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HVORDAN SPRE OPPLYSNING?
Når noen tar på seg - eller blir satt til - å spre opplysninger om dem
som er rammet av døvhet eller tunghørthet, er det visse ting en bør ha
klart for øye. Det er tale om en meget ansvarsfull oppgave, som bare et
fåtall mennesker vil kunne makte, blant annet fordi sterkt hørselstap
er et så komplisert handikap at en nærmest må være fullt integrert i
hele miljøet for å kunne danne seg et realistisk bilde av situasjonen. 
Når en skal informere allmennheten, må en også være klar over at
det er ytterst få som på forhånd kjenner noe av stoffet - og at det skal
uhyre lite til for at publikum skal misforstå og trekke feilaktige slutnin
ger. En må være tindrende klar i sine uttalelser og sørge for at en har
trygg grunn under føttene, særlig når en uttaler seg i situasjoner hvor
det ikke er anledning til å stille spørsmål eller komme med tilleggsopplys
ninger. Metoder og systemer som det rår uenighet om, bør en la i fred 
og overlate til diskusjon «på kammerset».

Og når en skal gi informasjoner om de døve, må en ha helt klart for seg
at det må være det døve gjennomsnittsmennesket som skal stå i sentrum 
som «hovedperson». Hvis en vil presentere noen som hever seg betydelig
over gjennomsnittet, er det særs viktig å få understrekt at dette er noe
helt spesielt, på samme måte som vinneren aven «Kvitt eller dobbelt»
konkurranse ikke representerer noe gjennomsnitt blant befolkningen. Og
en bør ikke framstille vedkommende som produkt aven spesiell metode,
all den tid en ikke kan avskrive den muligheten at resultatet kunne vært
like godt, eller bedre, om en hadde anvendt en annen metode. En bør
likeså avholde seg fra å stille metoder opp mot hverandre, særlig når en
ingen mulighet har til å kontrollere om en har funnet fram til proto
typene for hver metode, og at objektene har noenlunde samme bakgrunn.

Sist, men ikke minst, må en være klar over at det vil være sterke følelser
med i spillet. En risikerer å støte dem som selv er rammet av den ublide
skjebnen det er tale om - døvheten. En risikerer at pårørende blir ille
berørt eller uheldig påvirket. En risikerer at pedagoger og sosialarbeidere
mistermotet. - Istedenfor å oppnå hensikten, å spre opplysning, kan en
lett oppnå at det store publikum blir sittende igjen mer desorientert enn
i forveien. - Og det er blant annet dette som gjør arbeidet for og blant
de døve og tunghørte så vanskelig. Sterkt hørselstap er et problem som
det er uhyre vanskelig for vanlige mennesker å forstå. Og ikke nok med
det - det er også få som prøver å sette seg inn i de hørselshandikaptes
situasjon. Men i alle tilfelle er det klart at vi må satse på å spre faktiske
og saklige opplysninger!

Th. S.
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Døve som lærere for døve
I 1964 var det; USA 530 døve døvelærereI

Vi er kjent med at en i tidligere
tider av og til kunne finne døve som
virket som lærere for døve. Og også
i vår tid kan en her og der treffe
døve som virker som lærere, men i
vårt land gjelder det bare «tekniske
lærekrefter» eller håndverkslærere 
skriver Deutsche Gehorlosen-Zei
tung.

Undervisningen av døve i Tysk
land bygger på talemetoden. Språk
opplæring og språk-artikulasjon er
det absolutt framherskende i enhver
tysk døveskol€.

For 80 år siden ble det holdt en
internasjonal døvelærerkongress i
Milano, hvor forskjellige undervis
ningsmetoder ble drøftet. Kongres
sen bestemte seg for talemetoden,
og en oppnådde at nesten alle døve
skolene i Europa innførte denne
metoden. Siden da har enhver annen
undervisningsmetode vært betraktet
som tabu, selv om det gjentatte gan
ger er bevist at også andre systemer,
og da særlig bruk av fingerstaving
som hjelpemiddel, kan ha sin betyd
ning som støtte i undervisningen.

Og hva er resultatet? - Bortsett
fra rene unntakstilfeller, har ikke
den rene talemetoden i løpet av disse
80 årene ført til noen heving av de
døves åndelige nivå. Metoden har
ikke ført til bedre innlæring av språ
ket. Undervisningen fører ikke len
ger enn til å gi elevene et innskrenket
omgangsspråk. Det hevdes riktig
nok at den nå alminnelige førskole
undervisningen vil bringe en for
andring i dette forholdet. Noe bevis
på dette er imidlertid ikke kommet
for dagen hittil. Derimot er det
mange døve som gjennom undervis
ning med støtte av tegnspråk og fin
geralfabet er nådd fram til en bedre
forståelse av språket. Men i Tysk
~and er en iallfall stadig av den me
ning at en døv ikke kan være døve
lærer, fordi han på grunn av mang
lende hørsel ikke bør gi språkunder
visning.

Ved det vest-tyske døvelærerfor
bundets møte i Berlin i mai 1964
var professor Leonard Elstad, presi
dent ved Gallaudet College, USA, til
stede som gjest. Han holdt foredrag
over emnet: «Attføringen av døve i
amerikansk skolevesen.» Han talte
særlig om Gallaudet College i Was-
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hington, som i 1964 feiret sitt 100
års jubileum. Foredraget, som ga en
omfattende oversikt over attføringen
av døve i Amerika, ville det også for
de døve vært interessant å bli kjent
med, men vi skal her nøye oss med
noen utdrag.

Dr. Elstad skildret de forskjellige
læreområdene ved Gallaudet College
- fra nasjonaløkonomi, over sosio
logi, fysikk, psykologi, litteratur,
matematikk, historie, kjemi, kunst
og til filosofi - er alle områder repre
sentert. Skolen har 120 lærere, av
hvilke flere er engasjert innen forsk
ning og forvaltning. En del av læ
rerne er døve, de øvrige hørende.
Av lærerne har 94 tatt en akademisk
grad ved universiteter. Alle lærerne
og professorene - hørende som døve 
er høyt kvalifisert både innen sitt
spesielle fagområde og med hensyn
til pedagogisk utdannelse. De fleste
av de ca. 40 døve lærerne er tidligere
studenter ved Gallaudet, som har
studert videre ved universiteter for
hørende.

Avdelingen for utdanning av døve
lærere ble opprettet i 1891, men det
er ikke så mange årene siden denne
avdelingen var forbeholdt hørende
studenter. I 1964 var halvparten av
de 28 lærerelevene døve. Ved avslut
tingen fikk disse sin «master»-grad
i pedagogikk. De har nå sitt arbeid
i de øverste klassene ved internat
skoler for døve. De er dyktige til å
undervise, og de har ingen problemer
med å bli ansatt.

I USA er det i dag (1964) 530 døve
som virker som døvelærere. Disse
har så stor hørselskade at de ikke
har kunnet tilegne seg språket gjen
nom øret. Men selvsagt må de som
søker til lærerskolen først gjennomgå
omfattende testing. Det må fastslås
om de studentene som søker til læ
reryrket har de intellektuelle forut
setninger. Her får en også hjelp fra
rådgiingskontorer.

Det som i Tyskland og i mange
andre land er umulig - å utdanne og
ansette døve som døvelærere - det
er mulig i USA. Og disse døve læ
rerne er spredt over alle statene.

Dr. Elstad nevnte i sitt foredrag
også de døve lærerne som er ansatt
ved Gallaudet. I engelskundervis
ningen er 5 av 16 lærere og profes-

sorer døve. En av disse døve skal nå
tildeles doktorgraden.

Lederen av matematikkundervis
ningen er døv, sønn av døve foreldre.
Han er tidligere Gallaudet-student,
men han har tatt sin «master»-grad
ved det katolske universitetet i
Washington. Hans tre assistenter er
alle døve.

Også i bedriftsøkonomi har en en
døv som leder. Han har sin eksamen
fra et amerikansk universitet, og
hans assistent er døv. Forholdet er
likedan ved avdelingene for nasjonal
økonomi, fysikk og sosiologi, som
samtlige ledes av døve med univer-
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*
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*
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hotell for tilreisende. Bestilling må
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bysboende kan melde seg på liste
utlagt i foreningens lokale.

Velkommen 26. oktober!
Festkomiteen,
Eirik Jarlsgt. 2,

7000 Trondheim.



Alle har rett til ekstra klassefradrag
også etter overgangen til folketrygdl

Ekstra klassefradrag
for døve

sitetsutdannelse. Og slik kunne en
fortsette enda lenger med å ramse
opp døve som har leder-, lærer- og
assistentstillinger ved administra
sjonen på Gallaudet College.

En kan spørre hvordan det er mu
lig at et så stort antall døve i USA
kan oppnå en utdannelse som gir
dem adgang til lærerstillinger. Det
store antallet døve lærere viser at
dette ikke kan være en liten gruppe
spesielt begavete mennesker, som har
slått seg igjennom. Det må være et
resultat av skolesystemet de har i
Statene. Også dette kan dr. Elstad
gi en forklaring på. Han sier:

«Gallaudet College betrakter stu
dentenes intellektuelle utvikling som
sin viktigste oppgave. For å sikre
studentene en hurtig forståelse og
raske framskritt, eksperimenterer vi
med alle undervisningsmetoder og
utvikler hver av dem så langt som
mulig for til enhver tid å anvende
den metoden som er best egnet.»

Om midlene til bedre forståelse av
undervisningen, sier dr. Elstad:

«For at døvheten ikke skal være
noen hindring i forståelsen mellom
lærerne og elevene, blir simultan
metoden brukt av begge partene.
Forelesningene blir f.eks. samtidig
framført muntlig og manuelt, et
system som er meget utbredt blant
de amerikanske døve. Denne ma
nuelle metoden til støtte for den
muntlige, er en kombinasjon av fin
geralfabet og tegnspråk.»

Mens en altså i Tyskiand frem
deles og nesten utelukkende holder
seg tii den rene talemetoden - og
dermed forsømmer utviklingen av
intelligensen, under henvisning til at
det er til fordel for taleopplæringen
- betrakter en i USA aldeles ikke
den rene talemetoden for å være den
eneste saliggjørende. Dr. Elstad sier:

«Vi mener at den orale (muntlige)
taleopplæringen er meget VIktig,
men vi tror også at et barn, når det
blir 12':':13 år gammelt, bør få mer
undervisning i de egentlige skole
fagene, slik at barnet biir bedre i
stand til å leve i forståelse med de
hørende." Jo mere av kunnskaper,
desto bedre resultater kan de oppnå
i livet.»

Når vi i Tyskland, ved innføringen
av et 9. og 10. skoleår venter oss en
utvidelse av undervisningsprogram
met, da tenker språkfanatikerne
blant døvelærerne først og fremst på
talen, som de nå vil file videre på
i ytterligere' to år, - og uten å
komme stort lenger med de vanllge
metodene. I USA er en for lengst
gått bort fra dette. Der tenker en

bare, på med hvilke midler en kan
oppnå best resultat med hensyn til
utvikling av intelligens og språk
forståelse.

I USA kan en døv som har dårlig
talestemme bli lærer, ja han kan
tilmed oppnå en doktorgrad, fordi
han har lært å fatte språkets ånde
lige innhold og derfor kan utdanne
seg videre. - I Tyskland kan en døv
som har meget god talestemme i
beste fall lære seg et håndverk, fordi
han med sitt kunstig tillærte språk
snubler i de enkleste abstrakte språk
bilder og aldri vil kunne fatte språ
kets ånd og innhold. Han kan altså
heller ikke utdanne seg videre. Han
kan ikke studere. Han kan ikke ta
noen doktorgrad. Og sist - men ikke
minst: Han kan selvsagt ikke bli

Under forhandlingene på lands
møtet i Trondheim ble det bl.a. dis
kutert en del om ordningen med
ekstra klassefradrag ved skattelik
ningen. Det ble da uttalt et ønske
om en orientering om dette i Døves
Tidsskrift.

Døve skal ha ekstra klassefradrag,
nå som--før. For dem som har fått
attest for uførhet etter den gamle
uføretrygdloven (før 1. januar 1967),
skulle saken være grei. De skal auto
matisk ha ekstra klassefradrag, og
skulle det bli noen vanskeligheter,
kan en bare henvise til den uføre
attesten som tidligere er sendt lik
ningskontoret.

De som tidligere ikke har hatt
ekstra klassefradrag, må gå på lik
ningskontoret og be om å få et
skjema for søknad om ekstra klasse
fradrag i henhold til Riksskatte
styrets rundskriv nr. 423 av 12. ok
tober 1967. Utdrag av dette rund
skriver inntatt i «Tegn og Tale» nr.
21 for 1967. Dette skjemaet fylles
ut og returneres likningskontoret

døvelærer! - slutter Deutsche Ge
horlosen-Zeitung.

*
Om forholdene her hjemme i Nor

ge, kan en vel si at vi er inne i en
liberaliserings-periode. Våre lærere
er ikke lenger «fanatiske» tilhengere
av den rene talemetoden. - Men det
er' vel temmelig usikkert om de døve
her har muligheter til å bli ansatt
som døvelærere i teoretiske fag i våre
døveskoler. Det er ganske mange av
oss som ville være takknemlig om
Norges Døvelærerlag tok opp dette
spørsmålet tii debatt, for å få klar
lagt de døves muligheter. Il).vertfall
har våre døve artianere krav på å få
grei beskjed.

Red.

sammen med lege-erklæring for døv
heten.

Sosialdepartementet har i et brev
til Norske Døves Landsforbund, 28.
april 1965, sagt at for dem som har
gått på døveskole, skulle det ikke
være nødvendig med noen nærmere
undersøkelse av hørselen. For disse
skulle det da teoretisk være nok å
vedlegge søknaden et bevis for gjen
nomgått døveskole, men det sikreste
er å vedlegge en legeattest.'

Noen større orientering om dette,
skulle ikke være nødvendig. De som
er interessert, kan lese mere om dette
i <<Tegn og Tale» nr. 21/1967.

Hvis det er noen døve som tross
alle søknader ikke får innvilget
ekstra klassefradra~, kan de skrive
til meg, adr. postboks 181, 3701
Skien, og jeg skal hjelpe med søk
nader. Jeg må da få oppgitt naVn,
adresse, fødselsår og -dag, og hvilken
kommune det betales skatt til.

Men som sagt: Alle døve har rett
til ekstra klassefradrag ved liknin
gen.

Thor Gisholt.
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Avskjedsgudstjeneste og avskjedsfest for
hovedpresten for døve, C. Bonnevie,.Svendsen

Fra høymessen i døvekirken, Oslo. Domprost Fredrik Knudsen taler for
Bonnevie-Svendsen, mens Vogt-Svendsen tolker for menigheten.

Foto: O. Hassel.

Ved høymessen i Døves kirke,
Oslo, søndag 8. september, da hoved
presten for Norges døve, dr. theol.
Conrad Bonnevie-Svendsen, holdt
sin avskjedspreken, var det stappfull
kirke. Ekstra stoler måtte skaffes,
og også alterringen måtte tas i bruk
for at alle skulle få plass. Barn, unge
og eldre fra nær og fjern var kommet
for å vise sin avholdte prest hvor
glad de var i ham, et vennskap som
hadde vokst gjennom mange år.
Felles for alle var at vi var blitt sterkt
knyttet til denne presten, som vi
hadde kunnet gå til med frimodighet
og i forvissningen om at han kunne,
og ville, hjelpe oss.

Pastor Conrad Vogt-Svendsen åp
net med å ønske domprost Fredrik
Knudsen, samt alle de andre vel
kommen. Det er med vemod at jeg
i dag, i dette Guds hus, som av ord
og sakrament er gjort, kan ønske
velkommen, sa han. Så ble sunget
«O, Herre Krist, deg til oss vend».

Pastor Bonnevie-Svendsen hadde
valgt Jesu helbredelse av den døve
som tekst for sin avskjedspreken.
Varmt og gripende talte han om
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hvordan Jesus løsnet den døves
tungebånd. - Når jeg ser alle dere
som er kommet i kirken her i dag,
er det som å se et Norges-kart, sa
han. Og når jeg tenker tilbake, kan
jeg huske den gang ~eg sto her ved
prekestolen som ung gutt. Det var
en gutt som ikke hadde de samme
tankene som jeg har i dag,
da jeg .er en gammel mann på 70 å".
Det har i disse årene som ligger
i mellom vært morsomt å komme
sammen, å komme ut - men å kom
me her i kirken, har vært som å
komme hjem. Til dere kjære venner
i menigheten, vil jeg si en varm takk.
Det må ha vært forferdelig for dere
å ha hatt samme prest å arbeide
med i over 50 år, men selv har jeg
så meget å takke dere for. Det har
vært som et kjærlighetens frø, som
har vokst og spredd seg til et rikt
liV' i alle disse årene.

Domprost Knudsen talte varmt
om det store arbeidet pastor Bonne
vie-Svendsen hadde utrettet i løpet
av over 50 års tjeneste. Det er
vanskelig å oppsummere alt det kir
ken har å takke deg for, sa Knudsen.

- Arven du tok opp etter din far,
var stor, men det er hyggelig å se
hvordan de døve har fått bedre livs
vilkår i løpet av disse årene. Utvik
lingen har vært gledelig. Det er hyg
gelig å komme i dette Guds hus.

Ved slutten av gudstjenesten tak
ket Bonnevie-Svendsen for de varme
ordene som var blitt sagt om ham.
Og så ble sunget en salme som
Bonnevie-Svendsen er særlig glad i
- «Alt står i Guds faderhånd».

Utenfor kirken ble det etter guds"
tjenesten en stor forsamling av døve
som gjerne ville takke sin avholdte
prest og uttrykke håpet om fortsatt
å få se ham i kirken.

*
Avskjedsfesten for pastor Bonne

vie-Svendsen kl. 19 samme dag i
Frimurerlogen hadde samlet 250 del
takere. - Døvekapellan Torodd
Evjen Olsen ønsket velkommen på
vegne av Oslo Døveforening og
Døves menighetsråd i Oslo. En spe
siell velkomsthilsen ble rettet til
kveldens hedersgjest, pastor Bonne
vie-Svendsen, hans kone og familie.
Videre var det en glede å se Oslos
nye biskop, Birkeli, som hadde av
sett tid til å komme. Jeg tror at vi
i tiden framover skal oppnå god
kontakt mellom biskopen og de døve
i Oslo, sa Evjen Olsen. Jeg vil også
ønske konsulent Larsen fra Kirke
og· undervisningsdepartementet vel
kommen, og domprost Knudsen,
som er en god venn av de døve. Han
sitter som formann i den rådgivende
komite for den geistlige betjening
av døve. Videre skolestyrer Sæbø,
som er medlem av den rådgivende
komite og representant for døve
skolen. Norske Døves Landsforbund
ved den nye forbundsformannen,
Thor Gisholt. Døvekonsulenten for
Østlandet, John Vigrestad. Oslo
Døveforenings formann, Alf Olsen.
Sist, men ikke minst, ønsker jeg alle
de andre som er kommet for å hylle
pastor Bonnevie-Svendsen, velkom
men. Det skal være fest og glede her
i kveld, selv om det er litt vemodig
å tenke på at dette er avskjedsfest
for vår kjære hovedprest. - Vi håper
fortsatt å få se mye til deg, pastor
Bonnevie-Svendsen, i menighets-



Oslo Døves Menighetsråd sammen med hedersgjesten viser fram maleriet av kirken,
malt av Erna Margareth Lindgaard.

Fra venstre.' Jeanne Mehlum, Mari Andersen, Edel Herlofson, Astrid øve1'gaard,
Bonnevie·Svendsen, Gunnar Vatn, Helga Rogstad, Aslaug Sæhle Olsen, Olaf Hassel

og Torodd Evjen Olsen. Foto: O. Hassel.

arbeidet, for det er vanskelig å tenke
seg dette arbeidet uten deg. Hele
arbeidet, i menighetsrådene og i
foreningene, er på en eller annen måte
knyttet til ditt navn. Gjennom et
helt liv har du vært døveprest. Du
kjenner de døve som få andre, du
har fulgt dem i sorg og glede. Det
er knyttet sterke bånd mellom deg
og de døve. Mange regner deg for å
være deres spesielle prest. Det er
mange ting vi kan trekke fram, men
jeg skal bare nevne en, som du
nevnte i fjernsynsprogrammet nylig,
at du på dine reiser omkring i landet
alltid har prøvd å få fram smilet.
Både jeg personlig og mange, mange
døve vil takke deg for den alltid
hyggelige, trygge stemningen du har
skapt, og for dine gode historier.
Personlig vil jeg takke deg for det
gode samarbeidet mellom oss, for
alle gode råd og omsorgen som er
vist. Min venn og tilsynsmann, du
har vært et eks0mpel på hvordan en
sjef skal være. Du har aldri møtt
meg med annet enn velvilje og opp
muntring. Takk for hva jeg har lært,
og alt det vårt samarbeid har gitt
meg. - Det vil være i Bonnevie
Svendsens ånd at smilet også må
prege denne festen. La oss sørge for
at det blir en rik og hyggelig kveld
for Bonnevie-Svendsen og for oss
alle, sluttet Evjen Olsen sin tale.

Biskop Birkeli takket Bonnevie
Svendsen for alt han hadde fått ut
rettet, både hjemme og ute. I kri
gens dager og i Heimefronten. Og
oppgavene vokste og vokste. For oss
står Bonnevie-Svendsen som litt av
en finansmann. Han har vært en
inspirasjonskilde for alle som har
lært ham å kjenne. Han har vært 
og er - en betydningsfull mann innen
den norske kirken. For de døve har
han utrettet mangt, han har gitt
mange troen, og han har hjulpet
dem på så uendelig mange måter.
En må være takknemlig for alt det
han har gjort, og for at en selv har
fått lære. ham å kjenne.

Det ble servert deilige snitter,
kaffe og bløtkake, og ikke før var vi
ferdig, før mange flere ville ha ordet
for å takke sin prest.

Pastor Vogt-Svendsen, som var
kveldens toastmaster, ga først ordet
til formannen i Døves Menighetsråd
i Oslo, Olaf Hassel.

Olaf Hassel nevnte bl.a. at Bonne
vie-Svendsen har arbeidet blant de
døve mye lenger enn sin far. Hans
hjerte har banket i 70 år, men jeg
tør ikke regne ut hvor mange millio
ner slag det blir av det. Bonnevie
Svendsen har fått sommerlige .dager.

Det har vært typisk for ham alltid
å trekke fram smilet hos oss døve,
og det er kanskje naturlig at han
hele sitt liv har bodd i Solveien på
Nordstrand. I vår takknemlighet vil
vi overrekke ham en minnegave, et
maleri av vår døvekirke, som han er
så glad i. Det er malt av Erna
Margareth Lindgaard. (Beskjeden
som Erna er, ville hun ikke komme
fram, men hun skulle få en god klem
av Bonnevie-Svendsen etterpå!)

Oslo Døveforenings formann, Alf
Olsen: Når nå pastor Bonnevie
Svendsen takker av etter over 50 år
som døveprest, vil også vi i Oslo
Døveforening bringe ham vår hyllest.
Den springer ut av dyp takknem
lighet for hva han har gjort for oss,
og for alt han har forsøkt å få gjort
til vårt beste. Med ualminnelig kraft,
dyktighet og framsynthet har han
virket. Det har ikke vært lette opp
gaver, men han har maktet å gjen
nomføre det han har satt seg fore.

.Dette vetvi og forstår vi å verdsette.
Hans kjærlighet til de døve har vært
slik at den ikke har gitt plass for
egoIsme. For oss døve er og blir han
et naturlig midtpunkt. Vi ønsker
ham en god alderdom, men først og
fremst takker vi ham for alt han har
gitt oss, for kjærlighet og omsorg
uten tanke på takk. - Det er meg
en glede, på vegne av Oslo Døve
forening, å få gi deg en avskjedsgave,
og vi håper at den vil bli flittig brukt.
(Det var en fin pipe, som Bonnevie
Svendsen takket begeistret for.) - Alf
Olsen fortsatte: For tiden pågår det
en innsamling blant oss døve på
øst- og Vestlandet, til et maleri av
deg. Maleriet vil bli overrakt deg en
gang ut på høsten.

Døvekonsulent John Vigrestad sa
bl.a.: I dag holdt du avskjedspreken
i døvekirken. Vi ble grepet av ordet
«avskjed». Men det er heldigvis ikke
så alvorlig, for du må fortsette så
lenge det finnes liv og gnist i deg.
Vi kan ikke tenke oss at du ikke vil
fortsette. Og vi er glad hver gang
vi får se deg ...

Konsulent Larsen, Kirke- og un
dervisningsdepartementet: Når pas
tor Conrad Bonnevie-Svendsen nå
etter et livslangt virke som prest og
sjelesørger for kirkens ikke-hørende
menighetslemmer fratrer sin tje
neste, har sjefen for kirkeavdelingen
i KUD bedt meg om å bære fram
en hilsen fra departementet. - Sjele
sørgerens tjeneste har sitt grunnlag
i et kall. Dette må i aller egentligste
forstand være tilfelle med den opp
gave å være sjelesørger for den spe
sielle gruppen av våre medmennesker
som de ikke-hørende utgjør. Preste
tjenesten for døve her i landet har
vært en organisert virksomhet, som
det offentlige har ansvaret for. i mer
enn 70 år. I snart et halvt hundre år
har pastor Bonnevie-Svendsen vært
knyttet til denne virksomheten, helt
siden han ble ordinert til prest i 1921.
Siden 1933 har han som hovedprest
ledet og hatt det ansvarlige tilsyn
med virksomheten i hele landet.
Dette livskallet har Bonnevie-Svend
sen røktet med aldri sviktende tro
skap og med alle de mulighetene
som hans rike personlighet og særlige
evner for oppgaven har innført i
denne tjenesten. Stillingen som ho
vedprest for de døve er meget spe
siell også på andre måter. Denne
geistlige embetsmannen står som
selvstendig tilsynsmann i et særlig
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og nært kontaktforhold til Kirke
departementet. Hos de tjenestemen
nene i departementet som har kom
met i kontakt med Bonnevie-Svend
sen har kjennskapet til hans virke
avkrevd den største respekt. Som en
av de tjenestemenn som i et ganske
langt tidsrom har hatt anledning til
å følge denne virksomheten, kan jeg
fullt ut bekrefte dette. Hans virke
har satt spor etter seg. Jeg vil også
her få minne om at Bonnevie-Svend
sen var statsråd for de kirkelige
saker i departementet i den første
og vanskelige overgangsperioden i
1945, da den kirkelige sentralforvalt
ningen skulle reorganiseres og bygges
opp på nytt. Jeg bringer Dem herved
Kirkedepartementets takk for Deres
livslange virke som døveprest, herr
Bonnevie-Svendsen, og ønsker Dem
og Deres familie alt godt.

Norske Døves Landsforbunds for
mann, Thor Gisholt : Forrige man
dag, 26/8, var det et program i fjern
synet om Bonnevie-Svendsen, et
program jeg gjerne ville sett, men
jeg var opptatt av annet. Det første
jeg gjorde tirsdag morgen på kon
toret, var å spørre mine hørende ar
beidskamerater om programmet. Jo
da, det var et godt program, sa de.
- Hvordan det? spurte jeg. '- Jo, det
var utrolig hvor god kontakt Bonne
vie-Svendsen fikk med de døve. 
Og der har vi det :Kontakten som vår
kjære døveprest har med hver eneste
døv i hele Norge. Den har han fått
gjennom et langt liv, men han har
arbeidet for å få den. Helt fra sin
barndom har han ofret seg helt og
fullt for hver enkelt døv, for Døve
saken, for Hjemmet for Døve, for
døvekirken, ja for alt som har med
døve å gjøre. Jeg overdriver bare
bittelite grann når jeg sier at han
har drevet med dette arbeidet helt
siden han lærte å snakke. Nå ja, jeg
har forresten en liten mistanke om
at han lærte tegnspråket før han
lærte å snakke. - Jeg kan ikke stå
her og fortelle dere om alt han har
gjort hittil. Det ville ta så lang tid,
og dere her i salen kjenner ham sik
kert mye bedre enn jeg. Men la oss
huske at det ikke er bare for oss
døve han har arbeidet. Det er så mye
at han ikke husker det selv engang.
Overalt hvor han kom med, inntok
han en ledende stilling, fordi han
var den fødte leder. Han har en ad
ministrativ evne som mange, mange
har hatt nytte av. - Det var først
for 10 år siden jeg møtte Bonnevie
Svendsen første gang. Siden har jeg
møtt ham med jevne mellomrom.
Når jeg ser ham, tenker jeg ofte:

For noen kjempekrefter og for en
sterk vilje han må ha! I de siste
årene har han vært mye plaget av
dårlig helse. En hver alminnelig
mann ville gitt opp for lenge siden.
Men ikke han - for ham er det
utenkelig å gi opp. Dårlig helse og
sykdom knekker ikke ham. Tenk
bare på den lange reisen han foretok
til Nord-Norge for kort tid siden.
Det skal vilje til å gjennomføre en så
anstrengende reise, under slike om
stendigheter. - Nå har han fylt 70 år.
Loven krever at han må slutte som
hovedprest for døve. Jeg kjenner
ikke til hva slags planer han har for
framtiden. Men jeg kan ikke tenke
meg at han bare vil sitte i en gynge
stol, lese avisen, se ut av vinduet og
la dagene gli, den ene lik den andre.
Han har sikkert noe arbeid han skal
gjøre i morgen, i overmorgen, og
siden i dagene som kommer. Vi vil
sikkert også få se ham i prestekjolen
igjen, slik vi så ham i kirken i dag. 
Kjære Bonnevie-Svendsen: Hjem
met for Døve har et symbol, som vi
også kan bruke på deg - nøkkelen.
For mange, mange døve har du vært
nøkkelen til et nytt liv. Uten deg ville
mangt og meget vært stengt. Du
var nøkkelen som åpnet. Takk for
alt du har gjort for landets døve,
som prest og kamerat. - Norske
Døves Landsforbund vil gjerne gi
deg en liten gave, bare en bok, vårt
festskrift i anledning forbundets 50
års jubileum i år. Det er spesial
eksemplar, som er signert. I alle
disse 50 årene siden forbundet ble
stiftet har du fulgt med. La denne
boken være et tegn på vår takk
nemlighet. - Men vi har også en
annen vi gjerne vil takke i dag: Fru
Marit Bonnevie-Svendsen. Jeg kjen
ner henne ikke personlig, men også
hun må ha ofret mye for oss. Hen
nes mann var jo bestandig opptatt

,med å a.rbeide for oss, og hun måtte
gi avkall på meget av samværet med
ham. Hun har ganske sikkert også
vært en god medhjelper for sin mann,
og vi vil gi uttrykk for vår takk
nemlighet overfor henne.

Drammen og Omegn Døvefore
nings formann, Ragnar Woll: De
døve i Drammen og omegn, hver
eneste en, er grepet over at stunden
er kommet da Bonnevie-Svendsen
tar avskjed som døveprest. Våre
hjerter er fylt av takknemlighet og
hengivenhet. Det er en lykke for oss
at vi har hatt Bonnevie-Svendsen
som prest så lenge, og vi har med
full rett kunnet si at han har vært
vår prest. Han kjenner våre forhold,
og han har vært en mektig støtte for

oss. Han har alltid vært en meget
god forkynner av Guds ord, og hans
tegnspråk er så utmerket at hver
eneste av oss lett forstår ham. Vi
tenker mye og ofte på Hjemmet for
Døve. Vi er klar over at denne in
stitusjonen, som Bonnevie-Svendsen
så fint har bygd ut, makter noe som
vi i døveforeningene og landsfor
bundet ofte må melde pass overfor 
å hjelpe de mest ulykkelige døve til
å leve et godt liv, slik som vi ser
det på Hjemmet for Døve. Hver
eneste av oss døve i Drammen og
omegn takker deg, Bonnevie-Svend
sen, for alt hva du har gjort for oss,
og vi ønsker deg alt godt i årene
framover.

Styrer Johan Sæbø overbrakte en
varm takk fra døveskolen, og da i
særdeleshet fra barna. - Kirken er
skolens hjelp. Du har vært med på
å gi barna en kristen oppdragelse.
Vi tenker på din innsats. Spesielt
tenker vi på din innsats i form a.v
opprettelsen av barneavdelingen i
Andebu, og din store interesse for
døveundervisningen. Vi kan bare
ikke få takket deg nok, sa Sæbø
blant annet.

Marit Strømme hilste fra Døves
kirkering i Oslo: Det er ikke lett å
stå her, men jeg vil gjerne minne
om noen ting som ligger mange år
tilbake i tiden. Du var den første
som samlet døve til et sangkor, sa
hun. - Du sang oss sammen til en
enhet. Det ble dessverre slutt på ko
ret da krigen kom, men andre døve
prester har fulgt i ditt spor. La meg
også få nevne at jeg aldri har sett en
mann så glad som du var den gangen
da vi begynte med vår lille kirke
ring. Jeg glemmer aldri da du lærte
oss salmen «Gjør døren høy, gjør
porten vid». Du fikk oss til å glemme
at vi var døve. Sangen gjorde oss så
glade. Offisielt går du nå av, men
jeg vet at du vil fortsette. Det er så
mye vi har å takke for og å være
takknemlig for. Jeg vil takke for alle
gode minner vi har fra samværene.

Aslaug H. Foss hilste fra døve
foreningen og menighetsrådet i øst
fold: .Jeg vil takke for hyggelig sam
arbeid og alt du har vært for oss.
Det er så vemodig å tenke på at du
slutter som vår prest. Vi kommer til
å savne deg, for vi er blitt glad i
deg. Du har vært som en kjærlig far
for oss alle. Men vi håper fremdeles
i mange år å få ha deg blant oss.
Takk for alle gode råd du har gitt
oss.

Sven Torgersen overbrakte en
varm takk og overrakte gave fra
Hedmark og Oppland Døveforening.
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Hjelpemidler for handikapte
Fantastisk katalog utgitt i Danmark

Kåre Morten Helgesen takket og
overrakte gave fra Oslo Døves Ung
domsklubb.

Vogt-Svendsen takket fra den
norske kirke for alt Bonnevie
Svendsen hadde betydd for de døve
og fort3att ville komme til å bety
i form av gjerninger og ord. - Jeg
vil ikke si at Bonnevie-Svendsen nå
skal få ordet som nr. 15 i rekken av
talerne, men at han skal få ordet som
nr. l, sa han og ga ordet tiJ.heders
gjesten.

Bonnevie-Svendsen: Først vil jeg
få si: Stakkars alle dere som har
sittet her i kveld og hørt på alle
talene. Men jeg vet dere har det
hyggelig sammen med meg her. Se
på meg. Domprost Knudsen sa at
jeg minnet om et juletre i dag, med
disse ordenene på brystet. Når jeg
tenker på det, så er det ikke så mor
somt å bli nevnt som forhenværende
døveprest. Men jeg har sammen med
dere hatt et rikt liv. Det har be
standig vært noe godt å høre. Spe
si~lt vil jeg nevne en av dere, Nils
Vikene, som jeg arbeidet mye sam
men med da vi begge var unge, og vi
gledet oss over å se at det spirte og
grodde. Ja, nå er jeg 70 år, og jeg
har fått gaver, både på fødselsdagen
og ved denne avskjeden. Kjære ven
ner, det er bare å si tusen takk, men
kan bare si to: Takk - takk! La meg
også få si spesielt takk til Signy

Hvordan kan en blind husmor
finne ut om hennes barn har feber?
Hvordan kan hun skjenke kaffe
uten å spille? Hvordan kan en døv
eller sterkt tunghørt «høre» når vek
kerklokken eller dørklokken ringer,
eller når spedbarnet gråter om nat
ten? Hvordan kan en skjære brød,
smøre matpakke, spise et bløtkokt
egg eller spille kort når en bare har
en hånd? Hvordan kan en få på seg
strømpene når en har stive hofter
eller knær? - Kort sagt: Hvordan
kan mennesker med forskjellige han
dikap klare dagliglivets praktiske
problemer?

Det finnes i dag en lang rekke
tekniske hjelpemidler som har til
formål å lette den daglige tilværelse
for handikapte, om de bor i eget
hjem eller på institusjon.
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Røyset, som holdt en så beveget tale
for meg. Takk til alle døveforenin
gene. Takk for denne festen. Jeg har
lyst til å gi dere alle en klem. Takk
også til deg, Evjen Olsen.

Senere på kvelden fikk vi ta en
titt på «Stjernesalen» i Frimurer
logen. Da alle hadde tatt plass, sen
ket mørket seg langsomt over salen,
mens lyset skiftet fra rødt til blålig.
Så forsvant lyset helt, men så duk
ket det fram tusen skinnende stjer
ner i taket. Vår berømte astronom
Olaf Hassel var ikke sen om å gi seg
i kast med sine stjernestudier, men
han fant at stjernene ikke kunne
sammenliknes med dem vi skuer på
nattens stjernehimmel. Det var like
vel en betagende opplevelse, som vi
sent vil glemme.

Pastor Bonnevie-Svendsen avslut
tet kvelden med salmen «Alt står i
Guds faderhånd».

Vi vil få rette en hjertelig takk
for at vi fikk oppleve denne rike
kvelden sammen med vår avholdte
prest. Vi vil alltid se fram til nye
samvær med ham. Det er ikke mulig
å nevne alle de gavene han har fått
i forbindelse med sin 70 års dag og
avskjed. Og skulle jeg ha glemt noen
av talerne, ber jeg om tilgivelse. Det
var så mange taler at det var svært
vanskelig både å følge med og å
skrive. - Men: Takk for en minnerik
festdag! Karin Jensen.

Slik begynner et følgeskriv vi har
mottatt sammen med en katalog
over tekniske hjelpemidler, utgitt av
Direktoratet for revalidering og for
sorg, København, 1968, og som er
på 58 sider i A4-format, med bilder
av hjelpemidlene, ca. 200 i alt.

For hvert enkelt av hjelpemidlene
som er omtalt og avbildet i kata
logen, finner en på en meget over
siktlig måte angitt hvilke handikap
hjelpemidlene er beregnet på, opp
lysning om ca.-pris i danske kroner,
hvor de kan fås kjøpt, og en finner
emneregister, stikkordregister, opp
lysninger om stønad til anskaffelse,
m.m.

Av hjelpemidler for døve/tung
hørte, finner en bl.a.: Babyalarm,
lyskalleanlegg (også spesielle ringe
anlegg for tunghørte, for dypere,

kraftigere ringelyd) , vekkerklokker
(som ikke bare gir lyssignal, men
også kan tilkoples f.eks. vibrator
under hodeputen, eller vifte), blink
anlegg for varsling om at telefonen
ringer, telefon med forsterker, for
mer for teleslynge-anlegg (for bedre
utnytting av høreapparat)., TV-aid
(for regulering av styrke og tone når
en benytter f.eks. hodetelefon i for
bindelse med TV og radio), m. m.
Derimot finner vi ikke så alminne
lige hjelpemidler som høreapparater
og hodetelefon.

Det er i det hele tatt en rent ene
stående katalog danskene har laget,
men så er den utarbeidet aven re
daksjonskomite bestående av repre
sentanter for det sosiale arbeidet
blant vanføre, blinde, svaksynte,
døve, tunghørte, evnesvake og tale
hemmete, samt for organisasjoner
innenfor disse områdene, og tilrette
lagt av Komiteen for Sundhedsop
lysning.

En kan stille spørsmålet: Hvordan
kan en gi de handikapte effektiv
hjelp uten en slik katalog? - Svar:
Det er neppe mulig! - Og så bør
denne katalogen bli en vekker her i
Norge. De som skal gi råd og hjelp
til døve/tunghørte bør opplagt ha
en slik katalog, som etter hvert vil
kunne suppleres. Tekniske begavel
ser må stimuleres. Det er et stort
behov for tekniske hjelpemidler.
Problemet er ikke i første rekke å
konstruere og produsere hjelpemid
ler, det viser denne katalogen. Pro
blemet er å skaffe de handikapte de
mest hensikt3messige hjelpemidlene,
og å yte dem best mulig service.



(Fra Tegn og Tale nr. 7 1943)

DUELAND FLYTTER
I statsråd 27. september ble res.

kap. Gudmund Dueland, Narvik, ut
nevnt til res. kapellan i Grønland
menighet i Oslo.

De døve i Oslo-området håper sik
kert at de nå skal få se ham av og
til, for han var jo en meget al\tiv og
avholdt døvekapellan for Østlandet
til han for noen år siden tok imot
et annet kall og flyttet til Narvik.

ADVARSEL:

DØV BE.DRAGE.R

LANDSMØTET 1970
Neste landsmøte, som vil bli holdt

i Haugesund 1970, er fastsatt til
torsdag 9. juli - lørdag 11. juli.

Haugesund Døveforening, i sam
arbeid med Norske Døves Landsfor
bund, er allerede i full gang med for
beredelser. For tiden blir det gjort
undersøkelser for å finne de best
passende lokalene for arrangementet.

Umulig å klage over at hauge
sunderne sover!

I siste nummer av Deutsche Ge
horlosen-Zeitung advares mot den
døve grekeren Nicolas Soucas, som
sammen med sin kone Irini (som han
av og til utgir som sin søster) har
stjålet og svindlet fra mange døve
i Vest-Tyskland, Holland, Jugosla
via og Italia. Hvis noen får kjenn
skap til hvor dette greske ekteparet
oppholder seg, bes de gi melding til
Amtsanwaltschaft, Frankfurt am
Main, Grosse Friedberger Strasse
7-11, eventuelt tlf. 28671705

J a, det kan jo hende de kommer
til Norge også, på jakt etter blåøyde
døve nordmenn ...

Motivet må være noe som passer
til julen, norsk julestemning, norsk
vinter, eller et morsomt julemotiv.
(Men husk at dette ikke skal være
et vaTllig julehefte. Det blir jule
nummer av Døves Tidsshrift.)

Vinneren av konkurransen får kr.
50.- i julepresang, og så får han/hun
den store æren å få sitt navn på for
siden. (Det er en fin måte å bli be
rømt på!)

Konkurransen vil bli bedømt av
de ansatte på forbundskontoret.

En deltaker kan sende så mange
tegninger han/hun vil.

Tegningen må sendes til Døves
Tidsskrifts redaksjon, Møllendals
veien 17, 5000 Bergen, innen 20.
november. Lykke til!

e

~uLemotitJ
Hvem lager den beste tegningen

til forsiden av Døves Tidsskrifts
julenummer? Det blir konkurranse,
og vi vil gjerne at alle døve/sterkt
tunghørte som er flinke til å tegne,
skal være med i konkurransen.

Tegningen skal dekke førstesiden
av Døves Tidskrift (høyde 29.7,
bredde 21 cm), og den skal være i
1 eller .helst 2 farger.

TEGNE-KONKURRANSE:

tegnspråk som de av medfødt trang
griper til for å supplere sin tale og
gjøre den livligere. En stor del av
tegnene er til og med de samme hos
negrene som hos de døve, sier viten
skapsmannen.

Helgeland Døveforening har det
vanskelig. Det har vært umulig å
holde noe stevne siden krigen brøt
ut, og det er nå 3 år siden.

De Døves Ungdomslag i Oslo har
meldt seg inn i Oslo Døveforening.
I den anledningen ble det holdt en
fest, hvor det ble talt varmt fra
begge parter om det framtidige sam
arbeidet, og ungdomslagets formann,
Ragnar Saltnes, overrakte blomster
til døveforeningens formann, Arne
Vaieland.

Vitenskapen er sterkt interessert
i spørsmålet om hvorfor hvite katter
med blå øyne er døve. Og en inn
sender fra Oslo skriver om en katte
familie: Moren har et gult og et
grønt øye, og hører godt. Av ungene
den nå har, er en som har et blått
og et grønnlig øye, og den er stokk
døv, men den har til gjengjeld mye
lengre værhår enn de andre. Tid
ligere hvite unger som denne katten
har hatt, med blå øyne, har alle vært
døve.

Katalogen kan fås kjøpt ved hen
vendelse til Komiteen for Sundheds
oplysning, Kristianiagade 12, Kø
benhavn. Prisen er 10 danske kroner
pr. eksemplar, eksklusiv moms. Ved
bestilling av 10 ekspl. gis 10% ra
batt.

Red.

r

godkjent for tørre, fuktige

og VATE rom.

Priseksempel 5 kW bruksklar

kr. 640.- inkl. avgift.

FOR
VARMLUFT

Produsent: A.S PYRO X- Bergen
Avd. Oslo: Plogveien 3b - Oslo 6

Telefon 686727

En tysk vitenskapsmann har stu
dert negrenes kommunikasjon: En
hver reisende som i har sett to negre
i samtale, vil ha lagt merke til at de
i samtalens løp bruker en mengde
ansikts- og håndbevegelser. Under
søker vi disse bevegelsene nøyere, vil
vi oppdage at negrene - liksom de
døve - enten disse taler med munnen
eller med fingrene - har et særlig

Det er neppe så meget som en
håndfull døve/sterkt tunghørte (av
75.000?) her i landet som kjenner til
samtlige hjelpemidler for døve/sterkt
tunghørte som denne katalogen pre
senterer, hjelpemidler som ville kun
ne gjøre det atskillig lettere for dem
i dagliglivet.

11



Hva med
Nord-Norge?

Norske Døves Landsforbund har
ansatt to konsulenter i heldagsstil
ling. I følge stillingsinstruksen skal
konsulentene yte personlig hjelp og
veiledning til døve som har behov
for det, og bistå lokalforeningene i
deres arbeid.

Det er vel ingen tvil om at dette
er et godt tiltak som forhåpentligvis
vil gi gode resultater. Konsulentenes
arbeidsdistrikt er imidlertid i følge
instruksen fastsatt til å gjelde fra
og med Trøndelag i nord. Her må
en begynne å undre seg. Hva med
Nord-Norge? Finnes det da ingen
døve i denne store landsdelen? - Jo,
det finnes døve og det finnes døve
foreninger, og jeg tror at behovet
for hjelp såvel på det personlige
som på foreningesplanet er større i
Nord-Norge enn i noen annen lands
del.

De døve i Nord-Norge bor meget
spredt. Det er umulig å skape samme
miljø her som i de store sentra ellers
i landet. Av denne grunn vil også
foreningsvirksomheten bli vanskelig
og i mange tilfeller innskrenke seg til
et minimum. Dette skulle imidlertid
ikke gi landsforbundet grunn til å
trekke en grense i Trøndelag, og si:
Hit, men ikke lenger. Tvertimot, og
ikke på tross av, men på grunn av
de vanskelige forhold og at det gjel
der forholdsvis små grupper av døve,
skulle en vente ihvertfall en like
verdig hjelpeinnsats.

Det er underhånden blitt sagt at
naturligvis skal Nord-Norge få be
søk og hjelp, hvis og når det måtte
passe inn i reiseplaner og økonomi. 
Dette er helt utilstrekkelig, og selv
om meningen er god, hvorfor da i
instruks-form holde landsdelen helt
utenfor?

Hittil har døvepresten for det
nqrdenfjellske, som er stasjonert i
Trondheim, vært den som har gitt
de enkelte døve og døveforeningene i
Nord-Norge en del av den hjelpen
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de trenger. Presten i har mange til
feller vært den eneste kontakt de
døve har hatt utad. Selv om han
utfører et meget godt arbeid, er det
mange områder han ikke kan makte
å overkomme. Det foreningsmessige
og organisasjonsmessige, stedlige
trivselstiltak osv. er ting som ligger
utenfor hans muligheter å kunne
dekke opp.

Når landsforbundet nå lanserer
konsulentvirksomheten, er det jo
også ut fra den erkjennelse at det er
en nødvendighet, selv i distrikter
med et riktig og godt organisert
foreningsliv. Hvorfor da utelukke
dem som trenger det mest?

Det er i høst fordelt et beløp til
trivselstiltak. Under postene konfe
ranser og stevner er hver av fore
ningene blitt tildelt beløp fra kr.
2.000..- og oppover til kr. 4.500.-.
Vel å merke: de fem nord-norske
foreningene har fått kr. 4.000.- til
sammen.

Det er et faktum at mange av de
nord-norske døve har en til to dags
reiser fram og tilbake til et stevne.
I mange tilfeller må de for å kunne
delta ta seg fri fra arbeidet en til to
dager. For en døv i Nord-Norge be
tyr et stevne langt mer enn for de
fleste andre. En er fristet til å tro
at det her foreligger et manglend
kjennskap til forholdene.

Det er sikkert ganske alminnelig
at de største foreningene dominerer
et forbund. Det er i mange tilfeller
sikkert også riktig at de gjør det.
På den annen side er de to saker som
er nevnt her, typiske tiltak for å
styrke de svake ledd, for å stimulere
og hjelpe i områder som aven eller
annen grunn ligger tilbake. Det er
dessverre et faktum at Nord-Norge
er et slikt område, på.mangemåter.

I fjernsynsprogrammet om døve og
tunghørte 19. september ble bl.a.
ordningen med reiselærer for døve
barn behandlet. Det ble sagt at ord-

ningen nå er gjennomført· til og
med Trøndelag i nord. Men, ble det
sagt videre, for Nord-Norge er som
så ofte før ingenting gjort.

Nord-Norge blir holdt utenfor, det
er blitt et refreng.

La oss håpe at de døve i Nord
Norge også må få føle at de er med
i samfunnet. La oss håpe at de ikke
må bli tilsidesatt i sin egen organi
sasjon, og at Norske Døves Lands
forbund ved snarlige positive tiltak
vil stimulere slike håp. R. H.

FORBUNDSSEKRETÆREN
SVARER:

Redaktøren har bedt meg som for
bundssekretær svare på ovenstående
innlegg, noe jeg gjerne gjør:

La meg først få lov å si at arbeidet
for de forholdsvis få døve i Nord
Norge har vært drøftet en rekke
ganger i landsstyret og på lands
møtene i de senere årene (bortsett
fra på siste landsmøte - merkelig
nok). Landsstyret har alltid vært
interessert i å finne ut hva som har
vært mulig å gjøre fra forbundets
side for de døve nordpå, og som regel
har den nordlige landsdelen hatt
representant i landsstyret, og som
har kunnet tale landsdelens sak.
Det er derfor· sikkert ikke mangel
på interesse for de døves problemer
der nord som er grunnen til at for
bundet ikke har kunnet utføre så
meget positivt arbeid i Nord-Norge
til nå. - La meg dog for ordens skyld
nevne at vårt landsmøte i 1953 ble
lagt til Bodø, at vi har arrangert et
Nord-Norge-stevne i 1958, og at et
senere planlagt stevne nordpå ble
avlyst fordi det ikke meldte seg
nok deltakere derfra(!). Og i 1965
gjennomførte forbundsformannen en
reise til samtlige døveforeninger i
Nord-Norge.

år Norske Døves Landsforbund
nå i stigende grad får statsstøtte til
sitt arbeid, øker også muligheten for
å gjøre noe nordpå, og vi håper at
visse tiltak blir satt i gang etter
hvert. Hvilke tiltak det blir tale om,
er ennå uklart, fordi vi· gjerne vil
drøfte dem med foreningene nordpå.

Forbundets beslutning om å til
sette to døvekonsulenter med faste
arbeidsområder i Sør-Norge betyr
ikke at Nord-Norge utelukkes. Den
betyr bare at vi ikke har funnet det
riktig å la en av ~onsulentene ha
Nord-Norge som en fast del av sitt
arbeidsområde.. Vi ønsker tvertimot
å kunne dirigere hvilken som helst
av våre arbeidere - forbundssekre
tæren inklusive - til Nord-Norge når



passende oppdrag foreligger. Når
R.H. spør om «hvorfor da i instruks
form holde landsdelen helt utenfor»,
må jeg opplyse at instruks ikke er

utarbeidet for døvekonsulentene
ennå. I ansettelsesbetingelsene er det
understreket at hver av dem må være
forberedt på å reise også utenfor sitt
faste distrikt. Her har vi bl.a. tenkt
på Nord-Norge.

J eg kan opplyse at på sin første
reise til Trøndelag har den ene av
våre døvekonsulenter allerede drøf
tet med døveprest Wetlesen hvordan
en økt innsats fra forbundet kan la
seg gjennomføre nordpå. La meg for
ordens skyld understreke at en sådan
innsats først vil bli gjennomført i
samråd med våre foreninger i Nord
Norge.

Trivselsmidlene er for det kom
mende år ganske riktig fordelt på
visse vilkår, og bl.a, er det ført opp
kr. 4.000.- tilsammen på de nord
norske foreningene. Jeg må'opplyse
R.H. om at de nord-norske forenin
gene ikke har søkt om tilskott fra
trivselsmidlene i det hele tatt, til
tross for at forbundet i sirkulære
våren 1968 har innbudt til det. I
grunnen karakteriserer dette ganske
godt den vanskelige situasjon våre
nord-norske foreninger er i, og det

er derfor landsstyret likevel har ført
opp kr. 4.000.- på disse foreninger
tilsammen, til tross for at de ikke har
søkt om noe.

Norske Døves Landsforbund reg
ner med fortsatt økt økonomisk
støtte fra staten, og det er da en del
av forbundets ansvar å vurdere hvor
ledes denne økte støtte også kan
komme våre døve i Nord-Norge til
gode. Det er videre vårt håp at det
nye kurssentrum som nå planlegges
i Al i Hallingdal vil komme til å
bety meget for de nord-norske døve.
De vil ha like full rett til å komme
til kurser her som de døve lenger
sør har.

Albert Breiteig.

«Den fullkomne
integrering»
Herr redaktør.

I Døves Tidsskrift nr. 17 omtaler
De TV-programmet «Vi må oppspore
det høresvake barneo>, og De refe
rerer til det spesielle innslaget fra
Hegramo skole, hvor seerne møtte
den sterkt tunghørte Tore. Det fram
går av omtalen at De har oppfattet

dette programinnslaget som en re
klame for integrering.

Ingen av oss som hadde å gjøre
med dette programmet, mente at
lille Tore skulle gjøres til noe bevis
for fullkommen integrering. Jeg me
ner at det framgikk av Gudrun Si
monsens kommentarer og det for
eldrene sa i intervjuet at man ikke
mente at Tores plass var i normal
skolen. Foreldrene er nå meget glade
for at Tore nå i høst skal få plass på
Vikhov off. skole for tunghørte.

Tore har gått i tre åri normal
skolen på grunn av at vi ikke har
hatt noen plass for ham på Vikhov
off. skole. Døveskolen var ikke noe
brukbart alternativ i dette tilfelle.
Noe eksperiment har vi i dette til
felle ikke utført.

Tore er en flink og harmonisk ut
viklet gutt, som jeg gleder meg til
å få som elev på vår skole. Jeg kan
bekrefte lærerinnens ord om at det
hittil har gått bra med ham i normal
skolen og at han er meget populær i
kameratflokken.

For øvrig vil jeg gjennom Døves
Tidsskrift få lov å rose lærer Ellen
Solem ved Hegramo skole for stor
faglig dyktighet og en omsorg for
Tore som kommer rett fra hjertet.

Vennlig hilsen, Sverre Henning.

Feitsildfiskernes Sildoljefabrikk A.s

HALSA I HELGELAND

Bryn Elektrolytiske Verksted A.s
(BEVAS)

FORNIKLING - KADMIERING
FORSINKING - FORMESSING

(i bad og romling)

østensjøvn. 42, Bryn, Oslo 6. Telefon 67 1876

Støtt Døvesaken!

4 TANDBERGS ~
• PATENTKONTOR il
.~ Uranienborg Terr. 19, Oslo 3. Tlf. 603394 .,

Posladr.: Postboks 7085 H, Oslo 3

PATENTER-VAREMERKER-MØNSTER
~~.,~~~
~~ ~~

A.s Frøya Fiskeindustri
NESSET - FRØYA

Post, telefon: DYRV IK

Tinfos Papirfabrikk
NOTODDEN
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Karlotte Sæbøs klasse på Skådalen <,i skuddet» under TV-opptakene.

underlig opplevelse. For hørselsklas
sens vedkommende fikk en nærmest
bare se hørsels/rytme-trening, mens
lærerinnen fortalte at en hadde
brukt et helt år på å lære å skille
mellorp. to konsonanter, og at hele
undervisningen dreide seg om språk
opplæringen. Men her fikk vi se helt
normale barn. De ble ikke satt på
noen virkelige prøver. De «avslø
rende» prøvene fikk vi på Skådalen,
hvor barna hadde et umenneskelig
slit med å få fram de enkelte ordene.
For en kontrast! Takket være pro-

Lider De av kalde føtter og andre plager i forbindelse med

det, vil FOTVARM hjelpe også Dem.

Den isolerende sålen er beskyttet av 2 kunstlærsåler - pas

ser i alt skotøy - kun 2 millimeter tykk. - Hør bare hva

Sigrund Torstensen, Sunde Hageby, Stavanger sier: «Jeg har

vært plaget av tretthet, stivhet og til stadighet kald i føttene.

Takket FOTVARM er jeg helt god nå.»

Pris pr. par: Nr. 35~6 kr. 15.- + porto.

Skriv og bestill i dag.

ROGALAND TEKSTIL
Hellvik i Eigersund

gramlederens «prab> innimellom, fikk
vel mange av seerne inntrykk av at
det er systemet med internatskoler
som fører til at barna får så store
problemer med å lære å tale. Et helt
annet inntrykk ville en nok fått om
det var gjort opptak av taleøvelser i
hørselsklassen og bare rytmetrening
i døveskolen. - Men den observante
seeren la forhåpentlig merke til de
lykkelige barneansiktene i friminut
tene på Skådalen. Disse sto i sterk
kontrast til det som gikk som en
rød tråd gjennom dette og det for
rige programmet - programlederens
subjektive innstilling, med favori-

sering av integrerings-sysLE:met.
Denne serien er ikke en «Apen post»
sending. Her må en kreve en pro
gramleder som viser saklighet, ob
jektivitet og pietetsfølelse, og som
har overblikk.

Men det var ikke bare sorgen.
Tross den etter undertegnetes me
ning sterkt fortegnete konstellasjo
nen hørselsklasse/døveskole, var det
på sin plass endelig å få vist folk
hvor vanskelig det er å undervise
døve barn. Opptakene fra Karlotte
Sæbøs klasse var så realistiske at det
gjorde rent vondt. (Det har tidligere
bare vært vist «glansbilder» i fjern
synet.) De tålmodige barna og den
enda tålmodigere fru Sæbø, som
etter slitet hadde krefter igjen til å
spandere på elevene et av de var
meste smil vi hal' sett, erobret sik
kert tusenvis av hjerter.

Vi hører ikke til den gruppen som
alltid el' begeistret for rektor Hild
Ingemann Knutzens uttalelser, men
hennes innsats i dette fjernsynspro
grammet bør hun ha uforbeholden
ros for! Th. S.

Patentanmeldt

Tusenvis av fornøyde kjøpere bruker

Helsesålen Fotvarm

Integrering!tendens:Klar
TV 24/9: ((Opplæring til et rikere liv))

Vi fikk inntrykk av at styrer Sæbø
ikke likte seg da han ble intervjuet
av programlederen Gudrun Simon
sen i fjernsynsprogrammet 24. sep
tember, og heller ikke undertegnete
likte seg. Og for å ta intervjuet med
Sæbø først, så er det forbausende at
ikke han fikk flere og mer betyd
ningsfulle spørsmål å svare på. Han
er tross alt formann i 'Spesialslwle
rådet, og uten å fornærme noen av
de andre pedagogene, bør vi kunne
påstå at han for tiden er den som
har størst forutsetninger for å uttale
seg om døve- og tunghørtundervis
ningen. Han er den som har det beste
overblikket. Programlederen, som
har hatt rikelig tid til å tenke over
spørsmålene, burde ha kunnet bruke
tiden bedre enn f.eks. til å spørre om
noe så tåpelig som «rettigheten til
skolevei» (hvor barna opplever
«ting»). En kunne ønsket at styrer
Sæbø hadde gitt henne det glatte
lag ved f.eks. å spørre om hun siktet
til slike berikende opplevelser (for
et hørselskadd barn i normalskole)
som å vandre ensom og utenfor hjem
fra skolen mens de hørende snakker
livlig i munnen på hverandre, eller
at det blir ropt «dummingen» etter
ham? - Er det f.eks. fastslått at
engelskmennene tar skade av å gå i
pensjonatskole?

Konstellasjonen hørselsklasse
normalskolen (ved Kristiansand)
Skådalen døveskole, ble også en
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Fra TV-opptakene på yrkesskolen for døve piker i Stavangel·.

TV 30/9: ((Døv ungdom skal ut ; livet».

Kaffeslaberas-n ivå!

Om siste program i serien om
døve/tunghørte, med Gudrun Simon
sen som leder, kan en vel si at dette
var bunnen. Og det som i første
rekke trengs, må vel være at pro
gramlederen blir integrert i det mil
jøet som en eller annen har satt
henne til å skildre i fjernsynet.

Hvem kan vel etter alt det ufor
delaktige som nå er blitt sagt om
internatsystemet - overbeskyttet
miljø, manglende kontakt med det
normale liv, dårlig forberedelse med
hensyn til sans for økonomi, kjenn
skap til familieliv m.m. - tenke seg
at den døve kan klare seg selv og
stå på egne ben, stifte familie, opp
dra barn, osv. ? Er det noen som for
alvor vil kunne tenke seg, etter det
bildet programlederen har gitt oss,
at den døve ungdommen i det hele
tatt kan greie seg uten fast følge av
en barnepike? - Er det noen som vil
tro oss når vi forteller fakta: At
elevene fra våre inter::atskoler for
døve i nesten alle tilfeller greier seg
ganske utmerket i livet?

En må få inntrykk av at program
lederen har vært livende redd for at
det skulle bli sagt noe i program
mene som ikke ville passe inn i hen
nes puslespill. Styrer Toralf Eng,
med et helt liv som døvepedagog bak
seg, og den som har den langt største
erfaring med hensyn til «å sende døv
ungdom ut i livet», og som bl.a. har
utarbeidet statistikker over hvordan
det har gått elevene i arbeidslivet,
fikk bare noen få ubetydelige spørs
mål å svare på (fordi han stort sett

deler de voksne døves syn på tin
gene?) - mens styrer Bjørg Høiby,
som er forholdsvis ny i «gamet», fikk
mengdevis av spørsmål, vel å merke
spørsmål som bare kunne besvares
på en måte som stillte vårt skole
systp.m i et uheldig lys. Særlig slik
det ble brukt i programlederens
puslespill.

Med tanke på at en stor del av
programmet gjaldt de døves mulig
heter i arbeidslivet, var det mesterlig
gjort av programlederen å holde ar
beidskonsulenten for døve helt uten
for. Arbeidskonsulenten burde vel
vært litt aven hovedperson i dette
programmet. Men programlederen
har i det hele tatt ikke vekslet et
ord med ham!

Allerede i første program ble
konsulent Eilif Ohna presentert. Men
i siste program finnes det ikke lenger
noen døvekonsulenter. Nå er det
bare sosialkurator Solveig A;;kjem
(som er kurator ved Hjemmet for
Døve, men som plutselig synes å
være blitt sosialkurator for hele
landet), og en arbeidskonsulent. At
vi har 2 døvekonsulenter i heldags
stilling og at vi har 3 sosialrådgivere
i deltid, nevnes ikke med et ord.
Det er vel ikke fordi disse er døve
organisasjonens folk? - At døve skri
ver kontrakter med dørselgere, er
sant nok. Det er et problem, ja, som
også hørende blir offer for. Personlig
kjenner jeg bl.a. et slikt tilfelle som
til slutt Norske Døves Landsforbund
måtte ordne opp med, men det gjaldt
riktignok en sterkt tunghørt som

hadde klart seg gjennom folkeskolen!
Glansbildet Anne Gloslie ble igjen

presentert som et produkt av hørsels
klasse-systemet, mens det ikke med
et ord ble nevnt at glansbildet Aud
Øverland (som er så flink at hennes
arbeidskamerater av og til glemmer
at hun er døv) har gått døveskole. 
Forhåpentlig får vi en vakker dag
klarlagt Anne Gloslies bakgrunn (for
hørselsklassene har visst ingen andre
å fare med). I det ene programmet
blir det fortalt at Anne er født døv.
I det neste programmet sier Anne
selv at hun alltid har kunnet snakke,
for i neste øyeblikk, etter press fra
programlederen, å fortelle noe gans
ke annet. I det hele tatt har Anne
nå i løpet av flere TV-opptredener
sagt såpass mange motstridende ting
at en lurer på hva som er sannheten.
Vi vet det ikke!

Vi føler det som vår plikt å trøste
alle de døvelærerne som ikke fikk
sove etter å ha sett dette program
met. Forholdene er slett ikke slik
som Gudrun Simonsen har framstillt
dem. De som har gått i våre inter
natskoler, ser tilbake på disse årene
som lykkelige år. De lærer langt
mere enn dere tror, og de greier seg
godt ute i livet. Noen har det van
skelig, men mange hørende har det
også vanskelig. Internat-livet er ikke
ødeleggende. Det legger grunnlaget
for et kameratskap og et samhold
som varer hele livet. Det gir trygghet
i den viktigste perioden av barnas
liv, da de er kommet så langt at
foreldrene ikke lenger kan holde dem
under sine beskyttende vinger.

Døveorganisasjonen vil gjøre sitt
beste for å spre faktiske opplysninger
om de døves liv og problemer - gi
et sant bilde av situasjonen - og
dette skal vi makte bedre og bedre.

Gudrun Simonsens program-serie
endte på kaffeslaberas-nivå, og for
håpentlig var det ikke så mange som
tok det alvorlig.

Th. S.
P.S.

Av de menneskene jeg traff «dagen
derpå», var det 14 som uttalte seg
om programmet (for øvrig uten opp
fordring fra min side). Av disse var
8 hørende med større eller mindre
kjennskap til emnet, og 6 døve/
tunghørte, hvorav 4 har gått på
døveskole. Ingen av disse hadde noe
godt å si om programmet, bare kla
ger. Den sterkeste anklagen kom fra
en døv som har gått 9 år på internat
skole, men som har et helt normalt
språk og er meget godt integrert:
«Jeg hadde lyst til å smadre TV-
apparatet!» D.S.
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NYTT FRA FORENINGENE
ØSTFOLD
Oktober 19. lørdag: Siste styre- og med

lemsmøte på «Fjellstua» denne sesongen.
med etterfølgende hyggesamvær. Klokke
slett kunngjøres senere.

Oktbr. 27, søndag: Kirkemøte i Sarpsborg,
Klokkeslett senere.

November: Arsmøte på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Des. 28, lørdag.: juletrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg, Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.

VESTFOLD
20/10 sø: Døvegudstjeneste i Holmestrand

kirke kl. 11, med etterfølgende festmøte
på døveskolen.

26/10 lø: Medlemsmøte i Sandar herredshus
kl. 16.00.

November: Det blir ikke møte i Tønsberg
i november måned, men isteden blir det
antakelig medlemsmøte i Sandefjord.

27/12 fr: juletrefest i Sandar herredshus kl.
16.00.

TELEMARK
16/10 on: Hos Kirsten jacobsen, Huken 10,

Skien, kl. 19.00: Døves Ungdomsklubb
har eget møte.

5/11 ti: «Trappestuen» på Hotell Vie, Pors
grunn, kl. 18.30: Fellesmøte.

5/12 to: Fellesmøte kl. 18.30.

OSLO

(Oslo Døveforening, Sven Brunsgate 7,
Oslo 1.)

18/10 fr: Døveforeningens årlige basar.
19/10 lø: Basaren fortsetter.
20/10 sø: Trekningsaften.
26/10 lø: Døves Smalfilmklubbs fest, med

premieutdeling fra filmkonkurransen.
27/10 sø: Opplysningskomiteen (døvefore

ningen) har arr. med kaffe og underhold
ning.

2/11 lø: Døves Ungdomsklubbs fest.
3/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore-

ningen) har arr. med kaffe, foredrag?
5/11 ti: Døves Sportsklubbs med lemsmøte.
9/11 lø: Døves Skytterlags fest.
10/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore

ningen) har arr. med kaffe og underhold
ning, film?

12/11 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.
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16/11 lø: Døveforeningens 90 års jubileum i
Handelstandens festlokale, Karl johans

gate 37.
17/11 sø: Festgudstjeneste med medvirk

ning av tegnkoret i Lilleborg kirke kl.
11.00. Kirkekaffe i døveforeningen. Mere
om programmet kommer senere.

1/12 sø: Opplysningskomiteen (døvefore
ningen) har arr. med kaffe, foredrag?,
underholdning.

3/12 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
7/12 lø: Døves Sportsklubbs julebord.
8/12 sø: Døves Smalfilmklubbs årsmøte og

julebord.
10/12ti: Døves Kvinneforenings hyggeaften.
15/12 sø: Døves Bridgeklubbs årsmøte og

julebord.
31/12 ti: Døves Sportsklubbs nyttårsfest.
Rett til forandring i programmet forbeholdes.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid iOslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 tli

kl. 15.00.
Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Telefon: 205408.

DRAMMEN

16/10 on: Ungdomsklubben har årsmøte.
20/10 sø: Foredrag v/ Opplysningskomi-

teen.
27/10 sø: Filmaften.
3/11 sø: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.
10/11 sø: Drammen og Omegns Døvefore-

ning har årsmøte.

Innti I videre vi I foreningens møter bli
holdt på Kafe Globus, mens Ungdomsklub
ben holder sine møter i Haugesgt. 99.

MØRE OG ROMSDAL
19/10 lø: Siste møte på feriehjemmet denne

sesongen.
1/11 fr: Første høstmøte i byen. (Sted be-

stemmes senere.)
15/11 fr: Møte med film og foredrag.
29/11 fr: Medlemsmøte.
13/12 fr: Julebord, med underholdning.

STAVANGER
20/10 sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.
3/11 sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.
17/11 sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.
1/12 sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.
7/12 lø: Stavanger kr. Døveforening har års-

fest.

BERGEN
15/10 ti: Døves Dameklubb har årsfest i

foreningen kl. 19.00. Bare medlemmer av
dameklubben har adgang.

16/10 on: Komiteen for nytt Døves Hus
har møte på kontoret kl. 19.30.

17/10 to: Kåseri av'en representant for FN
sambandet v/ Opplysningskomiteen.

22/10 ti: Dameklu bben/Ungdomsklu bben.
24/10 to: Døveforeningen har ekstraordi

nært årsmøte. Saker: 1) Statutter for
Kaja Hagemanns legat. 2) Forslag til end
ringer på budsjettet 1968 (ekstrabevilg
ninger til posten vedlikehold/nyanskaffel
ser). 3) Valg av komite for salget av Døves
Jul 1968. 4) Valg av komite for arr. av jule
trefesten for barn 27. desember.

26/10 lø: Idrettsklubben har årsfest på døve
hytta, Totland.

29/10 ti: Døves Glede har the-fest/basar i
foreningens lokale. (Hørende spesielt
velkommen denne kvelden.)

30/10 on: Misjonsforeningen hos fru Ham
mer.

31/10 to: Døves Glede har the-fest/basar i
foreningens lokale. (Døve spsielt vel
kommen denne kvelden.)

5/11 ti: Dameklubben har demonstrasjon i
pynting av smørbrød på Døves Alders
hjem kl. 19.00.
Ungdomsklubben i foreningen.

6/11 on: Døveforeningen har styremøte kl.
19.30 på kontoret.

7/11 to: Menighetsaften i foreningen.
11/11 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.

19.30 på styrerommet.

Oslo Døves Smalfilmklubb
arrangerer

Film-fest
i Oslo Døveforenings lokale,

Sven Brunsgt. 7,
lørdag 26. oktober

Framvising av konkurransefilmer,
med kommentarer og premieutde
ling for kO.nkurransen.

Forfriskninger fås kjøpt etter film
framvisingen.

Konkurransedeltakerne har gratis
adgang til fil mfesten , og det ville
være hyggelig om også de som bor
langt borte fra Oslo kunne komme
til festen for å ta imot mulige premier.

Entre kr. 10.- for andre deltakere
i filmfesten. Ingen utlodning.

Døren stenges kl. 18.00.
Alle er hjertelig velkommen!

Styret.



DØVESTEVNE pA KISTRAND

Red.

PLASSMANGEL
På grunn av plassmangel må en

del stoff stå over til neste nummer
av Døves Tidsskrift. Det gjelder bl.a.
innsettelsen av ny hovedprest for
døve og reportasje fra Nordisk ung
domsleir for døve i Finland, som vi
nå har mottatt.

Men vi er likevel interessert i at
leserne er flittige til å skrive. Bare
skriv i vei, du som har noe på
hjertet!

Huset ble kjøpt for forenirigens egne mid
ler, og de døve har utført en betydelig egen
innsats iform av reparasjonsarbeider og opp
pussing. En god del står ennå igjen å utføre,
men en håper på at det meste må være gjort
før neste sommer, da det er meningen at
den offisielle innvielsen vil finne sted.

På bildet ser vi stevnedeltakere.
Nordlands Framtid, 14/9 1968

BE DERES GULLSMED VISE DEM

Salten Døveforening hadde i helgen 7.-8.
september ett av sine regelmessige todagers
stev~er på Møllebekken feriehjem for døve
ved Kistrand.

Til stede denne gang, foruten døve fra
hele Salten, var døveprest Wetlesen fra
Trondheim og to representanter fra Helge
land Døveforening.

Lørdag var de døve samlet til kameratslig
samvær, søndag formiddag var det døveguds
tjenteste i Valnesfjord kirke, hvoretter stev
net fortsatte på feriehjemmet. Umiddelbart
etter gudstjenesten ble det av Margarin
centralen spandert og servert kaffe og snit
ter. Søndag var også foreningens hørende
støttemedlemmer foruten andre interes
serte til stede.

Hovedsaken for de døve med disse stev
nene er å komme sammen med andre døve.
og hørende. Og her er det feriehjemmet
kanskje har sin største misjon, å være et
fast samlingssted for de døve.

Feriehjemmet ble kjøpt for ca. tre år
siden. Det er et stort løft de døve har tatt.

TRONDHEIM
16/10 on: Døves Idrettslag har medlems

møte.
18/10 fr: Dameforeningen har kåseri/de

mons·trasjon.

23/10 on: Ungdomsklubben har kåseri om
FN.

25/10 fr: Døveforeningen, kåseri om Folke
trygden v/ Thor Gisholt.

26/10 lø: Døveforeningen har 70 års fest.
Sted: Handelsstandens Hus. (Se annonse.)

30/10 on: Døveforeningen, kåseri om Unge
Døves Kulturdager 1968.

1/11 fr: Dameforeningen.
3/11 sø: Velkomstgudstjeneste for hoved.

prest Vogt-Svendsen i døvekirken.
6/11 on: Ungdomsklubben.
8/11 fr: Døveforeningen.
9/11 lø: Døves Idrettslag har hyggekveld

foren ingens lokaler.
13/11 on: Foredragskveld v/ Opplysnings-

komiteen.
15/11 fr: Dameforeningen har årsmøte.
16/11 lø: Ungdomsklubben har 5 års fest.
18/11 ma: Orgelkveld i døvekirken.
20/11 on: Ungdomsklubben.
22/11 fr: Døveforeningen har medlemsmøte.
24/11 sø: Døveforeningen har filmkveld.

SOSIALSEKRETÆREN
Sosalsekretær Johan Moldekiev er på

Bergen Døveforenings kontor, V. Torvgt.
20a, 2. etasje til følgende tider:

Mandag kl. 12.00 ti I 15.00
og kl. 19.00 til 21.00

Tirsdag kl. 19.00 til 21.00
Onsdag kl. 12.00tiI15.00
Torsdag kl. 12.00 ti I 15.00
Fredag kl. 12.00 ti 115.00
Lørdag kl. 10.00 til 13.00

Kontorets telefon :18321.

12/11 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
13/11 on: Idrettsklubben har årsmøte kl.

19.00 i foreningen.
14/11 to: Kåseri om strøm, strømtariffer

m. m. v/ Opplysningskomiteen.
16/11 lø: Ungdomsklubben har filmfest/års-

fest. Nye filmer fra Bergen (døve) vises.
17/11 sø: Omvising på Lysverket(?).
19/11 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
21/11 to: Foredrag om merverdi-avgiften.

Hva vil den komme til å bety for priser

etc.? v/ Opplysningskomiteen.
26/11 ti: Dameklu bben/U ngdomskl ubben.
27/11 on: Misjonsforeningen hos fru Ham

mer.
28/11 to: Feriehjemsstyret arr. basar til

inntekt for feriehjemmet.

NORD-TRØNDELAG Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg

Søndag 27. oktober i Stjørdal: Thor Gis
holt kåserer om Fol ketrygden.
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Sander, men ingen av disse ønsket å ta imot
valg. Ohna og Hansen var dermed valgt som
henholdsvis 1. og 2. dirigent.

Protokollkomite:
Ohna foreslo Sven Braathen, Harald

Størkersen og Trygve Krogstad. Braathen
ønsket ikke å ta imot valg. Trygve Hansen
foreslo Kjølleberg, som heller ikke ønsket
å ta imot. Ohna foreslo Alf Melgaard. - Det
kom ikke andre forslag, og følgende proto
kollekomite var dermed valgt: Størkersen,
Krogstad og Melgaard.

TRONDHEIM 11 -13. JULI 1968

Norske Døves Landsforbunds landsmøte
1968 fant sted i Trondheim i dagene torsdag
11. -lørdag 13. juli med De Døves Forening,
Trondheim, som teknisk arrangør. Forhand
lingene fant sted i Folkets Hus. Etter at det
om middagen hadde vært åpningsmøte med
korte taler av formannen i landsmøtets ho
vedkomite, Halvor Greftegreff, sosialråd
mannen i Trondheim, Reidar Lyseth. for
bundsformannen Eilif Ohna og foredrag av
forbundssekretæren, Albert Breiteig, - og
senere gudstjeneste ved hovedpresten for
døve, Conrad Bonnevie-Svendsen - ble for
handlingene åpnet kl. 15.00 under ledelse
av forbundsformannen, Eilif Ohna.

Fullmakter
Ohna gjennomgikk fullmaktene, og det

viste seg at disse representantene var møtt

fram:
Østfold Døveforening:

Erling Pettersen
Oslo Døveforening:

Alf Olsen
Sven Braathen
Harry Landen

Hedmark og Oppland Døveforening:
Arne Olsen

Drammen og Omegns Døveforening:
Ragnar Woll
Finn johansen

Vestfold Døveforening:
Jørgen Bjerg
Alf Melgaard

Telemark Døveforening:
Trygve Hansen
Olav Haug

Aust-Agder kr. Døveforening:
Finn Grut Løvig

Kristiansand Døveforening:
Arne Birkenes

Stavanger kr. Døveforening:
Håkon Hoff

Haugesund Døveforening:
And reas Kallevig

Bergen Døveforening:
Helge Kjølleberg
Dagny Nesse
Erling Buanes

Møre og Romsdal Døveforening:
Trygve Krogstad
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De Døves Forening, Trondheim:

Geir Jensen
Harald Størkersen
Torfinn Trondsen

Nord~TrøndelagDøveforening:
jorulf Hjulstad

Helgeland kr. Døveforening:
Karol ine Sørensen

Salten kr. Døveforening:
Ludvik Nilsen

Narvik og Omegns Døveforening:
Karl Lundqvist

Harstad kr. Døveforening:
Amanda Andreassen

Fra landsstyret:
Eilif Ohna, Bergen
john Vigrestad, Oslo
Halvor Greftegreff, Trondheim
Thor Gisholt, Porsgrunn
Rolf Hansen, Drammen
Thorbjørn Sander, Bergen
Albert Breiteig, Bergen
Tilsammen 34 representanter med stem

merett. Formannen meddelte at fullmaktene
var gjennomgått av landsstyret, og lands

møtet godtok denne gjennomgåelse. Fra
landsstyret møtte Thorbjørn Sander som
varamann for Tormod Ropeid, som hadde
meldt forfall.

Mens forsamlingen sto, holdt formannen
en kort minnetale over de innehavere av
forbundets hedersmedalje-som var gått bort
siden siste landsmøte, nemlig: Nils Gjerstad,
Bergen, Marie Helgesen, Oslo, Lunde
Johansen, Trondheim, og Øistein Ording,
Skien.

Formannen leste deretter innkommet
telegram til landsmøtet fra stortingsmann
Karstein Seland og meddelte videre at det
til dette jubileumslandsmøtet var kommet
blomsterhilsener fra Trondheim Døvelærer
lag, Døves Menighet i Trondheim, Døves
Aldershjem i Trondheim og fra styrer Odd
Bertheussen med frue, Trondheim. Alle
hilsener ble mottatt med stor begeistring
av deltakerne.

Valg av dirigenter:
John Vigrestad foreslo Elif Ohna og Rolf

Hansen. Karl Lundqvist foreslo John Vigre
stad, og Erling Pettersen foreslo Thorbjørn

Valgkomite:
Dirigenten meddelte at landsstyret ikke

fant det riktig å komme med forslag selv på
slik komite og ba representantene om å
komme med forslag på 3 medlemmer. 
Birkenes foreslo Finn johansen, Alf Mel
gaard og Geir Jensen. Disse ble valgt.

Dagsorden:
Dirigenten meddelte at landsstyret gjerne

ville ha tilføyd et nytt punkt til dagsordenen,
nemlig: Godkjenning av protokoll fra for
rige landsmøte. Dette ble godtatt. Ragnar
Woll spurte hvorfor det under punktet
valg ikke var ført opp valg på statsautori
sert revisor, når forbundsloven sier det.
Breiteig redegjorde for den vanlige praksis
på dette punktet. Landsmøtet har tidligere
valgt statsaut. revisor, og denne fungerer
da inntil han selv trekker seg, eller lands
~tyret finner grunn til å foreslå for lands
møtet at revisor skiftes ut. Breiteig la ti I at
det selvsagt sto landsmøtet fritt å endre
praksis og foreta valg av statsautorisert re
visor på hvert landsmøte, men han ville
ikke tilrå det. Landen ville vite om opp
rettelse av konsulentstillingene ville bli be
handlet f.eks. under innkomne forslag, eller
om landsmøtet nå måtte føre dette punkt
opp som egen sak. Dirigenten meddelte at
det ville bli full anledning til å komme inn
på denne saken under behandlingen av sty
rets beretning for siste årbeidsår. Landen
mente at dette ikke var greit nok. En ting
er å godkjenne beretningen, en helt annen
ting er landsstyrets forslag om å ansette to
konsulenter og redaktør. Det har ikke noe
med beretningen i og for seg å gjøre. Han
ville derfor få fastlagt at denne ansettelses
saken kom opp under innkomne forslag. 
Dirigenten understrekte at forbundsloven
overlater til landsstyret å bestemme hvor
dan forbundet skal administreres i det dag
lige. Landsstyret har bestemt opprettelse
av de nevnte stillinger, og det framgår tyde
lig av styrets beretn ing for siste arbeidsår
at styret ønsker landsmøtets standpunkt i
ansettelsessaken før stillingene eventuelt
gjøres effektive. Han fastholdt at det måtte
være fullt forsvarlig at landsmøtet tok stand
punkt til disse stillingenes opprettelse ved
behandlingen av beretningen fra styret for
siste arbeidsår. - Breiteig mente at når



landsmøtet nå har forbundsformannens ord
for at de nevnte stillinger skal behandles,
skulle det være greit nok for representan
tene. - Det ble videre vist til at represen
tantene tidligere har fått utdrag fra lands
styreprotokollen fra mai 1968 om hvem
landsstyret har tilsatt i de tre nevnte stil
lingene, og at det her var lovet at dette
spørsmål ville bli behandlet på landsmøtet
i forbindelse med styrets beretning for siste
arbeidsår. - Representantene hadde intet å
bemerke til dette. - Dirigenten ba videre
om at det under punktet valg måtte til
føyes: Valg av bilagsrevisor. Dette ble god
tatt, og dagsordenen ble deretter enstem
mig godtatt.

Geir Jensen viste til forbundslovens § 4,.
punkt B, siste ledd, der det står at dags
orden. for landsmøtet sammen mel'! beret
ning og revidert regnskap sendes til A- og
B-medlemslagene senest 1 måned før lands~

møtet. Dette var ikke skjedd i år, idet be
retningene var kommet for sent. Dirigen
ten medga at dette stemte, og faktisk har
landsstyret på denne måten brutt loven. År
saken er ganske. enkelt den at den store
økingen i arbeidsmengden i forbundet for
det meste hviler på en enkelt mann, nemlig
forbundssekretæren. Dirigenten sa at selv
sagt står det fritt for landsmøtet å si: Vi
utsetter landsmøtet fordi beretningene er
for sent ute, men dette ville jo ikke være
praktisk politikk, sa han. - Landsmøtet god,
tok forklaringen. (Forts. neste nr.)

Gerd (f. Gustavsen) og Nils-Erik
Holtungen, som giftet seg i Lilleborg
kirke, Oslo, 31. august.

FØDT
Elin og Erling Buanes, Bergen,

fikk en datter 5. oktober.

FØDT
Else-Marie og Ole Undlien Gjø

vik, fikk en datter 14. juli.

EKTESKAP
ble inngått 21. september i Døves

kirke, Oslo, av Ragnhild Åsbø,
Trollnes pr. Arendal, og Jul Vangen,
Slettås i Trysil, p.t. Hjemmet for
Døve, Nordstrand.

75 AR
Margrethe Maureniusson, Therese

gt. 4, Oslo 3, fyller 75 år 27. oktober.

75 AR
Asta Dalen, Vøyensvingen 4, Oslo

4, fyller 75 år 3. november.

60 AR
Ragna L3ivestad, Førde i Sunn

fjord, fyller 60 år 27. oktober.
Fru Leivestad ble døv i 12 års

alderen. Hun gikk 5 år på folkesko
len og 4 år på døveskole. Hun er fra
Tønsberg, men hun ble i 1930 gift
med Magnus Leivestad.

Laastad & CO. A.s
vaLVa-forhandlere

Telefon 27565
HAUGESUND

ROMSDALS FELLESBANK AfS

Sentralbord 52211

MOLDE

Hans Kr. Lange
Speil - Badeutstyr etc.

En gros

Telefon 51 233
MOLDE

EGERSUND

ERLING OUTZEN
Bakeri & Konditori

Telefon 51 348
MOLDE

Havly Kafe & Pensjonat
Tetefon 71 966

KRISTIANSUND N.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, VetJandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

Vest-Tyskland vant
fri-idrettslandskampen 71 mot 53

En ny landskampjorbindelse knyttet, med returkamp i Oslo 1970

Det var med store forventninger
det norske fri-idrettslandslaget
entret «Prinsesse Ragnhild» for å
sette kursen mot Kiel til sin første
fri-idrettslandskamp mot Vest
Tyskland. M'3d forbundsformann
Fridtjof M. Tenden som hovedleder,
dro den 14 mann sterke troppen av
sted i håp om et hederlig resultat.
Vi hadde jo på forhånd vurdert mu
lighetene og kommet til at vi hadde
en reell sjanse til seier om alt klaffet,
selv om vi nok var forberedt på
overraskelser i form aven solid tysk
seier, hvilket det altså også ble. Nå
klaffet det slett ikke for det norske
laget, vi fikk to forfall og en skadet
mann, noe som var en slem strek i
regningen, men det går flere tog, og
i 1970 skal vi igjen møte tyskerne og
da på hjemmebane, og da får gutta
vise at de kan komme sterkere igjen!

Vel, vi hadde en fin overfart til
Kiel. Rolig sjø, og vi hygget oss med
et slag kort, noen bridge og andre
whist, inntil vi kl. 10.30 køyet for

Trener Bjørø var i travel virksomhet meJ gutta
mel/cm slagene.

:2.0

å være i god vigør til morgendagens
konkurranser.

Etter en god natts søvn, var gutta
oppe kl. 7 til en lett oppmykning
under Nils Bjørøs ledelse, så var det
dusj og en lett frokost.

Ved ankomsten til Kiel ble vi elsk
verdig mottatt 2.V det tyske fri
idrettsforbundets formann, Hans
Karstens, og hurtig befordret til
idrettsplassen Moorteichwiese i dros
jer.

Stadion lå praktfullt til i en park
og så riktig innbydende ut, men ved
nærmere ettersyn, viste det seg at
banedekket var meget løst, dette
på grunn av et vedvarende regnvær
som tidligere hadde gått over byen.

Presis kl. 10 kom begge lag mar
sjerende inn på banen til en stilig
defilering og da solen tittet fram, så
det ut til at landskampen skulle bli
avviklet under bra forhold, tross alt.
Olaf Garberg var flaggbærer.

Da deltakerne hadde stillt seg opp,
tok formannen i Vest-Tysklands dø
ves fri-idrettsforbund, Hans Kars
tens ordet, og ønsket det norske
landslaget hjertelig velkommen til
Tyskland. Han uttalte sin glede over
at denne landskampforbindelse var
kommet i stand og håpet på en spen
nende og god kamp, hvoretter han
overrakte Tenden en nydelig bukett
nelliker. Tenden takket· for den
hjertelige mottakelse det norske la
get var blitt møtt med ved ankoms
ten til Kiel, og for de vakre blomster.
Det var med stor glede han så fram
til møtet med de tyske idrettskame
rater og han var forvisset om at det
ville bli en forbindelse som ville bli
til glede for begge lands idrettsfor
bund.

Brenden, som vant to løp, i samtale med en
tysk idrettsvenn.

Etter at den tyske lagkaptein
hadde. overrakt det norske laget en
standard, tok landskampen sin be
gynnelse, med 1500 m som første
øvelse.

Herwart Schroder, T., tok ledel
sen allerede fra start og gikk så hardt
ut at han etter første runde lå ca.
40 m foran de øvrige, men det viste
seg at han nok hadde åpnet for
sterkt, for han hadde intet å svare
med da Reidar Brenden gjorde et
rykk og gikk forbi. Brenden økte
forspranget på siste langside og vant
en sikker seier. Kjell Olsen besatte
3. plass, etter en fin forsering på
oppløpssiden. En fin start for det
norske laget.

Lengdesprang ble et rent tysk
oppgjør og klar dobbeltseier. Udo
Hilger var en flott type med en ut
merket sats, og hans besteresultat,
6.53, var en fin prestasjon på den
løse banen. Gunnar Kvitvær over
rasket med å sette ny pers. på 5.94,
men det strakk ikke lenger enn til
3. plass. Bjarne Gunnerud måtte gi
seg etter to sprang på grunn aven
kneskade.

På 400 m fikk vi så en ny gledelig
overraskelse ved Pål Kjellids seier
etter en gnistrende spurt, som også
viste at Pål kan kjempe herlig når
det gjelder. Flott gjort, Pål! Tiden
ble 53.5 og ny pers. Tore Christian
sen besatte 3. plassen på 53.9.

Idiskos ble det en 2. og en 3. plass
for våre, på svake resultater, men
det var småregn og surt under øvel
sen, så vi kunne vel ikke vente stort
bedre under slike forhold. Stacker
vant øvelsen på 36.18, over en meter
foran Johnny' Olsen.



4 x 100 m stafett ble en bedrøvelig
affære for det norske laget som besto
av Per Chr. Larsen, Bjarne Gunne
rud, Gunnar Kvitvær·og Erik O.
Johansen. Etter en tjustart av tys
keren, kom man avsted. Larsen kom
sent ut og lå litt etter Hilger ved
veksling, men denne var elendig for
vårt lag, noe også vekslingen mel
iom Gunnerud og Kvitvær var, og
det brakte Tyskland langt foran
ved siste veksling, slik at Erik O.
Johansen på siste etappe ingen mu
lighet hadde til å ta igjen tyskernes
gode sprinter, Stier.

Man tok nå pause i 1 time, og re
sultatet ved pause var at Tyskland
ledet med 27 p. mot Norges 24 p.

Vi ble så servert deilig varm høn
sesuppe, noe som smakte herlig i det
sure været. Takk for god servering!

Etter pause hadde været slått seg
helt vrangt, og med korte opphold
silte regnet ned fra en blytung him
mel, ledsaget av kraftig kastevind.

På 100 m kom feltet avsted etter
en tjustart med Stier først ut av
gropen. Begge våre fikk sen start,
og tyskeren hadde ingen vansker
med å vinne. Tiden ble 11.3 og hele
3 tiendedeler foran Larsen på 11.7,
Johansen 11.8 og Auschrat 11.9.

Spydkast ble en jevn affære med
tyskeren Derkum 2 cm foran Johnny
Olsen. Willy Johansen ble. nr. 3.
Våre gutter skuffet nok hel, men
da tilløpet foregikk på gress som var
såpeglatt etter regnet, var det van
skelig å få tilslag på spydet.

På 5000 m, som foregikk i trøstes
løst regnvær, hadde Brenden ingen
vansker med å vinne. Reidar ledet
fra start til mål og var hele 12 sek.
foran Schroder, Tyskland. Kjell O.
Olsen løp bare for å berge ett p::>eng
på en distanse som var altfor lang
for ham.

I høyde stillte Bjarne Gunnerud
opp med skadet ben mot sin gamle
konkurrent fra verdenslekene i Ame-

Tore Christiansen og Pål Kje/lid like etter den
spennende 400 m.

rika. Den gang vant Bjarne, men
Hilger tok denne gang revansje.
Kvitvær gikk ut på 1.65, mens Gehr
måtte kapitulere på 1.70. Bjarne
hadde vansker på denne høyden og
gikk først over i siste sprang. På 1.78
gikk Hilger pent over, mens Bjarne
rev alle tre ganger. Hilger forsøkte
seg på 1.81, men var uten sjanser.

Kulestøt bød på en del problemer,
og der måtte omkast til, da det viste
seg at den ene av kulene som ble
benyttet var for lett. Stikker, Tysk
land, var sikker på lengder over 12 m
og hadde ingen vansker med å vinne.
Garberg besatte 2. plass på 11.29,
mens Johnny Olsen, som kom rett
fra spydkastøvelsen, ble sist på
svake 10.40.

I tresteg ble det tysk dobbelt
seier, med Erik O. Johansen på 3.
plass, bare 14 cm etter vinneren.
Tore Christiansen, som i Moss uken
før hoppet 12.70, skuffet stort og
nådde bare 11.84.

Og så gjenstår det bare å fortelle
at Tyskland vant en sikker seier i
1500 m stafett på tiden 3.37.0 mot
Norges 3.39.1.

Sluttresultatet ble altså en klar
tysk seier i landskampen, med sifrene
71 p. mot Norges 53 p.

Resultater:
1500 m
R. Brenden, N. . 4.08.2
H. Schroder, T. . 4.12.1
K. Olsen, N 4.20.5
D. Heymann, T. . 4.21.6

400 m
P. Kjellid N 53.5
H. Lenz, T 53.6
T. Christiansen, N 53.9
H. Fuchs, T 54.4

Lengde
U. Hilger, T 6.53
O. Stier, T. . 6.13
G. Kvitvær, N. . 5.94
B. Gunnerud, N 5.74

Diskos
H. Stacker, T 36.18
J. Olsen, N 35.03
O. Garberg, N. . 34.21
D. Ebeling, T 32.97

4 x 100 m stafett
Tyskland 45.7
Hilger, Lenz, Fuschs, Stier
Norge 46.4
Larsen, Gunnerud, Kvitvær

Johansen

100 m
O. Stier, T. . 11.4
P. Chr. Larsen, N. . 11.7
E. Johansen, N 11.8
R. Auschrat, T 11.9

Spyd
J. Derkum, T 46.26
J. Olsen, N 46.24
W. Johansen, N 42.59
B. Freyer, T 37.37
5000 m
R. Brenden, N. . 16.30.0
H. Schonberg, T 16.41.8
K. Trendel, T 17.09.7
K. Olsen, N 18.02.0
Høyde
U. Hilger, T 1.78
B. Gunnerud, N 1.70
N. Gehr, T 1.65
G. Kvitvær, N 1.60
Kule
H. Stacker, T 12.23
O. Garberg, N. . 11.29
D. Ebeling, T 10.96
J. Olsen, N 10.40
Tresteg
U. Stiger, T. . 12.43
J. Derkum, T. 12.40
E. Johansen, N 12.29
T. Christiansen, N 11.84
1500 m stafett
Tyskland 3.37.0
Schroder, Lenz, Hilger, Auschrat
Norge 3.39.1
Kjellid, Olsen, Johansen, Larsen
Vest-Tyskland 71 p.
Norge 53»

Festen
Om kvelden var hele det norske

laget med ledere det tyske forbunds
gjester ved en middag i et festlokale.
Her var samlet alle de aktive del
takere, ledere og funksjonærer til en
festlig avslutting på den første lands
kampen mellom de to land. Til stede
var også formannen i Kiel fri-idretts
krets, Konrad Dibbert.

Der ble servert nydelig stek samt
dessert. Der ble holdt tale av for
mannen i det tyske døves fri-idretts
forbund, Hans Karstens, som
hilste alle velkommen til bords. Han
uttrykte sin glede over at Dibbert
hadde tatt seg tid til å være til stede
på festen sammen med de døve
idrettsmenn. Han takket videre de
aktive for fin idrett og spennende
kappestrid tross det dårlige været,
og han beklaget at han dessverre
ikke var herre over været, hadde
han det vært, ville det vært sol hele
tiden! Han delte ut bestemanns
premier, som tilfalt Reidar Brenden
på det norske laget og Udo Hilger
på det tyske laget.

Herbert Stacker overrakte det
norske laget en minnegave som han
ba Olaf Garberg å komme fram og
ta imot.

Herr Dibbert hilste fra kretsen og
uttalte sin glede over at landskam-
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pen var lagt til Kiel. Det var en glede
for kretsen og ham å ha norske døve
idrettsmenn som sine gjester, sa han.

Fridtjof M. Tenden takket på
vegne av Norges Døve-Idrettsfor
bund for den enestående gode mot
takelse laget hadde fått i Kiel. Det
hadde vært en spennende landskamp
og han håpet at den landskampsfor
bindelsen som nå var innledet mel
lom tyske og norske idrettskamera
ter, måtte fortsette i årene framover
og ønsket Tyskland hjertelig vel
kommen til en ny fri-idrettslands
kamp i Oslo 1970!

Det var en innbydelse som det
tyske fri-idrettsforbund med glede
mottok, og vi ser med forventning
fram til vårt neste møte med våre
idrettskamerater i Tyskland. Festen
fortsatte med dans og hyggelig sam
vær utover kvelden. Oppholdet i
Kiel hadde vært det aller beste og vi
har knyttet vennskapsbånd over
landegrensene! Vi ønsker våre ven
ner velkommen til Norge 1970.

Fi-Jo.

Fri-idrettsserien 1968
Vi nærmer oss nå slutten på årets

fri-idrettsserie, og nå i siste serie
omgang fra 15. til 30. oktober vil det
bli en meget spennende tid, og kam
pen om mesterskapet vil bli uvi3s
helt til det siste.

Ved oppgjøret i dag har Oslo gått
forbi Bergen og tatt ledelsen i serien
med en såvidt stor margin som hele
1.132 p., og det skal godt gjøres for
Bergen å gå forbi i disse siste 14
dagene som er igjen til 30. oktober,
den dag vi setter sluttstrek for fri
idrettsserien 1968. Også Oslos 2. lag
har gjort fin framgang og gått forbi
Drammen og Trondheim, slik at de
nå ligger på 3. plass! Trondheim
hadde ingen nye resultater denne
gang, og dette var grunnen til at
Oslo 2 smatt forbi dem med snaue
16 p.

Nye resultater denne gang: Kjell
O. Olsen 1500 m 2.20.5, Pål Kjellid
400 m 53.5, Kjell O. Olsen 5000 m
18.02.0, Svein Tømmerbakke spyd
42.35, Tore Christiansen 400 m 53.9,
Gunnar Kvitvær lengde 5.94, Bryn
julf Dammen spyd 44.03, Bjarne
Gunnerud lengde 5.74, Erik O.
Johansen lengde 5.64 og 1500 m
5.00.0, Johnny Olsen diskos 35.03 og
kule 10.40, Tor Hammerborg høyde
1.60, 100 m 12.9 og spyd 33.90,
lengde 5.02, Henry Lillejord 100 m
12.5 og lengde 5.40, Terje Karlsen
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spyd 46.68 og 1500 m 4.35.0, Harald
Angeltvedt 1500 m 4.30.7, Odd Lan
dehagen 1500 m 4.41.0, Broder
Gundersen spyd 38.06, Einar Wal
bækken 100 m 13.0, Age Melbye
100 m 13.1, Per Chr. Larsen lengde
5.62 og Gunnar Kvitvær 100 m 12.6.

Vi ønsker lagene lykke til med
innspurten og er spent på om noen
kan gjøre Oslo rangen stridig i kam
pen om mesterskapet.

OSLO (1. lag)
1. Reidar Brenden 3000 m hinder 9.43.4 788
2. Reidar Brenden 1500 m 4.06.4 767
3. Per Chr. Larsen 100 m 11.3 756
4. Reidar Brenden 5000 m 15.43.8 747
5. Reidar Brenden 2000 m 5.53.4 , 708
6. Tore Christiansen tresteg 12.70 ., 644
7. Tore Christiansen 400 m 53.9 .... 644
8. Per Chr. Larsen lengde ult. 3.02 .. 609
9. Gunnar Kvitvær tresteg 12.27 598

10. Gunnar Kvitvær lengde 5.94 591
11. Tore Christiansen 800 m 2.10.2 586
12. Gunnar Kvitvær høyde 1.68 569
13. Brynjulf Dammen spyd 44.03 550
14. Tore Christiansen 2000 m 6.27.4 .. 538
15. Per Chr. Larsen lengde 5.62 ..... 519
16. Tore Christiansen 5000 m 18.00.8. 509
17. Tore Christiansen 1500 m 4.42.9 .. 507
18. Gunnar Kvitvær høyde ult. 1.40 .. 480
19. Gunnar Kvitvær lengde ult. 2.78 . 463
20. Gunnar Kvitvær 100 m 12.6 463

12.136

BERGEN
1. Pål Kjellid 400 m 53.5 659
2. Kjell O. Olsen 800 m 2.05.6 656
3. Kjell O. Olsen 1500 m 4.20.5 656
4. Pål Kjellid 800 m 2.07.7 623
5. Willy Johansen spyd 48.82 617
6. KjeilO. Olsen 3000 m9.44.0 609
7. Kjell Fiskergård høyde ult. 1.47 .. 566
8. Kjell Fiskergård tresteg 11.96 564
9. Pål Kjellid 200 m 25.0 556

10. Pål Kjellid 100 m 12.2 540
11. KjeilO. Olsen lengde ult. 2.90 537
12. Alfinn Nordøy lengde ult. 2.89 531
13. Kjell Fiskergård lengde ult. 2.89 .. 531
14. Svein Tømmerbakke spyd 42.35 .. 526
15. Svein Tømmerbakke diskos 32.14 . 522
16. Kjell O. Olsen 5000 m 18.02.0 505
17. Kjell Fiskergård lengde 5.53 498
18. Asle Karlsen høyde ult. 1.40 480
19. Svein Tømmerbakke kule 10.23 .. 477
20. Hans E. Tofte lengde ult. 2.76 .... 451

11.004

OSLO (2. lag)
1. Terje Karlsen spyd 46.68 587
2. Harald Angeltvedt 1500 m 4.30.7 . 585
3. Terje Karlsen 1500 m 4.35.0 556
4. Terje Karlsen 2000 m 6.28.8 532
5. Harald Angeltvedt 2000 m 6.30.2 . 525
6. Odd Landehagen 1500 m 4.41.0 ... 518
7. Tor Hammerborg lengde ult. 2.83. 494
8. Tor Hammerborg høyde 1.60 493
9. Odd Landehagen spyd 39.93 490

10. Henry Lillejord 100 m 12.5 482
11. Henry Lillejord lengde 5.40 468
12. Terje Karlsen 100 m 12.6. . . . . . . .. 463
13. Broder Gundersen spyd 38.06 .... 461
14. Tor Hammerborg høyde ult. 1.37 . 442
15. Tor Hammerborg 100 m 12.9 408
16. Tor Hammerborg spyd ,33.90 394
17. Einar Walbækken 100 m 13.0 390
18. Tor Hammerborg lengde 5.02 376
19. Age Melbye 100 m 13.1 373
20. Broder Gundersen høyde ult. 1.31 366

9.403

TRONDHEIM
1. Olaf Garberg slegge 52.68 840
2. Olaf Garberg kule 12.02 600
3. Olaf Garberg diskos 34.67 577
4. Jan Thomassen spyd 44.16 552
5. Ingolf Rønning 800 m 2.13.2 543
6. Geir Jensen høyde ult. 1.42 505
7. Jon Stokvik høyde 1.60 493
8. Olav Moen lengde ult. 2.81 481
9. Jon Stokvik lengde 5.41 470

10. Geir Jensen lengde ult. 2.74 439
11. Reidar Jacobsen lengde ult. 2.74 .. 439
12. Jon Stokvik kule 9.61 431
13. Arnt Naurstad slegge 26.84 430
14. Reidar Jacobsen 100 m 12.9 408
15. Jon Stokvik lengde ult. 2.69 408
16. Jan Thomassen kule 9.22 402
17. Jon Stokvi k høyde uIt. 1.32 379
18. Arnt Naurstad lengde ult. 2.61 358
19. Arnt Naurstad 400 m 1.03.9 318
20, Ingolf Rønning høyde ult. 1.27 314

9.387

DRAMMEN
1. Erik O. Johansen 100 m 11.4 710
2. Bjarne Gunnerud høyde ult. 1.57 . 687
3. Bjarne Gunnerud høyde 1.80 680
4. Bjarne Gunnerud 100 m 11.7 663
5. Erik O. Johansen tresteg 12.55 628
6. Bjarne Gunnerud lengde ult. 2.93 555
7. Bjarne Gunnerud lengde 5.74 546
8. Erik O. Johansen høyde 1.65 540
9. Erik O. Johansen 400 m 57.2 524

10. Erik O. Johansen lengde 5.64 523
11. Mcgne Gaustad kule 10.20 475
12. Erik O. Johansen 1500 m 5.00.0 .. '. 407
13. Torstein Bernås lengde ult. 2.67 .. 395
14. Magne Gaustad høyde ult. 1.31 ... 366
15. Nils E. Holtungen lengde ult. 2.51. 351
16. Magne Gaustad lengde ult. 2.39 218
17. Torstein Bernås høyde ult. 1.15 155

8.423

HAMAR
1. Johnny Olsen 3000 m 9.34.1 640
2. Johnny Olsen 400 m 54.1 636
3. Johnny Olsen spyd 49.44 625
4. Johnny Olsen 1500 m 4.26.3 614
5. Johnny Olsen diskos 35.03 585
6. Trygve Gunnarrud 400 m 55.7 576
7. Johnny Olsen kule 10.40 540
8. Kåre Johansen spyd 43.20 538
9. Alfred Vangen 800 m 2.14.5 525

10. Kåre Johansen diskos 25.74 373
11. Kåre Johansen kule 8.82 371

8.023

TRONDHEIM

Ved lagseriestevne på Lerkendal
deltok Jan Thomassen i spyd og
nådde i sitt første stevne 40.94.

*

Ved Rapps seriestevne på Stadion
deltok Olaf Garberg i slegge og kas
tet 51.34. Det var surt og kaldt med
vind ved dette kveldsstevnet.

*

I hovedmesterskapet i fri-idrett
på Kongsvinger startet Olaf Garberg
i slegge og ble nr. 6 med resultatet
52.28. Flott gjort av Olaf.
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