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Uhensiktsmessig tomt for ny døveskole!
Et gammelt stridsspørsmål er dukket opp igjen-spørsmålet om den mest
hensiktsmessige plassering aven spesialskole. Bør den ligge i fredelige
omgivelser ute på landet, eller bør den ligge slik at elevene får daglig
kontakt med det pulserende livet i en større by? - Denne gangen er
spørsmålet blitt aktualisert i forbindelse med planene om å bygge en
døveskole for Vestlandet i Arna, og alt synes å tyde på at det vil bli
strid omkring denne plasseringen.

I mange år har behovet for en barneskole for døve på Vestlandet vært
sterkt i forgrunnen. En har vært klar over det meningsløse i at det er
hele 3 skoler i Østlands-området, mens de forholdsvis tallrike barna på
Vestlandet har måttet reise lange veier og er blitt fordelt mellom Holme
strand, Oslo, Hunder i Gudbrandsdalen og Trondheim. Alle har vært
enig om at det måtte bli reist en barneskole på Vestlandet, og Bergens
området har pekt seg ut som det mest sentrale. Etter hvert har en fått
følelsen av at denne skolen ville komme. Nå har Kirke- og undervisnings
departementet foreslått bevilget kr. 100.000.- til forberedende arbeid
med dette prosjektet. Og så burde vi kunne glede oss!

Men når Vestlandet endelig skal få sin skole - burde vi da ikke kunne
vente at departementet ville satse noe på at denne skolen fikk en mest
mulig ideell beliggenhet, alle forhold tatt i betraktning? - Tomten i Arna
er en gave fra kommunen til staten. Ved behandlingen av budsjettet for
spesialskolene for terminen 1967 fikk departementet Stortingets fullmakt
til å ta imot denne tomten, og denne gangen har departementet handlet
raskt. Det er allerede utarbeidet romprogram for bygging aven obliga
torisk lO-årig skole for døve på denne tomten. Det vil også bli plass for
en førskoleavdeling og et frivillig 11. skoleår. I alt vil det bli plass til
90 elever.

I minst 10 år skal da etter planen de døve på Vestlandet bo på internat
skolen i Arna. Om tomten er å si at beliggenheten virker isolert, og selv
midtsommers kan en neppe vente å få se solen før ved ll-tiden! Så vidt
vi kjenner til, har de ekspertene som hittil har besett tomten, frarådd at
det blir bygd døveskole på dette stedet. Og det kan ikke herske tvil om
at en lO-årig skole for døve - for øye-mennesker - bør ligge nærmere et
mer pulserende miljø, hvor barna og ungdommen kan få rike muligheter
til å hente impulser og utfolde seg. Trivelige omgivelser, mest mulig sol!

Men tomten er en gave! Staten vil i første omgang kunne spare noen tusen
kroner! Skal dette telle mer enn helsemessige og trivselsmessige momen
ter? Vi stiller spørsmålet. Det vil neppe by på "tørre problemer å skaffe
tilveie en langt bedre tomt i Bergens-området, om Kirke- og undervis
ningsdepartementet går inn for det og er villig til å betale hva en god
byggetomt koster. I dette tilfellet skulle en ha lov å vente at hensynet
til barna veier mer enn alt annet! Th. S.
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visse karene naade det travelt under arrangementet!
Fra venstre: Døvekonsulent Eilif Ohna, forbundsseleretær Albert Bre,:teig, kontaktmannen for forbundets ungdomsarbeid Toralf Ringsø,

formannen i Døves Ungdomsklubb, Bergen, Erling Buanes, og forbundsformann Thor Gisholt. j (Foto: Dagen)

en-
UNGE DØVES KULTURDAGER 1968

knallsuksess!
Imponerende innsats av Møre og Romsdal,

men Bergen ble igjen best sammenlagt

SUKSESS FOR FOLKEDANSE.N!Lørdag 12. oktober kl. 14 strøm
met folk inn i den vakre Bergen off.
lærerskole på Landås, Bergen. Det
var hovedsakelig døv ungdom, men
også en god del litt eldre og hørende
kom for å se ungdommen utfolde
seg på scenen. Bergens-pressen var
likeledes representert, og det var en
stor forsamling formannen i Døves
Ungdomsklubb, Bergen, Erling
Buanes, kunne ønske velkommen.

Formannen i Norske Døves Lands
Iorbund, Thor Gisholt. sa i sin åp
ningstale bl. a. at kulturdagene skulle
vise noe av bredden i det ungdoms
arbeidet som drives blant landets
døve. Han var glad over den gode
deltakelsen arrangementet hadde
fått. Forbundet ser ungdomsarbei
det som noe meget viktig.

Det var så klart for første øvelse,
folkedans.

Etter Unge Døves Kulturdager i
Oslo i fjor, var det vel mange som
lurte på om det skulle bli folkedans
på programmet også ved framtidige
kulturdager. Der stillte Oslo og Ber
gen opp, hvorav Oslo hadde hatt
slike pro blemer at de måtte få dis
pensasjon m.h.t. aldersgrensen. Var
det noen som gadd fortsette med noe
så «gammeldags». Var det noe håp
om at flere ville begynne? Har det
noen hensikt å drive med dette når
en tenker på at folkedans er knyttet
til felespill og folkeviser - sang og
musikk som de døve ikke kan ha
noen glede av?

Lorents Ness svarer: Jeg synes
folkedans passer bedre for døve enn
moderne dans. Folkedans er først og
fremst rytme og takt,' og det at vi

holder sammen i en leikarring, ska
per en ekstra følelse av samhold.
Personlig har jeg mye større glede
av folkedans enn av moderne dans,
og jeg tror at de andre føler det på
samme måten.

Og så ble det hele 4 lag som stillte
opp i årets konkurranser. Det var
neppe noen som var så optimistiske
for et år siden at de ventet dette.

FOLKEDANS, obligatorisk:

Fulltreffer for M.øre og R.
De to obligatoriske dansene var

en «åtte-turer» og «Eg gjekk meg upp
til sæterli». Og - jeg skammer meg
ikke over å fortelle at jeg satt med
tårer i øynene da det hele var over.



For en flott ungdom! Tenk på alt
det strevet de har hatt for å få det
til! Jeg følte meg så rik og så glad at
jeg hadde lyst til å stå på hodet!

Nå ble det debutantene fra Møre
og Romsdal som gikk til topps, vel
først og fremst på grunn av den
friskheten de viste. Bergen og Trond
heim tok det litt al vorligere. For
Oslo gikk det bra i den første dan
sen, men deretter begynte det å
halte, sikkert på grunn av for liten
øvelse eller rutine. Oslo stillte med
5 par, mens de andre stillte med 4
par hver. Oslo hadde ikke greid å få
tak i bunader til sine dansere. Ber
gen og Trondheim hadde nokså
ulike bunader, mens Møre og Roms
dals dansere var så gjennomført
<<velkledde» at en skulle tro det var
en søskenflokk fra en strengt tradi
sjonsbunden familie. Laget opp
nådde 14 poeng.

Det seirende laget besto av disse
parene: Bjørg Torunn Ness/Lorents
Ness, Solveig Vestre/Tor Inge Gaus
nes, Randi Leira/Kjell Fiskergård,
Margaret Farstad/Anton Hauge. (Se
bildet!) l. Møre og Romsdal

2. Bergen
3. Trondheirri
4. Oslo

FOREDRAG:

Svein Arne Peterson vant,
men sterkt truet

Konkurransen om å bli utropt
som beste foredragsholder samlet i
fjor bare en deltaker, i år fem, så en
må kunne si det var framgang. Men
det er merkelig at ikke mange fler
fristes til å vise hva de kan. Dette
er jo en enestående sjanse for dem
som mener at de ikke får sjansen i
sine foreninger/klubber, og vi er
selvfølgelig interessert i å oppdage
nye talenter.

Foredraget skulle være av 5-10
minutters varighet, deltakerne hadde
hatt rikelig tid på seg til å utarbeide
foredraget, og de hadde kunnet velge
mellom 3 emner. Dommerne skulle
legge vekt på innhold, framføring,
opptreden og riktig tegnbruk.

Det viste seg at ikke alle hadde
oppfattet at et foredrag må inne
holde kvaliteter som gjør det interes
sant for publikum. Det nytter ikke
bare å fortelle tørre fakta. Det gjel
der å score poeng! Foredraget må
inneholde poeng.

Det var to mann som skilte seg ut
og lå i en klasse for seg selv på top
pen, Svein Arne Peterson og Lorents
Ness. N ess lå nok foran med hensyn
til tegnbruk og framføring, og han
hadde noen fine poeng, men kron
prins Olavs besøk på døveskolen i

Trondheim var vel litt for godt kjent
på forhånd. (Det valgte emnet var
«Et menneske jeg aldri glemmer».)
Peterson er ennå noe «fargeløs» som
foredragsholder. Han hadde valgt
emnet «Mitt første møte med døve»,
og det som ga ham seieren var hans
større originalitet. Til tross for at
Peterson har døve foreldre, og derfor
kan sis å ha levd i miljøet fra barns
ben av, anser han sitt år på Alm
skole som sitt første møte med døve.
Foredraget ble belønnet med 8 aV
10 mulige poeng.

1. Svein Arne Peterson, Bergen
2. Lorents Ness, Møre og Romsdal
3. Kurt Oksnes, Bergen
4. Torfinn Trondsen, Trondheim
4. Erling Buanes, Bergen

FOLKEDANS, fritt valg:

Trondheims rheinlender
avgjorde saken

Lagene kunne her framføre mak
simum 3 danser etter fritt valg.
Dette «maksimum» i innbydelsen
skapte et problem. Hvis en regnet
dansene sammenlagt, og lagene
stillte opp med ulikt antall danser,
ville det laget som framførte flest
danser være mest utsatt for å begå
feil, som ville trekke ned helhets
inntrykket. Og hvis en bare bedømte
den beste dansen av hvert lag, kunne

Folkedanserne fra.:Møre og Romsdal Døveforening, som gikk til topps ide obligatoriske øvelsene.
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GODE SKUESPILLER·TALENTE.R !

Bogstad Stemorsblomst
Dette er et av de mange serviser fra
Porsgrund som er gitt kompletterings
garantiforeløpig helt frem til 1985.

Stemorsblomst - leveres som kaffe-,
middags- og teservise.
Benytt dette nye tilbud fra Porsgrund
til å sikre Dem et ekte porselens
servise.

ning, Margareth Opsahl/Bjørn My
ran, Solfrid Gjerstad/Kåre Jakola og
Tordis Viddal/Torfinn Trondsen.

Som ekstranummer framførte
Margaret Farstad og Tor Inge Gaus
nes en feiende dans fra Sunnmøre.

SKETSJ, obligatorisk:

Når en har fått et skuespill-ma
nuskript å arbeide med, slik som i
dette tilfellet, gjelder det ikke først
og fremst å øve seg i å si alle replik
kene riktig. Først bør skuespillerne
som er plukket ut lese gjennom hele
manuskriptet grundig, diskutere det,
og så prøve å finne fram til miljøet
og typene. Etterpå kan skuespillerne
så begynne å øve seg på rollene og
replikkene.

Miljøet i dette skuespillet var fra
«de harde tretti-åra», et snobbemiljø
som tviholder på sin verdighet til
tross for depresjon og arbeidsløshet
familien Andalog deres venn, tidli
gere kontorsjef Hofstad - og kon
trast-figuren entreprenør Andersen,
en mann med praktisk sans og to
solide never, som har svingt seg opp
og tjener store penger på anleggs
virksomhet, slik at han nå kan tilby
de avdankete snobbene «ærlig ar
beid» istedenfor at de skal ende på
forsorgen.

Bergen vant på
sin smidighet

Det var rent utrolig hvor godt
Møre' og Romsdal hadde truffet 
midt i blinken - med hensyn til miljø,
typer og'atmosfære, og det ville ikke
vært noe å si på om de hadde gått
av med seieren. Nå ble det Bergen
som vant, et fattig poeng foran
Møre og Romsdal. På vinnerlaget
var det Sigmund Ness som domi
nerte. Han var langt fra så forpint
som sin kollega Anton Hauge fra
M & R, avdelingssjef Ness levde gans
ke bra på gamle venners bekostning,
mens hans kone satt hjemme med
kald fisk. Når Bergen vant, var det
vel fordi skuespillerne slapp seKmer
løs. Skuespillerne: Sigmund Ness
som fhv. avdelingssjef Andal, Asle
Karlsen (!) som fru Andal, Anna
Strandheim som datteren Magda,
Jon Olafsson som fhv. kontorsjef
Hofstad og Terje Karlsen som entre
prenør Andersen.-Trondheim gjorde

1. Trondheim
2. Møre og Romsdal
2. Bergen

Parene på det seirende laget besto
av: Synnøve Kvidal/Ingolf Røn-

Det er galt å bruke en så «simpel»

benevnelse som sketsj .om denobli
gatoriske sketsjen ved kulturdagene

i år. Det var faktisk skuespill, et en

akters skuespill, vi fikk se, det var
et meget bra manuskript som var

laget, og skuesviller-prestasjonen~lå
til dels på et meget høyt nivå. La

oss derfor ikke kalle det sketsj neste
gang, men en-akters skuespill, som

det er.

en også risikere å begå urett. Det
var ikke klart i innbydelsen hvordan
bedømmelsen ville bli foretatt, og
det viste seg at Bergen ville framføre
3 danser, Trondheim 2, Møre og
Romsdaj1 og Oslo ingen. En ble da
enig om at bare den beste dansen
av hvert lag skulle telle i konkur
ransen.

Dommerne fikk en meget vanskee
lig oppgave,. da det her ble vist ulike
danser og lagene gjennomførte sine
program uten noen feil av betydning.
Resultatet ble at Trondheims rhein
lender gikk av med seieren, men
dommerne fant lagene så jevngode
at poengfordelingen ble 11 til Trond
heim og 10 til Møre og Romsdal og
Bergen. Jevnere kan det neppe bli.
Dommerne uttalte videre at de
gjerne hadde sett at det ble tildelt
Møre og Romsdal ekstrapremie - en
skjønnhetspremie - for lagets bUe
nader.
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også hederlig innsats, mens Oslo nok
hadde øvd for lite.

1. Bergen
2. Møre og Romsdal
3. Trondheim
4. Oslo

SKETSJ, fritt valg:

E.kteskapelig krangel
ga seier til Bergen

«Her kan en velge emne og manu
skript selv», sto det i innbydelsen,
men det virket som om det bare var
Bergens seirende sketsj som var
bygd på et manuskript. Prestasjo
nene var så ujevne at det ikke er
mulig å finne noen passen(ie felles
nevner for hva slags konkurranse
det var: sketsj, skuespill, tablå,
pantomime.

Drammen var først i ilden med
«Hos frisøren», en komedie hvor Karl
Kjeldsen boltret seg fint, til publi
kums store forlystelse, med broren
Allan og Erik Johansen i de andre
rollene. Det rene komiker-show!
Trondheims kurs i spedbarnsstell
kunne det vært gjort mye mer ut av.
Personene virket svært forsiktige,
men det var koselig. Så kom Bergen
med «Spetakkel», en sketsj som lå
nær opp til skuespill, ekteparet Sig
mund Ness og Birgit Torsteinsrud
laget en fin forestilling. Spillet vir
ket naturlig, replikkene kom tril
lende som perler på en snor.En skulle
tro det var et virkelig ektepar som
hadde kranglet i årevis. At Ness kan
spille, det vet vi, men Bibbi har
spillt flere ganger før, uten å over
bevise. Denne gangen spillte hun
faktisk jevnt med Ness, helt over
bevisende. Regningsbudet, Gotthard
Langeland, burde ikke vendt ryggen
til publikum. - Anne Gloslie og Per
Chr. Larsen, Oslo, spillte friskt i sin
«Biltur». Det er vel riktigst å kalle
denne forestillingen en pantomime.
Samspillet var det ikke noe å si på,
og rollene virket godt innøvd. Siste
sketsj, Bergens «Bussholdeplassen»,
ble jevnt godt spillt, men virket tam.

1. Bergen
2. Drammen
3. Oslo
4. Trondheim
5. Bergen

FESTEN:

249. deltakere!
Festen på lærerskolen lørdag kveld

samlet nok det største deltakertallet

under kulturdagene, 249 personer
satt rundt bordene i kantinen da for
mannen i Bergen Døveforening,
Thorbjørn Sander, ønsket velkom
men til «konkurransen om å spise
vakkert og mye, en konkurranse alle
kunne delta i, uansett alder». Og
deltakerne forsynte seg i lange baner
av den nydelige steken og desserten.

Toralf Ringsø, Norske Døves
Landsforbunds kontaktmann for
ungdomsarbeidet, holdt festtalen.
Han nevnte bl. a. hvordan arbeids
tiden var blitt forkortet siden oldec

fars dager her i landet, hvordan den
tekniske utviklingen har ført til at
det stadig er blitt mer fritid, Likevel
er det meget alminnelig å høre at
«jeg har ikke tid». Det gjelder tillits
verv m. m. Folk har ikke tid. Men
det er nok først og fremst fordi folk
er blitt dovne og passive. Det gjelder
å aktivisere ungdommen gjennom
positiv og utviklende fritidsbeskjef
tigelse, og dette er hovedmålet for
ungdomsarbeidet i våre døveforenin
ger og ungdomsklubber. Deltakelsen
og prestasjonene som hittil var blitt
vist under kulturdagene var derfor
meget gledelig.

Forbundsformann Gisholt takket
for maten og utropte seg selv som
vinner av konkurransen både om å
spise mest og penest.

Etter maten samlet en seg i salen.
For at hele programmet for kultur
dagene skulle kunne bli avviklet før
deltakerne måtte reise hjem neste
kveld, var det nødvendig å ta. ko
miker-showet som et innslag i fest
programmet.

KOMIKER-SHOW:

Anton Hauge ((tryllet»
serien til seg

Ved fristens utløp sto det oppført
hele 13 show, så arrangøren hadde
appellert til bergenserne om å inn
skrenke sin deltakelse til et mini
mum, for ikke å sprenge program
met. Resultatet ble at deltakelsen
ble redusert til 7.

Anton Hauge, som var sistemann
i ilden,gikk til topps, etter å ha im
ponert storlig med litt aven «trylle
kunst». Vi tror ikke det er mange
«fulle» folk som gjør ham det kunst
stykket etter, å ta på seg skjorten
med jakken på, men for Anton
Hauge så det ut til å være lett! 
Sj;gmundNess kom- hårfintetter.
Han spillte den døve mannen som
har problemer i butikken, mens hans

kone står utenfor og glaner inn gjen
nom vinduet.

Disse fikk poeng:
1. Anton Hauge, Møre og

Romsdal
2. Sigmund Ness, Bergen
3. Ingolf Rønning, Trondheim
4. Karl Kjeldsen, Drammen
5. Kurt Oksnes, Bergen
Etter komiker-showet deklamerte

en trio fra Oslo «En vei går til Lon
don». Det var Anne Gloslie, Kåre
Morten Helgesen og Kari Moberg.

Festen fortsatte med kaffeserve
ring, og så var det dans til et godt
orkester fra lærerskolen.

FOTO:

Pål Kjellid vant knepent

Ved fristens utløp var det kommet
inn13 bilder fra fem deltakere. Dom
merne var enig om at alle bildene
var av god kvalitet, ja, at de alle var
meget bra. Konkurransen hadde som
motto: «Beste sommerbilde 1968», og
ved dommeravgjørelsen ble det der
for lagt vekt på at det var sommer
og liv over bildene.

Resultat:
1. Pål Kjellid, Bergen
2. Lorents Ness, Møre og Romsdal
3. Svein Tømmerbakke, Bergen
4. Bjørg T. Ness, Møre og Romsdal
5. Svein Tømmerbakke, Bergen

Nr. 1 og nr. 2 var så jevngode at
det var noe vanskelig for· dommerne
å avgjøre rekkefølgen. Kravene til
konkurransebilder er mange. De må
svare nøyaktigst mulig til oppgaven.
En annen viktig ting er at personene
på bildene ikke bør se rett på foto
grafen. Bildet bør være slik at alle
har interesse av å se på det, ikke
bare de som er i familie med per
sonene. Så er det viktig at bildene
er godt beskåret, slik at detaljene
står riktig plassert.

Dommerne var også enig om at
bildene burde vært større. Det bør vi
tenke på til neste gang. Og da bør
det ikke bli fem, men femti del
takere!

Bilde nr. 1: Bildet svarer til opp
gaven. Det gir inntrykk av sol og
sommer. Barnet i forgrunnen er le
vende opptatt av å bade og plaske,
noe som gjør bildet «spennende» og
interessant for alle som ser på det.
Bildet er godt komponert med dia
gonale linjer som virker spennende
og skaper bevegelse. Det er skarpt
i forgrunnen, mens bakgrunnen, som
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Vinnerbildet, tatt av Pål Kjellid.

Nest-beste bilde, tatt av Lorents Ness.

takeIsen ble. Både kvalitet og del
ta.k:elsEl var svæ.l't varierende for de
forskjellige gruppene og oppgavene.
I det hele tatt var deltakelsen ikke
så stor som vi kunne ønsket, og
kvaliteten var ikke helt på topp. Vi
har mange unge døve som er glad i
å tegne, og som ofte har laget riktig
bra tegninger. Flere av de tegnin
gene som kom inn til konkurransen
virket som om de var tegnet i siste
øyeblikk - hastverks-arbeid. Men
enkelte deltakere hadde gjort he
derlige forsøk, og kom med i Joeng
beregningen.

La oss håpe at mange unge døve
vil gå sterkere inn for en så morsom
hobby som tegning er, slik at vi til
kulturdagene neste gang kan vise
fram en, utstilling av tegninger som
vi er mer fornøyd med!

Dommerne hadde en vanskelig
oppgave, men var enig om at Kristen
Elvebakk, Trondheim, hadde den
beste av alle tegningene.

Landskap-tegningene, tegning et
ter fantasien, lå en klasse over de
andre gruppene, både i kvalitet og
antall tegninger. De tre beste teg
ningene i denne gruppen ble poeng
belønnet, mens det i fire andre grup
per bare ble poengtildeling for beste
tegning, hånd, utsikt fra vinduet,
kopp og person.

Landskap:
1. Kristen Elvebakk, Trondheim
2. Erik Nilsen, Drammen
3. Georg Bjerkli, Trondheim

Kristen Elvebakk ble belønnet
med 7 poeng for konkurransens beste
tegning. Tegningen har lys og stem
ning. Den har romvirkning og er bra
komponert, har maleriske effekter

TEGNING:

Kristen Elvebakk
beste tegner

Det er å håpe at deltakelsen neste
gang må bli større, for det er meget
nyttig å øve seg i å skrive, også 'etter
at en er ferdig med skolegangen.

Konkurransen var denne gang
delt inn i flere «grupper»; 1) Tegning
etter modell, 2) Tegning etter fan
tasien, 3) Morsomme tegninger. I
disse gruppene hadde deltakerne
igjen 3 forskjellige oppgavar å velge
mellom

Det viste seg at denne inndelingen
ble altfor omfattende, slik som del-

er mindre viktig, er sløret. 8 poeng.
Bilde nr. 2: Dette er et typisk

sommerbilde, som det er hyggelig å
se på, ikke bare for barnas foreldre.
Forgrunnsfigurene er ivrig opptatt
av å se på henne som bader. Det er
liv og bevegelse - handling. Bildet
har god dybdevirkning med skarpe
detaljer i forgrunnen. Lys og skygge
kommer godt fram, god komposisjon
og riktig beskjæring.

STIL:

Tor Inge Gausnes
skrev best

Dommerne i stil-konkurransen
hadde en lett oppgave, da det bare
var kommet inn tre stiler, og be
dømmelsen var ikke vanskelig. Tor
Inge Gausnes, Møre og Romsdal, tok
en klar seier, og stilen var så god at
dommerne fant å belønne den med 9
av 10 mulige poeng. Gausnes hadde
valgt som emne «Mitt første møte
med døve». Til stilen er å bemerke
at innledningen, alt det som gikk
forut for «møtet», er altfor lang, men
Gausnes har på en meget grei måte
skildret sine tanker og følelser før
møtet, og sine reaksjoner da han
første gang kom i kontakt med døve,
og hva dette «møtet» kom til å bety
for ham. (Vi har bedt Gausnes om
tillatelse til å ta stilen inn i Døves
Tidsskrift i et senere nummer.)

Karin H. Wold, Trondheim, kom
på 2. plass med stilen «Et menneske
jeg aldri vil glemme» og Anne Marit
Nøstvik, Oslo, på 3. plass med stilen
«Mitt første møte med døve.»
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Kristen Elvebakks tegning, som fikk 1. premie.

og bra billedmessig kvalitet. Men
selv om tegningen er skissemessig,
virker den litt slurvet, som om teg
neren har hatt hastverk.

Erik Nilsen oppnådde nest flest
poeng, 5. Tegningen er en fin natur
skildring, laget med flid og nøyak
tighet, men litt for forsiktig i ut
førelsen. Dersom blyanten hadde
vært av bedre kvalitet, ville tegnin
gen blitt skarpere og cedre.

«Tegn en kopp» ble vunnet av Asle
Karlsen, Bergen.

«Tegn din hånd» ble vunnet av Elin
Buanes, Bergen.

«Tegn noen mennesker» ble vunnet
av Mira Ztickermann, Oslo.

«Tegn det du ser ut fra vinduet
ditt» ble vunnet av Asle Karlsen,
Bergen.

Do=erne hadde til utdeling 30
poeng.

*

Søndag formiddag var det guds
tjeneste i Landås kirke ved døveprest
Ragnvald Hammer. Derfra var det
en passende spasertur til lærerskolen,
hvor kafeteriaen ble fylt av folk s6m
benyttet anledningen til å spise mid
dag her før programmet fortsette.

TALE/KUNNSKAPS-PRØVE:

((Gull)) igjen
til Svein Arne Peterson

Fra to deltakere i fjor, til seks i ål ,
er også en pen framgang. Deltakerne
fikk trekke to emner, valgte ett av
dem og fikk 5 min. til å forberede
seg til et 3-5 minutters kåseri over
emnet.

Det var vanskelig, men deltakeme
greide seg ganske bra. Dommerne
fikk en nokså lett oppgave. Svein
Arne Peterson boltret seg riktig i sitt
kåseri om «Hvordan jeg lærte å
svømme», humørfylt og med god flyt
og sammenheng. (Når han valgte
dette emnet, var det selvsagt fordi
han ikke kan svømme, men han
klarte iallfall å holde hodet godt over
vannet i kåseriet!) Geir Jensen tok
en klar 2.-plass i sitt kåseri om
«Hvordan jeg fikk mitt førerkort».
Fin sammenheng, nøyaktighet, men
så nøyaktig og detaljert at det ble
en tanke tørt. Bjørg Torunn Ness eg
Egil Bjørkelid fikk dele 3.-plassen.
Begge kjørte seg mer eller mindre
fast. Bjørkelid, som fortalte om «En
fotballkamp jeg var med på», over-

beviste oss om at han ennå trenger
en god del øvelse før han kan overta
Jarle Høysæters plass som fotball-
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Deltakerne fraJ~Møre og Romsdal forsynte seg kraftig av premiesamlingen. Fra venstre sel' vi: Margaret Farstad, Bjørg Torunn Ness,
Solveig Vestre, Randi Leira, Kjell Fiskergård, Tor Inge Gausnes, Lorents Ness og Anton Hauge. (Foto: B.T.)

BERGEN BEST I KVALIFISERINGEN,
MEN MØRE OG ROMSDAL I FINALEN

reporter i Fjernsynet, og Bjørg Ness,
som tok oss med på en reise fra
Sandnes til Bergen, og som begynte
meget lovende, hadde store proble
mer med å få flyet ned i Bergen.
Men det er vel ingen tvil om at
Bjørg var den kåsøren som best falt
i publikums smak. Hun har et nyde
lig og meget levende tegnspråk, og
det er også ualminnelig lett å lese på

«HVEM VET MEST?»:

«La oss vise oss som gode tapere»,
sa en av bergenserne da det var klart
at Møre og Romsdal hadde gått til
topps i «Hvem vet mest ?»-konkur
ransen, to poeng foran Bergens L
lag. Skuffelsen var nok likevel stor
blant bergenserne, som lå klart foran
de andre lagene etter de 12 kvalifi
serings-rundene (36 spørsmål). Det
var dessverre ikke på forhånd kunn
gjort at poengsummene fra kvalifi
seringen ikke ville bli regnet med i
finalerundene. Sammenlagt svarte
Bergens førstelag rett på flest av
spørsmålene, men overdommerne
mente at alle burde stilles likt i fi
nalen, akkurat som i det olympiske
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munnen hennes. (At hun også er søt,
vil vi ikke nevne, for det ville være
usaklig.)

1. Svein Arne Peterson, Bergen
2. Geir Jensen, Trondheim.
3. Bjørg Torunn Ness, Møre og

Romsdal
4. Egil Bjørkelid, Kr.sand S.
5. Torfinn Trondsen, Trondheim
6. Kurt Oksnes, Bergen

leker, og slik ble det. Da det virkelig
gjaldt, i finalen, var altså Møre og
Romsdal en tanke bedre enn sin har
deste konkurrent.

Med hele 20 lag i denne kunnskaps
tevlingen, må en kunne si at delta
kelsen var rent overveldende. Et par
av lagene stillte med bare to mann,
men ellers var det 3-mannslag, 3lik
at det i alt var 58 unge damer og
herrer rundt de 20 bordene i kon
kun-ansen.

Etter de 3 første rundene hadde
Bergen 2 tatt ledelsen med hele 17
av 18 mulige poeng, fulgt av Møre
og Romsdallmed,16p.

Halvveis i kvalifiseringsrundene,
etter 6 runder, val stillingen at Møre
og Romsda.l 1 hadde overtatt ledel
sen med 29 poeng, Bergen 1 hadde
27 p., Bergen 2 og Trondheim 1 lå
likt. med 26 p., Drammen 1 og Bergen
yrkesskole llå likt med 23 p., og så
fulgte Oslo 1 og Stavanger yrkes
skole 1 med 17 poeng og Bergen 4
med 15 p.

I annen halvdel av kvalifiserings
rundene slo så Bergen 1 nærmest
knock out på sine konkurrenter, ved
å score 31 av .36 mulige poeng på de
18 spørsmålene, og laget besto
av Erling Buanes, Asle Karlsen og
Svein Arne Peterson. Bergen 2
hadde seilt opp på 2. plass ved i
samme periode å ha scoret 28 av 36
mulige poeng. At spørsmålene ikke
var «barnemat» forstår en av at det
svakeste laget i denne perioden
klarte 5 poeng.

Resultatet fra kvalifiseringsrun-
dene:

Bergen 1 58 p.
Bergen 2 54 »
Møre og Romsdall. . . . . .. 53 »
Trondheim 1 4'9 »
Bergen yrkesskole 1 45 »
Drammen 1 . . . . . . . . . . . . .. 43 »
Oslo 1 42 »
Kristiansand S. . . . . . . . . . .. 33 »
Møre og Romsdal 2 . . . . . . . 31 »
Bergen 3 30 »



En pen ekstra-inntekt venter deg! ! !

Selg juleheftet «DØVES JUL» 1968!

Juleheftet Døves Jul 1968 er nå trykt og klar til å sendes til selgerne. Det er
et pent julehefte, som du kan få en pen ekstra-inntekt av å selge.

Vi har trykt 25.000 hefter! Og alt dette bør vi klare å selge. Døveforeningene
bør snal'est oppnevne komiteer.e1.ler «salgssjefer», og planlegge salget best mulig.

.prisen pr. hefte er kr. 3.-, og selgerne beholder selv som lønn 60 øre for hvert
hefte. Hundre hefter solgt - er altså 60 krorier- tjent. En flittig selger vil kunne
tjene mange penger på denne måten. .

·Du ·kan bestille julehefter i din forening, eller du kan sende nedenstående be
stillingsseddel direkte til Norske Døves Landsforbund, så sender vi heftene til
deg i løpet av et par dager.

Vi er glad for all hjelp vi kan få til salget av juleheftene - både fra døve og
hørende.

BESTILLI NGSSEDDEL

Klipp her!

3: Døves lJngdomsgnippe,
Trondheim 60 p.

4. Døves Ungdomsklubb,
Drammen. . . . . . . . . . .. 29»

5. Oslo Døves Ungdoms-
klubb. . . . . . . . . . . . . .. 25»

6. Yrkesskolen for døve,
B~rgen " . . . 7»

7. Kristiansand Døvefore-
ning ... . . . . . . ... .. 3»

To av de deltakende lagene ble
uten poeng.

Og deretter gjaldt det å komme
seg avsted for å nå fly, båt, buss og
tog. Kulturdagene 1968 var slutt,
etter en strålende to dagers oppvis
ning av landets døve ungdom!

Red.

Formannen i Norske Døves Lands
forbund, Thor Gisholt, holdt til slutt
en kort tale, takket for godt alTan
gement, uttrykte gleden over de
mange flotte prestasjonene som var
blitt vist i løpet av de to dagene, og
ønsket på gjensyn ved neste Unge
Døves Kulturdager, som sannsyn
ligvis vil bli avviklet i Trondheim
neste år.

Adresse:

Klipp her!

Navn:

Til Norske Døves Landsforbund
Møllendalsveien 17
5000 BERGEN

1'.\

"

Jeg bestiller stykker av juleheftet Døves Jul 1968

AVSLUTTING
Etter kunnskapstevlingen fikk vi

en pause, hvoretter det ble stor
premieutdel~ng til alle vinnerne,
pluss noen ekstrapremier. Samtlige
fikk dessuten deltakerbevis. Og sist
ble så vandreskjeldet overrakt Døves
Ungdomsklubb, Bergen, som sam
menlagt i konkurransene over de to
dagene hadde scoret mest poeng.

Resultatet i lagkonkurransen:
1. Døves Ungdomsklubb,

Bergen . . . . . . . . . . . . . . 120 p.
2. Møre og Romsdal Døve

forenings ungdomsav
deling. . . . . . . . . . . . . .. 91»

Bergen 1 hadde bommet på to spørs
mål!

De som visste mest:
1. Møre og Romsdal 1 34 p.
2. Bergen 1 32 »
3. Drammen 1 29 »
4. Bergen yrkesskole 1 27 »
5. Bergen 2 24 »
6. Trondheim 1 23 »
Det seirende laget besto av Mar-

garet Farstad, Lorents Ness og Tor
Inge Gausnes.

FINALEN:
Det var virkelig imponerende re

sultater som ble oppnådd i finale
omgangene. Det gjelder ikke bare de
to lagene som kom over 30 poeng,
men samtlige 6 finalelag. Spørsmå
lene var til dels så vanskelige at selv
et lag av døvelærere nok ville hatt
vanskelig for å hevde seg! Men etter
de 4 første rundene (12 spørsmål)
hadde Møre og Romsdal 1 og Bergen
1 fullt hus, 24 av 24 mulige poeng!
Og da alle de 6 finalerundene var av
viklet, viste det seg at Møre og
Romsdal hadde bommet på bare ett
eneste av de 18 spørsmålene, mens

Telemark 29 p.
Stavanger yrkesskole 1 28 »
Bergen 4 27 »
Oslo 2 26 »
Trondheim 2 . . . . . . . . . . . . . 24 »
Drammen 2 . . . . . . . . . . . . . . 23 »

Oslo 3 19 »
Bergen yrkesskole 2 19 »
Stavanger yrkesskole 2 19 »
Bergen 5 . . .. 13 »

Arrangørene hadde nok vært redd
for at det skulle oppstå kaos under
denne kjempe-tevlingen: Utdeling
og innsamling av konvolutter med
spørsmål og svar, 3 minutter til sva
rene, betjening av to overhead-pro
jektører for framvising av bilder til
konkurransen og for at publikum
skulle kunne følge med i hvilke
spørsmål som ble stillt og for at
alle skulle få de riktige svarene på
skjermen straks svarene var samlet
inn. Dommerne som skulle bedømme
60 svar i hver runde ville blitt
sprengt om en ikke hadde forutsett
dette og utvidet til to dommerbord
pluss et bord for summering og tavle
betjening. Men hektisk var det, og
likevel gled det knirkefritt. Den
eneste feilen var nok en summerings
feil på tavlen, som førte til at Dram
men fikk for lite. Men dette var lett
for lagene å oppdage, så feilen ble
rettet, med det resultatet at Dram
men remplasserte Os1.:> som finalist.

Det var altså på et hengende hår
at Drammens-laget som vant i fjor
ikke skulle kommet til finalen i år,
mens Oslo, som ble nr. 2 og 3 i fjor,
i år ikke klarte å få noe lag med i
finalen. Bergen tok derimot kraftig
revansje etter sin svake innsats i
fjor, men så har bergenserne øvd seg
godt. Det var ellers stor begeistring
blant elever og lærere ved yrkes
sko-len for døve i Bergen da det viste
seg at det ene skolelaget hadde klart
finaleplass.
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Førerkort for
døve/sterkt tunghørte

Døv Odda-mann 40 år
på samme arbeidsplassen

( DØVE I ARBEIDSLIVET]

Hvem kan slå seg på brystet og si
at en har et konstant godt humør?
Vi vet iallfall om ett menneske, som
tross sitt handikap ved å være døv
og stum, har et smittende humør.
Johan Johansen heter han. I hele 40
år har han utført en fullkommen tje
neste ved BP-stasjonen i Odda. Alle
de tusener av turister og Odda-folk
som i løpet av disse årene har svinget
bilen inn mot stasjonen for service,
fylling eller reparasjon, har fått kon
takt med denne glade mannen. Tross
de mange vansker som automatisk
vil oppstå for begge parter, er det
sikkert at ingen kjøretøyer har for
latt stasjonen uten at arbeidet er
blitt fullført til rett tid og på rett
måte.

Hvilken glede skaper ikke dette i
hverdagen å kunne møte et slikt
menneske - som samtidig yter ser
vice, erfaring og kunnskap? - Har
De noen gang kjørt derfra skuffet?
Eller har De satt Dem inn i bilen i
godt humør og hatt følelsen av å bli
forstått i Deres forklaring om even
tuelle feil ved bilen?

-Når begynte'·du her på BP-sta
sjonen? spør vi.

De fleste døve og sterkt tunghørte
har ikke spesielle problemer med å
få førerkort. Som regel går det bra,
selv om behandlingen av søkerne er
nokså forskjellig utover landet.

Men i 1967 kom· det en ny be
stemmelse, som har ført til en del
forviklinger. Mange er ikke kjent
med den nye bestemmelsen, og av og
til får vi spørsmål: Hvorfor får jeg
ikke førerkort like lett som de fleste
andre døve? - Hvorfor går min søk
nad til helsedirektøren? Er det ikke
nok med attest fra alminnelig lege
og øre-nese-hals-spesialist? Er det
noe spesielt i veien med meg?

- Jeg begynte her i 1931 og hadde
lite erfaring den gang. Jeg har nå
vært her i nærmere førti år, og jeg
vet litt mer enn den gangen jeg be
gynte.

- Liker du arbeidet ditt og har du
lett for å få kontakt med fok?

- Ja, det gjør jeg. Jeg kjenner mye
folk, og av den grunn arbeider jeg
godt. Arbeidet om vinteren liker jeg
ikke så godt. Det er ofte kaldt 
spesielt på hendene når jeg må skifte
dekk o.l. Ellers går arbeidet greit på
på alle måter, forteller Johansen.

Hardanger Folkeblad.

Og Johan Johansen får mange
venner. Noen av dem blir så begeist
ret at de til og med sender brev til
ham, som dette han fikk etter et be
søk samferdselsministeren avla i
Odda:
Herr Johansen,
BP bensinstasjon,
Odda.
Vi takker. hjt.rteligst for den gode
hjelp som De utførte ved vårt besøk
i Odda. Med hilsen

Haakon Kyllingmark
samferdselsminister

Slike spørsmål er det nå blitt
mange av. Jeg vil derfor orientere
litt om motorvognloven av 23/41967,
noen av de punktene som er av spe
siell interesse for døve og tunghørte:

Krav til helse og førlighet
I paragraf 6, punkt 1, annet av

snitt, heter det: Hørselen må være
slik at vanlig talestemme oppfattes
på 4 meters avstand. Er høreav
standen mindre enn 4 meter, kan
politiet godta dette hvis søknaden er
tilrådd av spesialist i øre-, nese- og
halssykdommer.

Legeattest
I paragraf 9, punkt B, heter det:

I følgende tilfeller skal politiet inn
hente uttalelse fra vedkommende
fy lkeslege eller stadsfysikus: Ved
opplysninger i legeattesten eller ved
erklæring fra spesialist om at sø
keren lider eller har lidd av epilepsi,
sukkersyke, anfall av svimmelhet
eller bevissthetstap, hjerte/karsyk
dom, alvorlig øye- eller øresykdom
eller sinnslidelse.

I punkt C heter det videre at poli
tiet også skal innhente slik uttalelse
når politiet er i tvil om søkeren fyl
ler helsevilkårene.

Søknad om førerkort som fylkes
lege eller stadsfysikus ikke finner å
kunne tilrå innvilget, eller hvor han
er i tvil om det er tilrådelig å la sø
keren ha førerkort, skal han forelegge
helsedirektøren til uttalelse.

*
Det viser seg at det nå er en god

del søknader fra døve og sterkt tung
hørte som blir oversendt helsedirek
tøren, men som regel vil søknadene
der bli innvilget. Det gjelder bare
om å være tålmodig.

John Vigrestad, døvekonsulent.

DEN FØRSTE DØVE
BILFØREREN I NORGE?

Thor har et innlegg i «Tegn og
Tale» nr. 12, 1968 med ovenstående
overskrift, og med et bilde av baker
mester Alf Melbye fra Tjøme, og han
spør til slutt:

Mon tro om ikke Alf Melbye var
den første døve bilføreren i Norge?

Nei! Den første døve bilføreren i
Norge er etter hva hittil er kommet
fram

Niels Anker Stang fra Halden.
2 ganger har dette stått i «Tegn

og Tale». Første gang i nr. 11, s. 141
for 1954. Av denne artikkelen går
det fram at han hadde førerkort med
disse data:

No. 522.
Niels Anker Stang, født 1. mai

1878 i Idd herred, Fredrikshald.
Fredrikshalds Politikammer, den

6. oktober 1921.
Bilen var en 35 HK Monroe, som

Stang kjørte prikkfritt inntil han
solgte den i 1932.

Annen gang sto det i «Tegn og
Tale» nr. 11, 1965, i forbindelse med
Niels Anker Stangs bortgang.

Forslag: Lag en innholdsforteg
nelse for hver årgang av Døves Tids
skrift.

Yngvar W. Andresen.
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Du tar motet fra oss, Thorbjørn Sander!

Hvorfor
«Hørsel
vernet»?

Som kjent har vårt blad endret
navn fra <<Tegn og Tale» til «Døves
Tidsskrift», bl.a. for å unngå misfor
ståelser eller forveksling med f.eks.
et religiøst blad som <<Tidens Tale».

Et annet tidsskrift har gjort det
motsatte, ved å endre navn fra noe
som var klart til noe som er meget
uklart. Jeg sikter til tidligere «Tids
skrift for Tunghørte», som for noen
år siden endret navnet til «Hørsel
vernet». Først trodde jeg dette
skyldtes at de som har nedsatt hør
sel ikke ville kalles tunghørte, lik
som vi døve ikke liker å bli kalt
døvstumme. Men hva skal vi egent
lig - av høflighetshensyn - kalle folk
med nedsatt hørsel. Skal vi fortsatt
kalle dem tunghørte? Skal. vi kalle
dem hørselsvekkete ? Eller skal vi ta
konsekvensen av navne-endringen
(som også omfatter forbundet og
foreningene) og kalle dem hørsel
vernere?

I Sverige bruker de benevnelsen
lomhord, i Danmark tunghør, og i

Kjære Sander!
Tilgi at jeg nå blander meg bort i

denne sak. Men jeg må få gi uttrykk
for at jeg synes du er urettferdig mot
Gudrun Simonsen. Dessverre så jeg
ikke det siste program i TV: «Døv
ungdom skal ut i livet». Jeg så bare
to av hennes program. Og mitt inn
trykk var så ganske bestemt at
Gudrun Simonsen talte de døves og
hørselsvekketes sak så sterkt og ef
fektivt at hun fortjener stor takk.
Nå er det riktignok de to siste pro
grammene som spesielt er satt i søke
lyset, men kritikken er så generell at
den også rammer hele serien.

Jeg leste ut av Gudrun Simonsens
program en sjelden menneskekjær
lighet og et intenst ønske om å gi
alle døve og tunghørte en hånds-
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Norge har vi brukt tunghørt. Men
hva ønsker de tunghørte i Norge at
vi nå skal kalle dem?

Hørselvern synes ikke for meg å
være veltruffet. Norges Hørselvern
skal jo egentlig, hvis jeg har forstått
rett, være de tunghørtes forbund.
Og de som er rammet av tunghørt
het, kan vel verken verne sin egen
eller hverandres hørsel. Det må vel
helst være for sent.

For 50 år siden ble antallet tung
hørte i Norge anslått til 15.000, mens
det i dag anslås til ca. 100.000.

Folk med begrenset hørevidde, og
som ikke liker å bli kalt tunghørte,
kunne kanskje bedre kalles nær
hørte?

Det ville sikkert interessere mange
av oss å få vite begrunnelsen for at
«Tidsskrift for Tunghørte» har endret
navnet til «Hørsel-vernet», som etter
min mening høres meget forvirrende
ut.

Olaf Hassel.

rekking. Og jeg er overbevist om at
hun maktet det.

Det er en kjensgjerning at denne
gruppen handikapte mennesker
ikke har fulgt med i dette å kunne
nyte godt av alle de framskritt vel
ferdssamfunnet har gitt allmenn
heten. Årsaken er at det står
3.800.000 mennesker, som dertil
innehar de fremste nøkkelstillinger,
mot de ca. 4.000 døve og sterkt
tunghørte i kampen om alle sam
funnsgoder. Og i denne kampen har
denne fåtallige gruppen tapt. Det er
denne kjensgjerning som er årsaken
til at en del av oss som har sin hørsel
i behold har tatt seg den frihet å stå
side om side med dem i kampen' for
å sikre dem sin rett. Og det er ingen
ting som vil såre oss mer enn en

følelse av at vi kanskje bare har
skadet deres sak.

Jeg føler· meg i noen grad med
ansvarlig for at disse program kom
i stand, og jeg innrømmer gjerne at
det var med en betydelig engstelse
jeg interpellerte om saken i Stor
tinget. Og alle jeg trodde kunne gi
råd, ble kontaktet. Jeg kan ikke be
dømme om j!i!g søkte de rette råd
givere. Og jeg er ovebevist om at
Gudrun Simonsen også hadde de re
deligste ønsker om å gi det som var
best og som kunne virke mest posi
tivt for de døve. Og jeg tror hun
lyktes.

Etter dine innlegg i «Døves Tids
skrift», dels på lederplass og dels i
innlegget «Kaffeslaberas-nivå», er det
et stort spørsmål om det nå finnes
mennesker utenfor de døves egne
rekker so,m tør våge å ha noe med
disse saker å gjøre. Ikke fordi de er
redd for sitt eget skinn, men er redd
for å skade den sak som ligger dem
så sterkt på hjertet.

Vi er enig med deg i at det er en
meget ansvarsfull oppgave. Men hvor
mange er det som vil kunne oppfylle
de krav du stiller?

Du slår fast at det er ytterst få
som kjenner stoffet. Og kravet ditt
er bl. a. følgende:

De må være tindrende klare i sine
uttalelser.

De må alltid ha trygg grunn under
føttene.

Må være fullt integrert i hele mil
jøet.

Må vite hvilke «metoder» og «sys
temer» det rår utrygghet om.

Må ikke omtale ting som det kan
være delte meninger om.

Må ikke stille «metoder» opp mot
hverandre.

Hvem tilhører da den gruppen av
få utvalgte du mener kan tilfreds
stille disse krav? Jeg tror neppe noen
tør. s.tå. fram- og prøve å overbevise
om at de tilhører denne gruppen.

Jeg er redd dine artikler har tatt
motet fra dem som før så gjerne ville
stå ved din side i kampen om rett
ferdighet for de handikapte.

Jeg er enig i at positiv kritikk er
sunt. Og det er sikkert god grunn til
å stille sterke krav til dem «som tar
på seg - eller blir satt til» å gi andre
mennesker en håndsrekking. Det er
bare det at jeg nå tror at ingen av
oss våger å «stå fram» og si at jeg
er så feilfri - som dine krav forut
setter, så noe særlig mye av frivillig
arbeid på denne front tror jeg neppe
det blir heretter.

Har jeg såret deg nå?
Isåfall - tilgi meg.



TV, 30/9: «Døv ungdom skal ut i livet.»

Program i vrangstrupen

Jeg tror imidlertid at det er nød
vendigat vi hører noe mer fra deg.

Hjertelig hilsen
Karstein Seland.

Kjære Seland!
Kanskje problemet ikke er så stort

likevel! Feilen ved programmene
som er blitt vist, var jo at de var satt
sammen av mange «småbiter». Ingen
av dem som uttalte seg visste i
hvilken sammenheng deres innslag
ville bli brukt. Det vi burde fått, var
«homogne» enkeltprogram, f. eks. :

Den omtalen redaktør Sander har
gjeve siste TV-program, 30/9 1968,
«Døv ungdom ... », tyder på at han
har fått programmet noko i vrang
strupen. Eg må derfor be om å få
koma med nokre merknader som eg
vonar vil klårleggja iallfall noko av
det programmet stod for.

Lat oss med ein gong slå fast at i
vårt vidstrakte land er det truleg
uråd å koma bort frå det internat
skolesystemet som vi har i dag. Det
skulle og vera klårt at barn og ung
dom som må bu på internat frå 7-års
alderen - det være seg ungdom med
handikap i ei eller annor form, eller
ungdom elles - vert isolert frå van
leg familieliv største delen av si
skoletid. Målet må difor vera å freista
gjera internatlivet så rikt som råd
er, opp til det heimen står for.

Våre lærarar i internatskolane har
full dag i skolestova, og gjel' ein fin
innsats der. Dei er og mykje av si
fritid saman med elevane. Internat
personalet harein lang og travel
arbeidsdag for å gjera det heimleg
og triveleg for elevane, og dei ser
heller ikkjepå klokka om arbeids
tida går over den tid dei har plikt
å vera i arbeid. Når eg likevel ga ut
trykk for eit sterkt ynskje om behov
for ein rådgjevar ved skolen her (ja,
det vera seg sosialkurator eller so
siallærar, ja, fritidsleidal' med), så
kan eg ikkje skyna at dette kravet
skulle tolkast slik redaktør Sander
finn formålstenleg. Så misvisande
skulle dette kravet vera, at nå må,
eg siterar :«Døveorganisasjonen gjøre
sitt beste for å spre faktiske opplys
ninger om de døves liv og problem,
gi et sant bilde av situasjonen.»

I alle skoleslag har ein nå råd
giingstenesta, som gjel' det mogleg
for elevane å søkja råd og hjelp og

1) Et 3 kvarters program 'ved over
lege Gundersen, 2) Et 3 kvarters
program ved styrer Sæbø, 3) Et 3
kvarters program ved 'fektor Eng,
4) Et 3 kvarters program ved over
lege Basilier , 5) Et 3 kvarters pro
gram ved arbeidskonsulent Rende
dal. Og hver av disse skulle hatt kon
troll med hele sine program.

Det ville blitt noe helt annet, ikke
sant? Selvsagt er det flere enn de
her foreslåtte som må anses som
aktuelle «kandidater».

Hilsen red.

orientering - aleine eller saman med
foreldrene. Elevane brukar skole
rådgjevaren som ein slags «ombuds
mann» for løysing av vanskar av
personleg, sosial eller fagleg art.
Rådgjevaren bør ikkje vera elevens
lærar, for ikkje å verka for dirige
rande og bestemmande.

Når det gjeld ungdomsskolen i
Stavanger til dømes, er her nå 4 råd
gjevarar og yrkesrettleidare, og 7
sosiallærarar, dvs. ein ved kvar ung
domsskole. Både rådgjevar og sosial
lærar har som hovedoppgåve å ar
beida for god kontakt mellom heim
og skole, godt og triveleg skolemiljø,
og forebyggja at skoleungdomen glir
ut i uheldige sosiale forhold. - Dette
gjeld altså elevar som får bu heime i
sin eigen heim, saman med far og
mor. Og så skulle våre elevar , som
må bu på internat all si skoletid, og
berre har kontakt med heimen i fri
tida, ikkje få same tilbad om hjelp?

Yrkesskolen for døve jenter dek
ker heile landet. Elevane skal etter
endt skolegang ut i arbeidslivet, og
dermed stå på eigne bein. Vi har ein
arbeidskonsulent i landet, busatt i
Bergen. Bortsett frå hans arbeid med
å få plassert elevane i arbeidslivet
etter endt skolegang, har ikkje ele
vane våre kontakt med noko råd
gjevande organ. - Og det har dei
heller ikkje bruk for, om eg forstår
redaktøren rett!

Eg trur likevel at hadde vå~e unge
internatskole-elever fått ei utbygd
rådgiingsteneste som gav dei god
orientering om samfunnet dei møter,
både i skoletida og etter endt skole
gang - ville ein større del finna seg
plass i arbeidslivet etter anlegg og
interesser. Det ville gje dei større
trygghet og eit meir realistisk syn
på eigne evner og muligheter. Til-

~øMtofller

Jeg går her med en gammel venn
og ser igjen

og minnes steder rundt omkring,
hver sommersti,

hvor livet gikk og lot som vi
var ingenting . .. I

Vi finner kjære ansiktstrekk
som viker vekk.

Men somrens sjel tilbake blev.
Den smiler klar

som fanget i hvert nypesnar
i spindelvev.

Hvis jeg i rim og rytmers spinn
får berget inn

vår sommer i en bok iår 
fru perm til p·erm,

blir det en broket minnesverm
du atter får!

Vi trenger ikke tidsfordriv
i dette liv,

det tidsfordriver jo seg selv.
Men nynn min sang

hvis sommersavn glør tiden lang
en vinterkveld.

HermanWildenvey

passingsvanskane vil ikkje vera så
store som dei nå kan vera.

I dei 2 åra eg har arbeidt ved yr
kesskolen i Stavanger har vi, rett
nok etter ein del om og men, kome
så langt at vi har fått nokre råd
giingstimar. Vidare har elevar frå
Stavanger Lærarskole nokre timar
som fritidsleidarar. Det burde vera
klårt for alle at det er ikkje so enkelt
for unge døve jenter, i 16-17 års
alderen, å få dei rette verdifulle
kontakter og positive fritidssysler,
på ein ny skolestad - utan hjelp.
Departementet har sett med vel
vilje på våre ynskjemål og gjort det
mogleg for oss å realisere ein del av
våre planer. - Men korleis skal det
gå vidare - når redaktøren, kanskje
som talsmann for N.D.L., forakteleg
skriv qm «overbeskytta miljø, mang
lende kontakter osv.»? Ein skulle
kanskje etter dette kunna venta ein
noko redusert velvilje også frå de
partementet si sida.

Eg trur likevel at dept.et ser meir
realistisk på dei problema det her
gjeld, enn herr Sander. Det nyttar
nemleg lite å trøysta seg med at dei
vaksne døve har greidt seg bra
«nesten i alle tilfelle» med det våre
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«Døve-serien» i TV

internatskoler har gjeve dem i skole
tida. Eg tvilar ikkje på det, men er
det noko prov for at opplegget, slik
det var, er godt nok for dei problem
tida i dag fører med seg? Eg trur det
ikkje.

Ein stor del av det redaktøren i sin
kritikk noko forakteleg karakterise
rar som kaffislaberas viste trass i alt
ein del nye tiltak ved skolen her i
Stavanger, tiltak som tar sikte på å
gjeva våre elevar adekvat orientering
om det samfunn dei vil møta, både
i skoletida, og etter endt skolegang.

Vi såg til dømes våre gjenter ute
i Praktisk Yrkesorientering på ymse
arbeidsplasser. Dette er likevel ikkje
meir enn det elevar i Ungdomsskolen
nå får høve til å prøva. Frå den
sosiale trening, som vi faktisk legg
stor vekt på her på skolen, såg vi
glimt frå banken der elevane nå
sjølv må ordna opp med sine lomme
penger som foreldrene sender direkte
til banken. Vi såg våre elevar på
innkjøpsrunde i byen. Alt skole
materiell som eleven treng i hand
arbeidsundervisninga til kjoler, drak
ter osv. får dei sjølv velja ut og
kjøpe etter eige ynskje.

Ellers vart det på skjermen vist
små glimt frå undervisninga i ymse
fag, og til slutt Aud Øverland, som
saman med sin avdelingssjef herr

Jeg har lest Sanders kritikk av
TV-programilerien som Gudrun Si
monsen har' hatt ansvaret for, og
særlig har jeg merket meg kritikken
i nummer 18 av Døves Tidsskrift.
Jeg fikk dessverre ikke anledning til
å se de siste to programmene, men
jeg har såpass mye kjennskap til
Sanders synspunkter og hans objek
tivitet, at jeg vet at han, til boss
for hans direkte måte å gi sine kom
mentanr på, som oftest gir en h:llt
treffende karakteristikk av tingene.

Etter min mening må Norske
Døves Landsforbund sørge for at
samtlige TV-programmer om døve/
st~rkt tunghørte blir forelagt for
bundet til uttalelse, slik at en' kan få
mulighet til å korrigere og avverge
misforståelser og liknende, og slik at
ikke folk uten videre kan begynne
å lage programmer med misvisende
opplysninger og som gir et galt inn
trykk av de døve/tunghørte og' deres
situasjon. Dette vil kanskje «smake»
av sensur, men det er heller en nød
vendig form for konsultasjon eg kon-
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Vold også har ofra både tid og kref
ter på undervisningstilbod som har
gjort det mogeleg for nokre få av
våre elevar å få seg- arbeid" som
punchedamer .

Nærbileta aven del av våre elevar
vista, etter mi meining, unge, friske,
vakne jenter som har krav på all
hjelp vi kan gje, hjelp som ungdom,
som får bu heime med dagleg kon
takt med sine næraste, tek som ein
sjølvsagt ting.

Stavanger, 31. oktober 1968.
Bjørg Høiby,
skolestyrar.

Kjære styrer Høiby!
Jeg har faktisk kommentert pro

grammet som en helhet. Spørsmålet
er ikke hva den og den har sagt, men
hvilket inntrykk seerne har fått. I
dette tilfellet er saken at uttalelsene
fra dem som medvirket i program
met stort sett må sies å være kor
rekte. Det gjelder også det som ble
sagt om skolen i Stavanger. - Men
slik som programmet ble satt sammen,
fikk det en sterk slagside, og pro
grammet som helhet ga absolutt ikke
noe riktig bilde av situasjonen. Det
tror jeg de fleste er enig om.

Hilsen, red.

:;;.; .........
;'~ .' ..

troll. Norsk Rikskringkasting har in
tet kjennskap til de døve og deres
problemer, og de er derfor sikkert
ikke i stand til å vurdere tingene.
Det er derfor bare naturlig at de hen
vender seg til rette vedkommende for
å få klarlagt det hele, og når det
gjelder døve/sterkt tunghørte blir
det da Norske Døves Landsforbund
eller forbundets TV-utvalg som må
få anledning til å gripe inn.

Jeg vet ikke om Gudrun Simonsen
hører til den delen av lærerne som
sokner til Hørselvernet og Tung
hørtes Vel, og det denne organisa
sjonen står for. Hø!'selvernet gjør
sikkert bra arbeid, men i visse spørs
mål har jeg en oppfatning som er i
strid med det Hørselvernet<; folk
forfekter. Eksempler på dette har
jeg bl. a. fra Alm skole, hvor jeg kom
i heftig diskusjon med min lærer,
tidligere lærer ved tunghørtavde
lingen på Ila skole. Jeg skal ikke her
komme inn på diskusjonen mellom
læreren og meg, men jeg er iallfall
av den oppfatningen at det er N.D.L.

som er det rette forum når det gjel
der å bedømme·.·saker-··som--a'flg-å-r
døve/sterkt tunghørte.

Så er det Døves Tidsskrift. For
en del år siden kristiserte Sander ut
talelser fra professor Opheim ved
Rikshospitalets øre-nese-halsavde
ling, uttalelser som tydet på mang
lende kjennskap til døveorganisasjo
nen osv. _. Jeg var en tid. senere til
hehandling hos nevnte professor, og
på venteværelset hans fant jeg bla
det «Hørselvernet», men ikke «Tegn
og Tale» (Døves Tidsskrift, som det
nå heter). Burde det ikke vært na
turlig at Døves Tidsskrift ble sendt
off. kontorer, leger, sykehus o.likn.,
slik at folk der kan få anledning til å
lese bladet og kanskje da få innblikk
i de døves verden. Dyrt vil det nok
bli, men hvordan skal folk ellers få
informasjoner?

Foreløpig når dessverre ikke Døves
Tidsskrift fram til alle som 'li gjerne
ønsker skal lese det, men du, Sander,
med sin skarpe penn - kan ikke du
sende noe av det du skriver eller
kritiserer til de større avisene? På
den måten kan det kanskje bli litt
mer fart i sakene, fordi folk får klar
het i tingene. Du skulle vel få litt
bedre tid i den nye stillingen. Nå
gjelder det særlig disse TV-program
mene. Kunne du lage et sammen
drag av det som er skrevet i Døves
Tidsskrift, med kommentarer?

Jeg håper det blir mer saklige og
realistiske programmer om døve og



Fjernsynet spør om TV-kritikken

sterkt tunghørte heretter. Jeg skulle
ønsket det lwm et realt program i
TV. For eksempel en rundebords
debatt med en del utvalgte døve. Jeg
tror da at TV-seerne ville få et annet
inntrykk av det hele. De ville kunne
få høre sannhetelI på den måten, og
særlig burde en få fram sannheten
om disse som går i klasser med hø
rende osv. Da skulle nok folk få
øynene opp for litt av hvert.

Karl G. Bjørnsen.

Kjære Bjørnsen!
Døves Tidsskrift blir sendt en del

aviser rundt omkring i landet, og vi
har sett mange eksempler på at

Norske Døves Landsforbund,
Møllendalsveien 17,
5000 Bergen.

Vedr.: Fjernsynsprograrnm6r om 'og
for døve, tunghørte og hørsel
svekkete høsten 1968.

I løpet av september 1968 har vi
sendt 5 programmer i Fjernsynet
med Gudrun Simonsen som program
leder og Sten Rune Sterner som pro
graminstruktør. Planleggingen av
programmene har tatt lang tid,
blant annet fordi Opplysningsavde
lingen har villet gi rik mulighet for
konsultasjon med kompetente spe
sialister på de fOlskjellige områder.

Fordi Fjernsynet er relativt nytt
i Norge, er det alltid med en viss
spenning at programledelsen imøte
ser seei'nes reaksjon. Vårt inntrykk
har vært at programmene er blitt
mottatt med stor interesse, Jg at de
aktive programskapere og medvir
kende har høstet anerkjennelse for
det meget omfattende arbeid som er
nedlagt i programserien.

Vi har funnet det riktig å legge
særlig vekt på hva «Døves Tids
skrift» har skrevet, fordi det er
Norske Døves Landsforbund som
står som utgiver. Vi anser tidsskriibt
for å være høyeste kompetente organ
når det gjelder vurderingen av pro
grammene.

Men etter å ha lest «Døves Tids
skrift» nr. 18 for 15. oktober 1968 er
Opplysningsavdelingens redaksjon
stillt overfor en bedømmelse av pro
grammene som vi ikke forstår, og
som derfor er lite brukbar som vei
ledning for en videreføring og ut
vikling av programmer fra dette
emneområdet. Når en leser «dette er

avisene har gjengitt stoH fra bladet
vårt. Det hender bl. a. at lederartik
ler blir gjengitt i sin fulle lengde. Når
det gjelder å spre bladet enda mer,
er det ikke lett i den nåværende øko
nomiske situasjonen, men vi er fullt
oppmerksom på saken.

Ønsket om et TV-program i form
aven rundebordsdebatt eller en
«Apen post» har allerede flere ganger
vært nevnt på forbundskontoret.
Problemet er at folk (hørende) har
så små forutsetninger for å kunne
forstå de døves/tunghørtes situasjon,
men kanskje vil forbundet fremme
forslag om en større TV-debatt.

Hilsen red.

bunnen» og «forhåpentlig var det
ikke så mange som tok det alvorli~>,

blir det vanskelig å føre arbeidet
videre. En annen sak er om vi vil få
folk til å påta seg slike program
oppgaver, enn si å medvirke i pro
grammene. På denne bakgrunn til
later jeg meg å stille følgende spørs
mål:

Deler Norske Døves Landsforbund
de synsmåter som er kommet til ut
trykk i «Døves Tidsskrift» nr. 18 av
15. oktober 1968?

Med vennlig hilsen,

Arne Okkenhaug,
programredaktør.

*

Norske Døves Landsforbund har
svart at spørsmålet vil bli tatt opp
på første landsstyremøte, 16.-17.
november, da en er interessert i at
hele forbundsstyret skal si sin me
ning om programserien og den kri
tikken som er framkommet..

Red.

TEGNEKONKURRANSEN

Vi minner om at fristen for inn
sending av tegninger til konkurran
sen om forsiden av Døves TidJskrifts
julenummer er 20. november.

Orientering om konkurransen sto
i Døves Tidsskrift nr. 18.

Red.

SEND OSS EN

juLehiL6en!
I Døves Tidsskrift nr. 22 skal

vi ha masse julehilsener - fra
enkeltpersoner, foreninger, klubber,
skoler osv. - fra alle som vil ønske
bladets lesere «god jul og godt nytt
år».

Prisen er kr. 1.- pr. navn på felles
lister fra foreningene osv. - når det
er flere enn 5 navn under hilsenen.

For spesial-hilsener fra enkeltper
soner og lag osv. er prisen kr. 5.- pr.
hilsen (med opptil 5 navn under).

Vi må få tilsendt julehilsnene in
nen 25. november, og adx:essen er:
Døves Tidsskrift, Møllendalsveien
17, 5000 Bergen.

PRESTEKONTORET
I OSLO

Oslo Døves Menighets prestekontor er
flyttet til:
Suhmsgate i, inng. B, 1. etasje.

De nye kontorene er i hybelhuset på
hjørnet av Suhmsgate og Fagerborggaten,
ved siden av tomten hvor den nye kirken
skal bygges.

Nytt telefon-nummer: 4631 55.
Kontortid: Tirsdag, torsdag og lørdag

klokken 10-12, fredag klokken 18-19.
Ankomst til Suhmsgate 1:

Trikk 2 (11): Kjelsås-Disen-Dronn ingens
gate-Frogner-Majorstua. Holdeplass i Bog
stadveien: Schultsgate.

Trikk 7: Sinsen-Stortorget-Ullevål Hage
by. Holdeplass i Theresesgate: Sporsveis
gaten.

Buss 20: Galgeberg-Torshov-Sagene
Majorstua. Holdeplass i Kirkeveien:
Schwachsgate.

LARM I BANKEN

Staten New Yorks nasjonalbank
har ansatt 20 unge døve i en egen
avdeling i banken. De arbeider i
noen lokaler hvor det er satt opp
noen elektroniske maskiner som lar
mer så voldsomt at ingen hørende
kan holde ut å arbeide der. Det har
vist seg at de døve arbeider meget
bedre og hurtigere enn de hørende
gjorde i denne spesielle avdelingen.
(Men selvsagt er det ikke alle hørsel
skadde som vil kunne trives i et slikt
larm-miljø.)
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NYTT FRA FORENINGENE
ØSTFOLD
17/11 sø: Østfold Døveforening har årsmøte

på Hotell St. Olav, Sarpsborg. Styret mø
ter fram kl. 10.00. Middag kl. 12.00 for
årsmøtedeltakerne, en lettere middag
som foreningen betaler halve kostendet
av. Årsmøtets forhandlinger begynner
kl. 13.00.
Forslag som ønskes behandlet på års
møtet må være sendt formannen innen
lørdag 16. november.

28/12 lø: juletrefest på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres senere.
Arrangør er Menighetsrådet.

VESTFOLD
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.

OSLO
16/11 lø: Oslo Døveforenings 90 års jubi

leumsfest i Oslo Handelsstand, Karl
johansgt. 37, kl. 18.00 presis.

17/11 sø: Festgudstjeneste kl. 11.00 i lille
borg kirke. Tegnkoret medvirker. Kol
lekt.

19/11 ti: Tillitsmannsmøte kl. 20.00. Alle
avdelingene må møte fram.

22/11 fr: Døveforeningen. Vi prater med
Vogt-Svendsen.

26/11 ti: Døves Sportsklubb har årsmøte.
Møt presis!

3/12 ti: Døves Sportsklubb har medlems
møte.

7/12 lø: Døves Sportsklubb har julebord.
8/12 sø: Døves Smalfilmklubb har årsmøte,

med etterfølgende julebord for klubbens
medlemmer.

15/12 sø: Døves Bridgeklubb har julebord.
22/12 sø: Døvegudstjeneste kl. 18.00 med

TV-opptak. Godt frammøte er ønskelig.
.5/1 sø: Døveforeningen har juletrefest for

barn.
18/1 lø: Døveforeningen har juletrefest for

voksne.

Kontortid i 0510
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid i Oslo 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.
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TELEMARK
5/12 to: Kl. 18.30 fellesmøte i Larsens Kafe,

Telemarksgt. 10, Skien (tidligere Indre
misjonsheimen).

11/1 lø: Kl. 18.00 nyttårsfest på Hotell Vie,
Porsgrunn.

DRAMMEN
17/11 sø: Filmaften.
24/11 sø: Filmaften.
1/12 sø: Foredrag v/ opplysningskomiteen.
8/12 sø: Sammenkomst.
14/12 lø: julebord, Ungdomsklubben.
15/12 sø: Fored rag ved opplysn ingskomi-

teen,.

21/12 lø: Julebord, døveforeningen.
31/12 ti: Nyttårsfest, bridgeklubben.

Foreløpig møtested: Kafe «Globus». 
Rett til forandring i programmet forbe
holdes.

MØRE OG ROMSDAL
16/11 lø: Møte med film og foredrag.
29/11 fr: Tillitsmannsmøte kl. 19.00.
30/11 lø: Medlemsmøte kl. 15.00.
13/12 fr: julebord, med underholdning.

Møtestedet blir avholdshjemmet «Det
Blå Kors» i Ålesund.

Døvekonsulent Ohna deltar i møtene 29.
og 30. november. Utenom disse møtene
disse to dagene står døvekonsulenten til dis
posisjon for personer som ønsker råd og
hjelp i personlige saker, eventuelt også søn
dag 1. desember. Nærmere avtale om sted
og tid for slike samtaler ved henvendelse i
brev til døvekonsulent Ohna, Møllendals
veien 17, 5000 Berger!.

HEDMARK/OPPLAND
7/12 lø: Medlemsmøte kl. 1&00 i Folkets

Hus, Hamar.
30/12 ma: juletrefest kl. 19.00 i Håndverke

ren, Hamar.

STAVANGER
17/11 sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 .
30/11 lø: Stavanger kr. Døveforening har

årsfest.
1/12 sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.

KRISTIANSAND
Lø. 23. november: Opplysningsmøte med

hyggelig samvær kl. 18.30 i Høyres Hus
(samme bygning som «Christianssands
Tidende»), Kongensgt. 29 (2. etg.),
Kristiansand S. Foredrag av forbundsfor
mann Thor Gisholt. Film. Bevertning.

BERGEN

14/11 to: Overingeniør Hans Eeg Christen
sen: «Strøm og strømtariffer m. m.», med
film. Ved Opplysningskomiteen.

16/11 lø: Ungdomsklubben har filmfest/års
fest kl. 19.00 i foreningen. Varm mat. Nye
«døvefilmer» fra Bergen vises for første
gang. Også eldre er velkommen!

19/11 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
20/11 on: Omvising på Lysverkets sekun

dær- og måleravlesestasjon i -Strømgaten
kl. 19.00.

21/11 to: Høyskolelektor Pau IVårdal: «Mer
verdi-avgiften - og hvordan den vil virke.»
Ved opplysningskomiteen.

26/11 ti: Ungdomsklubben har årsmøte kl.
19.30 i foreningen. Saksliste ifølge loven.
Alle unge bør møte fram!

27/11 on: Misjonsforeningen hos fru Ham
mer.

28/11 to: Feriehjemsstyret har utlodning i
foreningen, til inntekt for feriehjemmet.

3/12 ti: Dameklubben har julebord for sine
medlemmer i foreningen.

4/12 on: Døveforen ingen har styremøte kl.
19.30 på styrerommet.

5/12 to: Fil maften ved Opplysningskomiteen.
6/12 fr: Basar på Døves Aldershjem til inn

tekt for aldershjemmets drift.
9/12 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.

19.30 på styrerommet.
10/12 ti: Ungdomsklubben har julebord for

sin,e medlemmer i foreningen.
11/12 on: Formannsmøte kl. 19.30 på styre

rommet.
12/12 to: Kåseri av Sverre Bjørø: «Skikk og

bruk». Ved opplysningskomiteen.
1~.f12 lø: Idrettsklubben har julebord på

hytta, Totland.
15/12 sø: «Lucia-fest» på Døves Aldershjem

kl. 17.00.
17/12 ti: Dameklubben.
18/12 on: Opplysningskomiteen har møte

kl. 19.30 på styrerommet.
19/12 to: Opplysningskomiteen har julebord

i foreningen. Gratis bevertning. Medlem
mer forteller julehistorier.

SOSIALSEKRETÆREN

Sosalsekretær johan Moldekiev er på
Bergen Døveforenings kontor, V. Torvgt.
20a, 2. etasje ti I følgende tider:

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

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

Kontorets telefon: 18 321.



TRONDHEIM

15/11 fr: Dameforeningen har årsmøte.
16/11 lø: Ungdomsklubben har 5 års fest.
18{11 rna: Orgelkveld i døvekirken.

20/11 on: Ungdomsklubben.
22/11 fr: Døveforeningen har medlemsmøte.
24/11 sø: Døveforeningen har filmkveld.
27/11 on: Døves Idrettslag har årsmøte.
29/11 fr: Dameforeningen.
1/12 sø: Lysmesse kl. 18.00 i døvekirken.
4/12 on: Ungdomsklubben.
6/12 fr: Døveforeningen.
11/12 on: Foredragskveld v/ Opplysnings

komiteen.
13/12 fr: Dameforeningen har julebord.

(Dette er samtidig avslutting på tegn

språkku rset.)
14/12 lø: Ungdomsklubben har julebord.
20/12 on: Døveforeningen, siste kveld før

jul.

75 AR
Skomaker Jon Søraker fyller 75 år

19. november. Han er født i Marka
bygda i Skogn, og helt siden 1908,
altså i samfulle 57 år, har han drevet
med skoreparasjon, storparten av
tiden i sitt verksted heime i Skogn
sentrum. Dit har folk strømmet for
å få istandsatt og pusset opp sitt
skotøy, ikke bare skogninger, men
også folk fra andre bygder. For det
står ikke til å nekte at Søraker har
opparbeidet seg et godt ry som fag
mann. Solid og samvittighetsfullt
har han utført alle arbeidsoppgavene
som er overlatt ham. Ikke rart at
kundene har funnet veien tilbake til
ham når de har hatt en sko eller
støvel som har trengt «make up».

Det var vel hovedsakelig ved døve
skolen i Trondheim at Søraker ble

satt inn i fagets finesser. Her var han
nemlig elev, og han tok allerede den
gang beslutningen om å slå inn på
dette yrket som levebrød.

Til tross for døvheten, har Søraker
alltid vist en enestående evne til å
komme i god kontakt med sine med
mennesker. Et smittende humør og
en aldri sviktende humoristisk sans
karakteriserer den vitale mannen,
som i 1965 sluttet sitt arbeid etter
57 års virke - forteller «Trønder
Avisa».

John Søraker har også vært aktiv i
arbeidet blant sine skjebnefeller.
Han har innehatt o tfllitsv;erv i sin
forening, Nord-Trøndelag Døvefore
ning, som han var med på stiftelsen
av. Han har sittet i styret omtrent
siden foreningen ble stiftet i 1922. I
mange år innehadde han kasserer
vervet, til sykdom meldte seg for 3
år siden.

o : Søraker er en: nøysom og pålitelig
o, kar. Hans .munterhet har gjort at

han er blitt godt likt av ~lle han har
møtt på sin vei. For tiden nyter han
sitt otium på aldershjemmet i Lev
anger, sammen med sin kjære hustru
Marie.

Vi sender våre hjerteligste hilsener
til paret, og særlig da til fødselsdags
barnet som 19. november runder
75 år.

J.H.

70 AR
Fru Hjørdis Hassel, Hårklousplass

13, Oslo 4, fyller 70 år 24. november.
Hun er gift med Nils Hassel (bror
til stjernekikkeren), og paret har to
døtre, som begge er gift.

Fru Hassel er en stillfarende dame.
I mange, mange år har hun vært
aktiv i Døves Kvinneforening, som
tydeligvis har ligget hennes hjerte
nærmest. Hun har bl. a. i en rekke år
vært kasserer, et verv hun har skjøt
tet til alles tilfredshet. På grunn av
den høye alderen har hun nå trukket
seg fra dette tillitsvervet. I det siste
har hun vært sjelden å se i forenin
gen, men vi håper snart å få se
henne i aktivitet igjen.

Vi gratulerer med dagen og ønsker
henne fortsatt god helse i årene som
kommer.

65 AR
Jakob Mjelde, Lonevåg på Oster

øy, fyller 65 år 21. november. Han
er en dyktig snekker, og han er en
munter kar som har mange venner.
Gjennom årene har han vært en flit
tig deltaker på stevner og på større
arrangementer både her i landet og
utenlands.

50 AR
Olaf Skoglund, Lillebergveien 17,

Oslo 6, runder 50 år 21. n.ovember.
Sammen med sin kone Jenny har
han 3 kjekke sønner. . o

Olaf, som er en meget ,spr:ek kar,
har i en del år innehatt forskjellige
tillitsverv, bl. a. har han vært for
mann i Døves Sportsklubb, Døves
Skytterlag, samt i Døves Bridge
klubb, hvor han fremdeles fungerer
og er meget aktiv. Ellers er han et
ivrig medlem av Oslo Døveforening,
hvor både han og hans kone har
ytt god hjelp på forskjellig vis.

Mest har nok Olaf gjort seg be
merket som skytter. Han har blant
annet gått helt til topps i skyting
ved de døves verdensidrettsleker.

Vi gratulerer med dagen og ønsker
Olaf mange rike år framover.

BEKJENTSKAP ØNSKES
Ung, kjekk døv mann ønsker be

kjentskap, evt. ekteskap, med døv
dame ca. 20-28 år. Foto.

Bill mrk. «Romantiker»,
Døves Tidsskrift
Møllendalsveien 17
5000 Bergen

GUTTORM SØRENSEN
Guttorm Sørensen, Hattfjelldal, er

avgått ved døden på Mosjøen pleie
hjem etter lang tids sykdom. Han
ble 74 år gammel. Sørensen etterlater
seg sin hushu Karoline og 6 voksne
barn. Han hadde vært medlem av
Helgeland kr. Døveforening i flere år.

Ved begravelsen fra Susendals
gravkapell 4. oktober ble det lagt
ned krans fra Helgeland kr. Døve
forening, med takk og et siste farvel.

Fred med Guttorm Sørensens
minne. Olaf Foss.
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fjerde i rekken. I en årrekke har
Haukedalen vært aktiv skytter,
men navnet settes vel kanskje i første
rekke i forbindelse med en av våre
toppskyttere i de siste årene, Kjell
Haukedalen, som er en sønn av' årets
Døvemester.

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, 05106.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

Erik Andresen og Anders Hauke
dalen døvemestere i skyting

DE TO HAMAR-SKYTTERNE

som deltok greide ikke å gjøre seg
gjeldende denne gangen. Per Byvold,
som i fjor deltok i dette mester
skapet for første gang, sikret seg da
overraskende mesterskapet på 300 m
- hadde intet å stille opp mot de
sterke tilreisende skyttere fra Oslo
denne gangen.

Oslo-skytterne har nemlig en fast
treningsdag i uken på Oslo østres
skytebane og står derved sterkt
rustet til å delta i de årlige mester
skapene. De øvrige deltakere hadde
ikke dette gode treningsgrunnlag,
og måtte derfor finne seg i å spille
statister denne gangen.

Etter mesterskapet ble det holdt
en liten hyggelig sammenkomst med
premieutdeling. Her ble Hamar
Døves Idrettslag ønsket velkommen
tilbake med et nytt mesterskap på
Hamar & Omegns Skytterlags bane,
eller 'en annen bane innen samlaget
om dette var ønskelig.

Vi gjengir et utdrag av resultat
listen:

10Dm:
1. og Døvemester

Erik Andresen, Oslo ..... 233 p.
2. Anders Haukedalen, Oslo 232»
3. Tore Christiansen, Oslo 227 »
4. Kjell S. Nysted, Oslo 215 »
5. Einar Walbækken, Oslo .. 208 »
6. Age Pedersen, Oslo 207 »
7. Henry Lillejord, Oslo 198 »
8. Tormod Asan, Stavanger. 197 »
9. -Reidar Brenden, Oslo 191 »
10. Per Byvold, Hamar 181 »
11. Kåre Johansen, Hamar 140»
12. Torstein Ekerbakke, O. 92»

300 m:
1. og Døvemester

Anders Haukedalen, O. 233 p.
2. Erik Andresen, Oslo .... 218 »
3. Tormod Asan, Stavanger 215 »
4. Einar Walbækken, Oslo. 209 »
5. Tore Christiansen, Oslo .. 200 »
6. Kjell S. Nysted, Oslo ;199 »
7. Age Pedersen, Oslo 187 »
8. Per Byvold; Hamar 176 »
9. Kåre Johansen, Hamar. 150 »

10. Henry Lillejord, Oslo ... 148 »
11. Torstein Ekerbakke, O.. 140 »
12. Reidar Brenden, Oslo .. 109 »

f'

Erik Andresen

Einar Walbækken med 87 og Anders
Haukedalen og Age Pedersen, begge
med 85 poeng.

Imidlertid bød den stående sky
tingen på store vanskeligheter under
de rådende forhold. Tore Christiansen
ble her best på 71 p., mens Hauke
dalen og Andresen begge fikk 69 p.
Dermed hadde Haukedalen sikret
seg en klar ledelse foran sine kon
kurrenter da knestående skulle ta til.

Og Haukedalen skjøt en jevn og
fin serie, skyteforholdene tatt i be
traktning, og fikk notert 79 p., fem
poeng foran nestemann på denne stil
lingen.

Sammenlagt ble så Haukedalen
døvemester med 233 p., fulgt av
Erik Andresen med 218 og Tormod
Asan med 215 p.

Andresen, som vant mesterskapet
på 100 m, har de to siste årene del
tatt i mesterskapene - mens han i år
skjøt sine aller første skudd denne
sesongen i helgens mesterskap. Det
var det første mesterskapet Andre
sen har oppnådd hittil i disse årlige
konkurransene. Når det gjelder
Haukedalen, så har han tidligere tre
Døvemesterskap bak seg - og årets
mesterskap på 300 m ble således hans

Anders Haukedalen

Hamar Døves Idrettslag, med tek
nisk assistanse av Hamar & Omegns
Skytterlag, avviklet søndag årets
døvemesterskap i skyting. Det ble
kåret to døvemestre, nemlig Erik
Andresen på 100 m og Anders Hauke
dalen på 300 m.

Et ufyselig vær satte demper på
hele arrangementet. Kraftige vind
kuler sammen med regnbyger med
førte at skivene ble så beskadiget at
de måtte skiftes under konkurran
sen.

På 100 m var det Anders Hauke
dalen, Oslo, som tok ledelsen på 15
skudden med 139 p., fulgt av Erik
Andresen med 136 og Tore Christian
sen med 133 p.

På 10-sk}ldden la imidlertid An
dresen inn hele 97 p. og stoppet der
med på 233 p. sammenlagt. Hauke
dalen måtte således ha 94 for å
komme likt med Andresen, men han
måtte nøye seg med 93 - og sluttet
på 232 p. Christiansen stoppet på
227 og ble nr. 3. På 300 m omfattet
programmet 10 skudd i hver av de
tre stillingene oppdelt i 5-skudds
serier.

På liggende var det Kjell Nysted
som tok ledelsen med 88 p., fulgt av
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FLOTT ARRANGEMENT
AV SKYTEMESTERSKAPET

DM i skyting for 1968 ble holdt
på Viker skyteplass, ca. 5 km nord
for Hamar, med Hamar Døves
Idrettslag som arrangør. 12 av de
15 anmeldte møtte fram til opprop.
Den sist ankomne deltaker, Tormod
Asan fra Stavanger D.I.F., kom i
siste minutt med drosjebil fra jern
banestasjonen, etter å ha tatt fly
hjemmefra samme morgen, og videre
med tog fra Oslo.

Hamar D.I.'s formann, Per By
vold, åpnet stevnet med å ønske
alle de fremmøtte deltakerne og for
bundsformann Tenden hjertelig vel
kommen. Videre uttalte han lagets
store takknemlighet til Hamar &
Omegns Skytterlags formann, Georg
Hansen samt Bjørn Hegsvold og
flere medlemmer for god teknisk bi
tand ved arrangementet a..r DM i
skyting. Til sist ønsket Byvold all~

deltakerne like konkurranseforhold
under så vanskelige og dårlige vær
forhold som rådde på banen.

Foranstående resultatliste taler for
seg sel v. Det var dog spennende å se
den jevne og harde dyst i den første
øvelsen, 100 m, mellom tittelforsva
rer (fra 1967) Haukedalen og Erik
Andresen. Ved siste resultatkontroll
viste deg seg at Erik ble bestemann
med bare ett poengs overvekt, og
dermed Døvemester på 100 m.

Det var med en viss spenning vi
så fram til 300 m. Kunne arrangø
rens egen Per Byvold klare å for
svare sin DM-tittel fra 1967? Men
han havnet langt ned på listen, da
han enda ikke var blitt fortrolig med
sitt nye gevær, som han kjøpte for
kort tid siden.

Det var overraskende å se Kjell
Nysted bli best i liggende, og Tore
Christiansen i stående. Etter tre
jevne serier ble'Haukedalen ov.::r
legen seierherre, med 15 poeng foran
neste mann, og dermed Døvemester
på 300 m. Han er fremdeles norske
døves skytterkonge.

Et par hørende Hamar-skyttere,
som fulgte konkurransen med in
teresse, mente at de fleste av del
takerne ville fått meget bedre resul~

tater, dersom de fikk en grundigere
instruksjon, særlig med å regulere
siktet noe bedre etter prøveskud
dene.

Straks etter ble premieutdelingen
foretatt i «Gubbestua». Vi ble glede
lig overrasket over å se en så stor
samling av fine og nyttige gave
premier, som var forært av Hamar
firmaer. N.D.I.'s pokal ble tildelt

Anders Haukedalen som beste DM
skytter, etter begge øvelsene sam
menlagt.

Ved slutten uttalte arrangørens
dyktige primus motor, Johnny Ol
sen, håpet om at alle deltakerne
var fornøyd med konkurransene og
takket for fremmøtet.

Forbundsformannen takket Olsen
og alle medarbeiderne iHamar Døves
Idrettslag for det gode arbeidet, som
bare kunne føre tii et godt avviklet
arrangement av DM i skyting 1968,
og han henviste til deltakernes for
nøyde fjes som bevis for dette.

Tilskuer.

Fri-idrettsserien 1968
Vi har nå satt sluttstrek for fri

idrettsserien 1968. Det er kommet
til mange nye resultater i siste om
gang, og gledelig er det å konstatere
at vi denne gang har fått med i se
rien. nok et lag, nemlig Stavanger,
som kom til i siste omgang! Begyn
nelsen er selvsagt sped, men vi hilser
Stavanger velkommen i serien og
håper de også i det kommende år
må bli å finne i vår serie, og da alle
rede fra starten av!

Regnskapet for serien er gjort opp,
men vi skal ikke her røpe det ende
lige resultat. Nå går sluttresultatet
som foreligger i serien til kontroll og
godkjennelse av forbundets arbeids
utvalg, og i neste nummer av «Døves
Tidsskrift» vil seriemesteren 1968 bli
kåret og det endelige resultat av fri
idrettsserien 1968 foreligge.

Vi har fremdeles mye stoff liggen
de over og vet ikke vår arme råd
hvordan vi skal få ut alt fri-idretts
stoffet. Nå skal det etter hva vi er
farer komme ut to nummer i de
sember, og da vil det jo komme med
alt sammen, om enn noe sent. Vi
hadde heller sett at vi hadde fått
økt sideantall tidligere, men dette
er blitt avslått på vår henvendelse,
og vi ser oss derfor nødt til å bringe
sommerresultater i vintersesongen,
så lite vi enn liker det.

Sportsredaktøren.

o SLO

Reidar Brenden og Terje Karlsen
deltok i et skogsløp over 15 km i ku
pert terreng, «Vadsjøløpet», på Sør
umsand ved Lillestrøm. Flott høst
vær og litt for varmt. Reidar ble

nr. 4 i kl. B med en tid på ca. 58
min. Terje ga opp.

*12. september på Frogner: Tore
Christiansen stillte opp på 110 m
hekk og ble klokket inn på 21.4.
Feil rytme ødela det hele. I tresteg
ble det 12.00 m.

Klubbmesterskap i fri-idrett
Søndag 1. september på Frogner

stadion: Vi var heldige som fikk låne
banen med garderobe, bad og red
skaper gratis, og arrangementet gikk
greit unna. Det ble prestert mange
lovende resultater, og vi la spesielt
merke til de to gode juniorer, Terje
Karlsen som vant spyd på fine 46.68
og Tor Hammerborg som gikk over
1.60 i høyde tross meget dårlig til
løp. Ellers gjorde Henry Lillejord
en fin innsats og nådde gode resul
tater. Vi viser for øvrig til resultat
listen.

Oppm. T. C.
Høyde

1. Gunnar Kvitvær 1.60
2. Tor Hammerborg 1.60
3. Erik Johansen, Drammen 1.50
4. Reidar Brenden 1.50
5. Per Chr. Larsen 1.50
6. Brynjulf Dammen 1.45
7. Broder Gundersen 1.40
8. Rolf Smenes 1.35

Spyd
1. Terje Karlsen 46.68
2. Brynjulf Dammen 44.03
3. Odd Landehagen 39.93
4. Tore Christiansen 39.08
5. Broder Gundersen 38.06
6. Reidar Brenden 35.65
7. Tor Hammerborg 33.90
8. Gunnar Kvitvær 27.57

100 m
1. Per Chr. Larsen 11.9
2. Erik Johansen, Drammen 12.0
3. Henry Lillejord 12.5
4. Tore Christiansen 12.5
5. Gunnar Kvitvær 12.6
6. Tor Hammerborg 12.9
7. Einar Walbækken 13.0
8. Age Melbye 13.1
9. Rolf Smenes 13.5

10. Harald Angeltvedt 13.6
11. Viggo Elvenes 13.8

Lengde
1. Gunnar Kvitvær 5.71
2. Erik Johansen, Dr. . 5.64
3. Per Chr. Larsen 5.62
4. Henry Lillejord 5.40
5. Tore Christiansen 5.27
6. Tor Hammerborg 5.02
7. Reidar Brenden 5.02
8. Broder Gundersen 4.76
9. Rolf Smenes 4.65

10. Viggo Elvenes 4.56
11. Odd Landehagen 4.47
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1.00.6
1.23.2
1.37.0

1500 m
1. Reidar Brenden 4.20.6
3. Harald Angeltvedt 4.30.7
3. Terje Karlsen 4.35.0
4. Odd Landehagen 4.41.0
5. Erik Johansen, Dr 5.00.0
6. Åge Melbye 5.21.0
7. Rolf Smenes 5.21.0
8. Tor Hammerborg 5.54.0

Tore Christiansen deltok i stevne
på Bislett 26/9 og fikk tiden 2.05.1
på 800 m.

Dagen etter deltok Oslo Døves
Sportsklubb ved K.M. i 4x1500 m
stafett, og tiden 18.17.4 blir notert
som døverekord, da ingen lag tid
ligere har forsøkt seg på denne dis
tanse. Det ble sølv på Sportsklubben,
med bare to startende lag, og laget
besto av Terje Karlsen (4.41.0),
Reidar Brenden (4.17.0), Harald
Angeltvedt (4.37.0), og Tore Chris
tiansen (4.43.0). Vi lover kraftig for
bedring neste år.

Tirsdag 1. oktober startet 4 døve
ved avmønstringsuken på 5000 m,
med gode resultater. Halle, Odd og
Tore startet sammen, men sist
nevnte måtte gi opp, grunnet hold,
mens de to andre fullførte på hen
holdsvis 17.21.0 og 17.42.8. Reidar
Brenden startet i en annen gruppe
og vant en overlegen seier på 15.14.6,
som er ny klubbrekord for Sports
klubben. Gunnar Kvitvær startet i
høyde og stoppet på 1.60.

2. oktober startet Kvitvær og
Christiansen på Bislett. Resultatene
ble 12.6 og 12.7 på 100 m, samt
Gunnar ca. 12 m i tresteg og Tore
25 m i diskos.

Jordal 3. oktober: Reidar og Tore
forsøkte 400 m hekk og fikk tiden
65.0 og 64.5. Halle og Odd løp
1500 m på tiden 4.37.4 og 4.42.8.

Brenden ny døverek. på 1000 m
Lørdag 5. oktober på Bislett del

tok 3 døve gutter på 1000 m, og
Reidar Brenden klarte å sette ny
døverekord med tiden 2.39.8, mens
Angeltvedt fikk 2.52.2 og Lande
hagen 3.00.0. Ny pers. rek. for alle.

Søndag 6. oktober startet Brenden
i et 10.000 m løp på Bislett og satte
ny klubbrekord med tiden 31.48.2.

Mandag 7.oktober startet tre døve
gutter på Bislett i en 800 m, og
tidene ble følgende: Tore 2.06.8,
Halle overrasket med 2.09.8, mens
Odd fikk tiden 2.22.3.

Tirsdag 8. oktober startet Terje
Karlsen på Jordål og kastet spydet
42.50. Han har en pers. på vel 52 m,
satt for klubben «Kamp».
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Onsdag 9. oktober på Bislett: Fire
døve gutter startet på 3000 m.
Reidar Brenden åpnet hardt grun
net Knut Brustads voldsomme tem
po, med rundetider på 64 og 67.
Brustad ga opp etter noen runder,
mens Brenden fortsatte, men ble stiv
på slutten og kom inn som nr. 3 på
tiden 8.49.6. Angeltvedt 9.50.0, mens
Tore fikk 10.04.0 og Odd 10.06.0.

10. oktober på Bislett deltok
Harald Angeltvedt og Odd Lande
hagen. Odd fikk til et utmerket kast
i spyd som målte 43.84 m og ny
pers. rek., mens Halle på 1500 m
fikk tiden 4.38.0.

Oslo-Døve setter dermed slutt
strek for fri-idretten for i år og håper
på en seier i serien 1968. - Også
Oslos 2. lag har vist fine resultater,
og spesielt takker vi Odd Lande
hagen og Harald Angeltvedt for fin
innsats.

Vi håper og lover bedre resultater
neste gang, sier formannen i Oslo
Døves Sportsklubb.

Oppm.

TRONDHEIM

Svømmestevne i Trondheim
Klubbmesterskap i svømming ble

holdt i svømmehallen med god del
takelse. Der ble notert klubbrekor
der av Solfrid Gjerstad og Ingolf
Rønning i alle øvelser. Resultatlisten
ser slik ut:
50 m bryst, damer

1. Solfrid Gjerstad
2. Astrid Movold .
3. Jorid Kiplesund .

100 m bryst, damer
1. Solfrid Gjerstad 2.14.2
2. Astrid Movold 2.40.7
3. Jorid Kiplesund 3.31.8

100 m bryst, herrer
1. Ingolf Rønning 1.44.3
2. Steinar Grongstad 1.53.2
3. Kåre Jakola 1.55.6
4. Jon H. Stokvik 2.08.0
5. Olav Moen 2.10.6
6. Torfinn Trondsen 2.11.0
7. Reidar Jakobsen 2.16.3
8. Svein Olsen 2.30.0
9. Torbjørn Pedersen 2.47.7

50 m fri, herrer
1. Ingolf Rønning 45.0
2. Kåre Jakola 49.9
3. Jon H. Stokvik. . . . . . . . 51.5
4. Reidar Jakobsen. . . . .. 57.1
5. Olav Moen 1.02.0
6. Torfinn Trondsen 1.04.2
7. Svein Olsen 1.13.3

Svømmeoppm. I Rønning.

BERGEN

Idrettssesongen er over for i år og
fri-idretten ble avsluttet 10. okto
ber. I Ålesund og Bergen ble føl
gende resultater oppnådd siste uke:

Ålesund, 19. september: Aksla
I.L. arrangerte lagseriestevne på
Stadion og Kjell Fiskergård deltok i
4 øvelser. Først kastet han kulen 8 m,
spyd 30.88, diskos 22.66 og fikk
11.46 i tresteg. Kaldt vær og nokså
mye vann på banen.

«Avslutningsuken i Ålesund». Åle
sund I.L. arrangerte seriestevne på
Stadion 1. oktober. Det var ufyselig
kaldt og tung bane, men Kjell O.
Olsen har konkurranselyst og satte
ny pers. rek. med tiden 9.32.8 på
3000 m (tidl. 9.44.0).

4. oktober, Aksla I.L. holdt lag
seriestevne på Aksla stadion. Termo
meteret viste 4 varmegrader og
Kjell O. Olsen forsøkte seg på 5000 m
og satte ny pers. rek. med tiden
17.11.8, dvs. at han forbedret seg
med hele 25.2 sek. Tidligere hadde
han 17.37 som beste resultat oppnådd
i fjor ..

10.oktober. Like kjedelig regnvær,
og Kjell Olsen løp 1500 m på 4.27.6.
Han startet også på 400 m der han
ble klokket inn på 55.6.

Bergen, 1. oktober: Seriestevne
på Skansemyren. Svein Tømmer
bakke kastet 10.62 i kule og 42.36
i spyd. Arr.: Norrøna.

3. oktober arrangerte Viking tre
ningsstevne på Skansemyren. Pål
Kjellid forsøkte seg på 3000 m for
første gang og det ble 10.04.4. På
200 m fikk han 25.2.

4. oktober: L.T.I. arrangerte id
rettsstevne på Nygårdsmyren. Pål
Kjellid tangerte sin pers. rek. 12.0
på 100 m, og 54.7 på 400 m.

,
e
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Stål og TauA.s
TØNSBERG

Fabrikker:
Tønsberg Reperbane - Mandal Stål

Stavanger Traadstiftfabrik

K Io k ke st re n gb es Iag
Aklebeslag
Veskelåser

Standard Mønsterforretning
Prinsensgt. 25 - OSLO

Torvald Klaveness

SKIPSREDERI
Postboks 2447 S

OSLO 2

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

0. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

friing H. Samue/sens Rederi Afs
Koppang

friing H. Samuelsen Afs
Kronprinsesse Marthas plass 1, Oslo

Tlf. 416990

Steinkjer komme fl. verk

Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Arnt J. Mørland
SKIPSREDERI

Arendal

AI'lkul' 3veifilu Als
KASSAREGISTER - VEKTER

BUTIKKUTSTYR - SLAKTERIMASKINER

ALMEX BII.LETTMASKINER

TRONDHEIM, SØNDRE GT. 10 - TLF. 21580

OSlO' TOMTEGT. 13 - T'". 41 42 53 • 417948

BERGEN: MARKEN 8 - TLF.: 33358

O. Henriksens Sønner A.s
Etablert 1904

AUT. RØRLEGGER - RØRHANDEL
Sentral bord telefon 15840

FREDRIKSTAD

HYTTER i alle størrelser
leveres ferdig oppsatt over alt

Erling Sande
BERKAK
Telefon 216

TOYOTA

Johs. Gurholt & Co.
Ved Plesnerparken - SKI EN

BANG & TfGNfR & CO.
AAGf DITLfV-SIMONSfN

ASSURANSE

Haakon VlI's gt. 1
OSLO
Tlf. sentralbord 41 5944

+ FORBINDINGSSTOFFER og

SYKEPLEIERARTIKLER

Kr. Augustsgt. 11

OSLO



Lauritz Andersen
GULLSMEDFORRETNING

Inneh.: Magda Andersen og Elsa Andersen Utne

Kirkegt. 10 - Tlf. 21 251
STAVANGER

EGERSUND

Oddvar Frøyland
HAUGESUND - Skåregt. 134 - Tlf. 25455

Installasjons. og belysningsutstyr •
De kjøper billigst og best
der utvalget er størst.

Johan Thomsen A.s
Strand gt. 64- BERGEN

GLASS - PORSELEN - STENTØY - KERAMIKK

Vestlandske Auto A.s

A~~for~
Telefon *25500

ALESUND

SALG
SERVICE

KN UTSE.N & TRÆE.N'S
Automobilforretning AfS

BERGEN

Telefoner: Kontor *14 953
Rikstelefon, reservedeler. . . .. 14 931

Stort lager av: RESERVEDELER

Bilverksted - Bensinstasjon
91 820 94679

ALLE HAR BEHOV FOR
FORSIKRING

Vi tegner både individuelle og
kollektive livs- og pensjonsfor
sikringer.

Norsk Kollektiv Pensjonskasse ~
BERGEN - OSLO

Bjarne Folkedal
SLIPP & BATBYGGERI
EIDE
pr. Kopervik
Telefon 371

Tennøe & Skaar Afs
BRATTVAG

Telefoner 16 - 44 - 15

Gled Dem hver dag
til en god avis

$tllvllnger~Aftenblad
. Notarialbekreftet netto-opplag i 1967 er

43949 aviser daglig

Storavisen som også er lokalavisen

Døves Trykkeri A.s - Bergen


