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Norges Husmorforbund støtter
kravet om mer og bedre
teksting i TV!
Holmestrand og Omegn Husmorlag har vedtatt en henstilling til Norsk
Rikskringkasting om mer og bedre teksting av fjernsynsprogrammene,
av hensyn til de døve og tunghørte - og denne henstillingen er av Norges
Husmorforbund oversendt NRK med forbundets varmeste anbefaling.
Henstillingen har denne ordlyden:

En vet at de døve og hørselskadde så fram til den dagen de skulle
få fjernsyn i sine hjem. Men fjernsynet er blitt en skuffelse. De
døve har selv tatt opp saken med Norsk Rikskringkasting, men
med svært dårlig resultat.

En er av den oppfatningen at de offentlige instanser ofrer store
summer for å gjøre tilværelsen bedre og rikere for alle oss som
har våre sanser i behold. De døve og hørselskadde er svært iso
lerte i den hørende verdenen, der de fleste av dem gjør en god
innsats på sine arbeidsplasser og betaler sin skatt som oss andre.
Det er derfor vår plikt å sørge for at disse våre medmennesker
kan få nyte godt av de goder som for oss andre er selvfølgelige.
Vi som har hørende barn, merker stadig hvordan våre barn til
egner seg nye ord og uttrykk gjennom hørselen. De døve, som
er øyemennesker, må lære sitt språk ved synsopplevelser, og da
er kombinasjonen bilder-tekst-språk meget verdifull.

En mener derfor at mer teksting av fjernsynsprogrammene vil
ha en to-sidig virkning for våre døve og hørselskadde. For det
første vil teksten gi dem den store gleden at de kan følge med i
programmene. For det annet vil de få hjelp til å kunne utvikle
seg i språklig henseende.

NORSKE DØVES LANDSFORBUND

SENDER MED DETTE SIN VARMESTE TAKK

TIL HOLMESTRAND OG OMEGN HUSMORLAG

OG NORGES HUSMORFORBUND

FOR DENNE VERDIFULLE STØTTEN

TIL LANDETS DØVE OG TUNGHØRTE
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Internat- og undervisningsbygningen ved Skådalen off. skole som skal rives. Til høyre ser vi litt av gymnastikkbygningen,
som skal bli stående. Foto: Erik F. Dæhlie.

STORE UTBYGGINGSPLANER
for våre døveskoler

Nybygg ferdig på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag innen 4-5 år?

bøves Tidsskrift har avlagt styrer
Sæbø ved Skådalen off.skole for døve,
Oslo, et besøk for å få greie på hvor
dan det går med planene om utbyg
ging av døveskolene. Som kjent er
Sæbø formann i Spesialskolerådet, og
da vi møter på skolens kontor til av
talt tid, lar vi det hagle med spørs
mål over ham.

- I fjernsynet ble det for en tid si
den sagt at skolebygningen på Skå
dalen snart skal rives. Stemmer
dette, og hvor langt er eventuelt pla
nene kommet?

- Etter de planer som nå forelig
ger, vil skolen komme til å bestå av
så å si bare nye bygninger. Av de nå
værende bygningene er det bare
gymnastikkbygget som vil bli stå
ende igjen, men også dette vil i en
viss grad bli ombygd. Vi vil etter alt
å dømme få rive den gamle skole- og

internatbygningen, og det vil så bli
bygd ny undervisningsbygning, mens
internatet vil bli avløst av elevhjem
i mindre enheter, atskilt fra skole
bygget.

- Hvor mange elever vil den nye
skolen bli beregnet på?

- Det vil bli internatplass til om
lag 70 elever i skolealder, men det
totale elevtallet på skolen vil komme
til å ligge betydelig høyere, i det
mange elever vil kunne reise til og
skolen hver dag. Undervisnings
bygget vil derfor bli dimensjonert
for omlag 100 elever.

ELEVHJEM FOR 8-12 BARN
- Du nevnte elevhjem atskilt fra

skolebygget. Dette har jo vært
litt aven ønskedrøm. Hvor store vil
disse hjemmene bli ?

- Noen av elevhjemmene vil få
plass til 8 og noen til 12 barn.

- Og med en «mor» i hvert «hjem»?
- Ja, det skal bli en hjemlig at-

mosfære i disse småhjemmene, og
her skal barna bo. De skal spise, sove
og oppholde seg i sine elevhjem uten
for undervisningstiden.

- Hvor skal disse elevhjemmene
ligge? Har en eventuelt tomter til
disse utenfor skolens område?

- Skolen har tilstrekkelig plass til
å bygge disse elevhjemmene på, in
nenfor skolens område. Vi har til
latelse til å bygge 7.000 kvm på
tomten her, og det er mer enn nok.

- Hvordan vil en ordne seg i byg
getiden, slik at det ikke blir hel stans
i undervisningen mens den gamle
bygningen rives og de nye reises?

- Først vil de nye elevhjemmene
bli bygd, og noen rivning blir det
ikke før disse er fullt ferdig. Barna
kan så flyttes over i elevhjemmene,
og så er vi forberedt på at vi i et



års tid må legge undervisningen dels
til elevhjemmene, dels til andre ste
der i Oslo.

- Hvor langt er planene kommet?
-'De har passert Kirke-og under-

visningsdepartementet og Statens
bygge- og eiendomsdirektorat. For
tiden er det Finansdepartementet
som har saken, og hvis vi får god
kjennelse derfra før jul, kan tegne
arbeidet begynne raskt.

FLERE SPESIAL-AVDELINGER
- Byggeprogrammetomfatterflere

spesialavdelinger, sier Sæbø. Jeg vil
foruten førskoleavdeling og obser
vasjonsavdeling nevne at vi plan
legger en teknisk-audiologisk avde
ling og en læremiddelsentral. Som
kjent medfører utviklingen at vi sta
dig får mer og bedre teknisk utstyr
i døve/tunghørt-undervisningen.Men
samtidig er det blitt slik at utvalg,
tilpassing og veiledning i bruk av
forsterker-apparatur stadig er blitt
en mer krevende og spesialisert opp
gave. Ved den teknisk-audiologiske
avdelingen regner vi med å få ansatt
en funksjonær med akusto-fysikk
som spesialfelt. Avdelingen vil da,
ved siden av å dekke skolens eget
behov for audiologisk hjelp, gjøre
det mulig for oss å delta i inter
nordisk utviklingsarbeid når det
gjelder spesialapparatur for hørsel
svekkete. Den vil dessuten kunne
stå til tjeneste for hørselsklasser og
andre skoler i spørsmål av mer prin
sippiell art på det teknisk-audiolo
giske området.

- Hva skjuler det seg bak benev
nelsen læremiddel-sentral?

- Denne avdelingen tar sikte på
å dekke samtlige døveskolers behov
for trykksaker, det vil si trykksaker
som kan utføres i offset. En vil kunne
ta imot bestillinger på og ekspedere
læremidler herfra. Avdelingen vil
omfatte trykkerirom, arbeidsrom for
fotograf, mørkerom, lager og eks
pedisjon, samt kontor for en leder.

- Regner en med at skolen vil få
en slik avdeling?

- Jeg vil ihvertfall sette meget inn
på det.

BARNA I FØRSKOLEALDEREN
- Hva vil bli gjort for barna i før

skolealderen?
- For det første blir det altså en

observasjonsavdeling ved skolen.
Den blir beregnet på 8 barn, som vil
kunne bo der for kortere tid sammen
med sine mødre. En vil ta imot hør
selskadde barn helt ned til l-års
alderen. Hensikten er i første rekke
å finne ut hvordan barnet best kan

hjelpes, og så gi moren instrukser.
- Så blir det en førskoleavdeling med
internat for 12 barn, en modnings
kiasse.

- Hvilken kategori barn er denne
modningskIassen beregnet på?

- En vil plukke ut de beste fra
barnehagene for hørselsvekkete, 6
åringene, og gi dem regulær under
visning.

- Er det noen utsikt til å få senket
skolealderen til 6 år, slik som det
ofte er blitt reist krav om?

- Jeg regner ikke med at vi kan få
innført obligatorisk skoleplikt fra 6
års alderen i overskuelig framtid.
Det er for stor forskjell på barna i
denne alderen.

- Men det virker jo meget urett
ferdig at ikke alle døve barn får mu
lighet til å gå i barnehage. Er det
ingen planer om å gjøre mer for de
som bor avsides, f. eks. ved å utvide
reiselærervirksomheten ?

- Foreløpig er det ikke utsikt til
noen større forbedringer på dette om
rådet. Vi har nå en reiselærer knyt
tet til Skådalen. Sammen med en
reiselærer knyttet til Elton off. skole
for talehemmete deler han det sørlige
av landet inn i reisedistrikter. Jeg
vil gjerne ha to reiselærere knyttet
til skolen her, en døvelærer og en
spesialutdannet småbarnpedagog.

- Hvilke oppgaver har reiselæ
reren ?

- Han har tre hovedoppgaver:
1) Å besøke foreldre som har døve
småbarn 2) Å være rådgiver der det
er tunghørte barn i hørselklasser i
normalskolen. 3) Å sørge for at barna
kommer til medisinsk spesialist, og
han må også selv ha kontakt med
spesialistene.

DEN NYE SKOLEN
- Hvordan vil det nye undervis

ningsbygget komme til å se ut?
- Jeg har tenkt meg at det vil bli

delt i 3 enheter, med spesialrom i
midten og to fløyer. Den ene fløyen,
som blir den største, vil bli for ele
vene i barneskole-trinnet, og på den
andre siden en fløy for ungdoms
skole-trinnet.

- Skal også elevene på ungdoms
skoletrinnet bo i elevhjem på skolens
område?

- Vi har faktisk tenkt å bygge et
eget internat for elevene på dette
trinnet, et elevpensjonat, og forsla
get går ut på at elevpensjonatet skal
ligge utenfor skolens område.

- Har en tomt på hånden til dette?
- Nei, det kan jeg ikke si at vi har,

men jeg vil gå inn for at vi skal få
en passende tomt et stykke fra sko-

len. Det er nemlig meget ønskelig å
få markert at de som går i ungdoms
skolen ikke er barn lenger.

- Hvor store klasser regner en med
i den nye skolen, maksimalt elev
tall i hver klasse?

- Vel, det skal ihvertfall ikke bli
mer enn 8 elever i en klasse. Jeg an
tar at gjennomsnittet vi ligge på
5-6. Og jeg vil føye til at vi allerede
nå ligger omtrent på dette gjennom
snittet. Vi har i dag ingen klasser
med så høyt elevtall som 8.

- Blir det lagt stadig større vekt
på høretreningen i skolen?

- Ja, men dette hjelper jo ikke
alle.

- Hva er din erfaring med hensyn
til høretreningen ?

- Jeg må kunne si at vi har gode
erfaringer, men det er jo ikke nok
å bruke hørselrestene. En må også
bruke øynene. Dehørselrestene barna
har, må utnyttes best mulig, og vi
trener altså barna opp til dette. Men
de vil like fullt være avhengig av å
bruke øynene.

- Er det tidsnok å begynne høre
treningen når barna kommer til sko
len i 7-årsalderen?

- Nei, egentlig bør en begynne al
lerede i 2-årsalderen, eller enda tid
ligere, hvis en skal oppnå maksimal
utnyttelse av barnas hørselrester.

- Benytter skolen spesialister til
individuell høretrening?

- Nei, vi benytter vanlige døve
lærere.

- Hvor stor del av barna har nytte
av de tekniske hjelpemidlene ved
skolen?

- Når det gjelder utnyttelse av
hørselrester , kan jeg si det slik at vi
i dag kan gi hjelp til en ny gruppe
av tunghørte. De nye hjelpemidlene
har flyttet grensen. Også de som er
helt døve kan nyttiggjøre seg noen
av de tekniske hjelpemidlene. Jeg
kan nevne den rytmeindikatoren
skolen nettopp har tatt i bruk, og
som bygger på synet.

UNGDOMSSKOLE
AVDELINGEN

- Du nevnte at skolen skal ha en
ungdomsskole-avdeling. Er det ikke
så at det tidligere har vært enighet
om at ungdomsskolen skulle bygges
for seg selv, uten tilknytting til bar
neskoIen?

- Alle døveskolene vil etter de nå
værende planene bli utbygd som 10
årige grunnskoler. Det har tidligere
vært foreslått å bygge ut distrikts
skolene .. bare for barnetrinnet, og
sentralisere undervisningen på ung
domstrinnet til en felles skole for
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hele landet. Dette ville ha den for
delen .at ungdomsskoleelevene ville
kommer over i et nytt miljø, hvor
de kanskje ville føle seg friere enn
om de måtte være sammen med
yngre elever. En egen ungdomsskole
ville bli en stor institusjon, og det
ville dermed bli lettere å sette opp
klasser med forskjellig fagkrets og
forskjellig pensum. - På den annen
side skal grunnskolen etter sin ide
utgjøre et enhetlig allmenndannende
skoletilbud. Holder en barne- og
ungdomstrinnet sammen, vil en
kunne gjøre overgangen mellom
disse to skoletrinnene mer elastisk.
Det vil bli lettere å legge opp under
visningen etter elevenes funksjons
nivå, fordi en ikke vil være så sterkt
bundet av kronologisk alder. Selv
ved en kombinert skole vil ungdom
men måtte få danne sitt eget miljø.
De skal bo i ungdomspensjonat et
stykke unna elevhjemmene for de
mindre barna, og de vil få større an
svar for sitt eget opphold på skolen.
- Et moment som er viktig i denne
sammenhengen er at det vil ta lenger
tid å bygge en egen ungdomsskole
for døve. Som kjent er det i Stor
tingsmelding nr. 42 sagt at Alm skole
ligger noe for avsides til å være et
fullt ut egnet sted for ungdomssko
len. Problemet ville da bli å prøve
å finne en mer sentral tomt. Vi vet
alle hvor vanskelig det er å finne til
strekkelig tomteområde i eller nær
en av de større byene. Det er derfor
grunn til å frykte at et helt nytt
prosjekt for ungdomsskolen først
ville kunne stå ferdig om mange år.
Og det haster med å få gjennomført
full grunnskoleordning for de døve.
Innføringen av 9-årig skole har gått
raskere enn beregnet i vanlig skole.
Ved å satse på kombinerte anlegg,
vil vi forhåpentlig ha nybygg fer
dig på Østlandet, Vestlandet og kan
skje også i Trøndelag innen 4-5 år,
og det er selvsagt sent nok. Vi må
skynde oss.

- Blir det 7+3 eller 8+2 ved over
gangen til ungdomsskole?

- Dette spørsmålet blir helt uve
sentlig etter de nye planene. Skulle
elevene reise til en felles ungdoms
skole, ville vi måtte stille visse krav
med hensyn til modenhet. De nye
planene gjør at overgangen blir så
elastisk at en faktisk eliminerer pro
blemet.

- Det har også vært tale om et 11.
frivillig år i ungdomsskolen. Får vi
også dette?

- Ja, det blir obligatorisk lO-årig
grunnskole, pluss et frivillig 11. år
ved ungdomsskolen.
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- Hvilke elever er det 11. året be
regnet på - for eksempel de som hen
ger igjen og trenger dette ekstra
året?

- Egentlig er dette beregnet på de
flinkeste elevene, de som kan tenke
seg å gå over i gymnaset, og som
trenger dette ekstra året til å for
berede seg. Men alle som ønsker det,
vil få anledning til å ta det 11. året.

PLANENE PÅ LANDSBASIS
- Hvordan ligger det an med ut

byggingen ved skolene på lands
basis?

- Landet vil bli delt inn i 4 skole
distrikter, samtlige med fullt utbygd
barne- og ungdomsskole i likhet med
det som er skissert for Skådalens
vedkommende.

- Hvilke distrikter, og hvor skal
skolene ligge?

- For Østlandet blir det Skådalen,
og her er planene så godt som klare.
Det samme gjelder Vestlandet, hvor
det er planlagt tilsvarende skole ved
Bergen. Distrikt 3 omfatter Trønde
lags-fylkene samt Møre og Romsdal,
og skolen vil som tidligere bli lig
gende i Trondheim. Det er imidlertid
ønskelig at den nye skolen her blir
bygd litt utenfor byen, og en har så
smått begynt å legge planer for
denne skolen. Distrikt 4 blir Nord
Norge, hvor en har tenkt å legge
skolen til Tromsø.

- Tromsø har jo vært på tale i åre
vis - er det avgjort at det skal bli
skole der?

- Jeg vil si det slik at jeg tror det
blir skole i Tromsø. Det er for denne
landsdelens vedkommende tenkt på
en kombinert døve- og tunghørt
skole, atskilt fra hverandre, men med
felles administrasjon.

- Hva med øyer og Holmestrand?
- Det er klart at øyer døveskole

vil bli nedlagt, mens det er noe
usikkert for Holmestrands vedkom
mende. Skolen i Holmestrand vil det
ihvertfall bli behov for i en god del
år framover, men jeg antar at den
med tiden vil bli nedlagt.

- Med den planlagte utbyggingen
synes det som om Alm skole også vil
bli overflødig, eller vil skolen fort
sette?

- Alm vil nok også måtte ned
legges, men ikke på en god del år
ennå.

- Prioritetsliste?
- Vikhov off. skole for tunghørte

kan vi nå anse som ferdig, og yrkes
skolen for gutter og jenter, i Fana,
er j<;> kommet så langt nå at reisingen
snart kan ta til. SOm kjent vil den
gi plass til 90-100 elever. Skolen vil

få stor nok kapasitet til også å ta
imot en del sterkt tunghørte, og
eventuelt også noen elever fra spe
sialskolen for barn med sentrale
språk- og taledefekter. Slik utvik
lingen går, kunne det være ønskelig
om yrkesskolen for døve kunne få
preg av et institutt jor videreopplæ
ring, med et mer omfattende inn
hold enn det en til vanlig tenker på
i forbindelse med yrkesopplæring.
Ikke minst bør en legge vekt på at
elevene får innføring i å mestre alle
de praktiske problemene som melder
seg når de skal greie seg alene i sosial
og samfunnsmessig sammenheng.
Jeg vet at dette er spørsmål som
våre nåværende yrkesskoler er sterkt
opptatt av, og som de etter beste
evne også prøver å løse. Med hensyn
til yrkesveiledning bør vi også være
oppmerksom på at automasjonen
fører til at stadig fler ansettes i ser
vice-yrker. Hvilke muligheter de
døve har her, bør undersøkes nær
mere, tror jeg. - Så vil trolig bygge
arbeidet på Skådalen og reisingen av
barne- og ungdomsskole på Vest
landet komme i gang omtrent sam
tidig, og jeg tror også vi bør gå inn
for at den nye skolen i Trondheim
og i Tromsø bør reises omtrent sam
tidig, slutter Sæbø.

øyer døveskole
De to største klassene ved øyer

off. skole for døve - 6. klasseår 
reiste til Oslo på tur mandag 18.
november. Turen omfattet et to da
gers Oslo-opphold, bl. a. med teater
besøk, og hjemturen ble lagt om
Alm off. framhaldsskole for døve og
tunghørte. Det er første gang skolen
forsøker med en slik klassetur på
denne årstiden.

*
Uten at vi har fått tillatelse til å

offentliggjøre det, vil vi gjerne for
telle at Brita og Odd Naustvoll (sty
rerparet på øyer) har fått sin datter
nr. 3. Fru Naustvoll kom hjem med
babyen 14. november.

BEKJENTSKAP ØNSKES
En ung tunghørt dansk mann sø

ker bekjentskap med en døv norsk
jente i alderen 24-31 år. Alle brev
med foto vil bli besvart.

Brev sendes til:
Bill. mrk. «Danske»
Døves Tidsskrift
Møllendalsveien 17
5000 Bergen



Den omstridte spesialskole-tomten på Arnatveit. Området strekker seg fra bakkehellet ned til høyre hen mot knausen til venstre på bildet.

ENSTEMMIG DOM FRA FAGFOLKENE:

Ikke døveskole på tomten· i Arna!
Lederen i Døves Tidsskrift nr. 20:

«Uhensiktsmessig tomt for ny døve
skole!» har vakt interesse. Norske
Døves Landsforbund har allerede
for lenge siden påtalt at denne tom
ten er lite egnet til formålet. For
bundet har også foreslått en annen
byggetomt, men departementet har
sagt seg uinteressert. Foranlednin
gen til at vi nå tok saken opp igjen
i lederen i forrige nummer, var at
det i forslaget til statsbudsjett for
1969 er tatt med en post på kr.
100.000.- til prosjektering av barne
skole for døve i Arna.

En av de aviser som har slått sa
ken stort opp, er Bergens Tidende.
Med utgangspunkt i vår lederartik
kel· har avisen kontaktet en rekke av

de fremste fagfolkene, og vi gjengir
nedenfor deres uttalelser, som sterkt
støtter det synet som døveorganisa
sjonen har gitt uttrykk for. Etter de
uttalelser som byråsjef Bore ved
kontoret for spesialskolene nå har
gitt, skulle det være et visst håp om
at den nye barneskolen for døve i
Bergens-området blir lagt til en
bedre egnet tomt. Norske Døves
Landsforbund vil arbeide videre med
saken.

Departementet
Byråsjef Trygve Bore i Kirke- og

undervisningsdepartementet sier på
«Bergens Tidende»s henvendelse at

det har vært foretatt vanlig befaring
på tomten i Arna, og en har funnet
den tilfredsstillende for formålet.
Byråsjefen henviser ellers til det tid
ligere stortingsvedtaket om å ta
imot tomten fra Arna kommune,
men departementet avventer nå
Stortingets behandling av budsjett
forslaget.

- Spiller det noen avgjørende rolle
at tomten er gratis?

- I loven om spesialskolene forut
settes det at den kommunen skolen
reises i, stiller tomt til disposisjon 
men det kan selvsagt avvikes fra
denne bestemmelsen. Det er i alle
tilfelle uriktig at hensynet til at
tomten er gratis veier tyngre enn
hensynet til barna. +

H. Klein A.s
o. Trygv. gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON
TRONDHEIM

HUSFLIDEN
BODØ

Feitsild(iskernes Sildoljefabrikk A.s

HALSA I HELGELAND
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Pass opp for
haikere!

som sier at utvalget under behand
lingen av de forskjellige prosjekter
som er under utvikling i denne sek
toren også har sett på denne spesi
elle saken. Utvalget er enstemmig
kommet til at tomten er utjenlig for
formålet, og har og lå sendt Stortin
gets skolekornite .en uttalel$e om
dette. Det viktigste momentet for
utvalget var tomtens isolerte -og
isolerende - beliggenhet.

En døv belgier som kjørte alene i
bilen sin, stoppet og lot en haiker få
sitte på. Snart begynte passasjeren
å snakke, men han fikk ikke svar.
Den døve kjørte bilen i. taushet.
Passasjeren rørte da ved bilførerens
arm, og den døve forklarte da at han
ikke kunne høre. - Da bilen om
sider stoppet, og passasjeren steg av,
ba han om å få den døves navn og
adresse. Dette fikk han, og noen
dager etter fikk den døve et brev.
Med' forbauselse leste han: «Da De
tok meg med i bilen Deres, hadde
jeg tenkt å stjele fra Dem, men jeg
ombestemte meg da jeg fikk vite at
De var døv. Neste gang er det kan
skje en haiker som ikke tar hensyn
til Deres døvhet. Derfor vil jeg be
Dem være forsiktig. Ta aldri mer
fremmede mennesker med i bilen
De.res.»

hørte. Siden har vi ikke hørt noe før
årets budsjettforslag foreligger.

Spesialslwlerådets formann,' Nei!.
Hva sier så f!!-gfolkene?'
Vi har spurt formannen i spesial

skolerådet, styrer Johan Sæbø ved
Skådalen ofL døveskole i Oslo. Han
sier at saken ikke har vært forelagt
Spesialskolerådet,men formannen
har selv sett tomten på Arnatveit 
og han har tatt opp spørsmålet med
departementet om en endring av Reguleringsproblemer
plasseringen. '. - Arna kommune kom med dette

- Hva er Deres, innvendinger mot tilbudet til staten for 4-5 år siden,
tomten? sier rådmann Leiv Revheiin til «Ber~

- For det første bør en skole av gens Tidende».
dette slaget ha en mer sentral. be- - Er tomten byggeklar ?
liggenhet; bl. a .. fordi' så mange av -Nei, det kan en vanskelig sL
elevene som mulig bør få anledning Kommunen har gått inn for å·få en
til å bo hjemme. Ved skolen i Skå- reguleringsplan for hele Arnatveit
dalen bor nå en tredjedel av elevene området, men Fylkeslandbruksstyret
hjemme, og vi har meget gode er- gikk imoteq,utbygging. Kommunen
faringer med denrie ordningen. innanket saken til landbruksdepiu-

Skolestyrer Sæbø nevner også be- tementet, som så avviste anken. I
hovet for enkle og hurtige kommu- øyeblikket kan vi altså ikke gjen
nikasjoner med tanke på førskole- og ,nomføre noen reguleringsplan for
nbservasjonsavdelingene, o~ dess-,. dette områ::let, og dersom slrolen,sk,al
uten trenger en slik· spesialskole et reises på Arnatveit, må det trolig
nært samarbeid med medisinske først bH gitt dispensa<;jon for denne
spesialavdelinger. Endelig tyder mye spesielle tJmten.
på at en også ved spesialskolene vil Men tilbudet står selvsagt ved
gå over til femdagers-uke, og ved en makt, sier rådmann Revheim.
noenlunde sentral plassering vil en Og så får en se hva Stortinget sier
kunne oppnå at flere barn får an- under budsjettbehandlingen.
ledning til å være hjemme med bare
4-5 dagers mellomrom. Dette er et
«mellom-alternativ» som vi er meget
interessert i, sier formannen i Spe-
sialskolerådet.

Skoledirektøren: Nei!
«Bergens Tidende» har også vendt

seg til skoledirektør Nils Hodnesdal,
som først beklager at han ikke var
varslet om den. befaringen som fant
sted på tomten på Arnatveit.

Skoledirektøren nevner de samme
momentene som forbundssekretær
Breiteig og skolestyrer Sæbø er inne
på, og konkluderer med at tomten
er helt uskikket til dette formålet.
Han legger også meget stor vekt på
at elevene får anledning til å ha så
stor kontakt med hjemmene som
overhodet mulig, og understreker at
dette i tillegg til de menneskelige og
pedagogiske fordelene også har øko
nomiske fordeler - etter som hver
elev ved internatskole nå koster sta~

ten kr. 25.000 pr. år.

Spesialpedagogisk utvalg: Nei!
For sikkerhets skyld har vi også

kontaktet formanneq i Spesialpeda
gogisk utvalg for Betgen og Horda
land, .sj{ol?inspektørE<i:var<;l Lysne,

Hvorfor ikke Asane?
. Etter det vi skjønner .. har .departe~
mentet ikke undersøkt om det gis
andre tomter i Arna eller i noen av
Bergens andre nabokommuner: For.
bundssekretær Albert Breiteig i Nors
ke Døves Landsforbund. sier til
«Bergens Tidende» at forbimdet for
lengst har tatt opp denne siden av
saken.

:- For nærmere tre år siden fikk
vi rede på at det var planer om å
reise en skole for hørselsvekkete i.
Arna, sier Breiteig. - Da det var
klart at en virkelig tenkte på en
s~esialskole for 'døve,ble:v.i fort klar
?y.er at dette ville være en feilplas-'
seripg.

"':"Hvorfor?
- For det første er selve tomten·

etter vårt skjønn i alt vesentlig
utjenlig til formålet. Den ligger dess
uten 20 minutters gang fra Arna
stasjon, og vi anser det for svært
viktig at en slik skole blir plassert så
nær et sentralt kommunikasjonsnett
som overhodet: mulig. Det betyr at
et maksimalt antall elever ved sko- _
len kan bo hjemme, hvilket er av
stor betydning for elevenes kontakt
med hjemmene. Dessuten bør en slik
sk()le ligge nær et pulserende sam
funnsliv, slikat barna så tidlig som
mulig kan bli fortrolig med trafikk,
forretninger og offentlige kontorer.
Det er her også tale om førskole
undervisn,ng og en observasjonsav
deling, og både ~or barna i diJse års
klasseno og for elevene vil det være
av avgjørende betydning at kontak
ten med kommunikasjonene i Ber
gen er så enkel som mulig. Det dreier
seg jo her om en skole som skal
dekke hele Vestlandet! svarer for
bundssekretæren.

- Har dere pekt på noe tomte
alternativ?

- Da vi ble kjent med planene,
henvendte forbundet seg til Åsane
kommune med anmodning om å stille
til disposisjon 40-50 mål til tomt
for barneskole for døve. I svaret
pekte kommunen på at en av prin
sippielle grunner ikke kunne avstå
tomt til staten vederlagsfritt, men
dersom staten var interessert i å er
verve tomt, var en moden for for
'handlinger.

For et år siden henvendte forbun
~det seg til Kirke-og undervisnings
departementet med anmodning om
at det tok kontakt med Åsane kom
bune. Vi tenkte da særlig på en
tomti Ulseth-Myrdal-området. For
bundet fikk som svar atdepartemen
tet for tiden ikke var interessert i flere
tomter for skoler til døve og tung-



DøvIblind norsk-amerikanerinne
fikk synet tilbake etter fall!

Aslaug V. Haviland.

Mange av bladets litt eldre lesere
vil huske Aslaug Vaieland. Hun var
gift med Arne Vaieland, som var en
av de mest aktive døve i Norge i
1930- og 1940-årene. Han var bl. a.
redaktør for «Tegn og Tale», for
mann i Oslo Døveforening, m.m. En
tid etter krigen flyttet ekteparet
Vaieland og deres barn til Canada,
hvor fru Vaieland snart ble blind, og
hennes mann døde. Nå er fru Vaie
land gift med en amerikaner, og
døvekonsulent Vigrestad har fått et
brev fra henne, hvor hun bl. a. for
teller at hun ved et ulykkestilfelle
har fått synet tilbake! Da mange
sikkert er interessert i å lese hva hun
forteller, gjengir vi nedenfor litt fra
brevet:

I alle årene siden jeg reiste fra
Norge, har jeg ofte tenkt på mine
gamle venner hjemme. Jo da, det
val' så mange døve jeg regnet for
mine venner, det var personer som
jeg beundret og respekterte, kanskje
litt på avstand, for jeg følte meg
nok litt utenfor. Jeg var jo ganske
nærsynt og hadde vanskelig for å
følge med i en samtale, men det var
likevel mange som jeg holdt meget
av. Jeg har nå ingen fnrbindelse med
døve hjemme i Norge, bortsett fra
ett og annet julekort.

Du vet kanskje at jeg har vært
fullstendig blind i omkring 15 år nå.
Jeg har bare kunnet lese blinde
skrift, og jeg får et lite blad i blinde
skrift fra Norge, Døvblindes Uke
blad. Dette bladet har iblant noen
nyheter under tittelen «Nytt fra
døvefronten». Dette leser jeg alltid
med stor interesse, og det hender da
at jeg finner navn som jeg kjenner
godt. Her fant jeg også nyheten om

at du var ansatt som døvekonsulent
med kontor i Sven Brunsgate.

La meg få uttrykke min store glede
og beundring over det store fram
skrittet i døvearbeidet hjemme i
Norge. Det er hyggelig å lese om alt
som er blitt gjort i disse årene, og nå
skal jo drømmen om en folkehøyskole
for døve bli realisert. De døve skal
få mer utdannelse, og flere mulig
heter vil da åpne seg for dem. Dere
er kommet veldig langt allerede, og
jeg vil gjerne gratulere!

Som jeg allerede har fortalt, har
jeg vært helt blind i ca. 15 år. Det
begynte å gå nedover med synet
etter at vi kom til Canada, og jeg
gikk gjennom noen meget vanske
lige år. Så kom vi hit til USA, og da
ble alt bedre, selv om jeg nå var
både døv og blind. Jeg levde et
meget opptatt liv. Jeg holdt fore
drag på skoler og i foreninger. Jeg
ble også bedt om å synge, og da sang
jeg for folk på den måten som dere
bruker hjemme i Norge, med tegn.
Den måten det blir sunget for de
døve på her i USA, er uttrykksløs og
uten følelse. De mangler tegn for
mange ord, og så staver de disse
ordene med fingeralfabetet inni
mellom tegnene. Du kan tenke deg
hvordan det tar seg ut, nærmest som
stadige avbrytelser. Jeg reiste mye
omkring - til California, Arizona,
New York og andre store byer. Det
er ikke lett å være døv, men å være
både døv og blind, det er mye verre.
Men, som det heter - hvor det er
vilje, er det også vei - og jeg manglet
ikke vilje. Jeg fikk installert en tele
fon spesielt laget for døv-blinde,
skrev artikler for aviser og magasi
ner, stelte mitt eget hus. Jeg var fullt
opptatt bestandig.

Så var det for akkurat et år siden
at jeg hadde et lite uhell, et uhell
som ga meg meget av synet tilbake.
Det var rett og slett et mirakel! Jeg
slo øyet mitt aldeles forferdelig, med
det resultatet at den grå stæren løs
net og falt tilbake i øyet, og nå kan
jeg se igjen! Før jeg ble blind, var
jeg alltid nærsynt, men nå er jeg
langsynt. Det vil si: Jeg ser bedre
på lang avstand enn på nært hold.

Jeg er gift igjen, som du kanskje
vet. Min mann har normal hørsel,
men dårlig syn. Vi har det meget
godt sammen, og et pent hjem. Jeg

har så meget å være takknemlig for.
Gutten min, Basse, er nå 27 år gam
mel. og gift. Han er fremdeles student
ved universitetet, og han er korporal
i den amerikanske etterretnings
tjenesten. Snart blir han sersjant.
Neste sommer skal han en tur til
Norge med sin kone.

Jeg vil til slutt ønske deg hell og
lykke i ditt arbeid, og fortsatt god
framgang for døvearbeidet i Norge.
Hils til venner som ennå husker meg.

Aslaug V. Haviland.

KAREN LORENTZEN
Fru Karen Lorentzen, Ekebergvn.

194, Nordstrandshøgda, er gått bort.
Gjennom 49 års ekteskap med sko
makermester Lauritz Lorentzen
viste hun sammen med sin mann en
enestående gjestfrihet og hjelpsom
het som utallige døve og hørende nøt
godt av. Om sommeren og høsten
gikk de fleste hjem fra et besøk hos
dem med en god porsjon bær eller
frukt etter en god middag eller en
koselig kaffestund i deres vakre hage.

Hun sovnet stille inn på Ullevål
sykehus etter å ha brukket lårhalsen.

Ved begravelsen forrettet hoved
presten for døve, Conrad Bonnevie
Svendsen, og han tegnet et vakkert
bilde av den snille og fine Karen
Lorentzen. Formannen i Oslo Døve
forening, Alf Olsen, takket for alt
hun hadde gjort for foreningen og
Døves Kvinneforening, hvor hun var
et virksomt medlem helt inntil syk
dommen meldte seg.

Som leieboere i Ekebergveien 194
i mer enn 30 år, har vi bare gode og
lyse minner om Karen Lorentzen.
Vi har aldri hørt henne si et uvennlig
ord. Hennes store interesse ved siden
av foreningen var hagen og å kunne
glede andre med blomster og frukt.

8.0.
ROALD GJERVIK

Etter lengere tids sykdom, avgikk
Roald Gjervik, Gjervik pr. Bergen,
ved døden 13. november, bare 37 år
gammel. Han hadde båretsin sykdom
med stor tålmodighet.

Roald gikk døveskolen i Holme
strand, og han arbeidet senere en tid
i Bergen, de siste årene i Ytre Arna,
men han var ofte i Bergen for å være
med i foreningen og treffe sine ka
merater.

Vi lyser fred over Roald Gjerviks
minne.
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Dårlig forhånds-omtale, men god bok
om en døv gutt

Pål Sundvor : ((PARADISPORTEN»
Roman. Gyldendal Norsk Forlag

Vi har fra forlaget mottatt til an
meldelse romanen «Paradisr;orten»
av den norske forfatteren Pål Sund
vor, en bok som vi faktisk hadde
gruet oss til å lese. I forhåndsomta
len het det bl. a. at boken handler
om en døvstum gutt, som er overlatt
til sin egen hjelpeløshet, osv., noe
som gjorde at vi straks henvendte
oss til forlaget for å få boken «sen
surert» - men for sent.

Så viser det seg at boken er n·)e
helt annet enn hva vi hadde fryktet
etter å ha lest den korte forhånds
omtalen. Den har riktignok en døv
gutt i 6-7 års alderen som hoved
person, men til tross for at gutten, så
lenge vi kan følge ham i boken, ikke
lærer å si et eneste ord, finner vi
ikke «tabu-ordet» døvstum, som altså
er nevnt ved presentasjonen av Gyl
dendals høstliste i pressen. Og bare
dette er jo et stort pluss!

Da vi satte oss til å lese boken, var
det ikke for å bedømme den som
roman, men for å granske den. Det
var to spørsmål vi ville ha svar på:
a) Hvilke feil har forfatteren gjort i
sin beskrivelse av den døve gutten?
b) I hvilken utstrekning vil boken
kunne skade de døves interesser,
tatt i betraktning at leserne i sin
uvitenhet vil godta alt hva forfat
teren skriver og anse den døve gut
ten som prototypen på det døve
mennesket?

For å ta det siste først, så kan vi
trygt si at boken ikke vil gjøre noen
skade. Mange vil ha godt av å lese
boken. Forfatteren synes å være glad
i den døve gutten, og også leserne vil
b li glad i ham. Det er nesten for
mye av det gode. Det er menneskene
omkring ham som har problemer,
særlig foreldrene. De plages av dår
ig samvittighet fordi de er klar over
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at de ikke gjør nok for sønnen. Mo
ren har liten evne til å vise kjærlig
het, hun vil nok, men hun føler seg
usikker, hun utsetter, hun grubler.
Faren vet mer konkret hva han kan
gjøre for å glede den døve sønnen.
Han vet hva en gutt vil fryde seg
over, og han vil si:t gjerne glede søn
nen, men også hos ham blir det med
tankene .. ,

Og feil? Det eneste vi kan sette
fingeren på, finner vi i slutten av
boken, da tiden er kommet da David
skal dra til døveskolen. Han blir
hentet i hjemmet, visstnok aven
døvelærer, som stort sett prater om
været. Farens ønske om å få følge
David til skolen, blir feid til side av
den tørre, men trygge og kloke læ
reren. (Det er jo faktisk en ufravike
lig regel at foreldrene følger barna til
døveskolen! Det legges stor vekt i
dag på at de døve barna skal føres
inn i skolesituasjonen på mildeste
måte.) - Helt korrekt er det vel
heller ikke å gi leserne inntrykk av
at døve barn ikke lærer et eneste
ord før de begynner i døveskolen.
Stort sett kan vi vel si at dette i dag
hører til sjeldenhetene.

Bortsett fra dette, har forfatteren
vært utrolig flink til å gå utenom
vrimmelen av skjær i sjøen. Han har
maktet å leve seg inn i den døve
guttens rolle så godt at han må være
litt aven psykolog. Ikke bare kon
taktproblemene er realistisk skildret,
men guttens reaksjoner, refleksjoner
og higen etter fellesskap.Forfatteren
må være litt av et geni!

«Regnet som bråsturtar og piskar
markane , jagar alt levande under tak.
Fuglen stuper inn i tjukkskogen og
ungeflokken rømer inn under stein
helleren. Tett står dei hoggande pus-

Forfatteren, Pål Sundvor.

tane under helleren, og kroppa.ne søkjer
innåt einannan til vern mot regnet
som slår tilbake frå stein og stuv.
Jorda syp det ho maktar , men hundre
tals småbekker livnar fram i grus og
gras.

- Må regnet vara! sitrar det i David
der han står midt i flokken under
helleren. - Må det hølja sterkt og
lenge!

No og då føykjel' vinden ei skur av
regndråpar innunder helleren, og då
pressal' kroppane seg endå nærare
kring han. Så lenge det hissige regnet
varer, vil han vera ein mellom dei
mange og eitt med flokken.

Han var eit stykke etter flokken som
vanleg, gjekk og studerte dei andre,
kva dei tok seg til, var utanfor og like
vel halvt med i leiken dei dreiv. Så
kom bya og tanet mot helleren. Då
henta dei han brått inn mellom seg,
skuva han midt inn i flokken, slo ein
ring rundt han så han vart verna heilt
mot det rasande regnet og kaldgufsen
som fylgde bya.

David kjende seg ørsken:
- Dei vil ha meg mellom seg!
Han duvar og halvt blundar under

hender som kviler mot herda og ryggen
hans og vil han det beste.

-lJ.1'å regnet vara dagen til endes!
tiggar det i han.

Må hendene omkring han aldri
flytta seg, må kroppane rundt han stå
og stå. Inkje er så godt som dette å stå
under ein heller når regnet driv.

-- Dei er omkring deg - og du er ein
av dei. Og dci vil at det skal vera slik,
kjenner han.

Men berre som ein blunk varer bya.



Døveprestene møter
Den rådgivende komite

Plan om at Stavanger og Agder bispedømmer skal bli et eget prestedistrikt

Brått eT hendene borte frå herdene
hans, dei vernande kroppa.ne løyser
seg frå kvarandre, ein varm vegg har
falle ut, ein kaldgufs står inn frå den
regnherja marka.

Før David rett får sansa seg er
flokken kvarven, er søkk borte i haug
og myr. Han veit det nyttar ikkje å
ta opp leitinga. Han prøver å jinna
fram til anna som 'ril ha han inntil
seg.»

I dagene 29. -30. oktober var lan
dets døveprester samlet til møte på
Rotary-hytta på Sollihøgda. Delta
kerne var: Ragnvald Hammer, Gud
mund Haraldseide, Roar Larsen,
Odd Lillehaug, Torodd Evjen Olsen,
Conrad Vogt-Svendsen og Adolf
Wetlesen.

Da det var to år siden siste døve
prestmøte, sto det en lang rekke sa
ker til behandling. De viktigste av
dem ble tatt opp på et fellesmøte
med Kirkedepartementets rådgi
vende komite tirsdag aften. Det var
første gang komiteen og døve}:: restene
var sammen til felles møte, og begge
parter fant det verdifullt å få denne
anledning til felles drøftelser av sa
ker som har betydning for alle lan
dets døve.

Den rådgivende komiteen har 7
.medlemmer. Formannen oppnevnes
av Kirkedepartementet. To med
lemmer oppnevnes av Oslo biskop,
to av de døves menighet i Oslo, ett
av menigheten i Bergen og ett av
menigheten i Trondheim. For tiden
er disse medlemmer av komiteen:

Domprost Fredrik Knudsen, Oslo
(formann),

Olaf Hassel, Oslo,
Kristen Mortensen, Trondheim,
Harald Nesse, Bergen,
Helga Rogstad, Oslo
Styrer Johan Sæbø, Oslo
Gunnar Vatn, Oslo.
Hovedpresten for døve kan etter

innbydelse delta i komiteens for
handlinger, dog uten stemmerett.

Ved møtet på Sollihøgda var samt
lige medlemmer av komiteen til
stede, unntatt Harald Nesse. I hans
sted møtte varamannen, Eilif Ohna.

Blant de saker som ble behandlet,
nevner vi:

Det er en vakker roman Pål Sund
vor har skrevet, og som hall bør få
takk og anerkjennelse for. Dessverre
vil nok forfatterens fargerike ny
norsk gjøre boken for vanskelig å
lese for de fleste døve, men vi vil
anbefale boken på det varmeste. Alle
som har forstått det som ovenfor er
sitert fra boken, bør kjøpe boken 
og lese den!

Red.

Ritualet ved døvegudstjenester
Dette kan stort sett følge ritualet

ved de vanlige gudstjenester i den
norske kirken, men i noe forkortet
form. Det ville være ønskelig om alle
døvemenighetel fulgte det samme
ritualet, men det bør være mulighe
ter for noen endringer der hvor tra
disjoner og andre lokale forhold ta
ler for det.

I stadig flere kirker sier den hø
rende menighet trosbekjennelsen og
Fadervår høyt sammen med presten.
Det anbefales at de døves menighe
ter finner en form for dette, slik at
de kan følge med i denne utviklin
gen.

Prestestillinger og prestedistrikter
Den store prestemangel vi for ti

den har i den norske kirken gjør at
en rekke forandringer og utvidelser
av det kirkelige døveprestarbeid for
tiden ikke kan påregnes gjennom
ført. Det en først og fremst må ar
beide for, er å få besatt kapellan
stillingen i det nordenfjellske Norge,
og hjelpepreststillingen i Bergen.
Neste skritt vil da bli å få opprettet
et nytt prestedistrikt som omfatter
Stavanger og Agder bispedømmer.

I mellomtiden bør det arbeides på
å få en større lekmannsaktivitet in
nen våre menigheter. Kateketstil
lingene og diakonatet byr også på
muligheter som må undersøkes nær
mere.

Døvemenighetenes status
De døves menigheter er bygd opp

på en annen måte enn vår kirkes
geografiske menigheter. Dette gjør
at de ikke har full status som vanlige
menigheter.

Det er et alminnelig ønske å få
rettet på dette. Imidlertid kan dette
ikke bare medføre fordeler, men
også en del konsekvenser som kan
komme til å virke meget uheldig.
Dette må undersøkes nærmere.

Presteutdannelsen
Fra flere hold er det uttalt ønske

om en bedre og mer allsidig utdan
nelse av nye døveprester. Behovet
for dette innses ikke minst av pres
tene selv.

Hovedpresten har samlet en del
materiale om utdannelsen av døve
prester i utlandet. Dette arbeid vil
bli fortsatt, med sikte på snart å
komme med et forslag til en nyord
ning av døveprestenes utdannelse.

Råd og hjelp til foreldrene
De døves menigheter har et stort

ansvar overfor foreldre som har døve
barn. Disse må få råd og hjelp til å
gi barna den kristne oppdragelse
som de ved barnets dåp har forplik
tet seg til.

Det ble foreslått at menighetene
som et første skritt utarbeider og
utgir en trykksak som kan orientere
foreldrene og gi dem praktisk vei
ledning i denne store oppgaven.

Fellesmøtet ble avsluttet tirsdag
aften. Onsdag fortsatte prestene sine
forhandlinger, og avsluttet sitt møte
onsdag aften med et besøk hos den
nye biskopen i Oslo, Fridtjov Bir
keli.

DØV REDDET LIVET
takket være OL-reportasje

Hadde det ikke vært for Olympia
reportasjene i fjernsyn og radio, ville
en brann i Bleikvassli ved Mo i Rana
natt til 24. oktober sannsynligvis ha
ført til tap av menneskeliv. Et to
etasjes våningshus brente ned til
grunnen så hurtig at det eneste som
ble reddet av innboet, var en elek
trisk komfyr og en sofa.

Den 76-årige smed Hilmar Bleik
vassfors, som eide huset, er helt døv,
og var gått til ro for natten, mens
hans 16-årige dattersønn, som bor
sammen med bestefaren, satt oppe
og så på fjernsynsoverføringen fra
Mexico. Da gutten ved %l-tiden
slo på radioen for å følge overførin
gene der, ble strømmen brutt, og da
han gikk opp i annen etasje for å
undersøke årsaken,slo flammene opp.
Et øyeblikk etter hadde gutten vars
let bestefaren og fått ham ut og
varslet brannvesenet.
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Har høyere
utdannelse
noen verdi
for døve og
sterkt tung
hørte?

Dette skriver jeg ikke for å gjøre
meg kjent, men for å få i gang en
debatt og samtidig orientere
andre døve/sterkt tunghørte om
mine erfaringer med hensyn til mu
lighetene for valg av yrke når en
har høyere utdannelse. Jeg skriver
det også fordi jeg frykter at fler og
fler vil komme til å støte på samme
problemer som Margaret Farstad og
jeg. Margaret Farstads problem var
omtalt i Tegn og Tale nr. 12. Mitt
problem har mye tilfelles med hen
nes, så mine erfaringer kan ikke bare
være en sjelden unntakelse.

Jeg ble uteksaminert ved et øko
nomisk gymnas i Oslo i fjor, og det
var vel ikke rart at jeg med en nokså
solid utdannelse i ryggen hadde store
forhåpninger når det gjaldt mulig
hetene for å få en skikkelig stilling i
vårt velstands-samfunn. Jeg hadde
bestemt meg for å bli kontormann,
og dessuten ville jeg bli boende i min
hjemby, Kristiansand S.

Utpå sensommeren i fjor kastet jeg
meg inn i konkurransen om de for
skjellige kontorstillingene som var
lyst ledig. Selvfølgelig kontaktet jeg
også arbeidskontoret her i byen, hvor
de lovte å gjøre sitt beste for å skaffe
meg et passende arbeid.

Men etter hvert fikk jeg merke at
konkurransen om de ledige stillin
gene måtte være hard. Fra visse hold
ble jeg informert om at jeg nok helst
burde innskrenke meg til å søke stil
linger i de offentlige etatene, hvor
det var mange med sosiale interes
ser. Vel-tiden gikk, og jeg fikk også
derfra det ene negative svaret etter
det andre.

Selvfølgelig var jeg innstillt på at
jeg nødvendigvis måtte tape i kam
pen, i flere tilfeller, da det sikkert
var. søkere som hadde bedre kvalifi
kasjoner enn meg. Jeg var fullt klar
over at arbeidsgiverne ville fore
trekke de best kvalifiserte blant sø
kerne. Men jeg ble snart klar over
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at det var den dårlige hørselen min
som var det avgjørende for arbeids
giverne. I alle mine søknader hadde
jeg ~krevet: «Jeg må opplyse at jeg
dessverre er sterkt tunghørt og der
for vanskelig kan forstå fremmede i
telefonen.» - Dette hadde svekket
mine sjanser i konkurransen med
hørende om ledige stillinger. Hvis
jeg hadde sløyfet avsnittet om min
dårlige hørsel, hva ville resultatet
da blitt? Men jeg syntes det var
riktig å gi denne opplysningen.

Omsider fikk jeg likevel en mid
lertidig kontorstilling, men det var
riktignok på et kontor ved en bedrift
for yrkesvalghemmete (A/s VYVI).
Lønnen der var så lav at jeg ikke
kunne tenke meg å bli værende der
som fast ansatt, og jeg fortsatte å
søke andre stillinger - forgjeves.

I juni måned i år fikk jeg så hen
vendelse fra en attføringssekretær,
med forespørsel om jeg kunne tenke
meg å gå over i et annet yrke. Et
helt annet yrke? slo det ned i meg.
Dette var noe som jeg ikke var inn
stillt på. Jeg hadde jo bestemt meg
for å bli kontormann, men skulle jeg
gi opp den tanken og bli noe annet?

Det yrket jeg nå fikk forespørsel
om jeg var interessert i, gjaldt en
stilling som perforatør i en av byens
aviser, og her krevdes det ikke en
slik utdannelse som den jeg hadde.
Etter lange samtaler med attførings
sekretæren, bestemte jeg meg for å
søke, og en uke senere fikk jeg et
hyggelig svar fra avisen, om at jeg
var ansatt. I parentes kan jeg for
telle at jeg trives meget godt i denne
jobben, og den er bedre lønnet enn
kontorstillinger på begynnelsessta
diet.

Etter at jeg nå har fortalt hvordan
det har gått meg i arbeidslivet hittil,
med den utdannelsen jeg har, vil jeg
nå reflektere litt over det som har
hendt meg, og som det vel er grunn

til å tro også vil hende andre i min
situasjon.

For det første: Har artium eller
eksamen fra økonomisk gymnas noen
verdi for døve og sterkt tunghørte?

Dette spørsmålet er det ett er min
mening vanskelig å svare på. En må
ta i betraktning en rekke omstendig
heter før en kan gi et definitivt svar.

Hvis det var jeg som skulle svare
på spørsmålet, ville jeg si ja, fordi
utdannelsen gir større allmennkunn
skaper og øker funksjonsevnen. En
blir f.eks. bedre i språk. Døve og
sterkt tunghørte med gymnas vil
lett kunne følge med, det være seg i
politikk, i foreningsliv og på mange
andre felter. De blir mer selvstendige
på mange områder, fordi de bedre
forstår språket, og de kan derfor få
fullt utbytte av det de leser, og de
kan lære seg mange ting på den
måten.

Men i arbeidslivet - har slik ut
dannelse noen praktisk betydning
der? Til det kan jeg svare både ja
og nei. Skal en bo f.eks. i Oslo, vil
jeg svare ja, men skal en bo i en
mindre by som f.eks. Flekkefjord,
Arendal og liknende, vil jeg svare
nei, for det er meget små muligheter
for at en her vil kunne få en stilling
som står i det rette forhold til ens
utdannelse. Det skyldes ganske en
kelt strukturen i de forskjellige in
dustrinæringer. Strukturen varierer
fra by til by, men selvfølgelig er det
også andre faktorer som spiller inn,
bl.a. arbeidsgivernes innstilling over
for de handikapte.

En kontorstilling som krever ek
samen fra økonomisk gymnas, har
som regel et stort arbeidsområde.
Skal en få arbeidet fort unna, er det
vanskelig å komme utenom telefo
nen.

Selvfølgelig finnes det flere kon
torstillinger hvor det ikke er nød
vendig å betjene telefonen, men jeg
kan tenke meg at slike stillinger blir
besatt av folk med mindre utdan
nelse, og at stillingene derfor er
mindre godt betalt.. Mitt inntrykk er
at jo høyere stillingen er, desto større
er ansvaret og avhengigheten av
telefonen.

Kan en overlate telefonbetjenin
gen til andre på kontoret, slik at
døve/tunghørte slipper unna proble
met? - Nei, jeg tror ikke det er noen
løsning. Som regel vil da mye gå
«over hodet» på oss, og da er det
ikke så greit. Jeg kan fortelle et
eksempel.

I den tiden jeg arbeidet på kontor,
var det to mann som hjalp meg med
telefonen, ettersom det passet. En



Konfirmasjonsdagen, 10/6 1928
Sittende fra venstre: Jorunn Amundsen (nå Ekermann), Signe Eriksen (død), Bergljot
Sæthre (Torp), Marie Jørstad (jensen) og Hjørdis Rød (Smukkestad). Stående: Odd Lohr
mann, Alfred Johansen, lærer Monsen (død), Ragnar Jensen (død) og Trygve Hammerborg.

Bakerst: Rolf Nyberg og Rolf Skarnes (død).

gang førte jeg et større regnskap for
et firma, .og på grunnlag av regn
skapet fylte jeg så ut noen skjemaer
som ble levert på likningskontoret.
Etter en tid kom det brev fra lik
ningskontoret om at det var to feil
i regnskapet. Jeg lette etter de to
feilene, og omsider fant jeg den ene,
men ikke den andre. Jeg forklarte
dette for en av de andre på kontoret
(og det tok jo en del tid), og så
ringte han til likningskontoret for
meg. Han ble da bedt om å komme
ned dit for å forklare at det etter
min mening ikke var noen feil nr. 2.
På grunn av min dårlige hørsel var
det lite praktisk om jeg dro dit ned
selv, men før han gikk, forklarte jeg
ham det hele på nytt, mens han
satte seg inn i regnskapet. Alt dette
tok svært lang tid. Kontoret ble i
realiteten påført ekstrautgifter på
grunn av min dårlige hørsel.

Som sagt: Jeg tror ikke at høyere
kontorstillinger er noe døve og sterkt
tunghørte bør ta sikte på. Jeg vil
ikke utelukke at det finnes mulig
heter, men da må nok vedkommende
utmerke seg spesielt.

Det ville være interessant og hyg
gelig om noen av dette bladets le
sere, og da særlig unge, ville komme
med noen motargumenter til det jeg
her har skrevet. Jeg mener at det vil
være sunt å få litt debatt om dette
nå da stadig flere døve og sterkt
tunghørte får muligheter til videre
utdannelse.

Egil Bjørkelid.

Besøk de gamle!
På Østlandet har vi ennå ikke et

eget aldershjem for døve, når vi ser
. bortfra at det bor en god del gamle

på Hjemmet for Døve. Trondheim,
Stavanger og Bergen har etter krigen
klart å reise slike aldershjem, mens
det har gått langsomt med noe lik
nende for Østlandet.

Det er ikke så hyggelig for de
enkelte gamle døve å leve mer eller
mindre isolert blant gamle hørende
på kommunale aldershjem. En av
disse gamle døve, en kvinne, ga ut
trykk for at hun savnet besøk av
sine slektninger og sine døve venner.
Hun fikk så flytte over til et alders
hjem nærmere sentrum i hovedsta
den, og etter dette håpet hun at hun
skulle få flere besøk av skjebnefeller.
Men også der ble hun skuffet.

Med dette er det mitt håp å nå
bladets lesere med en påminnelse om

Vår 40 års konfirmantfest ble
holdt 8. juni i år, og bildene viser
konfirmantene for 40 år siden og vi
som feiret jubileet sammen i år.
Dessverre ble vi bare 7 personer sam
let, da fire er avgått ved døden og
to var forhindret fra å komme.

Pastor Bonnevie-Svendsen, som
konfirmerte oss, er nå 70 år, eller
12-13 år eldre enn oss som han kon
firmerte. Nål' presten sel' liten ut på
bildet, kommer det av at han sitter
i den dypeste lenestolen. Rolf Nyberg
og Alfred Johansen ser ekstra høye
ut, fordi de står på platen foran
kaminen, mens jeg hadde bare mine
ben å stå på. Odd Lohrmann måtte
strekke seg på tå for å komme på
høyde med de andre. Jorunn Eker
mann og Hjørdis Smukkestad sitter

å besøke enslige døve som bor på
aldershjemmene rundt omkring i
landet. Det vil skape stOl' glede. La
oss være med om å sørge for at de
får en lys livsaften! Døveprestene
hal' så mange oppgaver å ta seg av,
og de er ofte ute på reiser. De har
ikke tid til å besøke alle gamle og
syke døve.

O.H.

begge på hver sin gode stol, i sam
svar med deres kvinnelige verdighet.

Presten kom rett fra Sveits med
fly, for å komme tidanok til festen.
Han syntes det var meget hyggelig
å være sammen med oss etter 40 år.
Han fortalte om sin tur til Sveits som
formann i Kirkens Nødhjelp, om sult
og sykdom i Biafra, hvor krigen
raser.

Undertegnete holdt tale om sko
len, konfirmasjonen og om arbeids
livet, og presten var så interessert at
han rent glemte sin kone. Men plut
selig måtte han si takk for seg, da
han ikke hadde vært hjemme på lang
tid. Det var kanskje det beste for
ham at han gikk så tidlig, for ellers
kunne han fått latter}{rampe.

Rolf fortalte morsomme historier,
utrolige og vel litt overdrevne, men
ellers sanne nok, og Odd fortalte om
opplevelser under krigen, så fantas
tisk og morsomt framstillt at vi lo
oss nesten fordervet. Hjørdis lo og
hikstet så både store og små tårer
trillet og så hun ble våt på den fine
kjolen. Oppvarterne Nelly og Berg
ljot, som holdt seg på kjøkkenet,
trodde det var noe galt på ferde og
kom for å trøste henne, men så fikk
de vite at det bare var latter og gøy.
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40 år etter
Sittende fra venstre: Jorunn Ekermann, pastor Bonnevie-Svendsen og Hjørdis Smukkestad.

Stående: Odd Lahrmann, Alfred Johansen, Raff Nyberg og Trygve Hammerborg.

- Men Alfred og Jorunn fulgte ikke
med. De var så sterkt opptatt med
å prate at de til og med glemte å
skåle med oss andre. En skulle nes
ten tro at de var forelsket.

Det var virkelig morsomt å være
samlet etter så mange år, og vi hyg-

get oss til langt ut i de små timer,
gjenoppfrisket gamle minner og ufor
glemmelige opplevelser fra skole
tiden. Ja, det var en fest som vi vil
huske hele livet, Takk til alle som
var med og gjorde sitt til at det ble
en alle tiders fest! T. H.

en innsender. Lærerne gjør alt de
kan for å gi de døve språk og lese
lyst. Da døvhet er en vesentlig hind
ring for fri tankeutveksling med
andre mennesker, må de døve prøve
å oppnå kompensasjon for dette ved
flittig lesing.

Norges Hørselsverris
landsmøte

Landsmøtet ble holdt i Hauge
sund 28.-30. juni. Det ble bl.a. ved
tatt 3 resolusjoner, hvorav to an
gående høreapparater, den ene til
Sosialdepartementet og den andre
til Rikstrygdeverket. Den 3. reso
lusjonen gjaldt utdannelsen av spe
siallærere; landsmøtet ga uttrykk
for at Statens spesiallærerskole ikke
gir tilfredsstillende utdannelse når
det gjelder lærere for voksne med
hørselskader, og det er stort behov
for lærere ved munnavlesingskurs.
Denne resolusjonen ble sendt Kirke
og undervisningsdepartementet.

Til ny president ble valgt skole
inspektør Reidar Klingberg, Pors
grunn. øvrige i styret: Overlege
Terje Gundersen, Bergen. Avde
lingssjef Hans Svendsen, Oslo. Rek
tor Hild Ingemann Knutzen, Oslo.
Lærer Einar Slettjord, Narvik. In
spektør Lars Mjelde, Bergen. Borg
hild Pettersen, Trondheim.

Neste landsmøte ble lagt til
Trondheim i 1971.

(Fra Tegn og Tale nr. 8 1943)

SAGT OM

Mor til en døv gutt skriver bl.a.:
«Jeg vil gratulere med bladets nye
forside. Jeg synes den er god. Det
nye navnet er også godt. Det for
teller hva bladet er, og hva det står
for.»

En av døveoffiserene i Frelses
armeen skriver: «Jeg ser dere etter
lyser noen numre av Tegn og Tale.
J a, nå heter jo bladet Døves Tids
skrift, som jeg synes er et meget bra
navn, og jeg liker å lese bladet.»

Sosialkurator Solveig Askjem:
«Døves Tidsskrift er det eneste bla
det jeg tar meg tid til å lese grundig.
Det er så mye interessant stoff i
Døves Tidsskrift, og jeg leser alt
sammen.»

har nå besluttet at hun på gull
bryllupsdagen skal begynne å tale
til sin mann igjen! Men ekteskapet
har vært lykkelig. Paret har ikke
trettet i løpet av disse 49 årene!

En døv mann har tilstått tyveri
og bedrageri, for retten i Stockholm,
med en døvelærer som tolk. Han var
uten arbeid og uten penger, og så
fant han en konvolutt med penger,
alderstrygdbevis og tilhørende kvit
teringshefte. Pengene brukte han
opp, og så prøvde han å heve alders
trygd med falsk underskrift. Ja, så
havnet han i retten ...

Det er nødvendig for de døve å
følge med i det som hender, skriver

o II/;lar SIr
En lege i California har oppdaget

en ny årsak til døvhet: Vitamin
mangel. Aven ukjent årsak innvir
ker vitaminmangel på selve hørsels
nervene, som så etter hvert blir ute
av stand til å oppfylle sine funksjo
ner, heter det i meldingen.

Pastor Conrad Svendsen, Nordens
første prest for døve, er avgått ved
døden (9. september). Han var født
i Bergen 19. august 1862.

«Et sted på Balkan» skal et ekte
par snart feire gullbryllup, og dette
blir noe utenom det vanlige. På ett
års bryllupsdagen ble ekteparet uven
ner, og fra den dagen har de ikke
sagt et ord til hverandre. Konen
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DØVES VOLVO-LOTTERI 1967:

ARBEIDSUTVALGSMØTE.

22/9 - 1968

Møtet ble holdt hjemme hos Rolf Hansen.
Til stede: Gisholt, Hansen, Breiteig.

Disponeringen av trivselsmidler
Det ble meddelt at det ikke var kommet

noen protest fra landsstyrets medlemmer
på den fordeling a.u. 24/8 1968 hadde ved
tatt vedr. trivselsmidlenes fordeling fram
til 31/121969.

Vestfold Døveforening på topp!
Solgte 3 loddbøker mere enn Bergen Døveforening

Sluttresultatet for salget av lodd i
Døves Volvo-lotteri 1967 viser at
Bergen Døveforening denne gangen
måtte se seg slått, etter å ha vært
nr. 1 i alle tidligere lotterier. Vest
fold Døveforening solgte 150 lodd
mer, eller 3 loddbøker, og dermed
kan de gode vestfoldingene ha god
grunn til å være stolt av seg selv.

Men foreningenes innsat.s lå stort
sett langt under det vi er vant med.
Ved forrige lotteri kom f. eks. Bergen
meget nær 100.000 solgte lodd, og de
fleste andre foreningene solgte også
betydelig mer forrige gang. Årsakene
til dette, var flere, og det ble også
diskutert på landsmøtet. Særlig var
det uheldig tidspunkt å starte lot-

Solgte lodd i Døves Volvo-lotteri 1967:

teriet på - like før ferien. Det førte
til at ca. 2 måneder gikk nesten tapt,
fordi foreningene ikke fikk «maski
neriet» i gang før ferien.

Det som reddet situasjonen denne
gang, var den storaksjonen fra for
bundskontoret som resulterte i di
rektesalg av 133.441 lodd i den siste
tiden før trekningen.

Selv om det ble en god del usolgte
loddbøker igjen, ble det et pent
overskudd av lotteriet. Overskuddet
vil bli fordelt i løpet av den nær-'
meste framtiden.

Av de 572.000 loddene som ble
trykt, var det igjen ved trekningen
108.300 usolgte lodd, som ikke del
tok i trekningen.

Kontorlokalenes utstyr
Breiteig meddelte at det nye kontorlo

kalet ved forbundskontoret i Bergen og det
nye avdelingskontoret i Oslo er ferdig ut
styrt med kontormøbler fra Nobø. Videre
er det i det sistnevnte kontoret installert
telefon med biapparat. Tre nye skrivemaski
ner er inn kjøpt.

Nordisk ungdomsleir i Finland
En drøftet de foreløpige oppgaver som

var kommet inn vedr. de norske deltakernes
utgifter til reise og opphold på leiren og de
tilskott som hittil er notert fra kommuner
og andre. Ennå mangler det svar fra et par
kommuner om evt. tilskott. Det synes som
om det beløp en har mottatt fra Sosial
departementet til leiren. kr. 12.500.-, er
stort nok til å dekke alle ovennevnte ut
gifter, etter at de ovennevnte tilskott er
anvendt.

Vedtak; Forbundskontoret gjennomfører
utbetaling av de endelige tilskott til del
takerne når svar foreligger fra de kommu
nene en ennå venter avgjørelse fra.

Unge Døves Kulturdager 1968
Breiteig meddelte at forbundet har søkt

Bergen kommune om kr. 4.000.- til delvis
dekning av utgiftene ved arrangementet.
Svar er ennå ikke kommet.

Vedtak; En overlater til Bergen Døves
Ungdomsklubb, sammen med Toralf Ringsø,
å oppnevne alle nødvendige dommere til
arrangementet. Som overdommere opp
nevnes; Thor Gisholt, Thorbiørn Sander og

AI bert Breiteig.

Tegn-håndboken
I samsvar med vedtak på siste a.u.-møte

forelå det nå oppgave over den godtgjørelse
som bør betales til dem som i de siste 3 år
har arbeidet med en del av manuskriptet til
tegnhåndboken. Disse utgiftene utgjør kr.
868.-.

Vedtak; Beløpet utbetales.

Landsmøtet 1970
Vedtak: landsmøtet legges til tiden tors

dag 9. til lørdag 11. juli 1970. Tidspunktet
fastsettes definitivt av neste landsstyremøte.

57.000
56.850
37.250
22.500
21.500
15.300
15.000
15.000
14.250
11.000

9.523
8.000
8.000
5.000
4.500
2.800
2.500
1.900

350

308.223
677

133.441
21.359

463.700

Solgt av foreningene .
Småsalg ved forbundskontoret .
Aksjon fra forbundskontoret .
Overtatt av lotteriet .

------

Sum

Vestfold Døveforening .
Bergen Døveforening .
Oslo Døveforening .
Telemark Døveforening .
Drammen og Omegn Døveforening .
Møre og Romsdal Døveforening .
Nord-Trøndelag Døveforening .
Kristiansand Døveforening .
De Døves Forening, Trondheim .
Haugesund Døveforening .
Stavanger kr. Døveforening .
Helgeland kr. Døveforening .
Østfold Døveforening .
Hedmark og Oppland Døveforening .
Salten kr. Døveforening .
Narvik og Omegn Døveforening .
Aust-Agder kr. Døveforening .
Harstad kr. Døveforening .
Tromsø kr. Døveforening .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.

10.
11.
12.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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"'DØVE I ARBEIDSLIVET J

70-årsfest i Trondheim
Vedtak: Gisholt deltar i 70-årsfesten i De

Døves Forening, Trondheim, lørdag 26/10
1968. Om det har interesse for foreningen,
holder han foredrag der 25/10 1968 om
Folketrygden. Søndag 27/10 1968 søkes ar
rangert liknende foredrag i Nord-Trøndelag

Døveforening.

Maleri av Johs. Berge
Fra den komiteen som var nedsatt forelå

det rapport og regnskap etter at maleriet
var avduket ved landsmøtet i Trondheim
11/7 1968. Regnskapet viser at utgiftene
kom på i alt kr. 1.231,20. Det var innsamlet
i alt kr. 1.539,75, slik at det nå gjenstår en
beholdning på kr. 308,55.

Vedtak: En uttaler en hjertelig takk til
komiteens medlemmer, Harald Størkersen
og Trygve Ved deng, for utmerket arbeid.
Kr. 308,55 innsettes på «utsmykkingskonto»
for anlegget på AI.

NOl'ske avisutklipp
Vedtak: En tegner et prøveabonnement

hos Norske Argus for 3 mndr. for norske
avisutklipp vedr. emnet: Alt om døve, døve
sak o.l., (såvidt mulig ikke flere likelydende
artikler).

r
\..

Når vi i dag presenterer Thyra
Hannemyr, er det ikke fordi hun har
gjort seg bemerket i det vi vanligvis
mener med «arbeidsliv». En kan nes
ten si at hun ikke har vært ute i
arbeidslivet, men likevel har hun en
lang arbeidsdag bak seg.

16

Døves Jul 1968
Vedtak: Opplaget settes til 25.000, da en

i år vil sette særlig meget inn på å selge

heftet.

Neste landsstyremøte
Vedtak: Neste møte legges til Oslo i da

gene 16. og 17. november 1968.

Filmal'kivet
Breiteig meddelte at de savnete filmene

ved arkivet i Oslo er kommet til rette,
ifølge opplysning fra filmarkivaren, Rasmus
Bjelland. I forbindelse med at Bjelland nå
gjerne så seg fritatt for vervet som film
arkivar, foreslo Breiteig at arkivet ble plas
sert ved forbundets avdelingskontor i Oslo..

Vedtak: Filmarkivet plasseres snarest mu
lig ved forbundets avdelingskontor i Oslo
med konsulent Vigrestad som ansvarsha
vende. En ber om at Vigrestad tar kontakt
med Bjelland for å avklare alle spørsmål i for
bindelse med overflyttingen. En retter en
hjertelig takk til Bjelland for trofa5t og in
teressert arbeid som filmarkivar.

Thyra Hannemyr har gått på dø
veskolen i Trondheim, og hun er nå
vel 70 år gammel, men når en ser
hvor livlig og vital hun er, skulle en
ikke tro at hun var over de 50. Hun
er alltid i godt humør og opplagt til
å hjelpe der det trengs.

På bildet viser Thyra fram et di
plom for broderiarbeid. Hun har bro
dert massevis av duker for folk i
nabolaget, og også for folk lenger
borte. Dette har hun drevet med si
den hun giftet seg, enda hun har hatt
gard å stelle. Ikke nok med det.
Thyra har også vært styremedlem i
Aust-Agder kr. Døveforening i man
ge år, hvorav 10 år som kasserer.
Dessuten har hun vært styremedlem
i sykepleieforeningen i Søndeled.

Thyra har vært gift med en hø
rende mann, og deres prektige sønn
har nå overtatt den store og vel
stellte garden, etter at mannen døde
for et par år siden. For tiden er hun
mest opptatt av å brodere hardanger
søm, og det er utrolig hvor flink hun
er med hendene. Ja, hun har også
vist at hun. behersker kunsten å
skrive dikt!

Thyra har lett for å oppnå kon
takt med hørende, og hennes humør
har gjort henne populær både blant
de hørende og de døve som kjenner
henne. A. G. L.

TV-program
Torsdag 5. desember kl. 19.00 kom- -

mer et 40 minutters fjernsynspro
gram, «Teknisk hjelp til bedre hør
sel», ved overlege Asbjørn Strøms
nes, konsulent Ivar Helgesen, skue
spiller Kaare Zakariassen, Gudrun
Simonsen og Sten Rune Sterner.

Yrkesskolen jor døve i Finland:

SKOLEN FLYTTE.R INN I
NYBYGG I HØST

I 20 år har de døve i Finland hatt
yrkesskole, men den har ikke hatt
lokaler til verksteder, og elevene har
derfor fått opplæring på forskjellige
verksteder rundt omkring i Åbo.
Dette har skapt store problemer.
Skolen har hatt vansker med å få
elevene plassert i bedriftene, og en
har bare kunnet ta opp 1/3 av dem
som har søkt om plass.

Planene for bygging aven hel
yrkesskole har tatt lang tid. Det
finske døveforbundet har gjennom
årene til stadighet purret på myn
dighetene, og for 2 år siden lyktes
det endelig å få fortgang i arbeidet.
I høst står den nye yrkesskolen klar
til å ta imot elevene.

Deri døve Dorothea Lorusso, som
er innvandret fra Italia til USA, har
feiret sin 100 års dag i Philadelphia.
Da hun ble spurt om årsaken til at
hun hadde nådd denne høye alderen,
svarte den muntre damen at det var
døvheten hun kunne takke for at
hun hadde holdt seg så godt. Hun
hadde sluppet å høre all den støyen
og larmen som det 20. århundret var
så plaget av. - Så smilte hun, reiste
seg opp, og som høydepunktet på
feiringen av 100 års dagen danset
hun en tarantell, en hurtig, sør
italiensk dans. - Det kan tilføyes at
av de som deltok i feiringen av da
gen var det 3 døtre, ca. 100 barne
barn, 55 oldebarn og 2 oldebarns
barn!



Bogstad Stemorsblomst

50 AR
Helene Larsen, Aker gar'd, 3170

Sem, fyller 50 år 1. desember.
Helene er født på Aker gard','hvor

hun nå arbeider ~ gartneriet hos
skipsreder.Carsten Bruun. Hun var
gift med' bOkbinder Alt ,Larsen, og
har to kjekke 'barn, Åshild'so~ er
27 år og Jan Sigbjørn som er 25 år.

I Vestfold Døveforening ha~
Helene vært medlem siden 1937, og
hun har vært blant de mest aktive.
Hun har bl. a. vært formann i fore
ningen i 3 år og nestfo~mann i flere
åT, et tillitsverv hun fremdeles inne
har. Hun er meget avholdt og nyter
stor respekt innen foreningen, og vi
beundrer henne for det gode arbE!i~

våre bedre sjakkspillere, og han har
bak seg flere representasjons-qppga
ver for Døves Sjakklubb.

Dette er et av de mange serviser fra
Porsgrund som er gitt kompletterings
garanti foreløpig 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.

60 AR
Arne Iversen, Mannsverk 4L,

Bergen, fyller 60 år 15. desem1:>er.
iIan er's.kredder av yrke, og eiiers
er "han en ivrig fisker, en ekte sør
lending som har funnet seg til rette
i Bergen. Han var en tid qgså en av

følger levende interessert med i alt
som foregår.

Munch har vært mye på reise, både
i innlandet ogi utlandet. Det er ikke
mange landsmøter, kongresser osv.
for døve hvor han ikke har vært med.
Han er også flittig med på møtene
som hans forening, ,Hedmark og
Oppland Døveforening, holder. Han
er godt kjent og har mange venner.
Vi kjenner ham som en hyggelig og
:munter, kamerat, og vi Sender ham
våre beste hilsener og gratulasjoner
i anledning 80 års dagen.

Nanna Hansen.

80 AR
, Birger Munch, Bruvoll i Nord
Odal, fyller 80 år 3. desember.

Munch er født i Grimstad på Sør
landet. Sammen med sin eldste bror,
flyttet han til Bruvoll julekvelden i
1915, og her bor han fremdeles. Han
har vært en dugelig arbeidskar, og,
han har hatt gardsarbeid, skogsar
beid og sagbruksarbeid. Særlig har
han trives godt med gardsarbeidet,
og han har fått medalje og diplom
for dyrkingsarbeid. Nå er han om
silier . blitt allierstrygdet, men..han

Gerd (f. Johansen) og .Elving An
dersson, som giftet seg 14.septe'm
ber i Bleket kirke, Udctevalla;
Sverige.



Alf Melgaard.

På Aker gard har Helene et kose
lig hjem, hvor hun viser stor gjest
frihet overfor slektninger og venner.
Og 50 års dagen vil bli feiret som
seg hør og bør, med mange gratu
lanter i hjemmet, sammen med hen
nes mor og to barn, slektninger og
venner.

Vi .sender den sjarmerende nest
formannen i vår forening våre beste
hilsener og gratulasjoner, i.anledning,·
dagen.

det hun bar utført. En vennlig og
sjarmerende dame er hun.

Helene har vært mttig deltaker på

stevner og større arrangementer
rundt omkring i landet. Hun har
deltatt i nesten alle landsmøtene si
den hun ble konfirmert i 1935, og
hun har også deltatt i tre nordiske
døvekongresser, hvor hun har vun
net mange venner og fått en stor
bekjentskapskrets.

I Vestfold Døveforening gjør
Helene 'på sin spesielle måte hel
hjertet innsats for Døvesaken, og
det har aldri falt henne inn å oppnå
personlig vinning. Beskjeden, men
med verdighet, utøver hun sine plik
ter på en eksemplarisk måte, slik at
vi naturlig betrakter henne som
foreningens «første dame».

50 AR
Randi Hillestad, Hafslo

fyller 50 år 12. desember.
Sogn,

NYTT FRA FORENINGENE
OSLO
3/12 ti: Døves Sportskll.l,bbs årsmøte. Møt

presis!
8/12 sø: Døves Smalfilmkll.lbb har årsmøte

med etterfølgende julebord for klubbens
medlemmer.

14/12 lø: Døves Sportsklubbs julebord.
15/12 sø: Døves Bridgeklubbs julebord.
22/12 sø: Døvegudstjeneste kl. 18.00 med

TY-opptak. Godt frammøte er ønskelig.
5/1 sø: Døveforeningen har j'uletrefest for

barn kl. 16.00. Godt program.
18/1 lø: Døveforeningen har juletrefest for

voksne.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortidi Oslo Døveforening,Svep 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.

ØSTFOLD

DRAMMEN
8/12 sø: Sammenkomst.
14/12 lø: julebord, UngdomsklUbben.
1S/12 sø: Foredrag ved opplysningskomi

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

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

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 Yie,
Porsgrunn.

VESTFOLD
27/12 fr: Juletrefest i Sandarherredshus kl.

16.00.

STAVANGER
30/11 lø: Døveforeningen har årsfest i

Døves hus.
1/12 sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11

ved Conrad Bonnevie-Svendsen.
5/12 to: Døveforeningen har formannsmøte

i Døves hus.
6/12 fr: Opplysningskomiteen . har møte i

Døves hus.
7/12Iø: Døveforeningen har diskusjonsmøte

i Døves hus.
15/12 sø: Gudstjeneste kl~ 11 ved pastor

Haraldseide; Nattverd. +

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

HEDMARK/OPPLAND
7/12 lø: Medlemsmøte kl. 18.00 i Folkets

Hus, Hamar.

JULETREFEST
Hedmark og Oppland Døveforening hol

der juletrefest i Håndverkeren 30. desember
kl. 19.00.

Yarm mat, smørbr d og kaffe.
Øl og vin fås kjøpt.
Pris pr. person kr. 15.-.
Underholdning med konkurranse.
Innmelding kan sendes til:

johanne Martinsen
Måsåbekkveien 26 2300 HAMAR
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BESTILLINGSSEDDEL

Til Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, 5000 BERGEN

Selg juleheftet «DØVES JUL» 1968!
En pen ekstra-inntekt venter deg! ! !

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 snarest oppnevne komiteer eller «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 kroner 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.
Klipp her! Klipp her!

.Julegave-forslag
Skal du gi en gave!
Tenk da over om et gave-abonnement på

Døves Tidsskrift kan være en passende gave.
Vi har trykt .gavekort for et års abon ne

ment på Døves Tidsskrift.
Denne gaven koster kr. 15.-, og mottake

ren vil da få en gave fra deg to ganger i
måneden gjennom et helt år!

Er du interessert i dette, så skriv til Døves
Tidsskrift, Møllendalsvn.17, 5000 Bergen.

BERGEN-STAVANGER
Den årlige klubbkampen i sjakk mellom

Døves Sjakklubb, Bergen, og Stavanger
Døves Sjakklubb holdes i Bergen Døvefore
nings lokaler, lørdag 28. desember. (Klokke
slett bestemmes senere.)

V.M. i Iynsjakl<
Etter klubbkampen arrangeres Vest

landsmesterskapet i lynsjakk.
Startkontingenten er kr. 5.- pr. person.

Døves Sjakklubb, Bergen.

Innmelding
sendes til Eilif Ohna, Erleveien 42a, 5030

Landås. - Siste frist er lørdag 7. desember.
De som ønsker hjelp med hotellplass, må
skrive om det i innmeldingen.

FEST - NYTTÅRSAFTEN
Som avslutting for D.M. i sjakk, holdes

fest med premieutdeling i Bergen Døve
forenings lokaler, nyttårsaften kl. 18.00.

Varm mat, kaffe, dans og mye moro!

Kr. 15.- pr. person. - Utenbys «turisten>som
skal være med på festen og ønsker hotell
plass, må skrive til Jon Olafsson, Nordre
Skogvei 67, 5000 Bergen.

Siste frist er lørdag 7. desember.

.......... stykker av juleheftet Døves jul 1968

Navn:

Adresse:

jeg bestiller

D.M. I SJAKK 1968
Døves Sjakklubb, Bergen, skal arrangere

Døvemesterskapet i sjakk 1 dagene søndag
29., mandag 30. og tirsdag 31. desember i
Bergen Døveforenings lokaler, Vestre Torv

gate 20a.

Startkontingent:
Klasse 1, kr. 20 pr. person, klasse 2 kr. 10,

og i lynsjakk kr. 10 pr. person.

DØVEK. OHNA I TRONDHEIM
Personer som ønsker råd og hjelp i per

sonlige anliggender kan treffe døvekonsu
lenten på kontoret i Døveforeningen i· da
gene torsdag 12/12, fredag 13/12 og lørdag
14/12, kl. 9-14. Etter ønske kan det avtales
annet møtested og -tid i de samme dagene.
Det beste er å skrive til døvekonsulenten
for nærmere avtale.

.-:-).. Sjakk

4/12 on: Ungdomsklubben.
6/12 fr: Døveforeningen.
11/12 on: Ungdomsgruppen har møte om

Unge Døves Kulturdager (som skal holdes
25.-26. oktober 1969).

12/12 to: Avsluttingsfest for tegnspråk
kursets deltakere og døve, i Handelsstan
den.

13/12 fr: Døveforeningen har forma·nns
møte, og senere holdes møte i opplys
ningskomiteen.

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

jul.

TRONDHEIM

BERGEN
3/12 ti: Dameklubben har julebord for sine

medlemmer i foreningen. Bare Dame
klubbens medlemmer har adgang.

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

5/12 to: Filmaftenved 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 i

foreningen. Bare medlemmer av ung
domsklubben har adgang.

11/12 on: Formannsmøte kl. 19.30 på styre
rommet.

12/12 to: Sverre Bjørø kåserer om «Skikk og
bruk, v/ Opplysningskomiteen.

14/12 lø: Idrettsklubben har julebord på
døvehytta, Totland.

15/12 sø: «Lucia-fest» på Døves Aldershjem
kl. 17.00, ved Døves menighetsråd.

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

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

for alle medlemmer av foreningen, med
bevertning og godt program.

27/12 fr: Juletrefest for barn i for. kl. 16.30

SOSIALSEKRETÆREN
Sosalsekretær Johan Moldekiev er på

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

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

Tirsdag kl. 19.00 til 21.00
Onsdag kl. 12.00 til 15.00
Torsdag kl. 12.00 til 15.00
Fredag kl. 12.00 ti 115.00
Lørdag kl. 10.00 ti 113.00

Kontorets telefon: 18321.

TEGNSPRÅK·KURS
Stavanger kr. Døveforening skal i januar

måned starte kurs i tegnspråk, og foreningen
er interessert i at de som vil delta melder
seg snarest til foreningen, adr. Saudagt. 11,
4000 Stavanger, evt. i telefon 30628 (Rop
eid) eller 62 809 (jerstad).

DØVEK. OHNA I STAVANGER
Per soner som ønsker hjel p og råd i per

sonlige anliggender kan treffe døvekonsu
lenten i lillesalen i Døves hus i dagene tors
dag 5/12, fredag 6/12 og lørdag 7/12, kl. 9
14. Etter ønske kan det avtales annet møte
sted og -tid i de samme dagene. Det
beste er å skrive til døvekonsulenten for
nærmere avtale.

24/12 ti (julaften): Familiegudstjeneste kl.
16 ved pastor Haraldseide.

28/12 lø: Juletrefest for døve foreldre med
barn og for hørende foreldre med døve
barn.

1/1 on (nyttårsdag): Gudstjeneste kl.11 ved
pastor Haraldseide.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

Døves Sportsklubb, Oslo,
seriemester 1968

5-kampstevne i Drammen
Johnny Olsen, Hamar, satte ny
døverekord

15. Geir Jensen lengdeu/t. 2.74 439
16. Reidar Jakobsen lengde ult. 2.74 .. 439
17. jon Stokvik kule 9.61 431
18. Jon Stokvik lengde ult 2.69 408
19. jon Stokvik 100 m 12.9 408
20. jan Thomassen kule 9.22 402

9.970
5. OSLO Il.
1. Brynjulf Dammen spyd 44.06 550
2. Odd Landehagen spyd 43.84 547
3. Odd Landehagen 3000 m 10.06.0 .. 542
4. Odd Landehagen 5000 m 17.42.8 .. 535
5. Odd Landehagen 1500 m 4.41.0 . .. 518
6. Tor Hammerborg lengde ult. 2.83. 494
7. Tor Hammerborg høyde 1.60 493
8. Henry Lillejord 100 m 12.5 482
9. Odd Landehagen 1000 m 3.00.0 479

10. Henry Lillejord lengde 5.40 468
11. Broder Gundersen spyd 38.06 461
12. Tor Hammerborg høyde ult. 1.37 . 442
13. Odd Landehagen 800 m 2.22.3 423
14. Tor Hammerborg 100 m 12.9 408
15. Tor Hammerborg spyd 33.90 395
16. Einar Walbækken 100 m 13.0 390
17. Tor Hammerborglengde 5.02 376
18. Age Melbye 100 m 13.1 373
19. Broder Gundersen, høyde ult. 1.31 366
20. Viggo Elvenes lengde ult. 2.57 .... 333

9.074
6. 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 35.03 584
6. Trygve Gunnarrud 400 m 55.7 576
7. johnny Olsen kule 10.40 490
8. Kåre Johansen spyd 43.20 538
9. Alfred Vangen 800 m 2.14.5 525

10. Alfred Vangen 1500 m 4.55.9 430
11. Alfred Vangen 200 ni 27.0 401
12. Kåre Johansen diskos 25.74 373
13. Kåre Johansen kule 8.82 371
14. Alfred Vangen spyd 27.95 294
15. Alfred Vangen lengde 4.56 261
16. Alfred Vangen diskos 17.29 145

7.493
7. STAVANGER
1. Magnar Rosland 800 m 2.15.0 518
2. Gaute Stangeland 100 m 12.4 501
3. Gaute Stangeland 200 m 26.3 452
4. Magnar Rosland 100 m 12.9 408
5. Bjørn Jerstad spyd 32.60 374
6. Sem Bratland spyd 32.12 366
7. Gaute Stangeland 800 m 2.27.5 362
8. Arnulf Pedersen lengde 4.70 296

3.277

Det var svært surt den dagen
HeUas-Døve holdt sitt 5-kampstevne
på Marienlyst i begynnelsen av ok
tober, men tross det ble det likevel
ny døverekord ved Johnny Olsen,
med resultatet 2.823 p.!

Der deltok 5 deltakere, to fra
Hamar, to fra Drammen og 1 fra
Oslo, og fra forbundet var forman
nen F. M. Tenden og kasserer Jarle
Lid møtt fram for å bistå med av~

viklingen.
Formannen i Hellas-Døve, Rolf

Hansen, sto som stevneleder og fore-

659
656
655
645
623
617
586
580
580
566
564
556
550
548
537
531
531
526
522
505

11.537

710
687
680
643
628
599
555
546
540
524
523
523
479
475
441
395
366
295
324
218

10.151

2. BERGEN
1. Pål Kjellid 400 m 53.5 .
2. KjeilO. Olsen 800 m 2.05.6 .
3. Kjell O. Olsen 1500 m 4.20.6 .
4. Kjel! O. Olsen 3000 m 9.32.8 .
5. Pål Kjellid 800 m 2.07.7 .
6. Willy johansen spyd 48.82 .
7. KjeilO. Olsen 5000 m 17.11.8 .
8. KjeilO. Olsen 400 m 55.6 .
9. Pål Kjellid 100 m 12.0 .

10. Kjell Fiskergård høyde ult. 1.47 .
11. Kjell Fiskergård tresteg 11.96 .
12. Pål Kjellid 200 m 25.0 .
13. Pål Kjellid 3000 m 10.03.4 .
14. Pål Kjellid 1500 m 4.36.3 .
15. KjeilO. Olsen lengde ult. 2.90 .
16. Alfinn Nordøy lengde ult. 2.89 .
17. Kjell Fiskergård lengde ult. 2.89 ..
18. Svein Tømmerbakke spyd 42.36 ...
19. Svein Tømmerbakke diskos 32.14 .
20. Svein Tømmerbakke kule 10.62

3. DRAMMEN
1. Erik O. johansen 100 m 11.4
2. Bjarne Gunnerud høyde ult. 1.57 ..
3. Bjarne Gunnerud høyde 1.80 .
4. Bjarne Gunnerud 100 m 11.7 .
5. Erik O. johansen tresteg 12.55 .
6. Erik O. Johansen 200 m 24.5 .
7. Bjarne Gunnerud lengde ult. 2.93
8. Bjarne Gunnerud lengde 5.74 .
9. Erik O. Johansen høyde 1.65 .

10. Erik O. Johansen 400 m 57.2 .
11. Erik O. Johansen lengde 5.64 .
12. Bjarne Gunnerud 200 m 25.4 .
13. Magne Gaustad diskos 30:20 .
14. Magne Gaustad kule 10.20 .
15. Magne Gaustad spyd 36.72 .
16. Torstein Bernås lengde ult. 2.67 ..
17. Magne Gaustad høyde ult. 1.31 ...
18. Nils E. Holtungen lengde u/t.2.51
19. Magne Gaustad 200 m 28.1 .
20. Magne Gaustad lengde ult. 2.39

4. 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. Olaf Garberg høyde 1.65 540
7. Geir Jensen høyde ult. 1.42 505
8. Jon Stokvik høyde 1.60 493
9. Olav Moen lengde ult. 2.81 481

10. Arnt Naurstad slegge 29.12 472
11. Jon Sto kvi k lengde 5.41 470
12. Arnt Naurstad 100 m 12.6 463
13. Jon Pettersen 100 m 12.6 463
14. Reidar Jakobsen 100 m 12.7 444

Så gikk det da. slik vi ventet, at
Døves Sportsklubb, Oslo, ble årets
seriemester, og vi gratulerer guttene
med fin innsats! Med poengsummen
13.271 lå de hele 1.734 poeng foran
nr. 2, Bergen, og det er jo en ganske
stor margin. For fjorårets seriemes
ter, Trondheim, ble det i år en vold
som tilbakegang; ja, baksmellen var
så stor at laget falt helt ned på 4.
plass, og ble forbigått av Hellas
Døve, Drammen. Både Oslo og
Bergen viste framgang fra i fjor,
mens Drammen har en svak tilbake
gang, og Hamar har gått mye til
bake. Gledelig er det at Stavanger i
siste omgang er kommet med i serien,
og så sier vi takk for denne gang,
og starter så på ny frisk med serien
1969!

Vi vil gjerne med det samme gjøre
merksam på at innendørsidretten er
en utmerket grunntrening for som
merens konkurranser på bane, og vi
håper at de aktive blir ofte å se på
deltakerlisten ved stevner i tiden
framover. Vi bringer her de endelige
resultater fra serien 1968.

1. OSLO I.
1. Reidar Brenden 10.000 m 31.48.2 .. 828
2. Reidar Brenden 5.000 m 15.14.6 808
3. Reidar Brenden 3.000 m 8.49.6 799
4. R. Brenden 3.000 m hinder 9.43.4 .. 788
5. Reidar Brenden 1500 m 4.06.0 767
6. Per Chr. Larsen 100 m 11.3 733
7. Reidar Brenden 2000 m 5.53.4 708
8. Tore Christiansen 800 m 2.05.1 663
9. Tore Christiansen tresteg 12.70 644

10. Tore Christiansen 400 m 53.9 644
11. Per Chr. Larsen lengde ult. 3.02 .. 609
12. Gunnar Kvitvær tresteg 12.27 .... 598
13. Harald Angeltvedt 800 m 2.09.8 .. 592
14. Gunnar Kvitvær lengde 5.94 591
15. Harald Angeltvedt 3000 m 9.50.2 . 590
16. Terje Karlsen spyd 46.86 590
17. Tore Christiansen 400 m hekk 1.04.5 587
18. Tore Christiansen 1500 m 4.30.5 .. 586
19. Harald Angeltvedt 1500 m 4.30.7 .. 585
20. Gunnar Kvitvær høyde 1.68 569

13.271
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tok premieutdelingen på banen etter
av:stuttingen.Resultatet ble:
1. Johnny Olsen, Hamar ... 2823 p.

(ny døverekord)
Lengde 5.81, spyd 46.98200 m
25.3, diskos 33.86 1500 m 4.31.5

2. Tore Christiansen, Oslo .. 2397 p.
Lengde 5.66, spyd 36.15, 200m
25.6, diskos 24.62, 1500m 4.30.5

3. Bj. Gunnerud, Drammen 2058 p.
Lengde 5.44, spyd 37.59, 200 m
25.4, diskos 25.86, 1500m 5.37.0

4. M. Gaustad, Drammen . 1643 p.
Lengde 4.44, spyd 36.72,200 m
28.1, diskos 29.46, 1500 m 5.47.5

5. Alfred Vangen, Hamar . 1531 p.
Lengde 4.56, spyd 27.95,200 m
27.0, diskos 17.29,1500 m 4.55.9

DRAMMEN

Siden sist har Erik O. Johansen
vært i ilden ved et seriestevne på
Marienlyst 9/9, og resultatet ble
årets beste tid på 200 m med tiden
24.5.

Magne Gaustad har kastet disko
sen 30.20, og nå er det slutt på årets
utendørssesong.

Når dette le3es er man i full gang
med forberedelsene til neste se
song, som virkelig blir n~e å satse
for. En tur til Verdensidrettslekene i
Jugoslavia lokker, men skal man ha
sjanser til å komme med, må man
allerede nå legge opp treningen for
neste sesong, og vi i Drammen hå
per at Hellas-Døve skal klare å få
med 3 mann til verdenslekene!

Fi-Jo.

BERGEN

5-kamp på Skansemyren 12. ok
tober. Det deltok 3 deltakere, men
bare Pål Kjellid fullførte 5-kampen.
Hans største svakhet var kast
øvelsene. Pål Kjellids 5-kamp-serie:
5.64 i lengde, spyd 25.60, 200 m 25.1,
diskos 19.93, og 1500 m 4.36.3
(lengde 523 p., spyd 250 p., 200 m
548 p., diskos 221 p. og 1500 m
548 p., sum 2090 p.). Det var dårlig
vær og noen skolegutter fra yrkes
skolen var med i kule, lengde og
diskos. Flere gutter kunne ikke
komme p.g.a. at de aller fleste for
beredte seg til konkurranser i for
bindelse med kulturdagene.

Vestlandsserien : Døves I.K. i 3.
divisjon, 16 øvelser med 9.007 p.,
mot i fjor 8.455 p. Litt framgang.

Klubbmesterskapet ble avviklet
på Skansemyren 12. oktober:
Lengde 1. Pål Kjellid 5.64

2. Godthard Langeland 5.15
3. Sv. Tømmerbakke .. 4.22

Spyd 1. Sv. Tømmerbakke . 40.20
2. Reidar Saltnes 28.59
3. Pål Kjellid 25.60
4. G. Langeland 23.04

200 ill 1. Pål Kjellid 25.1
2. G. Langeland 27.1

Diskos 1. Sv. Tømmerbakke . 29.31
2. Reidar Saltnes '" 22.79

5-kamp: Pål Kjellid vant 2. aksje
i oldboys-pokalen, som må vinnes 3
ganger med res. over 2000 poeng.
I fjor hadde Pål 2.070 og i år altså
2.090. Vi i Bergens-Døve vil i før3te
rekke takke Kjell O. Olsen, Pål
Kjellid, Kjell Fiskergård og Svein
Tømmerbakke, som har deltatt i flest
konkurranser og skaffet flere tusen
poeng i serien.

Takk også til alle som deltok in
nendørs og andre døve i Bergens
klubben for god innsats i idrett 1968.

Nils J. B}ørø.

HAMAR

J. Olsen kretsm. i 5 kamp!
Lørdag 29/9 arrangerte Ottestad

I.L. kretsmesterskap i 5-kamp på
Ottestad stadion. Stevnet begynte
kl. 16.00, men før det, hadde det
regnet hele dagen. Det var opphold
under 5-kampen, så deltakerne slapp
å bli våte, men baneforholdene var
deretter.

Hamar Døves Idrettslag fikk sitt
2. kretsmesterskap ved Johnny Olsen
som seiret i seniorklassen på 2.645 p.

Enkeltresultatene var: lengde
5.84, spyd 47.82, 200 m 25.0, diskos
31.04 og 1500 m 4.43.7. Det ble dår
lig tid til oppvarming, grunnet været,
og det var lenge uvisst om det ble
noe arrangement. Løpsresultatene
ble deretter, men siden det ble K.M.
var alt såre vel. Med bedre forhold
hadde det vært mulig med ny døve
rekord.

'l<-

Samme dag var det skogsløp på
Furuberget, med Hamar Garnison
som arrangør. Løpet, som blir kalt
«Furuberget rundt», er et årvisst ar
rangement. Der stillte Bjørn Bekke
vold og Alfred Vangen opp, og denne
gangen var det Bjørn som ble best,
etter i tidligere løp å være blitt slått
av Vangen. Tidene ble: Bjørn Bekke
vold 39.45 og Alfred Vangen 40.41,
under elendige forhold. Jo-ol.

TRONDHEIM

Ved et stevne på Åsmyr stadion i
Bodø deltok Arnt Naurstad på
100 m og fikk tiden 12.6, ny pers.
rek. Han deltok også i slegge og fikk
også her notert pers. rek. med 29.12.

Ved et lagseriestevne i Trondheim,
arr. Rapp, startet Jan Thomassen i
spyd og fikk 41.18. Det blåste en
sterk motvind under stevnet.

Fri-idrettskretsens avsluttings-
ukes siste stevne ble arrangert av
Døves Idrettslag 1. oktober, med
bra deltakelse. Olaf Garberg kastet
51.16 i slegge.

KLUBBMESTERSKAP
ble holdt på Lerkendal stadion og

hadde i det sure været samlet liten
deltakelse. Resultatene ble:
100 m

1. Jon Pettersen 12.6
2. Reidar Jakobsen 12.7
3. Jon Stokvik 12.9

400 m
1. Ingolf Rønning 61.3
2. Reidar Jakobsen 61.8
3. Jon Pettersen " 63.0
4. Steinar Grongstad 63.5

1500 m
1. Steinar Grongstad ..... 5.44.0

Kule
1. Olaf Garberg 10.94
2. Jon Stokvik 8.97
3. Jon Pettersen. . . . . . . . .. 8.63
4. Reidar Jakobsen. . . . . .. 7.97

Høyde:
1. Olaf Ga.rberg 1.65
2. Jon Stokvik 1.60
3. Ingolf Rønning 1.45

Lengde
1. Jon Stokvik 5.20
2. Kåre Jakola 4.96

Kåre Jakola, oppm.

STAVANGER

Vel, nå kommer vi i Stavanger
med noen resultater til serien, og
vi håper at dette vil bli en god be
gynnelse.

7. oktober deltok Gaute Stange
land og Magnar Rosland på 100 m
og 800 m. Begge kom sent ut i star
ten på 100 m, men likevel løp Stan
geland på 12.4, hans andre løp i år.
Han er et fint sprinteremne. Ros
land fikk 12.9. På 800 m startet
begge for første gang, og her fikk
Magnar Rosland 2.15.0, mens Stan
geland løp på 2.27.5. Rosland hadde
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skadet foten, men stilte likevel opp.
8. oktober deltok Gaute Stange

land på 400 m, og vant sitt heat på
60.3. Han løp meget bra på denne
distansen. Arnulf Pedersen var også
med i lengde og hoppet 4.70 i første
hopp, men måtte bryte på grunn av
strekk i låret.

9. oktober løp Stangeland 200 m
på 26.3. Bjørn J erstad og Sem Brat
land deltok i spyd. Bjørn fikk 32.60
og Sem 32.13. Været var fint, men
kaldt, 3å resultatene ble ikke de
aller beste. Nå er det gledelig å se at
disse to har fattet interesse for fri
idrett. I år ei vi ikke medlem av fri
idrettskretsen, men til neste år skal
vi melde oss inn, og da blir det an
ledning for disse t.o til å delt.a i
mange flere stevner.

Vårt lag har holdt klubbmest.er
skap i fri-idrett i 5 øvelser, og resul
tatet ble:

100 m
1. Magnar Rosland 12.3
2. Gaute Stangeland 13.0
3. Arnulf Pedersen 13.1

400 m
1. Magnar Rosland 58.3
2. Gaute Stangeland 62.0

1500 m
1. Magnar Rosland 4.45.5

(ny klubbrekord)
2. Gaute Stangeland 5.02.0

at det startet 7 deltakere. Det var
ikke noen spesiell favoritt etter Per
Byvolds svake skyting i D.M., så det
hele var uvisst og outsiderpreget.
Men etter mesterskapet skillte Per
Byvold oeg ut som lagets desidert
beste skytter, og det tyder på at
hans nye gevær begynner å finne seg
vel hjemme i hans hender. Innstil
lingen av dioptersiktet har vært dår
lig tidligere, men med litt bedre
trening og kjennskap til geværet,
har resultatene begynt å vise seg.
Med resultatet i dag, ville Byvold
plassert seg som nr. 4 i D.M. på
100 m, og med litt mere trening vil
han hevde seg i toppen og blir da
ikke å spøke med.

Til å være første gang, viste de
andre habil skyt.ing. Nå skortet det
på kjennskap til geværet samt skyte
teknikk, men med mere trening vil
nivået bli høynet..

For Johnny Olsens vedkommende
var han best i stående, men hans
knestående trakk sluttsummen be
traktelig ned. Det ble en spennende
duell mellom Skriden, Vangen, Ref
sahl og Arne Olsen, hvor Skriden

1. Per Byvold 42 p.
2. Johnny Olsen 39 »
3. Erling Skriden 34 »
4. Alfred Vangen 38 »
5. Jan Refsahl. . . . . . . . . . . . . 42 »
6. Arne Olsen 17 »
7. G. Bjørklund 10 »

trakk det lengste strå. Bjørkelund
var litt uheldig ved å skyte på andres
skiver, men hans skyting fortalte at
også der kunne vi fått en god
skytter. De fleste skjøt med 22-ka
liber, men Kragen ville vært å fore
trekke. Selv om alle geværene var
riktig innstillt, tror jeg Kragen trek
ker best, grunnet større slagkraft.

Trass i at det var første gang at de
6 guttene skjøt i en slik konkur
ranse, viste de etter forholdene god
skyting, og det spørs om ikke Hamar
D.I.L. må slå et slag for skyting,
idet denne gren vil passe best for
medlemmene der, som i de fleste
tilfelle har lagt den aktive idretten
på hyllen.

Etter skytingen fikk alle skytterne
innbydelse til Hamar I.L.s miniatyr
gruppes innendørsskyting gjennom
vinteren i Hamarhallen, og det er å
håpe guttene tar imot denne innby
delsen, idet det gir fin trening for opp
øvelsen av skyteferdigheten til neste
sesong, hvor vi da håper Hamar
D.I.L. vil stille opp med flere skyt
tere i D.M. - Resultatlisten ser
slik ut:

+ 38 + 46 = 126 p. + 93 = 219 p.
+ 40 + 26 = 105 » + 74 = 179 »
+ 26 + 36 = 96» + 65 = 161 »
+ 25 + 34 = 97» + 48 = 145 »
+ 27 + 18 = 87» + 57 = 144 »
+ 35 + 35 = 87» + 49 = 136 »
+ 18 + 32 = 60» + 54 = 114 »

Bare kr. 15.- pr. år!
Adr.: Møllendalsveien 17, 5000 Bergen

Kule
1. Sem Bratland 9.88
2. Arnulf Pedersen 9.57
3. Gabriel Rafoss 9.20

Lengde
1. Arnulf Pedersen 5.16

Vi har hatt besøk av Bergen Døves
Idrettsklubb til en fotballkamp, og
result.atet. ble at Stavanger vant.
kampen med 8-2.

A. Pedersen, sekr.

Hamar

Klubbmesterskap i skyting
på Hamar

13110 hadde Hamar Døves Id
rettslag klubbmesterskap i skyting
på Hamar og Omegns Skytterlags
bane, samme sted som D.M. ble
holdt. Været var med oss, skiftende
vær, med solgløtt og 10 plussgrader.

Laget var litt spent på deltakel
sen, men ble gledelig overrasket over
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I Oslo Døves Skytterlag I
Høstskytingen i Oslo Døves Skytterlag

Siste skyting i høst foregikk på
0streheim over 300 m, 12. oktober.
Det blåste litt for mye, og det var
svært mørkt vær, så skytingen ble
litt vanskelig.

Skytingen var lagt opp som en
klasse og grunnlag. De beste resul
tater ble:

Klassen:
5 skudd ligg., 5 stå., og 5 kne.
2. og 3 kl.:

1. Anders Haukedalen ... 116 p.
2. Erik Andresen . . . . . . . . 114 »
3. Åge Pedersen 106 »
4. Einar Walbækken . . . .. 78»

Kl. 1:
1. Kjell Nysted 102 p.
2. Omar Martinsen 72»

Grunnlaget:
3. skudd stå., 3 kne., og 4 ligg.:
2. og 3. kl.:

1. Erik Andresen .
2. Anders Haukedalen .
3. Åge Pedersen .
4. Einar Walbækken .

Kl. 1:
1. Omar Martinsen
2. Kjell Nysted .

Også DU
bø r abon ne re på

85 p.
78 »
74 »
70 »

79 p.
73 »



AfS Elopak Ltd. - Hegdehaugsvn. 31, Oslo 3

O. Henriksens Sønner A.s
Etablert 1904

AUT. RØRLEGGER - RØRHANDEL
Sentralbord telefon 15840

FREDRIKSTAD

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 20080

TRONDHEIM

AL

Aal Sparebank
Største banken i Hallingdal
Ekspedisjonstid: 9-14

Kaffestova A.L
BODØ

Middag - Godt utvalg i kaker og lefser
Møtelokaler - Kongressmiddager

Nye lOkaler

Helmer Staubo & Co.
Haakon VlI's gt. 1

OSLO

Egil Ingebrigtsen
Dagligvarer, foto, musikk, sport

bok- og papirhandel

Telefon 6151 *
GLOMFJORD

TOYOTA

Johs. Gurholt & Co.
Ved Plesnerparken - SKI EN

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIK

SANDVIKA
Telefon *540690

UHELL MED BILEN.

RING *606090

DAG OG NATT

VIKING
REDNINGSTJENESTE A.S

Bilbransjens eget selskap

Hovedkontor: Eil. Sundtsgt. 41, Oslo

P. E. Berger A.s
Kontor: Stortingsgt. 30
Tlf. 415432 - 411359 - OSLO

EN GROS-SALG
Fiskehallen - Tlf. 426634 - 41 3372

Løngseth Industri A.s

Postadresse: SKI
Telefon 8621 40

Flagg, Vimpler etc. - Tekstiltrykkeri

A.s Ingeniør Gran
Rosenkrantzgt. 75
Postboks 1

3001 DRAMMEN

Det nye

CENTRAL HOTELL
ønsker Dem velkommen til Tromsø

90 rom, 150 senger. 42 rom med egne toalett
og bad. Rimelige priser. - Beliggenhet i byens
hjerte, ved dampskipskaien og busstasjon. Stor
parkeringsplass. Hyggelig betjening.
Fr. Langesgt. 10 - Sentralbord 81 680

Innehaver: EG IL KJÆ R
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EGERSUND

Sunnmøre Meieri

ÅLESUND

SAND SPAREBANK
Forvaltningskapital .. 19 mill. kr.
Egne fonds .. . . . . . . 1,3 -»-

Telefon 51107

SAND i Ryfylke

GULLBOTN TURISTHEIM
Varmt og kaldt vann på alle rom.
Mottar gjester for kortere og lengre tid

GULLBOTN - TRENGEREID
Telefon 40930

Fiskevann og båter er disponible

Storgata 41 - 43 - 45

M O L D E

JOHS. H. T0SSEBRO A·S

~J'W
M.B.T.L.

Engen 19 - Telefon 13964

BERGEN

Industri huset - Prof. Hanstensgt. 58

BERGEN

Telefon 32 340 - 32 341

~~_ i

BERSERK FABRIKKER A-S
\~~ l

Døves Trykkeri A.s - Bergen

KRISTIANSUND N.

Sentral bord 74 322


