stille opp så han even
tuelt kunne dra Asbjørn en del
av løpet, spesielt i mota. Dette
ønsket også Asbjørn, og Finn gikk
med på det. Han skulle gi opp hvis
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han fikk vanskeligheter med pus
ten.

Av finnene gikk Kekalainen
først ut, men han kom tilbake etter
noen minutter med brukket ski, og
dermed var han ute av dansen. De
tre andre finnene var imidlertid
sterke nok til å ta alle medaljene.
Tidene etter 5 km viste at finnene
ledet med bare få sek. på Finn og
Asbjørn, og det var derfor håp om
at våre to kunne by finnene kamp.
Etter 10 km var imidlertid for
spranget økt til et minutt, og av
standen ble større etter hvert.
Asbjørn hadde bare tatt inn 3
sek. på Finn, og disse to fikk ikke
kontakt med hverandre før etter
15 km, men etterpå gikk Asbjørn
en god del fortere enn Finn. Like
vel måtte våre to beste se to
svensker foran seg.

1. Myllyoja, Finnland . . . . . . . .. 1.36.33
2. Leikas, Finnland . . . . . . . . . .. 1.36.47
3. Lehtola, Finnland 1.37.33
4. Backman, Sverige 1.42.42
5. Jonsson, Sverige 1.43.59
6. Kjøsnes, Norge 1.44.19
7. Gjøen, Norge 1.48.53
8. Olofsson, Sverige 1.49.03
9. Viklund, Sverige 1.51.39

10. Andresen, Norge 1.54.10
3 ga opp, 13 fullførte.
Stillingen etter 5 km: Lehtola

14.42, Leikas 14.45, Myllyoja 14.46
Kjøsnes 14.50, Gjøen 14.54, Jons
son 15.11. Etter 10 km: Myllyoja
32,25, Leikas 32.28, Lehtola 32.37,
Jonsson 33.35, Kjøsnes 33.51,
Gjøen 33.54, Biickman 35.55. 
Etter 15 km: Leikas 46.06, Mylly-

Utforrennet
Først var det ment at starten

skulle gå fra BeIle Lui (2600 mo.h.)
men den ble Hyttet til Cryd'ElT,
ca. 300 m lenger nede, antakelig
fordi løypa var for bratt og van
skelig for mange av deltakerne
(som etter min mening var middel
mådige kjørere). At løypa allike
vel var meget krevende, beviser
de mange fall og skader. Hele 8
deltakere kom til skade. En tysker
fikk f. eks. øyet sitt «gjenklistret»
så han senere viste seg med svart
bind for øyet.

Damene kjørte først, og de to
tyske damene var igjen best. De
kjørte forsiktig. Gunvor Ruud var
blitt skadet i slalåmrennet, så
hun kunne ikke yte siu beste, men
hun kom hederlig fra det.

1. Weileder, Tyskland 6.12.1
2. Gebhart, Tyskland 6.54.8
3. Ruud, Norge 9.36.3
4. Ledermann, Sveits 11.02.1

De 3 første helTene som startet,
hadde liten interesse. Men så kom
Hans Lie. Jeg hadde ikke så god
oversikt, dessverre, men jeg visste
at Hans var forbannet over at han
hittil ikke hadde klart å ta noen
gullmedalje, og han hadde lovet at
han skulle kjøre rett ned uten noen
bremsing. - Ja, det gjorde han
også. Han kom nedover med en
fart som jeg ikke hadde sett ma
ken til før, og med sammenbitte
tenner for han avsted mot siste
sving. Her ble farten for stor.
Han kom ut i et spor som kastet
ham hodekulls ut i bløt snø 80 m
fra mål, og ulykken var ute. Med



forstuet fot og ansiktet fortruk
ket av smerte pigget han videre
på en ski det siste stykket, som
heldigvis var forholdsvis flatt, og
kom seg i mål på tiden 3.06.6. Den
eneste som kunne true ham, tross
uhellet, var Max Angermail', men
da denne kjørte på 6 sek. svakere
tid, var saken avgjort, og Hans
hadde fått den gullmedaljen han
hadde svoret å skulle ta, men pri
sen han hadde betalt var en ska
det fot og en ødelagt hjemme-se
song etterpå.

Kjell kjørte sin vane tro meget
forsiktig, men med god fart, og
det lønte seg, for han slapp fall
eller uhell, og hans tid klarte seg
fint til bronsemedaljen. Bryna
var den som vi sammen med Hans
hadde størst tro på i utforrennet.
Han satset for fullt fra starten av,
men farten ble for stor for ham.
Hele 3 ganger måtte han overende,
og han holdt på å gi opp, men tan
ken på sammendraget fikk ham til
å fortsette, og han fikk en hederlig
6. plass og 4. plass sammenlagt.
Litt mer forsiktighet fra hans side
hadde nok skaffet ham en bedre
plass.

Kombinert slalåm/utfor
Først ble det offentliggjort en

resultatliste som viste at øster
rik.eren Angermair hadde vunnet
den alpine kombinasjonen foran
Brynjulf Dammen og KjellLarsen,
og at Gunvor Ruud hadde vunnet
damenes kombinert. Det viste seg
at man hadde regnet sammen alle
3 alpine øvelser, og etterso~ Hans
Lie ble disket i storslalåm, kom
han altså ikke med i sammen
draget.

Men dette var en tabbe. Stor
slalåmen var nemlig en ny øvelse
som ikke skulle telle med i den
alpine kombinasjon. Det ble der
for protestert, og protesten ble
tatt til følge. Resultatet ble at
Hans Lie rykket opp på en over
legen førsteplass i kombinert, og
dermed sikret han seg sin 3. gull
medalje på rad i alpinkombinasjon
ved vinterleker for døve. Kjell
Larsen kom inn på 2. plass, og
bare Angermair klarte å sprenge
den norske trioen, ettersom Bryn
julf Dammen tok 4. plass. Gunvor
Ruud derimot falt ned på 3. plass,
for hun var jo best i storslalåmen,
som kom ut av betraktning.

Friidretts-serien 1959
Det er fremdeles bare Bergen

som er med, dessverre, og som nå
scorer verdifulle poeng, som kan
skje vil bli avgjørende for mester
skapet. Vi håper at de andre lage
ne, også Hamar, kommer med snart
nå. De må ikke la Bergen få for
stort forsprang.

Bergen har siden forrige over
sikt scoret 549 poeng.

Stillingen pr. 15/2:

l. BERGEN
I Olav Espedal h. u/to 1.45 653
2 KjeI}.Fiskergård I. ult. 2.92 564.
3 Kjell Fiskergård h. u/to 1.35 501
4 Tore Christiansen I. u/to 2.80 482
5 Arne Karlsen I. u/to 2.76 458
6 Sv. Tømmerbakke h. u/to 1.30. . .. 434
6 Bj. Tømmerbakke h. u/to 1.30 ... 434.
8 Bj. Tømmerbakke I. ult. 2.69 '" 416

Sum 3.942

Nye res.: Fiskergård h. ult.
(før 1.30): Tore Christiansen l. ult.

Nasj.p. for alle øvelser sammenI.

1. Weileder, Tyskland. . . . . . . . . . 0.00
2. Gebhart, Tyskland 25.20
3. Ruud, Norge 108.45

.. .

Grimstad greier
)?1> det:

Så lett å åpne og
lukke! Skrukorken
klikker aldri. Vid
flaskeåpning. Og
inn holdet: Utsøkt
Tomat Ketchup.
Oet fins ingen bedre.

Også vår Wor·
cestershire Sauce
er et strålende
vitnesbyrd om
den fine, ens·
artede kvalitet
.om alltid kjen
netegner pro
dukter fra

NIC. THOMASSEN

101 p.
65 p.

57 p.
28 p.
20p.
10 p.

3 p.
lp.

1. Norge .
2. Tyskland .
3. Fitmland .
4. Østerrike .
5. Sverige .
6. Sveits .
7. Frankrike .
8. Italia .

Det hører med til «historien»
at våre 3 alpin-gullgutter alene
scoret så mange nasjonspoeng at
de sammenlagt ville sikret Norges
plass som beste nasjon uten hjelp
av våre øvrige deltakere.

1. Lie, Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14
2. Larsen, Norge 10.31
3. Angermair, Østerrike 16.35
4. Dammen, Norge 29.71
5. WiIIerer, Tyskland 39.19
6. Scholz, Tyskland 41.95

13. Sinnes, Norge ... . . . . . . . . . .. 75.87

Til neste nr. skal jeg forsøke
å få skrevet litt mere fra lekene.

Kåre reporter.Hans Lie

1. Lie, Norge. . . . . . . . . . . . . . . .. 3.06.6
2. Angermair, Østerrike 3.12.6
3. Larsen, Norge 3.27.0
4. Willerer, Tyskland 3.37.1
5. Hausch, Østerrike 3.47.3
6. Dammen, Norge 3.55.8
7. Zingerle, Østerrike 4.02.4
8. Aymon, Frankrike 4.04.5
9. Westermayer, Tyskland 4.05.1

14. Sinnes, Norge 4.46.0

28 startet, 21 gjennomførte.
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Gunnar Vatn.
ref.

--

der Nyset var ikke heldig med sitt
2. hopp, og måtte nøye seg med
6. plass kl. B.

Langrennet søndag ville sikkert
sikre Sikkos seier i kombinel·t 
men her gikk det ikke bra. Den
gode Per smurte seg bort og hadde
håpløst glatte ski. Resultatet ble
at han falt av til 2. plass i kom
binert kl. A, men også det er na
turligvis flott.

I juniorklassens langrenn gjorde
våre gutter oppsiktsvekkende inn
sats, da bare en hordalending klar
te å sprenge seg inn mellom våre
3 deltakere. Brenden ble nr. l,
Arne Karlsen nr. 3 og Ola Sande
nr. 4.

Mere kan vi vel ikke forlange
på en helg.

2 bronse til Døve i KM
Fiskergård tangerte jr. rek.

Kretsmesterskapet for Bergen,
sprang uten tilløp, ble avviklet
15/2. Kjell Fiskergård viste her
bedre form enn på lenge. Han tan
gerte sin jr.rekord i lengde med
2.92 (som enda ikke er godkjent)
og fikk en sikker 3. plass i junior
klassen, bare en cm fra sølvme
daljen. Tore Christiansen tok 4.
plass med fine 2.80, ny pers. Arne
Karlsen klarte 2,72.

I høyde tok Olav Espedal bron
semedaljen med 1.35 (som er alt
for svakt for ham). Fiskergård
klarte samme høyde og kom på
4. plass.

I •• o,. _...
Straffespark! (Fra det tsjekkoslovakiske døveblad)
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medlemsmøte, da mange av dem
ikke kunne komme opp til døve
hytta.

Så kom man til eventuelt på
dagsordenen. Da fikk hyttesjefen,
Olav Kristensen, ordet og foreslo
at man skulle velge to menn til en
lyskomite, som skulle arbeide med
å få elektrisk lys lagt inn på hytta.
Helge Martinsen og Eivind Heg.
stad ble enstemmig valgt til denne
komiteen.

Til slutt ble det vedtatt at neste
medlemsmøte skal holdes i Oscars
gate l, hvor man kan få leie 2
mindre rom og kj økken en kveld
først i mars.

~,
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Sikko nr. 2 i komb. og nr. 3 hopp
Brenden nr. 1 i langrenn jr.

Vikingrennet 7. og 8. febr. sam
let rekorddeltakeise, i alt· 130
mann, hvorav en stor del utenbys
fra.

Hopprennet lørdag ga et meget
oppmuntrende resultat for Per
Sikko, som etter fin innsats delte
3. plass i kl. A med fjorårets nor
diske studentmester Gudmund
Mundal, og klart foran hans har
deste konkurrent i kombinert. Pe-

Organ for Norske Døve,so Landsfor
bund. Bladet utkommer 7 ganger i
måneden, og årskontingenten er kr.
10.-, 'som betales fors~uddsvis di
rekte til bladets adresse, Møllen
dalsveien 17. Bergen. postgironr.
13691. eller til kommisjonærene. I
utlandet koster bladet kr. 12.- pr.
år.

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves TrykkeTi A.s

Kommisjonærer:
Oslo: Olav Vik, Dronning Ast

ridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad, Sønd re

Skogvei 22 c.
Trondheim: Halvor Greftegreff,

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

, 32.

MEDLEMSMØTE
PÅ DØVEHYTTA

Løl'dag 7. februar holdt Døves
Sportsklubb, Oslo, medlemsmøte
på si,n hytte i Lommedalen.. Da
døveforeningens lokale som kjent
ble skadet av brann, ble dette
møtet henlagt til døvehytta.

I denne anledningen hadde klub
bens damer stelt i stand til en
hyggekveld. Det var bevertning
med kaffe, smørbrød, speilegg og
karbonader. Damene fortjente
takk for sitt strev og for den gode
maten som de serverte.

Etterpå hj alp et par av karene
til med oppvasken, slik at det ble
fort unnagjort før selve møtet tok
til.

31 medlemmer var tilstede. Den
nye formannen, Anders Haukeda
len, holdt en velkomsttale og leste
opp julehilsener. Så ble protokol.
len for styret opplest og godkjent.

Etter brannen i døveforeningen
var det blitt mere aktuelt å tegne
en brannforsikring for klubbens
løsøre. Det ble vedtatt at for
sikringssummen skulle settes til
kr. 10.000.-. Helge Martinsen
mente at også eldre medlemmer av
klubben må få anledning til å ut
tale seg om denne saken på neste
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Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

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

TANKREDERI AlS
AlS HERON

ARENDAL

A.sNarvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon
NARVIK
Telef. 2412 - 2836

Ukentlige gods ruter Trondheim - Narvik - Tromsø - Ham
merfest - Honningsvåg med mellomliggende steder. Telef.
i Trondheim 22289

Hamar Bryggeri
Tlf. 21 112 - HAMAR

Øl og mineralvann

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

Aktieselskabet Sydvaranger

Dieselmotorer

[(værnø Skomagasin A.s
TRONDHEIM

HARALD CHRISTENSEN

Prinsensgt. 3 b OSLO Tlf. 416276 - 421052

Sør..Varanger Meieri A/L
KIRKENES

Britiske Stålagenturer

Oscarsgt. 27, OSLO - Tlf. 461964

T. Dalene
Gartneri - Blomsterforretning
Tlf. Gartneriet 51510 - Forretn. 51512
PORSGRUNN
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H. M. Wrangell & Co. A.s
SKIBSREDERI

HAUGESUND

Arnt J. Mørland
SKIPSREDERI

ARENDAL

Hagerup og Lindberg A.s

TROMSØ

HAMAR

Vi fører møbler fra landets ledende fabrikker i bransjen.

Undersøk våre priser og betalingsbetingelser.

Telefon: 22744
Kontor: 23825

Tønnevolds Rederi A.s
TRE OG FINER

SKIPSREDERI

Alt til

Sentralbord 41 70 06
Storgt. 38

OSLO

TRE., MUR·, OG BETONGBYGG

ANTH. L SEINER Afs

TØNSBERG

TELEGRAMADRESSE: REDERIET - GRIMSTAD

Kristiansunds Sparebank
Opprettet 1835

KRISTIAl\SUND N.

Døves Trykkeri A.s - Bergen


