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Avhengig av
NABOEN

Sehweizerisehe Gehorlosen-Zeitung (artikkelen på neste side) setter fingeren på noe
som er meget viktig for den døve/sterkt tunghørte: Forholdet til naboene - vår av
hengighet av gode og hensynsfulle naboer. Dette er et forhold som vi kanskje har
ofret for liten oppmerksomhet, men som har så stor betydning for den enkelte døve
at det avgjort er på sin plass med en sterk appell til hver enkelt om å beflitte seg
på å være meget omtenksom, høflig, hjelpsom og vennlig overfor naboen. I et sam
funn er vi alle mer eller mindre avhengige av forholdet til de menneskene vi bor i
nærheten av, men den døve vil være i en spesielt vanskelig situasjon dersom hans
nærmeste naboer ikke er innstiIlt på å være ham til hjelp i et knipetak. Og her er
det viktig at den døve ikke forholder seg passiv. Han må, i egen interesse - som en
dyd av nødvendighet - selv gjøre sitt ytterste for at forholdet til naboene til en hver
tid skal være tilfredsstillende. Den døve må foregå med det gode eksemplet. Han
må være den gode nabo for sine naboer. Her kan en ikke påberope seg rettigheter
eller krav om likestilling. Som regel vil det ikke en gang være nok at en oppfyller
sine forpliktelser og viser alminnelig høflighet. En må sikre seg naboens velvilje.
En må bøye seg for den kjensgjerning at en er avhengig av naboene, med de men
neskelige svakhetene disse har.

De døve som opplevde krigsårene, vil nok bedre enn noen andre ha forstått betyd
ningen av et godt naboforhold. Når flyalarmen gikk, gjaldt det om å bli varslet og
komme seg i sikkerhet fortest mulig. De døve lærte å verdsette sine naboer. Den
gode naboen var gull verdt. - Men det gjelder ikke bare i krigstid. Ved brann og
annen katastrofe vil situasjonen være den samme. Det kan skje når som helst, og
naboen vil derfor alltid være en uhyre viktig person for oss.

I det hele tatt er de sterkt hørselshemmetes trivsel og trygghet i stor utstrekning
avhengig av forholdet til naboene. A leve i fred med naboene er et stort gode, og
heldig er den døve som står på så god fot med sine hørende naboer at han vet at
naboene vil ta hensyn til ham og hjelpe ham med telefonkontakt når det er behov
for det, gi ham nødvendige informasjoner som han ellers kanskje ikke vil få. Gode
naboer er løsningen på ett av våre største problemer når det gjelder våre muligheter
til å tilpasse oss i samfunnet.

Th.S.
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En sak av meget stor betydning for døve og tunghørte:

GODE NABO-FORHOLD
Om dette emnet skriver «Schweizerischen
Gehorlosen-Zeitung') :

De menneskene som bor i våre nær
meste omgivelser, kaller vi naboer. Kan
skje er det en vei som skiller oss fra na
boen, kanskje et hagegjerde. I boligblok
kene er det kanskje bare en vegg som skil
ler oss fra nærmeste nabo. Men naboer er
noe vi alle har, og vi er også selv naboer
for andre. Derfor er emnet naboskap noe
som angår hver enkelt av oss.

I vårt forhold til våre naboer har vi
sikkert allerede gjort både gode og dårlige
erfaringer. Noen av dem har vi lært å
kjenne som hyggelige og elskverdige
mennesker. Andre er kanskje uvennlige,
og til og med ondskapsfulle, mennesker
som vi helst vil holde oss borte fra.

Det kan ofte være vanskelig å leve i fred
med naboene. Et ord sagt i tankeløshet,
eller en liten «synd,) eller forsømmelse, kan
være nok til å ødelegge forholdet mellom
naboer. Ofte blir det direkte fiendskap
mellom naboer, fordi en ikkli) har tatt de
nødvendige gjensidige hensyn, eller fordi
en ikke har klart å beherske seg.

Den som en gang har bodd et sted hvor
forholdet til naboene var (<forgiftet,) av
krangel-han vil i framtiden sette dobbelt
pris på å ha gode naboer, og han vil da
selv gjøre sitt beste for å skape og bevare
godt forhold til sine naboer.

De døve er spesielt avhengige
av gode nahoer

Vi døve har spesielt stort behov for
hjelpesomme og forståelsesfulle naboer.
Hørsels- og tale-problemene våre kan når
som helst føre oss opp i vanskelige situa
sjoner, og da kan det være en lykke for
oss om vi har gode naboer. Bare tenk på
det behovet vi har for å få hjelp til å tele
fonere. Hvis vi ved et uhell eller sykdom
i vårt hjem plutselig trenger lege - da vil
vi forstå hva det betyr for oss å ha en god
nabo. Likedan hvis det er noen som tren
ger å få gitt oss en rask beskjed. Da er vi
heldige om vi har en god nabo som er
villig til å ta imot slike beskjeder for oss i
telefonen, og komme med beskjedene til
oss. Vi er også heldige hvis vi har hen
synsfulle naboer som kommer til oss og
gjør oss oppmerksom på viktige ting som
vi ellers kanskje ikke får kjennskap til.

Det er dessverre blant de døve noen
som oppfører seg slik at det blir vanskelig
for de hørende naboene å være snille og
hjelpsomme. Når vi døve er så avhengige
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av gode naboer, må vi selv være meget
nøye med å være gode naboer. Vi må være
meget omtenksomme, og vi må gjøre vårt
beste for å unngå krangel med naboene.
Ofte skal det svært lite til før nabofor
holdet blir ødelagt, og dette vil alltid gå
sterkest ut over oss selv.

Et lite eksempel : Nylig kom en ung døv
mor og klaget over sin hørende nabo.
Hun hadde bedt nabokonen gjøre seg en
liten tjeneste, men var blitt avvist. Nabo
konen ville ikke hjelpe henne mere. Hva
var grunnen? - Det viste seg at det hadde
vært et godt naboforhold lenge, men en
dag hadde det vært en liten trette. Den
hørende damen glemte dette fort og trodde
de var gode venner igjen med det samme
tretten var over. Men den døve damen
var fornærmet og ville ikke hilse på nabo
konen mere, og så ble forholdet ødelagt.
Fordi den døve damen hadde sluttet å
hilse, hadde den hørende nabokonen be
stemt seg for ikke å hjelpe henne mere.

DØVT PAR FIKK
VifLSESFORBUD
En byfogd har satt sinnene i kok
i Tyskland fordi han i månedsvis
har nektet å vie et døvt par. Før
han gjør det, har han sagt, skal
kvinnen lære seg tegnspråket, slik
at hun kan forstå hva vielsen går
ut på!

Både kvinnen, og mannen hun
vil gifte seg med, er døve og har
vært det i hele sitt liv. De lærte
hverandre å kjenne for et par år
siden, og de siste syv månedene har
de vært forlovet. Han er gartner
og 28 år, hun er hushjelp og 34.
Da paret med foreldrenes hjelp be
stillte vielsen, fikk de avslag. By
fogden forklarte at under vielEen
av døve må det i følge loven være
til stede en tolk som kan oversette
formalitetene. Men i dette tilfellet
kunne ikke tolken forstå bruden,
og derfor kunne heller ingen vielse
finne sted.

Om to måneder venter hun barn,
men selv ikke det synes by
fogden er en formildende omsten
dighet. (,Uekte barn finnes i tusen
vis'), sier han forarget.

Og nå var den døve damen fortvilet. Nå
var det ingen som ville se etter den døve
damens baby når hun måtte skynde seg
avsted et ærend og ikke kunne ta med seg
babyen. Hvis den døve damen hadde vært
fornuftig, ville hun ha sluppet dette pro
blemet. Litt tankeløs uhøflighet hadde
ødelagt naboforholdet. Den døve damen
hadde fått hard straff for det.

8nnå oppnnerkso~eter

gir gode resultater
Det er alltid mange muligheter for å

skape og bevare et godt nabo-forhold. Vi
kan vise våre naboer små oppmerksom
heter, være hjelpsomme, vise takknem
lighet, og kanskje gi en liten presang som
takk for hjelpen. Da oppnår vi å bevare
det gode vennskaEet, og vi kan med større
frimodighet be om nye tjenester hos
naboene.

Jeg vil gjerne nevne noen eksempler fra
mitt eget tilfelle. Jeg er i den heldige
situasjon at jeg har eget hus. Jeg vil
gjerne har et godt forhold til mine naboer.
En av naboene bor slik at han må ta en
lengere omvei for å komme ut til hoved
veien. Jeg tilbød ham å bruke veien gjen
nom min hage, og det ble han meget takk
nemlig for. Nå bruker han gjerne veien
over min eiendom, og vi er de beste ven
ner. En annen nabo, som har sagt seg
villig til å ta imot viktige telefonbeskjeder
til meg, og som også hjelper meg å tele
fonere når jeg må ha hjelp til det, får for
syne seg av overfloden i frukthagen min
om høsten.

Disse tingene koster meg ingen ting,
men det har hatt en fabelaktig virkning
på naboforholdet. Vi er de beste venner.
Vi tar hensyn til hverandre, og de er meget
ivrige etter å være meg til hjelp. Jeg lever
i fred med mine naboer.

Det viser seg alltid å være muligheter
for å opprette et godt forhold til naboene,
og bevare dette. Det gjelder snarest mulig
å ta initiativet for å rette på eventuelle
misforhold, oppklare uoverensstemmelser
og gjenopprette et godt (,klima'). Vi døve
må bare ikke vente på at den andre parten
skal begynne, for det er først og fremst
vi som blir skadelidende i tilfelle dårlig
forhold til naboene. Vi må derfor selv
gjøre det som er nødvendig for å rette på
forholdene. Vi må ikke pukke på at vi
har rett. Vi må ikke være fornærmet om
naboen holder på sine rettigheter. Det er
likegyldig hvem som har rett eller urett.
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Integreringen i Sverige
Bedre at hørende barn går i døvesko'le?

Sveriges Dovas Riksforbund er ikke til
freds med den integrerte undervisningen
en har i landet i dag. De døve barna som
går i skoler for hørende, er en altfor liten
minoritet og får store kontakt-vansker
blant de hørende barna. Vi må få en an
nerledes fordeling av hørselsskadde og
hørende i skolene.

Det ideelle ville være at en minoritet hø
rende barn kunne gå i skoler for hørsels
skadde. Men da ville det oppstå store pro
blemer fordi de hørende barna ville lære
mye fortere enn de andre. Noe må imid
lertid gjøres med problemet. - Dessuten
finnes det altfor få lærere som behersker
tegnspråket, og dette fører til at under
visningen av de hørselsskadde blir man
gelfull.

Dette var noen av de problemene som
en delegasjon fra Sveriges Dovas Riks-

forbund la fram for den nye undervis
ningsministeren, Ingvar Carlsson, ved en
konferanse Il. november i fjor. Delega
sjonen bestod av forbundsformann Harry
Fredriksson, fru Astrid Fredriksson (tolk),
forstanderen for de døves folkehøyskole,
Lars Kruth, professor Gote Hansson, som
er ekspert på hørselsskader, og direktør
Lars Nyman, som er far til et hørsels
skadd barn.

Delegasjonens målsetting var å infor
mere undervisningsministeren om de pro
blemene en må ta hensyn til når det gjel
der undervisning av døve barn. Under
visningsministeren lovet å ta kontakt med
de organisasjonene og myndighetene som
har ansvaret for undervisningen av døve,
for sammen med disse å undersøke hva
som kan gjøres for å forbedre undervis
ningen.

r----------------~\

Norske Døves

Landsforbund

Hovedkontor:

Mølledalsveien 17, 5000 Bergen
Albert Breiteig, forbundssekretær
Eilif Obna, døvekonsulent
Telefonsentral: 94996
Bankgiro: 8401.07.00840
Postgiro: 70669

Avdelingskontor Oslo:

Nordisk foto-konkurranse 1970

Sven Brunsgt. 7, Oslo 1
John Vigrestad, døvekonsnlent
(Treffes sikrest kl. 11-]4)
Telefon: 2037 8n
Bankgiro: 5028.05.04669

Døves Tidsskrift:

I forbindelse med XI Nordiska kongressen
for dova i Orebro, Sverige, 10.-14. august
1970, innbyr Sveriges Dovas Riksforbund
til en nordisk fotokonkurranse for døve.

Regler for konkurranse:
Motiv: Fritt valg.
Antall bilder: Høyst 3 bilder pr. person.
Bildestørrelse : Høyde høyst 23 cm.

Bredde høyst 40 cm.
Alle bildene skal være montert på kar

tong.

Hovedsaken er at det som er nødvendig
blir gjort for å få slutt på uvennskap. Og
vi døve må i egen interesse gjøre vårt
beste for at naboene skal være våre ven
ner, villige til å hjelpe oss i knipetak, når
vi trenger hjelp av deres hørsel. Om vi
kanskje ikke oppnår å bli bestevenner med
alle naboene, kan vi ihvertfall oppnå å
leve i fred med dem.

Frist for innsending: l. juli 1970.
avnet på innsenderen skal følge med

bildene, men skal ligge i en egen konvo
lutt, som må være gjenklebet og ugjen
nomsiktig.

Bildene sendes til følgende adresse:
Nordiska fototavlingen for dova 1970
Konsulent Lars Kruth
Box 2125
793 00 LEKSAND
Sverige

KULTURDAG
I DANMARK!

Unge Døves Kulturdager er blitt en
norsk eksport-vare! (Men vi nordmenn har
jo en rekke ganger takket Finland, som
har inspirert oss.) Nå skal ungdomsutval
get i Danske Døves Landsforbund arran
gere sin første (,Unge Døves Kulturdag}), i
stil med den norske, forteller Ole Faustrup
i "Døvebladet». Tidspunktet er fastsatt til
bededagshelgen, og konkurransene vil om
fatte:

l. Stilkonkurranse.
2. Fotokonkurranse.
3. Foredrag.
4. Lynkåseri.
5. Sketsj (obligatorisk og fritt).
6. En-manns-show.
7. Hvem vet mest?

Møllendalsveien 17, 5000 Bergen
Thorbjørn Sander, redaktør
Telefon: 94 996
Bankgiro: 8401.07.22232
Postgiro: 1 36 91
BJadkontingent: Kr. 15.- pr. år.

Forbundsformann:

Thor Gisholt,
Storga,ten 88, 3900 Porsgrunn
Postadresse:
Postboks 181, 3701 Rkien

TV-kontaktmann:

John Vigrestad,
Sven Brunsgt. 7, Oslo 1

Ungdomsarbeid:

Toralf RingS0,
Nebbestølen 86, 5033 Fyllingsdalen

Trykkeri:

Døves Trykkeri Als.
Møllendalsveien 17, 5000 Bergen
Telefon 94 996

Arbeidskonsulent:

Konrad Rended.a.J,
Kalfarveien 31, 5000 Bergen
Telefon: 31617
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AAGE DITLEV-SIMONSEN
ASSURANSE

Haakon VII's gt. 1
OSLO

Tlf. sentral bord 41 5944

~
Helmer Staubo & Co.

Haakon VlI's gt. 1

OSLO

REISEVALUTA TIL UTENLANDSTUREN
FAR DE HOS OSS

Kristiansands og Oplands
Privatbank A.s
KRISTIANSAND S.

Telefon 29745

Aksjeselskapet BJØLVEFOSSEN
Fabrikker: Indre Alvik, Hardanger

OS LO

Akersgt. 8

FAGERNES BILVERKSTED
Spesialitet:

AU DI

Innehaver: Kristiansen
Telefon 1236

AKT lESELSKABET

TOFTE CELLULOSEFABRIK

OSLO

Thor Westad A.s
Ingeniørfirma og agenturer

Drammensveien 16 - OSLO 1

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

RAUMNES SPAREBANK

ARNES

BRUUSGAARD KlØSTERUDS

SKIBSAKSJESELSKAP

DRAMMEN



Tomtespørsmålet for døveskolen
på Vestlandet er ennå ikke løst

Mulig det kan bli en sak for storkommunen, med kombinasjon av tilbudene
fra Arna og fra Asane

Jeg melder meg med dette til ungdoms-leiren for døve i Sverige 1970.

TO ((DØVSTUMME" BRENT INNE

TV I VARE NABOLAND

Alder: .

KLIPP HER

store vansker med å bringe de overlevende
døvstumme i sikkerhet fordi de ikke for
stod hva som var på ferde.

Brannsjefen sa at de to omkomne sann
synligvis ikke hørte at hotellfunksjonærene
løp rundt i gangene og hamret på dørene
for å få gjestene ut.

Brannen, som oppstod i en heisesjakt,
forårsaket skade for over en million kro
ner. (Avisutklipp.)

vil som regel bli sendt på kanal 2, som i
England.) Det er også planer om et eks
periment med et 15 minutters «nyhets
magasin» for hørselsskadde hver uke.

I Danmark regner en med å få et døve
program hver måned fra høsten 1970,
hvor det skal benyttes tegnspråk, og et
program tekstet for hørselssvekkete i hver
av de andre ukene.

I Fiuland arbeider også døveforbundet
utrettelig for å oppnå noen forbedringer,
men det har hittil ikke ført til resultater

Norske Døves Landsforbund gir over
for «Dagen,> uttrykk for sin skuffelse over
at deWle saken ennå ikke er ordnet fordi
staten har vært så sen med sin behand
ling av den, og understreker at det er
umåtelig viktig at døveskolen for Vest.
landet blir bygd snarest. Den vil gi døve
barn på Vestlandet kortere reiseavstand
til skolen og gjøre det mulig med hyppi
gere besøk hjemme, og barn fra Bergens
området som blir elever ved skolen vil
dessuten kunne bo hjemme.

35.- sendes pr. postanvisning, til Norske Døves Landsfor
17, 5000 Bergen. (Husk: Siste frist er 25. april.)

Postnr. og -sted
Innmeldingsavgift kr.
bund, Møllendalsveien

Adresse:

Navn: .

KLIPPHERl

Døveforbundene i Danmark og Sverige
arbeider iherdig for å oppnå bedre service
for de døve/tunghørte i fjernsynet.

Sveriges Dovas Riksforbund har sam
men med tunghørt-forbundet (Horsel
framjandet) sendt henvendelse om flere
tekstete programmer, og har godt håp om
en bedring i nærmeste framtid. Blant
annet vil det bli sendt flere barneprogram
mer som repriser med tekst, blant disse
«Mumin,>-serien. (Som kjent sender Sve
rige på 2 kanaler, og de tekstete reprisene

Nordisk ungdomsleir for døve

JNNMELDNING

Byråsjef Bore i Kirke- og undervis
ningsdepartementets avdeling for spesial
skoler sier til «Dagem at saken er under
behandling, og han venter at den vil kunne
tas oppforholdsvis snart - ihvertfall i løpet
av dette året. Over statsbudsjettet er det

i år bevilget 200.000 kroner til forpro

sjekteringsarbeid, men byråsjefen fortel

ler at prosjekteringsarbeidet er stillt i bero

på grunn av at tomtespørsmålet ennå ikke

er helt klarlagt.

Chicago (AP) - To døvstumme ungdom
mer som ikke hørte varselskrikene døde
av røykforgiftning under en braWl i Hil·
ton-hotellet i Chicago søndag 25. januar.

18 andre personer, deriblant 11 døv
stumme, kom til skade. De to omkomne
var i en gruppe på 41 døvstumme studen
ter som var kommet til Chicago for å se
på en basket-ball-kamp.

Politiet meldte av brannfolkene hadde

Nå er det tiden å betale
bladkontingenten for 1970:

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Møllendalsvn. 17, 5000 Bergen
Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, 5000 Bergen

Postgironr. 136 91

Abonnement:
Bladet utkommer med 22 numre i året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlanoet kr. 17.- pr. år

Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse. Medlemmer av foreningene til
sluttet Norske Doves Landsforbund beta
ler til foreningene.

\..---------

UTGIVER:
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Det trekker i langdrag med den planlagte
døveskolen for Vestlandet - tomtespørs
målet for skolen er eWlå ikke endelig av
klart. Det er gått lang tid siden spørsmålet
om tomt for skolen i Åsane ble aktuelt,
etter at den tomten som Arna kommune
hadde tilbudt staten til denne skole ble
funnet uegnet.

Arna kommunes tilbud om gratis tomt
står fremdeles ved makt, samtidig som
Åsane formannskap har fUWlet å kunne
tilby tomt i Ulsetåsen mot at staten be
taler for den.

- Spørsmålet er nå om ikke disse to
tilbudene kan koples sammen innenfor
storkommunen, sier rådmann Alf Eng
Markussen i Åsane til dagbladet «Dagen».

Storkommunen må være bundet av
Arnas tilsagn om gratis tomt, og måtte
da kUWle overføre dette til den tomten
Åsane kan stille til disposisjon. Jeg syns
det er rimelig å se det som en sak for stor
kommunen, sier Markussen, - og da skulle
dette være en god løsning på alle måter.
For storkommunen vil det bli en billigere
løsning med en slik omplassering. Tomten
i Arna måtte både kjøpes iWl og tilrette
legges med vei, vann- og kloakk, noe som
ville bli dyrere enn å tilby tomten i Åsane.
Rådmann Markussen venter nå på en
skriftlig henstilling fra departementet før
han kan legge saken fram for hovedutval
get for kommunesammenslutningen.
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Døve~ Volvo-Iott..ri 1967
Loddselgerne fikk ett «gratidoddl~ for hver 5. loddbok do solgte. En som solgte 50

loddbøker, fikk altså 10 gratislodd i trekningen. På den måten fikk altså de som hadde
solgt flest lodd, størst sjanser til å vinne, og trekningslisten viser da også navnene på
en rekke av våre beste selgere. I alt omfatt.et trekningen 736 ('gratislodd»-nummer.

Døves Landslotteri 1969
Ved dette lotteriet. ble som kjent prisen pr. lodd forhøyet til 2 kroner, og hver lodd

bok kom på 100 kroner, mot før 50 kroner. Det ble derfor besluttet at loddselgerne
skulle få ett «gratisloddl} i premielotteriet for hver 3. solgte loddbok. Den som hadde
solgt 10 loddbøker, fikk 3 gratislodd, osv. Det deltok i alt 859 loddnumre i trekningen,
og også her gikk 1. premien til Nord-Trøndelag.

Verdi:
kr. 300.00
» 200.00
l) 150.00
l} 150.00
l) 100.00
» 100.00
l} 100.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

kr. 1500.00

Lodd nr.:
699
393
335
268
122
505
494

56
559
~16

656
736
582

15
202

Loddnr. : Verdi:
814 kr. 300.00
745 l} 200.00
650 l} 150.00
790 l} 150.00
816 100.00
337 »100.00

8 l} 100.00
26 50.00

296 50.00
658 50.00
494 50.00
804 50.00

10 50.00
161 50.00
384 50.00

kr. 1500.00

Albert Breiteig

Trekningslisten:
Gev.nr.: Navn:

l Jorulf HjuJstad, Nord-Trøndelag Døveforening .
2 Walther Gjerde, Bergen Døveforening .
3 Trygve Hansen, Telemark Døveforening .
4 Kari Rør Olsen, Vestfold Døveforening : ..
5 Ragnar WoU, Drammen og Omegn Døveforening ..
6 Guttorm Karlsen, Bergen Døveforening .
7 Harald Hartveit" Bergen Døveforening.' .
8 Hans-Victor Braathen, Oslo Døveforening .
9 Eivind Kaines, Bergen Døveforening .

10 Martin Udland, Vestfold Døveforening .
11 Jorunn Søraker, Nord-Trøndelag Døveforening .
12 Esther Ha.ugland, Helgeland kr. Døveforening .. " .
13 Bjarne Grimstad, Møre og Romsdal Døveforening ..
14 Erling Pettersen, Østfold Døveforening .
15 .Alf Melgaard, Vestfold Døvefo,ening .

Bergen, 5. februar 1970.
Riktig trekning bevitnes:

Naru;y Wærnf-8S Vigdi8 Nesse Thorbjørn Sander
Gevinstene (gavesjekker) er sendt v;nnE>rne i posten.

Trekningslisten:
Gev. nr.: Navn:

l Kitty Stokke, Nord-Trøndelag Døveforening .
2 Else Llmdemo, De Døves Forening, Trondheim .
3 Magne Lid, Møre og Romsdal Døveforening .
4 Jorunn Søraker, Nord-Trøndelag Døveforening .
5 Kitty Stokke, Nord-Trøndelag Døveforening .
6 Fritz Moen, Stavanger kr. Døveforening .
7 Wilbert Martinsen, Østfold Døveforening .
8 Yngvar W . .Andresen, Østfold Døveforening .
9 Hjørdis Rue, Telemark Døveforening .

10 Magne Lid, Møre og Romsdal Døveforening .
11 Ragnhild Wefring, Bergen Døveforening .
12 Jorunn Søraker, Nord-Trøndelag Døveforening .
13 Wilbert Martmsen, Østfold Døveforening .
14 Erik .Andresen, Oslo Døveforening .
15 Fritz Moen, Stavanger kr. Døveforening .

Premielotteriene for
loddselgerne er
trukket
Våre flinke loddselgere skulle som kjent
få sjansen til å vinne i et premielotteri - et
«gratislotteri>} hvor loddselgerne fikk lodd
etter hvor mange loddbøker de solgte.
Dette skulle være en oppmuntring til
større innsats i loddsalget. Norske Døves
Landsforbunds styre fastsatte et beløp til
dette.

På landsmøtet i Trondheim 1968 ble
trekningen foretatt for premielotteriet fra
Døves Volvo-lotteri 1965, og samme høst
fikk vinnerne tilsendt sine premier, som
hovedsakelig bestod av film- og fotoutstyr.

Så har loddselgerne ventet på treknin
gen av vinnerne i premielotteriet fra Døves
Volvo-lotteri 1967, men når dette har gått
så sent, skyldes det ikke minst at fore
ningene har vært sene med å sende inn
oppgave over de beste loddselgerne. For
en tid siden gav lotterisjefen foreningene
en siste frist til å sende inn oppgave over
loddselgerne, og straks denne fristen var
utløpt, ble trekning foretatt på forbunds
kontoret i Bergen.

Forbundets arbeidsutvalg har nå god
kjent trekningen og fastsatt premiebeløp
for lotteriene i 1967 og 1969. Det ble be
sluttet at vinnerne skulle få gavesjekker
istedenfor vanlige gevinster. På denne
måten unngår vi at vinnerne får noe som
de kanskje ikke har bruk for. Penger kan
alle bruke!
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Fra <,Tegn og Tale'} februar 1945

For 25 år siden

TEKSTETE programmer

15. februar
18.15: Familien Flint

16. februar
21.00: Bitter lykke. Am. film.

18. februar
18.20: Kunstige ventiler i syke hjerter.

Tekstet for hørselssvekkete.
21.15: Camphill.skolen.

19. februar
20.30: Tom Jones Show.

20. februar
21.25: Detektimen: Mannix.

21. februar
21.15: Krutrøyk.

22. februar
18.15: Familien Flint.
21.50: En ren tilfeldighet. Eng. novelle·

film.
23. februar

21.00: Mann til mann. Russ. film.
24. februar

17.30: Naturmagasinet.
Tekstet for hørselssvekkete.

27. ff1bruar
21.40: Detektimen.

Interpol, seksjon (,S».
28. februar

21.35: Krutrøyk.

REEKORD.ÅRET 1969
Døves Tidsskrift fortsatte for full fart

oppover i året 1969.
Abonnent·tallet økte med nær 500 i

løpet av året, som sikkert er den kraftigste
økning i bladets historie. Dette skyldtes
nok først og fremst den nye abonnent·
ordningen, men vi har også fått en rekke
abonnenter som ikke er medlemmer i våre
døveforeninger - mange hørende som er
interessert. I løpet av 1970 regner vi en
delig med å komme over 2.000.

Sidetallet økte også pent. I 1969 kom
det samlete sidetallet opp i 588, det vil
si 44 sider mer enn året før. Utviklingen
i de siste årene ser slik ut:

1967: I alt 496 sider.
1968: I alt 544 sider. +

Oslo Døveforening har hatt medlems·
møte hvor det bl.a. ble diskutert å sette
i gang aftenskole·kurs for medlemmene.
Døvelærer Kluge anbefalte norsk og reg·
ning som fag. Dessuten uttalte han at det
var behov for taleøvelser (talekolTigering).
Møtet var dårlig besøkt, da det var fly
alarm samme ettermiddag.

«Jeg er glad over å være døv)}, sier Ar·
thur G. Leisman. Han har vært fullsten
dig døv i de siste 35 årene. (,Jeg kan lese
på leppene tålig bra, men jeg liker best
de samtalene hvor tegnspråket benyttes.
Enkelt, utrolig effektivt, og av og til i be·
sittelse aven forbausende skjønnhet, er
tegnspråket for de døve hva vannet er for
fisken. Hva som helst som kan dukke opp

1969: I alt 588 sider.
Vi håper - og tror - at det er mulig å

fortsette denne framgangen, og vi vil
gjerne ha flere abonnenter, slik at flere
og flere blir bedre opplyst om de døves
og sterkt tunghørtes situasjon.

Det sprog, som vi i arv har tat
fra far og mor

glem aldrig at det er 1m skat
vi har på jord!

Det hvisket i vor første bøn,
da vi var små

og klager i det sidste støn,
når vi skal gå.

På store ånders seierstog
så vidt det fløi

og det var vort, det unge sprog
med flugt så høi.

V i elsker det, fordi det er
malm av os selv,

den dype tone vi har kjær
av skog og fjeld.

Det står sig nok. Hvem glemte vel
et sprog han skrev,

da han sin elskte gaven kveld
sit første brev!

Så tæt omkring min hjerterot
det slynget er,

og hvor jeg vandrer på min fot
blir det mig nær.

Nils Collett Vogt.

i tankenes og følelsenes verden kan finne
sine klare uttrykk gjennom dette medium,
og ofte på en mer malende og overbevi
sende måte enn det er mulig med det talte
ord alene. - Det at jeg er døv, og derfor
en av de få priviligerte som får lov å be
vege seg i stillhetens tynt befolkete ver·
den, har gitt meg en livsoppgave utenom
det alminnelige.')

Marit Strømme skriver om tolkproble.
met. Særlig har de døve problemer hos
legen, og hun mener at det må ordnes slik
at alle døveforeningene kan stille gode tol·
ker til disposisjon for de døve som skal til
lege eller sykehus.(Ja,nå,25 år etter, nær·
mer vi oss endelig løsningen på dette.)

To unge døve damer, bestevenninnene
Doris Hagen og Signe Eriksen, ble drept
ved et flyangrep i Oslo nyttårsaften.

Det er ofte flyalarm, og dette er et stort
problem for de døve, som må ha hjelp av
naboene for å bli varslet. Dette kan også
føre til at begge partene kommer i fare,
fordi de taper tid. Det gjelder å komme
seg til nærmeste tilfluktsrom så fort som
mulig. - Sven Braathen foreslår at de døve
skal få montert en sterk lampe i sitt hjem,
med ledning inn til naboen. Når fly
alarmen går, kan naboen bare trykke på
knappen, og den døve vil forstå at det
gjelder å skynde seg til tilfluktsrommet.

BEKJENTSKAP ØNSKES

Jeg er en døv gutt, 24 år gammel, og jeg
ønsker bekjentskap med en grei pike i
passende alder. Jeg har bil. Foto ønskes
og loves. Skriv til:

Bill. mrk. «Bilist,)
Døves Tidsskrift
Møllendalsveien 17
5000 BERGEN

GLEMT Å SLÅ AV
- Pappa, katten ligger og sover, men

den har glemt å slå av motoren!

HVOR SKULLE HAN GÅ?
Dommeren: Retten har funnet Dem

skyldig i bigami. Dommen faller senere
i dag, De kan gå hjem så lenge.

- Hvem kan jeg gå til, min første eller
min annen kone?
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II<.UNCENS TILLIT ER VÅRT MÅL.

GUNNAR STRAND & CO.

PAPIR EN GROS

Haslevollen 3 - OSLO 5

i

HARALDSfNS FARVfHANDfL A.S
Tollbugt.102 - DRAMMEN
Telefon: sentral bord 83 82 65

Filial Engene: 838935

Malervarer - Parfymeri
Tapeter - Gulvbelegg

En detalj - en gros

.Al'fhUl' J"eifau Als
KASSAREGISTER. VEKTER

BUTIKK UTSTYR - Sl.AKTERIMASKINER

ALMEX Bll.l.ETTMASKINER

TRONDHEIM, SØNDRE GT. 10 - TLF. 21 580

OSLO· TOMTEGT. 13 - TLF. 41 42 53·412948

BERGEN: MARKEN 8 TLF.: 33358

PE.R ONSAGE.R
Patentingeniør

Camilla Collets vei 4 - OSLO 2
Telefon 551386

Medlem Norske Patentingeniører;s Forening

NORDLANDSBANKfN

BODØ

A.S TfLfPLAN
Jørgen Longem
Rolf Palmstrøm

M.N.I.F. - M.R./.F.

Rådgivende ingeniører

Telekommunikasjon - Teknisk databehandling - Instrumente
ring - Sterkstrømselektronikk

Fornebuveien 37, LY SAK ER
Sentralbord 532670. Telex 182 20

A.s Byggteknikk

Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

AL

Aal Sparebank
Fauskebygg

FAUSKE
Telefon 375

Største banken i Hallingdal
Ekspedisjonstid: Mandag-torsdag 8.30-14.00

Fredag 8.30-16.30
Lørdag 8.30-13.00

Bygg- og anleggsvirksomhet i
Betong - Jernbetong

Mur - Tre



MADAGASKAR

KAREN STOKSTAD
Det er sorg på døveskolen i Holme

strand. Vi har mistet vår kjære husmor,
frøken Karen Stokstad.

Frøken Stokstad kom til døveskolen i
Holmestrand 1. desember 1960. Da hadde
hun mange års arbeid blant barn bak seg.
Hun hadde virket på barnehjem og i ferie
kolonier.

Her på døveskolen ble frøken Stokstad
det selvfølgelige midtpunkt i internatet.
Hun skjøttet sin oppgave som husmor
med kjærlighet og omsorg for små og
store.

Det er ikke lett å komme ny til en døve
skole, spesielt ikke som leder av et in
ternat som dengang hadde ca. 60 elever.
Kontaktproblemer var det nok mange
ganger, men barna følte likevel at her var
det et menneske som ville dem vel. Hun
viste barna kjærlig omsorg, og de møtte
henne med tillit.

Frøken Stokstad likte å ta med seg
barna på små gjøremål rundt i internatet,
slikt som barna får være med på i et hjem.
Etterpå vanket det en godbit på kjøkke
net, og lykkelige var de som den dagen
hadde fått være med.

Barn med spesielle vansker stod frøken
Stokstad nær. De som ble utenfor i kame
ratflokken på grunn av aggresjon eller
andre uheldige egenskaper, behøvde ikke
føle seg utenfor når husmor var til stede.

Frøken Stokstad var en diplomat i den
daglige ledelse av internatet. For henne
var ethvert arbeid like verdifullt, og en
viktig del av et hele som måtte gå knirke
fritt om internatet skulle bli et hjem der
barna skulle føle seg trygge. Frøken Stok
stads ro og verdighet forplantet seg til
alle de ansatte, og gav internatet et preg
av harmoni. Dette er noe som alle besø
kende har gitt uttrykk for.

Frøken Stokstad var meget gjestfri.
Hun møtte alle som kom til skolen med
smil og hjertevarme, og serverte det huset
hadde å by på. Alle følte seg velkommen
og kom gjerne tilbake.

I de siste årene var frøken Stokstad ofte
syk, og hun hadde mange plager. Hun
klaget særlig over smerter i hodet. Men
hun ble trofast i sin stilling, og falt på sin
post. Onsdag 21. januar fikk hun et ille
befinnende i internatet og døde samme
dag på Sentralsykehuset i Tønsberg. Bå
ren ble ført til Furuset kirke i Ullensaker,

der hun ble gravlagt torsdag 29. januar.
Barna på døveskolen og vi som har vårt

virke her, føler at vi har mistet meget ved
frøken Stokstads bortgang. Barna har
mistet en snill og kjærlig husmor, og vi
voksne har mistet en trofast og omsorgs
full medarbeider og venn. Vi står tilbake
med en følelse av at de beste blant oss
skal rykkes bort så alt for tidlig. Men de
gode minnene om frøken Stokstad vil leve
blant oss her på skolen, og blant tidligere
elever og foreldre. Vi har så mye å takke
henne for.

Inger-Johanne Solberg.

JOHANNA STOREBØ
Johanna O. Storebø (Skår) på Storebø

er død, nær 87 år gammel. Sin skolegang
fikk hun på Rosings skole i Oslo. Senere
har hun vært hjemme. Det meste av tiden
har hun deltatt i arbeidet på garden, men

Melding fra fru Barbra Hansen om gaver
hittil i 1970:

Det er kommet gaver både til døvekir
ken og døveskolen på Madagaskar også i
det nye året. Hvis noen fortsatt vil gi til
kirke derute, bør de bruke gironr. 81644.
Skolens nr. er 879 54.

Til døvekirke er kommet inn:
Fra Anna M. Sjøvoll, Harstad kr. 50.00
Fra <,Svart og Hvit», Oslo ... » 290.00

I alt kr. 340.00

Til døveskolen er kommet inn:
Fra øst- og Sør-Norge:
Ofring i døvekirken i Oslo 25/12 kr. 538.10
Ester Ness, Skådalen » 350.00

I alt kr. 888.10

Fra Vestlandet:
Torbjørg Larsen, Ålesund kr. 36.75
Thea Sydnes, Arnavik » 247.50
Døves Misjonsforening, Bergen » 215.25

I alt kr. 499.50

Alt i alt blir dette kr. 1.727.60. Det må
en vel si lover godt for en god utvikling
til beste for våre døve venner på Mada
gaskar.

HILSEN FRA (,SVART OG HVIT», Oslo
(,Svart og Hvit» er en misjonsforening,
men som navnet antyder, har den et dob
belt mål,nemlig døveskolen på Madagaskar
og døvekirken i Oslo.

sine siste år tilbrakte hun på bygdens
gamlehjem. Hun var hele livet hemmet
av sykdom, og deltok lite i døvestevner
og møter. Men hun likte å følge med i det
som skjedde blant døve, og da hun til sin
85 års dag mottok blomster fra foreningen
i Bergen, var hun både rørt og glad.

Vi lyser fred over Johanna Storebøs
minne. R. H.

ANNA IVERSEN
Fru Anna Iversen, født Jørgensen, San

defjord, døde 2. november. Etter et fall
for noen år siden, hadde hun hatt dårlige
ben. I 35 år hadde hun arbeidet på sko
fabrikk, som en dyktig og pliktoppfyllende
dame. 30. april 1949 ble hun gift med
Arthur Iversen. De ble viet i Sandefjord
kirke av døveprest Bonnevie-Svendsen.

Anna Iversen ble begravet 8. november
under stor deltakelse fra slekt og venner.
Vi lyser fred over hennes minne.

Foreningen ble stiftet høsten 1951 hjem
me hos fru Liipke, som den g~ng drevet
pensjonat for døve damer. Pastor Ham
mer og frue var med på det første møtet.
Vi var som regel 14-16 som kom sammen
i private hjem. Etter hvert fikk vi samlet
en god del penger gjennom utlodninger
av små ting. Og vi vekslet med å sende
beløp til døvearbeidet på Madagaskar og
til vår egen kirke i Oslo. Foruten penger
forærte vi også 10 særkalker av sølv til
en verdi av kr. 75.- pr. stk. til døvekirken.
Gjennom årene har prestene Hammer,
Dueland og Evjen Olsen holdt andakt på
møtene våre.

Noen ganger har vi arrangert hygge
kvelder i døvekirken med bevertning og
utlodning. Vi har hatt besøk av misjons
prestBorgenvik og frue,frk.Finstad og frk.
Storaker, som alle fortalte meget interes
sant om døvearbeidet derute. De viste
også mange nydelige lysbilder derfra.

På ett av møtene våre fikk vi besøk av
misjonær fru Lie, som fortalte om mi
sjonsarbeidet i China. Da forærte hun oss
en stor dukke som skulle brukes til ut
lodning. Hun ønsket at pengene skulle gå
til døvearbeidet på Madagaskar. Noen av
damene sydde og strikket klær til duk
ken. Utlodningen innbrakte kr. 290.-.

Fru Liipke var formann for (,Svart og
Hvit» i 12 år. I de siste 5 årene har vi hatt
fru Mari Andersen som formann.

Haldis Birkenes Vatn.
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Døvegudstjeneste for hørende
En kan nok undre seg over Thorbjørn
Sander, som ofte kommer med kritikk.
En skulle tro at han var og er helt inne
i NRK's maskineri, hva opptakene angår,
for ingen ting finner nåde for hans øyne.
Men jeg kan så godt forstå at han vil ha
bare prestens preken.

Det er ingen grove feil, som herr Sander
vil ha det til. Ingen ting skulle glede meg
mere enn om herr Sander alene var i fjern
synet og dirigerte det hele. Da først vil
jeg tro at han ville begynne å forstå det
store apparatet som styres av NRK.

Når herr Sander mener at døveguds
tjenesten er for hørende, så mener jeg at
den kommer alle mennesker til gode.
Hørende hår godt av å få være med på en
døvegudstjeneste, så de kan forstå på
hvilken måte Guds ord kan formidles også
til dem som er uten hørsel.

Etter min mening var hele gudstjenes
ten 2. juledag oppsatt bedre enn noen
gang. Riktig belysning og lett forståelig.
Vi ble ikke tatt i nakken og dyttet på
nesen inn i blomsterdekorasjoner, juletre
osv. Tvert imot.

Det var en følelse av å få hele kirken
inn i ens ensomme stue. En fikk oppleve
julegleden og julefreden, med juletre, lys
og varme om det glade julebudskapet som
kommer til oss en gang om året.

Det som vi skal tenke på, er alle de en
somme døve som bor så spredt omkring i
landet. Vi har jo bare 4 døvekirker, og det
sier seg selv at det er en meget stor pro
sent av de døve som ikke får anledning til
å gå i kirken. Vi har syke, gamle og en
somme døve rundt omkring. De har sik
kert den samme følelsen av å få hele kir
ken inn i sin stue med det glade julebud
skapet, for det er ellers så stille omkring
dem.

Om dialogen mellom Vogt-Svendsen og
Vigrestad før gudstjenesten, synes jeg
herr Sander bruker sterke ord. Eksperter?
Nei, jeg kan ikke si meg enig med ham.
Hovedsaken for dem var å gi opplysnin
ger om hvordan en døvegudstjeneste bør
være, med riktig belysning osv. for oss
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døve. Hvor ofte har vi ikke opplevd at de
hørende stenger for lyset, så vi ikke kan
se å lese på munnen? Dette glemmer en
så altfor lett.

Herr Sander vil ha sløyfet tegnkoret,
som han kaller et herme-kor. Dette er
brutalt skrevet. La verden tro hva den vil,
men jeg kan ikke med min beste vilje
kalle det et hermekor. Jeg selv oppfatter
tegnkoret slik at døveprestene vil la oss
få del i noe varmt og skjønt, den rikdom
en salme inneholder. For vi vet at «tonens
rike verden kan den døve aldri nå,>, men
det kan tolkes slik at det kan gripe oss
langt inn i hjerteroten.

Jeg er enig i at Vogt-Svendsen la at
skillig vekt på å tale tydeligere enn før.

At Evjen Olsen var sterkt bundet av
sitt manuskript, var irriterende, men til
givelig. Han er opplært til å bruke tegn
(ikke oppvokst blant døve), og således
må han streve for å framføre en så god
preken som mulig, med tegnspråket i til
legg. En kan så lett miste tråden, få jern
teppe. Du vet visst selv, Sander, at i de
hørendes kirker står presten og leser hele
prekenen, og behøver ikke å kunne noe
utenat, mens døveprestene må kunne mest·
mulig utanat og i tillegg tenke på å bruke
tegnspråket riktig.

Det ville glede meg meget om herr
Sander kan få påvirket landsforbundet til
å sende en henstilling til NRK om å få
2-3 døveandakter i fjernsynet om året
i tillegg til gudstjenestene.

Til slutt en ting som jeg skulle ha be
merket for lenge siden: E. Ohna uttalte
en gang i fjernsynet at tekst i TVer til
liten hjelp for oss døve. Hva var meningen
med en slik uttalelse? - Til min forund
ring har verken E. Ohna selv eller noen
annen dementert denne uttalelsen.

Marit Strømme.

Kjære fru Strømme!
Jeg kan ikke se at vi er særlig uenige,

og jeg kommer ikke til å gjøre noe for å
få vekk tegnkoret, selv om jeg altså me-

ner at det er lettere for døve å følge med i
salmene når presten tolker dem enn når
det er mange par armer som «fekter i kor»,
dirigert av presten. Hvis koret gjør det
bedre enn presten, så er koret berettiget,
men hvis presten gjør det best, bør vi vel
få se presten, ikke sant? Og jeg mener at
Evjen Olsen er den beste her i landet til
å «tolke,> salmer på tegnspråket.

Jeg er så glad i de ensomme og gamle
døve at jeg gjerne vil de skal få oppfatte
og forstå alt så godt det er mulig. Jeg
ville gjerne at de skulle få se Evjen Olsen
synge salmene. Han gjør det absolutt
best.

Er de døve - gamle og ensomme 
fornøyd med at f.eks. fadervår ble kuttet
ut? Osv. Jeg prøver å få det hele bedre
nettopp av hensyn til de døve utover lan
det. Er det noen som tviler på det?

Det er ca. 2 år siden jeg første gang bad
TV-utvalgets formann ta opp spørsmålet
om å få døveandakter i fjernsynet. Etter
hva Vogt-Svendsen opplyste i forrige
nummer, er det nå klart at vi vil få slike,
og jeg tror dette blir noe å glede seg til,
for her tror jeg ikke det blir mulig å flette
inn uvedkommende ting som bryter kon
takten.

E. Ohna er slett ingen motstander av
tekstete TV-programmer. Men teksting
av programmene er vel til liten hjelp for
oss døve når det hovedsakelig dreier seg
om tegnefilmer av typen «Familien Flint,>,
wild-west- og spillefilmer. Det var nok
dette han tenkte på, og dessuten er det
jo en del døve som er så språksvake at det
kan være riktig å si at teksting er til liten
hjelp for dem, altså ikke til stor hjelp.
Siden denne uttalelsen kom fram, har det
heldigvis vært en. gledelig utvikling, slik
at vi nå regelmessig får tekstet en del gode
programmer i fjernsynet, og du kjenner
sikkert til at Norske Døves Landsforbund
en rekke ganger har henvendt seg til NRK
om mer teksting osv.

.Thorbjørn Sander.
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Døve barns ordforråd

I Døves Tidsskrift nr. 2/1970 drøfter re
daktøren de forskjellige opplysninger som
gis om hørende og døve barns ordforråd.

Han slutter med å si at «her er avvikel
sene så kolossale at vi må ha krav på en
redegjøreise,).

Jeg vil heller si at det vi trenger, og
kanskje har krav på, er en under'søkelse av
hvordan dette ligger an i Norge. Alle de
opplysninger jeg har sett om hørende og
døve barns ordforråd bygger på uten
landske kilder. Det gjelder også Døves
Tidsskrift, som legger fram tall fra en 20
år gammel fransk undersøkelse.

Når jeg blir spurt om hvordan det er
med de døves ordforråd, må jeg svare at
jeg ikke kjenner til noen konkrete tall om
hvordan det står til i Norge.

Men fra en svensk undersøkelse av hø
rende barn i siste førskoleklasse i Stock
holm vet vi at disse hadde et ordforråd på
fra 3.000-6.000 ord, med en topp på
15.000.

Og fra en finsk undersøkelse av døve
barn som går ut fra døveskolene vet vi at
det gjennomsnittlige ordforråd de har
omfatter ca. 900 ord. Dette gjelder selv
sagt egentlige døve barn.

Ingen av de mange døve og døvelærere
jeg har lagt spørsmålet fram for har kun
net gi meg noen tall som viser hvor stort
ordforrådet er blant egentlige døve her i
Norge. Men de fleste antar at det finske
tallet kan være så noenlunde riktig.

Jo, det er sannelig på tide at dette blir
skikkelig undersøkt! Døves Tidsskrift har
en rekke ganger - også redaksjonelt - på
pekt at de døves ord· og begrepsforråd er
meget mindre enn de hørendes. Hvor me
get mindre er det? Og pa hvilke områder
er mangelen mest følbar? Hvilke ord og
begreper er det et menneske - døvt eller
hørende - har mest bruk for?

Dette er det viktig å bli klar over. Og
hvis Døves Tidsskrift kan hjelpe til å få

en slik undersøkelse i gang, vil mange være
takknemlige.

Et ordforråd på 900 ord er nemlig slett
ikke så dårlig, hvis det er de viktige og
riktige ordene man har! Den formen av
engelsk som heter «Ba-sic English,) om
fatter ikke mer enn omkring 850 grunn
ord, derav 650 substantiver. Allikevel reg
nes det for å være så verdifullt og nyttig
at det har vært foreslått som internasjo
nalt hjelpespråk.

Conrad Vogt-Svendser•.

KOMMENTAR
Her var det tale om å gi opplysninger

til norsk presse om de døves ordforråd,
og det ble oppgitt 900 ord som gjennom
snitt, når barna var ferdige med skole
gangen. Så vidt jeg kunne se, ble det ikke
tatt noen reservasjoner, og dermed vil vel
leserne tro at dette er gjennomsnittet for
de døve i Norge som helhet. Mange har
funnet dette pinlig.

Nå blir det tilføyd at dette selvsagt
gjelder egentlige døve barn. Det burde
kanskje også vært tilføyd at det bare gjel
der barn som ikke har fått noen opplæ
ring før de kom til døveskolen, og at det
bare omfatter 8 års barneskole, ikke de
som også har gMt framhaldsskole og/eller
yrkesskole, og at det hele bygger på en
finsk undersøkelse, som ihvertfall jeg fin
ner meget tvilsom. (Kan vi få offentlig
gjort- undersøkelsen, så vi får se hvordan
den stemmer med norske forhold anno
1969 ?)

Hva en mener med ordforråd, er også
meget uklart. Hvis den finske undersø
kelsen forteller om aktivt ordforråd, og
altså f.eks. bygger på det antallet ord som
de døve i 8. klasse i Finland bruker når
de skriver stil etc., så vil 900 ord kanskje
så noenlunde stemme. Men da bør dette

presiseres. De døves totule ordfonåd er
selvsagt meget høyere.

Uttalelsene til pressen gjaldt forhol
dene i Norge i dag, i dag da praktisk talt
alle døve får en eller annen form for opp
læring før de kommer i barneskolen. Dette
må tas i betraktning. Og i Norge går de
døve 10-11 år på skole.

Hvis 900 ord skulle være så noenlunde
riktig, og vi forutsetter at barna kommer
helt ordløse til skolen, går 8 år i skolen,
og så har et ordforråd på 900, betyr dette
at de bruker nærmere 3 dager på å lære
hvert enkelt ord! Er det noen som tror at
dette stemmer? Hva sier døvelærerne til
det?

I døveskolen bruker en normalskolens
lesebøker, historiebøker, bibelhistorie,
geografi, naturfag, helselære, regnehefter,
og ihvertfall i min tid i skolen hadde vi
også kristendomskunnskap, grammatikk
og seksualopplysning. Med bare 900 ord
ville vi ikke forstått 5% av skolens pen
sum.

Det aktive ordforrådet kan ikke brukes
som norm for de døves ordforråd. Når en
bare snakker om ordforråd, må en gå ut
fra at en mener totalt ordforråd. Og det
er en fornærmelse mot landets døve
å sette dette ordforrådet lavere enn 3.000.
De døve kjenner en stor mengde ord og
begreper som de selv ikke bruker til van
lig. Men dette hører med til deres ordforråd,
og må tas med!

I min klasse i døveskolen var de egent
lige døve i flertall. Det var en stor «gam·
meldags,) klas-se med hele 10 elever, og
dermed ikke store muligheter for indi
viduell undervisning, og alle gikk gjennom
samme pensum. Av de egentlige døve er
i dag 3 bosatt i Oslo, og de har et gjen
nomsnittlig ordforråd som jeg vil anslå til
minst 5.000.

Er det noen av døvelærerne som vil si
seg enige i at det gjennomsnittlige ord
forrådet ligger på 900? Vogt-Svendsen
skriver at de fleste av mange døve og døve
lærere han har lagt spørsmålet fram for,

alt går
bedre
med
Coca-Cola
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Om å forstå

antar at hans tall kan være så noenlunde
riktig: 900.

Jeg setter tallet til 3.000, og jeg vil hen
stille til alle som uttaler seg til pressen
ikke å oppgi noe lavere tall, så lenge vi

Å forstå er et flertydig begrep. Knyttet til
dette infinitivet har vi ord som forståelse
og forstand. Men det er også tale om å
konkretisere eller oppfatte ord og setnin
ger riktig, og dette vil jeg særlig henlede
oppmerksomheten på. For eksempel det
å skjønne at ordet vann betyr vann. Vi
må oppfatte ord og setninger, og tolke
deres mening riktig. Vi har kanskje ikke
noe spesielt ord for denne funksjonen, til
tross for at den er meget viktig. En snakker
heller ikke så mye om nettopp dette.
Hvorfor? Ganske enkelt fordi dette er så
alminnelig at en ikke vører det noe sær
lig. Denne funksjonen utvikler seg så å si
ubemerket i det oppvoksende mennesket
fra barnsben av, og en reflekterer nær
mest ikke over det. Ikke engang når et lite
barn babler sine første ord. For at vi skal
snakke videre om dette, burde denne spe
sielle funksjonen i det minste hatt sin egen
benevnelse. I mangel av dette, kan vi kalle
det den funksjonelle forstand.

Jeg opplevde en episode som fikk meg
til å fundere over dette spesielle temaet.
For flere år siden spillte jeg «Vri-åtten)
med min lille datter, som kunne spillet fra
før, og en døv gutt på seks år. Den gangen
kunne han ikke spillet, og vi forklarte ham
hvordan han skulle gjøre. Etter gjentatte
forklaringer, oppfattet han til slutt det
hele, og da strålte han av glede. Det var
noe han endelig forstod, og denne opp
levelsen var noe stort for ham. - Med
denne erfaringen jeg hadde gjort, la jeg
med stor interesse merke til hvordan mitt
minste barn (2 % år) til stadighet viste
tydelig glede over å oppdage meningen i
de forskjellige ordene.

Å «pøse» ord og setninger over et opp
voksende barn, uten at barnet er i stand
til å oppfatte meningen, er i sannhet noe
rent sørgelig, særlig fordi barnet blir fra
tatt opplevelsen og gleden ved å begripe
meningen i det som blir sagt.

Tenk på Helen Keller! Hun skjønte
. lenge ikke meningen med det som ble

skrevet i hennes håndflate. Den utrette
lige miss Sullivan fortsatte imidlertid å
skrive med sin finger i den døvblinde
pikens håndflate. Til slutt fikk hun piken
til å forstå at ordet «vann» var navnet på
det som rant ned over pikens hender. Da

ikke har noen vitenskapelig undersøkelse
fra Norge å legge fram. Så får en senere
undersøkelse klarlegge hvem som kommer
nærmest sannheten - Vogt-Svendsen eller
jeg.

Thorbjørn Sander.

skjedde det som en eksplosjon inne i pi
ken. Hun ville vite navn på flere ting,
og hun fant stor glede i å lære stadig
mere. Endelig hadde hun fått døren på
klem, døren som førte inn i ordenes ver
den. Det var gnisten som førte til den ene
stående utviklingen hun etter hvert gjen
nomgikk. Det var den funksjonelle for
stand som endelig hadde begynt å fungere.

Et tilfelle av motsatt karakter-en trist
episode jeg var vitne til som gutt: Vi
hadde leksetime på døveskolen, og jeg la
merke til en liten gutt, hvordan han
strevde med sin lekse. Han skulle lese en
kort setning utenat, og han pugget og
pugget hele timen igj ennom. Hvordan han
til slutt klarte det, vet jeg ikke, men en
ting stod klart for meg: Denne gutten
hadde det vondt, slik som han strevde.
Det kunne jeg tydelig se på ansiktet hans.
Ingen voksen kom ilende til for å hjelpe
ham. Jeg gjorde heller ikke noe-jeg bare
satt og måpte. Jeg forstod i det hele tatt
ikke situasjonen og den harde virkelig
heten. - Årsaken til at gutten strevde så
hardt med denne setningen, var uten tvil
at han ikke forstod, skjønt setningen var
enkel, meget kort og alminnelig. Det var
kort og godt: «Takk for maten!» Ikke
annet, og ikke mere. - Men i løpet av denne
timen stod nok guttens funksjonelle for
stand på nullpunktet.

Under oppveksten tilegner barna seg
nye ord, stadig nye ord. Kunnskaper og
utsyn vokser i omfang. Dette skjer ikke
bare ved undervisning i skolen. Samkvem
med andre mennesker, hjemme og ute,
spiller også en stor rolle. For å kunne
oppnå størst mulig utbytte er det meget
viktig at kommunikasjonen mellom men
neskene foregår uanstrengt og lekende
lett. Når en skal velge hvilken form som
er mest veleguet som kontaktmiddel mel
lom mennesker, må en alltid ta hensyn til
hvilken situasjon menneskene er i. Vi kan
f.eks. ikke vente at vi skal kunne få blinde
mennesker til å lese vanlig skrift.

Et gammelt ordtak sier: «Små gryter
har også ører.» Det er så sant. Om det
ikke er noen som snakker direkte til barna,
så følger de likevel med i alt det som blir
sagt rundt omkring dem. Stadig hører de
nye ord, og prøver å tyde deres mening.

De lærer også at forskjellige ord og ut
trykk kan brukes og tolkes på mange må
ter og i utallige variasjoner. Hos disse
barna er den funksjonelle forstand stadig
i aktivitet. De som har hørsel og bruker
denne godt, når langt.

Men det er dessverre ikke alle som har
ører å høre med!

Jeg vil derfor ta meg den friheten å
rette en alvorlig henstilling til hver eneste
av alle dere som har valgt å arbeide med
døve barn, og som har i oppdrag å under
vise og veilede disse barna så de blir selv
stendige mennesker: Enhver av dere bør
gå inn i sitt lønnkammer og ta hele saken
opp til grundig vurdering. Prøv å komme
til klarhet over hvordan oppdragelse og
undervisning av døve barn bør skje - til
beste for hver enkelt av disse barna.

J oks. Seglem Rekkedal.

ØLET VAR BEDRE!

Herr Huber var i det siste blitt
nærmest stokk døv, og han gikk der
for til ørespesialist. Etter en grundig
undersøkelse, spurte legen:

- Drikker De meget?
- Nå ja, 5-6 øl om dagen, doktor.
- Så, da må De holde opp med å

drikke, så vil nok hørselen komme
tilbake.

I løpet av de neste 4 ukene
smakte herr Huber ikke øl, og hør
selen vendte virkelig tilbake etter
hvert, slik at han til slutt igjen
kunne høre normalt.

Men plutselig en dag sitter herr
Huber igjen med ølkruset, nå drik
ker han mer enn før, og i løpet av
en uke er han døv igjen.

- Min kjære mann, sier legen be
kymret, - hvis De ikke vil følge mitt
råd, så kan jeg ikke hjelpe Dem len
ger. Hvorfor har De begynt igjen?

- Akk, herr doktor, det var nok
fint å høre. Men ikke noe av det jeg
hørte var så godt som øl! svarer herr
Huber.

(Fra tysk.)

EN FALSK VENN ...
er som skyggen. Går du i solskinn, er det
ikke mulig å bli kvitt ham. Men kommer
du inn i gråvær, er han sporløst forsvunnet..

MIDNATTSOLEN
- Hva syntes du om midnattsolen da

du var i Nord-Norge i sommer?
- Den minnet meg om min mann: Stor,

rød, og oppe hele natten.
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SØLVBRYLLUP
Jorunn og Ole Bleken, Stensveien,

Rute 11, 2300 Hamar, kan feire sølv
bryllup 25. februar, da det er 25 år siden
døveprest Stokke viet dem i Hamar dom
kirke, med etterfølgende bryllup på Døves
Vel. Bruden hadde selv vevd sin brude
kjole på Døves Vel, og den var nydelig.

Det var meget vanskelig å få leilighet
den gangen, så Jorunn måtte bo hos sine
svigerforeldre i Fåberg, mens Ole bodde
på hybel i Hamar. I 1950 fikk de leilighet
på garden Torp, og der bodde de til 1968,
da de måtte flytte fordi huset skulle rives.
De fikk da et lite hus i Stensveien, og der
trives de meget godt.

Paret har 3 kjekke sønner. Den eldste
er 23 år og arbeider i Oslo, den nesteldste
er 17 år og går ungdomsskole i Hamar, og
den yngste er 14 år og skal konfirmeres
til våren.

Ole Bleken er født i Fåberg. Han har i
de siste 11 årene arbeidet som skomaker
hos O. Vik. Jorunn er født i Flastad i
Lofoten. Ved siden av å være husmor
har hun av og til hatt jobb som ekstra:
hjelp på Hedmarktoppen i 8 år.

Jorunn og Ole Bleken har vært med
lemmer av Hedmark og Oppland Døve
forening i 26 år. De er vennlige og greie
mennesker, og vi vil med dette overbringe
ekteparet våre varmeste gratulasjoner og
ønske dem lykke til i de neste 25 årene.

Nanna Hansen.

85 ÅR

Gunhild Tharaldsen, tidligere døvelæ
rerinne ved døveskolen i Oslo, fyller 85 år
20. februar. Hun er født i Kristiansand
hvor hennes foreldre var lærere i folke:
skolen. Hun begynte sin løpebane som
lærerinne 20 år gammel, først ved folke
skolen. Som døvelærerinne begynte hun
1(9-1909, etter å ha gjennomgått døve-
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lærerkurs i 1907. I 1923 var hun på studie
reise i Danmark og Tyskland.

Frk. Tharaldsen rakk å ha 5 klasser i
døveskolen gjennom fulle 8 år, og dess
uten noen klasser som hun «arvet,} etter
andre lærere som sluttet eller gikk av for
aldersgrensen. Noen av hennes aller første
elever var Thoralf Strømme, Olaf Hassel,
Alfred Torp, Gustav Braathen og Aslaug
Sehle Olsen. Og det er mange av hennes
tidligere elever som i dag er aktive i døve
organisasjonen. Jeg kan nevne folk som
Marit Strømme, Sverre Lindquist, John
Vigrestad, Torkel Eikjeland, Ragnar Woll,
Rolf Hansen (som nå er nestformann i
Norske Døves Landsforbund). Dessuten
Nils Gjerstad (som døde for noen år siden
og som i flere år var forbundsformann). '

Frk. Tharaldsen har vært et frilufts
menneske. Hun likte å gå fotturer i Jo
tunheimen, og hun tok gjerne sine elever
med på fotturer i Nordmarka. Vi elever
minnes også de hyggelige stundene når vi
var invitert til aftens hjemme hos henne
etter kinobesøk, da hun og hennes avdøde
bror var vertskap. På turene hadde hun
alltid noe godt med seg til oss, og da sa
hun at det var hennes bror som gav henne
penger for at elevene skulle ha noe å kose
seg med på turene. Hun var streng, men
mange av hennes elever har mye å takke
henne for,som den dyktige lærerinnen hun
var.

Hun gikk av for aldersgrensen i 1946(47,
men fortsatte i noen år som vikar. For ca.
7 år siden trakk hun seg tilbake til en
roligere tilværelse, på grunn av mindre bra
helse. Sist var hun sammen med et kull
tidligere elever i 1963, da en feiret 40 års
konfirmantjubileum hos Lindquist. I dag
nyter hun sitt otium, etter et rikt liv,
hjemme i Professor Dahls gt. 39b, Oslo l,
sammen med sin søster Anna, som også
er pensjonert lærerinne.

Med dette sender vi frk. Tharaldsen de
beste gratulasjoner i anledning 85 års
dagen, og ønsker henne alt godt i årene
framover.

Bjørg Braathen.

65 ÅR
Egon Pettersen, Levanger, fyller 65 år

18. februar.
Som 5-åring og foreldreløs kom han·

først til Stjørdal, og et par år etter be
gynte han på døveskolen i Trondheim.
Etter noen år der, ble han overflyttet til
døveskolen i Hamar, hvor han senere ble
konfirmert, og flyttet så tilbake til sine
pleieforeldre i Stjørdal, hvor han som 16
åring begynte å arbeide fra gard til gard,
og dette har han gjennom et langt liv
fortsatt med, et hardt liv med allslags
gardsarbeid. Han kan fortelle om ny
brottsarbeid fra den tiden da det ikke var
noe maskinelt utstyr til dette. Det var
det hardeste arbeidet. I dag drives det
mer maskinelt og lettvint.

Egon er fremdeles en kvikk og munter
kar. Jeg spør om han har satt bort syk
kelen for godt. - Nei, svarer han, og han
forteller om sin foreløpig siste sykkeltur
til Sør-Norge for 2-3 år siden. Det var
Il. gang han drog på sykkeltur sørover,
men denne gangen måtte han av og til ta
toget til hjelp,dels fordi været var så elen
dig, dels fordi trafikken var blitt så stor
at han ikke lenger følte seg trygg på veien.
Men sykle gjør han fremdeles. Som han
sier det: Sykkelen er min beste venn.

Nå arbeider Egon hos Bjørg og Martin
Stavrum i Frol, Levanger, og der har han
det trivelig og har stadig kontakt med
husbondsfolket. De kan nemlig selv tegn
språket like godt som om de skulle være
døve!

Vi gratulerer Egon med dagen.
Hjula.

65 ÅR
Wilhelm Engstrøm, 0stgårdsgt. 7, Oslo 4,
runder 65 år 22. februar. Han var i yngre
år meget med i Oslo Døveforenings virk
somhet. Spesielt var han flink til å ordne
med serveringen i foreningen på freda
gene. Som den pliktoppfyllende karen han
var, skaffet han mange penger i forenin
gens kasse. - I de siste årene har dessverre
hans syn sviktet, slik at han ikke lenger
kan komme seg ut uten ved hjelp av sin
kone, Astrid, som trofast står ved hans
side og hjelper ham.

Vi sender Wilhelm våre varmeste gra
tulasjoner i anledning dagen.

Karin Jensen.

60 ÅR
Solveig Larsen (født Berntsen), Bred
gaten 23, Oslo l, runder 60 år 21. februar,
utrolig, men sant. Populære «tante,} Sol
veig, som er hørende, er født i Vang,
Hedmark, og er gift med den ikke ukjente
Johan Larsen. Som ung pike flyttet hun
til Oslo, hvor hun har arbeidet som hus
holderske på Bærums Verk. Hun har del-



SYMPATISK OG SPENNENDE BOK
OM EN DØV ESKIMO-GUTT

tatt aktivt i Bærums Verks Sangkor. Da
dette sangkoret leide Døves hytte i Lom·
medalen, ble Solveig og Johan kjent med
hverandre, og det ble kjærlighet ved første
blikk. De giftet seg i døvekirken i året
1951.

Solveig er en meget aktiv dame når det
gjelder å hjelpe de døve. Tegnspråket
mestrer hun til fullkommenhet, så en
skulle tro hun hadde døve foreldre og
derfor hadde vokst opp med det. Ferie·
hjemmet «Skaug» har hun omfattet med
stor interesse. Der har en alltid glede og
hygge av hennes hjelpsomhet. Alltid har
hun vært villig til å gi en håndsrekning
ved fester, tilstellinger for eldre etc. De
døve som kommer på feriehjemmet, kal
ler henne populært for «kaffemol'». I det
stille har hun sydd og gitt mange pene og
nyttige ting, som f.eks. lampeskjermer.
Som «tante» for alle de barna som kommer
til feriehjemmet, er hun elsket og avholdt
som få andre.

Vi vil med dette få sende vår hjerte
ligste gratulasjon med dagen, og vi håper
at vi fortsatt i mange år skal få gleden av
å ha Solveig fullt aktiv blant oss, som det
høyt aktete og verdifulle medlemmet hun
er av vår forening.

Karin Jensen.

50 AR
Jeanne Nygård, Giskegt. 9, 6000 Åle

sund, fyller 50 år 25. februar.

50 AR
Fru Odlaug Kulø, Nedre Møllenberggt.

87b, 7000 Trondheim, runder de 50 år
27. februar. Hun har sitt daglige virke på
systuen på Strinda sykehus, og der trives
hun storartet, da alle er så greie og hygge
lige, sier hun. Sammen med sin mann Per
har hun et koselig hjem på Lademoen.
Hun møter trofast opp til servering i De
Døves Forening, når hun står for tur, og
gjør godt arbeid.

Vi ønsker til lykke med de 50 år.
R.V.

Hubert C. Woods:
ESKIMODRENGEN KUMALIK
Jespersen og Pios Forlag
København 1965
I det danske døvebladet (,Effata» nr. 9
1969 fant jeg en anmeldelse av denne bo
ken ved døvekonsulent Annelise Harboe.
En undersøkelse viste at boken ikke var
oversatt til norsk. Jeg fikk gjennom
Bergen off. bibliotek tak i et eksemplar
av boken. Jeg bestemte meg for ikke å lese
fru Harboes anmeldelse føl' jeg selv hadde
lest boken og skrevet en anmeldelse.

Forfatteren Hubert C. Woods er ameri
kaner, og bokens original-tittel er (,Child
of the Arctic>), som nok passer bedre enn
den danske tittelen. Egentlig er nok gut
ten Tooruk bokens hovedperson; Hans
tvilling-bror Kumalik er bokens store pro
blem, eller rettere hele eskimo-koloniens
problem, og grunnen til dette er at Kuma
lik el' døv, og han har ikke lært å tale.
Han blir aggressiv, og en kan si at for
fatteren med denne boken forteller oss
hvordan Kumalik fra å være et problem
barn til slutt blir godtatt av det hørende
eskimo-samfunnet. På det grunnlaget kan
en nok si at Kumalik er bokens hoved
person. Boken gir også et meget interes
sant innblikk i det daglige livet blant eski·
moer på Grønland, så det er blitt en liten
bok med rikt innhold.

En bok hvor en døv spiller en viktig
rolle, vil alltid bli møtt med stOl' interesse
blant døve. Og det som spesielt interes
serer oss, er hvordan den døve blir fram
stillt. Hva vet forfatteren om døvhet?
Skriver han en bok hvor han tar med en
døv person bare for å gjøre boken mer
interessant, uten å bry seg om at leserne
kanskje får et helt galt inntrykk av den
døve? Ren spekulasjon?

Det er en lettelse å kunne slå fast at
forfatteren Hubert C. Woods ikke har
gjort noe galt ved å skrive denne boken.
Han kjenner eskimoenes liv godt, og en
får inntrykk av at han sitter inne med
meget godt kjennskap til hvordan døve
reagerer, og hvordan hørende reagerer
overfor en døv som de ikke har språklig

kontakt med. Her gjelder det en døv gutt
som ikke har anledning til å få spesial
undervisning, og det hele virker meget
troverdig. Jeg kan gjerne tenke meg at det
er en sannferdig historie, som forfatteren
har «pyntet» litt på. Det er en god for·
fatter som har skrevet denne boken, og
ved å lese den kan folk lære mye om
hvordan det er å være døv-i et isolert
samfunn. Også i et (,sivilisert» samfunn
vil den døve oppleve mange av de sam
me problemene som eskimogutten Kuma
lik og hans familie.

Boken begynner med at det lille eski
mosamfunnet holder rådslaging om hva
de skal gjøre med den døve Kumalik. Han
har oppført seg slik at de tror han er sinn
syk, og de vil ha ham sendt bort. Den
hvite legen John Kelly og handelsmannen
Andre prøver å forsvare ham, men de har
en vanskelig oppgave.

Noen glimt fra denne «rettssaken»:
Kumalik selv kunne ikke forsvare seg

eller forklare sin oppførsel, for han hadde
ikke lært å tale. Han kunne heller ikke
høre de vrede ordene som ble sagt, for
han var døv - helt siden sin fødsel hadde
han vært innesperret i taushetens fengsel.
- Men nå holdt han øye med sin bror
(Tooruk) og ventet - ventet på beskjeden
på tegnspråk, som skulle meddele ham
hans skjebne.

- Nå, dere vil altså at jeg skal sende
Kumalik bort, sier legen. - Til et eller
annet hyggelig fengsel, går jeg ut fra?

- Ikke i fengsel, sier Kumaliks mor.
- Til et hus for gutter som har mistet for-
standen.

Alle beboerne i den lille kolonien er
enige. De må få slippe å ha denne gutten
blant seg, da han plutselig er blitt farlig.
«Den gale», kaller de ham. Men legen vet
så utmerket at den døvstumme gutten
ikke er sinnssyk.

Flere av de frammøtte forteller om det
gale Kumalik har gjort. Foreldrene sier
ingen ting. Legen forstår hvor vanskelig
foreldrene har det. - EI' det mulig, tenker
legen, at farens hjerte rommer nok kjær
lighet til at han tør reise seg og forsvare
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sin sønn? - Til slutt må faren si noe, og
han sier:

- Er han sinnssyk, eller er han ond?
Har djevelen besatt ham? Det gjør ingen
forskjell. Han er en fare for de andre barna
og for mine naboer. Han må sendes vekk.

- Alle gutter som ikke kan tale, er
sinnssyke, sier en gammel kone.

Tooruk har hørt nok: nå. - Kumalik er
ikke gal! brister det ut av ham. - Kumalik
kan tale, med sitt ansikt og sine hender.
Det er ikke noe i veien med min brors
forstand! Djevelen har ikke besatt Kuma
lik. Det er dere andre som er onde mot
Kumalik, og så blir han gal i hodet. Hvis
dere ville gi ham et gevær og la ham gjøre
en manns arbeid, ville han nok oppføre
seg ordentlig!

- Hvordan med en skole for døvstum
me, ,doktor? spør handelsmannen.

Det går ikke. Hvis en plasserer en eski
mogutt mellom hvite barn tre tusen kilo
meter hjemmefra, og med lærere som
aldri har sett en eskimo - ja, da vil han
bli så utstyrlig i løpet aven uke at de
blir nødt til å binde ham. - Men det jeg
ikke forstår, er at alt dette er°k'ommet så
plutselig. I tolv år oppfører gutten seg
ganske utmerket, og plutselig går han slik
amok i seks dager at han skremmer hele
kolonien fra sans og samling. Og så er det
faren, som ikke sier et ord for å forsvare
sin sønn. Hvis han tok seg av gutten litt
av og til, ville det hele antakelig gå over.

Legen og handelsmannen diskuterer.
De forstår at Kumalik har «eksplodert,)
fordi han ikke har fått lov å gjøre det
samme som de andre, og fordi ingen har
prøvd å forklare ham hvorfor han ikke
måtte gjøre det og det. Handelsmannen
sier til legen: Undrer det deg virkelig at
foreldrene ikke har tatt seg tid til å lære
tegnspråk? Du er sterk nok, men du kan
ikke riste faren slik at du får nye tanker
inn i hodet hans. Han er som så mange
andre: Han ser ikke køllen før den ram
mer ham selv i hodet.

Enden på rådslagningen blir at Tooruk
påtar seg å passe på sin døve tvillingbror
bestandig, så han ikke skal gjøre mere
galt ...

Tooruk forstod hvert eneste uttrykk i
sin brors ansikt, og hver eneste av hans
håndbevegelser. Fra deres tidligste barn
dom hadde dette tause språket utviklet
seg mellom de to, og nå var det bare
Tooruk som forstod Kumaliks tanker.

En dag sier en av pikene til Tooruk:
- Du kan ikke alltid fortsette med å

passe på din gale bror. Han bør sendes
vekk herfra. Så kan du selv arbeide sam·
men med mennene.

- Kumalik er døv, og han kan ikke tale
med sin tunge, men han er ikke gal! svarer
Tooruk.

- Hvorfor gjør han da alltid noe galt?
- Han gjør det gale, fordi han ikke kan

få lov å gjøre det riktige! erklærer Tooruk.
- Det er aldri noen som vil la ham lære
det som er riktig.

- Men det er noe iveien med hans hode,
Tooruk. Når en gutt aldri vil smile, er
det noe i veien med hodet hans.

- Han smiler når han er sammen med
meg. Det er når han er sammen med
mennesker som tror at han er gal, at han
ikke vil smile, og det er ikke noe tegn på
at det er noe i veien med hans hode.

- Kanskje du har rett, sier piken. - Han
likner jo fullstendig på deg, og du er ikke
gal.

Tooruk og Kumalik kjører med hunde
slede. Plutselig setter Kumalik foten ned
i en vannpytt så vannet spruter inn over
dem. De to brødrene ler henrykt. Men
ved seg selv tenker Tooruk at det er godt
at ingen andre ser dette. Hvis han selv
eller noen andre av guttene gjør noen slike
skøyerstreker, så er det ingen som legger
merke til det. Men når Kumalik gjør den
minste skøyerstrek,såbegynner folk straks
å spekulere på om han virkelig er gal ...

Faren holder på med å flense en hval.
Tvillingene vil gjerne hjelpe ham.

- Kumalik og jeg kan også arbeide,
sier Tooruk.

- Kumalik? brummer faren. - Med en
kniv? Han er farlig når han får en kniv i
hånden.

Og faren snur seg og fortsetter arbeidet.
Kumalik må ha gjettet seg til brorens

spørsmål, og han kunne lese svaret i fa
rens ansikt. Nå snur Kumalik seg bort,
mens tårene strømmer nedover hans kin
ner, men det kommer ikke en lyd fra ham.
Tooruk ønsker at hans bror kunne slutte
å gråte, men når en ikke kan tale, hvor
dan skal en da gi uttrykk for sine følelser?
tenker Tooruk.

Legen og TOOl'uk snakker sammen om
Kumalik, og legen spør:

- Har han slett ingen venner?
- Nei, ikke en eneste.
- Hmm. Hva kan han egentlig? Ro en

båt? Flå en moskusrotte ? Skyte med et
gevær? Går han seg vill ?

- Han kan allting - allting! nesten roper
Tooruk. - Men det er bare ingen som vil
gi ham lov til noe. Han er så flink.

Ja, mange steder kjenner vi så utmerket
godt igjen den døves situasjon, slik som
han opplever det også her i Norge i våre
dager, som i dette tilfellet:

Barna holder på med å hoppe bukk.
Åtte barn står foroverbøyd i rekke, med
hendene støttet mot knærne. Den bakerste
gutten i rekken skal hoppe over de andre,

og så stille seg forrest. På den måten be
veger hele rekken seg framover.

Plutselig løper Kumalik bort til den
nærmeste gutten for å hoppe. Gutten ser
ham og styrter avsted bort til nærmeste
hushjørne. - Det er Kumalik! skriker han.
- Det er den gale! Og alle de andre barna
løper hvinende avsted etter ham.

Kumaliks hender synker ned, og leppene
hans skjelver. Så kommer tårene ...

Det kunne vært morsomt å fortelle mye
mere om den døve eskimogutten Kumalik.
Boken er full av episoder som vi kjenner
så godt. Tooruk og Kumalik forstår hver
andre ved hjelp av et tegnspråk som de
gjennom årene har lært seg, og noe av
dette tegnspråket lærer også legen og hans
kone seg. Kumalik er flink til å tegne, og
han er meget observant. Men alle er på
vakt overfor ham. Hvis Kumalik en gang
til gjør noe galt, så må han sendes bort.
Tooruk er glad i sin bror, og passer på
ham bestandig.

Legen har latt de to brødrene få lov å
låne hans kikkert, og denne bruker de
ofte. Så kommer de i en meget vanskelig
situasjon. En kasse med medisiner kom
mer med båten, men kassen faller i sjøen,
og det lille eskimosamfunnet blir uten
medisin foran den harde vinteren. Det
bryter ut en alvorlig influensa-epidemi,
og situasjonen blir kritisk. Den døve
Kumalik sitter stadig,og speider ut mot
havet med kikkerten. De har snakket mye
om et skip som forsvant for noe år siden.
Og plutselig får Kumalik øye på dette
skipet som en prikk langt borte. Han tar
kommandoen over sin bror og de drar
avsted på en farefull ferd i en liten båt
mellom drivende isflak, uten at noen vet
om det. Kumalik padler utrettelig avsted.
De når fram til båten. Mens den hørende
Tooruk er mest opptatt av å se etter ge
værer m.m., setter Kumalik i gang med
å hogge løs en kasse med medisiner. Den
døve gutten har forstått problemet, og
takket være ham, får eskimokolonien den
medisinen som redder dem. Han blir en
helt! - Og boken ender med at foreldrene
gir sin døve sønn det dyrebareste de eier,
familiens eneste gevær med patroner.
Kumalik er blitt godtatt. Han har reddet
befolkningens liv. Og nå er det ikke lenger
noen som vil betrakte ham som gal!

Denne avsluttingen er vel litt vanskelig
å godta, men det er en lykkelig løsning på
et problem som måtte løses.

Det er en lettleselig bok, som mange vil
ha både glede og nytte av å lese. Forhå
pentlig vil den bli oversatt til norsk. Jeg
har skrevet til et forlag og bedt om at
den må bli oversatt og komme ut på et
norsk forlag. De som ikke kan vente, kan
gjerne bestille boken fra forlaget.

Thorbjørn Sander,
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NYTT FRA FORENINGENE
ØSTFOLD
15/3 sø: Møte kl. 14.15 på Hotell City,

Fredrikstad:

OSLO
17/2 ti: Bridgeklubben.
19/2 to: Ungdomsgruppa.
22/2 sø: Menigheten har hyggefest.
24/2 ti: Bridgeklubben.
26/2 to: Ungdomsgruppa har trening til

kulturdagene.
28/2 lø: Ungdomsgruppa har maskerade

ball.
3/3 ti: Sportsklubben har medlemsmøte.
5/3 to: Ungdomsgruppa har konkurranse

aften.
6/3 fr: Døveforeningen har ordinært års

møte.
7/3 lø: Sportsklubben på døvehytta i Lom

medalen.
8/3 sø: Eventuell fortsettelse av Døve

foreningens årsmøte.
10/3 ti: Kvinneforeningen/Bridgeklubben.
12/3 to: Ungdomsgruppa har trening til kul-

turdagene.
14/3 lø: Sportsklubben v/ skigruppa har fest.
17/3 ti: Bridgeklubben.
19/3 to: Ungdomsgruppa har sammenkomst.
2/4 to: Ungdomsgruppa har konkurranse-

aften.
4/4 lø: Smalfilmklubben har fest.
5/4 sø: Bridgeklubben.
7/4 ti: Sportsklubben har medlemsmøte.
9/4 to: Ungdomsgruppa har trening til kul-

turdagene.
12/4 sø: Døveforeningen har kaffefest:
14/4 ti: Kvinneforeningen har årsmøte/

Bridgeklubben.
16/4 to: Ungdomsgru ppa har sammen komst.
18/4 lø: Sportsklubben v/ hånd ballgruppa

har fest.
21/4 ti: Bridgeklubben.
23/4 to: Ungdomsgruppa har trening til

kulturdagene.
26/4 sø: Menigheten har hyggefest.
28/4 ti: Bridgeklubben.
30/4 to: Ungdomsgruppa har sammenkomst.
5/5 ti: Sportsklubben har medlemsmøte.
9/5 lø: Sportsklubben v/ fotballgruppa har

fest.
12/5 ti: Kvinneforeningen/Bridgeklubben.
14/5 to: Ungdomsgruppa har trening til kul

turdagene.
17/5 sø: Kvinneforeningen står for servering

i foreningen.
19/5 ti: Bridgeklubben.
21/5 to: Ungdomsgruppa har sammenkomst.
26/5 ti: Bridgeklubben.
28/5 to: Ungdomsgruppa har trening til kul

turdagene.
31/5 sø: Fellesutflukt Døveforeningen/Me

nigheten/Ungdomsklubben.
2/6 ti: Sportsklubben har medlemsmøte.
4/6 to: Ungdomsgruppa har konkurranse-

aften.
6/6 lø : Ungdomsgruppa har fest på «Skaug».
9/6 ti: Kvinneforeningen/Bridgeklubben.
11/6 to: Ungdomsgruppa har trening til kul-

turdagene.
13/6 lø: Sportsklubben har fest.
14/6 sø: «Pensjonistenes dag» på «Skaug»

v/ Døveforeningen.
16/6 ti: Bridgeklubben.
18/6 to: Ungdomsgru ppa har sam men komst.
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25/6 to: Ungdomsgruppa har trening til kul
turdagene.

26/6 fr: Siste dag foreningen har åpent før
ferien.

DØVES UNGDOMSKLUBB
(døvekirken)
18/2 on: Film (om måneferden).
25/2 on: Underholdning.
4/3 on: Hyggekveld.
11/3 on: Historie- og vitseaften.
18/3 on: Film.
25/3 on: Foredrag.
1/4 on: Hyggekveld.
8/4 on: Hyggekveld.
15/4 on: Underholdning.
22/4 on: Film.
29/4 on: Foredrag (av styrer Sæbø?).
6/5 on: Hyggekveld.
13/5 on: Film.
20/5 on: Underholdning.
27/5 on: Hyggekveld.
3/6 on: Hyggekveld.
6/6 lø: Utflukt til feriehjemmet «Skaug».
Rett til forandring i programmet forbe
holdes.

DRAMMEN
17/2 ti: Dameklubben.
19/2 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
21/2 lø: Årsfest. .
24/2 ti: Dameklubben.
26/2 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
1/3 sø: Foredrag.

Klubbmesterskap i bridge om formidda
gen.

3/3 ti: Dameklubben.
5/3 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
7/3 lø: Karnevalsfest, arr. husmødrene.
10/3 ti: Damklubben.
12/3 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
14/3 lø: Skifest, arr. Ungdomsklubben.
15/3 sø: Havstad-aften.
17/3 ti: Dameklubben.
19/3 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
22/3 sø: Sammenkomst.
29/3 sø: Påskegudstjeneste i Døves Hus.
2/4 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
5/4 sø: Film.
7/4 ti: Dameklubben.
9/4 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
12/4 sø: Foredrag.
14/4 ti: Dameklu~ben.

16/4 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
19/4 sø: Sammenkomst. Dugnad på ferie-

hjemmet.
21/4 ti: Dameklubben.
23/4 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
26/4 sø: Sammenkomst. Dugnad på ferie-

hjemmet.
28/4 ti: Dameklubben.
30/4 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
1/5 fr: Festlig samvær, arr. Ungdomsklubben.
3/5 sø: Film.
5/5 ti: Dameklubben.
10/5 sø: (Døves Hus bortleid.)
12/5 ti: Dameklubben.
14/5 to: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
17/5 sø: Festlig samvær. Besøk av Kolding

Døveforening, Danmark.
21/5 to: Ungdomsklubben.
24/5 sø: Film.
26/5 ti: Dameklubben.
28/5 to: Ungdomsklubben.
31/5 sø: Film.
2/6 ti: Dameklubben.

7/6 sø: Film.
9/6 ti: Dameklubben.
14/6 sø: Film..
16/6 ti: Dameklubben.
20/6 lø: Tur til Arvika, Sverige.

VESTFOLD
1/3 sø: Årsmøte i Sandar Herredshus k1.12.
25/4 lø: Medlemsmøte i Sandar Herredshus

kl. 16.00.

TELEMARK
26/2 to: Møte kl. 18.30, Norrøna Misjons

hospits, Skien.
19/3 to: Møte kl. 18.30, Heimen Kaffistove,

Porsgrunn.
11/4 lø: Årsmøte kl. 17.30, Larsens Kafe,

Telemarksgt. 6, Skien.
23/4 to: Møte kl. 18.30, Heimen Kaffistove,

Porsgrunn.
21/5 to: Møte kl. 18.30, Norrøna Misjons

hospits, Skien.
20/6 lø: Fest på Oksøya.

AUST-AGDER
23. november var det døvegudstjeneste i
Fjære kirke for første gang ved døveprest
Vogt-Svendsen. Det kom mange folk, til
tross for at det var sprengkulde og snø.
Særlig gildt var det å se at det var kommet
noen døve venner fra Kristiansand, som
også var med oss i kirken. Døvepresten
holdt en fin preken. De som var i kirken av
hørende, hadde nok aldri før opplevd å
overvære en døvegudstjeneste, og dette
med tegnspråket var noe helt uvant for dem.
De fulgte interessert med, og jeg tror at de
kirkebesøkende hadde stor glede av å få
overvære denne gudstjenesten. - Etter
gudstjenesten ble vi invitert av fru skips
reder Ugland, til kirkekaffe på Furuly Kafe
på Fevik. Der var det et pent dekket bord,
med vakre blomster og levende lys. Dette
synet møtte oss straks vi kom inn. Vi holdt
oss først nede i peisestua. Fru skipsreder
Ugland ønsket oss døve og andre innbudte
velkommen, og bød oss til bords, hvor vi
fikk deilige smørbrød og kaker. Fru Ugland
er en kjenning av døveprest Vogt-Svendsen
og hun syntes det var gildt å være sammen
med oss døve for første gang. Hun fortalte
også litt av hvert. - Etter maten hygget vi
oss sammen videre. Da klokken var blitt
17.00, reiste vi inn til Grimstad for å spise
middag på Bondeheimen. Det smakte så
godt. Døvepresten fortalte oss om de døve
som han hadde vært på besøk hos, og det
var gildt å høre på ham.

Vi har også hatt den store gleden å få besøk
av døvekonsulent Eilif Ohna, i forbindelse
med avsluttingen av vår forenings tegn
språkkurs, annet trinn, i Arendal 14. desem
ber. Ohna skulle se om vi hadde vært flinke
til å lære på kurset. Vi var litt nervøse, ja,
men det gikk jo ganske greit, og han syntes
at vi hadde vært flinke. Vi fikk til slutt hvert
vårt diplom. - Så fikk vi kaker og kaffe. Vi
kom med mange spørsmål til Ohna, og han



svarte så godt han kunne. Etterpå hygget vi
oss sammen.

På selve kurset, som holdes hver onsdag
på Stinta skole i Arendal, er vi som regel 8
elever. Men lederen av kurset. Aud Løvig.
håper at hun snart kan komme i gang med
et nytt kurs for nybegynnere, hvis flere in
teresserte melder seg.

Med dette vil jeg sende alle leserne en
hjertelig hilsen fra Aust-Agder kr. Døve
forening.

Else Marie Dalene.

KRISTIANSAND S.
14/3 lø: Arsmøte i Høyres Hus kl. 18.30.

Bevertning.
18/4 lø: Opplysningsmøte med hyggelig

samvær i Høyres Hus kl. 18.30. Bevert
ning.

STAVANGER
26/2 to: Døveforeningen har årsmøte.
1/3 sø: Gudstjeneste i Døvekirken kl.11.00

v/ Haraldseide.
15/3 sø: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00

v/ Hammer.
26/3 skjærtorsdag: Gudstjeneste i Døvekir

ken k\. 11.00 v/ Haraldseide. Nattverd.
29/3 påskedag: Gudstjeneste i Døvekirken

kl. 11.00 v/ Haraldseide.

HAUGESUND
15/3 sø: Foreningsmøte k\.16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
12/4 sø: Foreningsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
10/5 sø: Foreningsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
14/6 sø: Foreningsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
9.-11. juli: Norske Døves Landsforbunds

landsmøte i Haugesund.

BERGEN
16/2 ma: Bridgeklubben kl. 19.30.
17/2 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
19/2 to: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.
22/2 sø: Gudstjeneste kl. 11.00 i Døve-

kirken.
23/2 ma: Bridgeklubben. Ungdomsklubben

øver i folkedans.
24/2 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Kåseri av red. Sander: «Hva betyr det!»
25/2 on: Døveforeningen har styremøte

kl. 19.30 på styrerommet.
26/2 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.
28/2 lø: Ungdomsklubben har fest i fore-

ningens lokale kl. 19.00.
2/3 ma: Bridgeklubben kl. 19.30.
3/3 ti: Dameklubben/Un.gdomsklubben.
4/3 on: Komiteen for nytt Døves Hus har

møte kl. 19.30 på styrerommet.
5/3 to: Basar til inntekt for feriehjemmet,

kl. 19.00 i foreningens lokale. Arr. ferie
hjemsstyret.

8/3 sø: Ungdomsklubben har utflukt.
10/3 ti: Dameklu bben/Ungdomsklubben.

Dameklubben har årsmøte kl. 19.30.
11/3 on: Formannsmøte på styrerommet

kl. 19.30.

MØRE OG ROMSDAL
28/2 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplys

ningskomiteen.
14/3 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplys

ningskomiteen.
21/3 lø: Medlemsmøte kl. 17.00.
4/4 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplysnings

komiteen.
5/4 sø: Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Hammer i

Langevåg kirke.
18/4 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplys

ningskomiteen.

TRONDHEIM
18/2 on: Ungdomsgruppa.
20/2 fr: Døveforeningen har årsmøte.
27/2 fr: Lars Havstad-aften med redaktør

Sander som foredragsholder.
28/2 lø: Id retts laget har karneva'lsfest på

«Granly».
1/3 sø: Fil maften.
4/3 on: Ungdomsgruppa.
11/3 on: Fored rag.
13/3 fr: Dameforeningen.
14/3 lø: Ungdomsgruppa har vårfest.
18/3 on: Ungdomsgruppa.
20/3 fr: Idrettslaget har medlemsmøte.
22/3 sø: Siste møte før påske.
1/4 on: Ungdomsgru ppa har hyggeaften.
5/4 sø: Filmaften.
8/4 on: Foredrag.
10/4 fr: Dameforeningen.
15/4 on: Ungdomsgruppa.
19/4 sø: Filmaften.
24,4 fr: Dameforeningen har kulturkveld.
29/4 on: Ungdomsgruppa.
1/5 fr: Idrettslaget har arrangement i fore-

ningen.
2/5 lø: Terrengløp.
8/5 fr: Dameforeningen.
13/5 on: Ungdomsgruppa.
16/5 lø (Pinseaften): Besøk av svenske døve

(stevne?). Id rettslaget.
17/5 sø: Fest-arrangement v/ døveforenin-

gen.
22/5 fr: Dameforeningen har kulturkveld.
27/5 on: Ungdomsgruppa.
30/5 lø: Ungdomsgruppa har hyggeaften

(fest).
5/6 fr: Dameforeningen.
10/6 on: Ungdomsgruppa.
17/6 on: Idrettslaget har medlemsmøte.
19/6 fr: Dameforeningen.
20/6 lø: St. Hans-fest på «Granly».
24/6 on: Ungdomsgruppa.
26/6 fr: Siste åpningsdag før ferien.

NORD-TRØNDELAG
28/2 lørdag har Nord-Trøndelag Døvefore

ning møte i Stjørdal kl. 16.00. Redaktør
Thorbjørn S,ander kommer til møtet og
holder foredrag.

7/3 lørdag har Nord-Trøndelag Døveforening
årsmøte på feriehjemmet.

NORD-TRØNDELAG
DØVEFORENING
er av formannskapet i Levanger innrømmet
fritak for å betale tilknyttingsavgift i for
bindelse med at foreningen skal legge inn
vann på sitt feriehjem ved Eidsbotn.

STAVANGER:

Arets første
BINGO

Lørdag 7. mars kl. 19.00 presis,

i Døves Hus.

Som vanlig flotte gevinster.

Entre kr. 7.-.

Arrangør:

Stavanger kr. Døveforenings
opplysningskomite

OM DYD
Det er nødvendig med en grense

også for dyden.
M ontesquieu.

OM ALDERDOM
Det tales så meget om alderdom

mens erfaring. Alderdommen tar
bort ungdomsårenes dumheter og
feil, men den gir oss intet isteden.

Montesquieu.

21



~STRUP
METALL OG PLAST FOR INDUSTRIEN

PLAST
plater, bånd, bolt

og rør, skinner, vinkler
og profiler

-alt finner De på vårt lager

ASTRUP & S0N AlS. Dronningens gate 8. Oslo 1

Ha/den Busstrafikk A.s

HALDEN

Chr. Stensruds E.ftf. Afs
SKI

Telefon 86 11 30

G. Sørensen
BRØNNØYSUND - Telefon 77

UR - OPTIKK - FOTO - MUSIKK
Gull- og sølvvarer - Reparasjonsverksted

RØT05~1Dttb
RØROS

Postboks 72 - Telefon 45

."

Gunnar Hippe
PLATE- OG SVEISEVERKSTED AfS

MOELV - Telefon 47157

Ørnen
FORSIKRING

Karl Johansgt. 6 - OSLO

Skøyen Steamrens
Spesialverksted for understellsbehandling av biler efter

M. L-metoden

Drammensvn. 134, OSLO 2, telefon 555632

SIVIL-INGENiØRENE

Ape/and & Mjøset A.s
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
M.R.I.F. M.N.I.F.
Industrigt. 59 - OSLO 3. Tlf.* 607880

UTSALG AV

Elektrisk utstyr og apparater.
Utfører elektriske installasjoner.

Petter Sax;
Autorisert installatør - VADSØ

Park-Kafeen
Strandgt. 28 - GJØVIK

Telefon 71 237

Middag fra kl. 12-21.30

Gutav Solvang AfS
KONGSVINGER - Telefon 4571

AGENTUR - EN GROS

~
MUSTAD

L. A. Meyer

MO I RANA

HYTT ER i alle størrelser
leveres ferdig oppsatt over olt

E.rling Sande
BERKAK
Telefon 216



NORDISK KONKURRANSE

I SMALFILM

OG JUBILE.UMS-FE.STIVAL

Vannrett

1. Trafikkmidler.
6. Har skiløperen med seg.

10. Liggemåte for to.
11. Hun har uniform.
12. Kan man risikere stryk i.
13. I dikt.
15. lukter.
17. Spiss (omv.).
18. Sportsartikkel.
20. Reklamemiddel.
23. I musikkstykket.
24. Må bilføreren gjøre.
26. Gå.
27. I store parker.
29. Hvil.
31. På mange hoder.
32. Grepet (omv.).
34. Trang.
37. Gretten.
39. Dårlig.
40. Myndighet.
41. Forstand.
42. Spottende;

Oslo Døves Smalfilmklubb innbyr herved
alle døve og tunghørte til den annen
nordiske konkurranse i smalfilm i Oslo
lørdag 7. november 1970 i forbindelse med
klubbens 20 års jubileum.

Alle døve og tunghørte fra de nordiske
land - Danmark, Sverige, Finland, Island
og Norge - er velkommen til å være med
i denne åpne individuelle konkurransen.

loddrett:
2. Hemmeligholdes av mange.
3. Sterk lyd.
4. Opptegnelse.
5. Ødelegge.
6. Finnes i fjell.
7. Kan vind være, heldigvis.
8. Unge.
9. Forbigående.

14. Emne.
15. Norsk elv.
16. Kan stå utenpå pakken.
19. Uten vanskelighet (omv.).
20. Følelsesfull.
21. Godta.
22. Hermer.
25. I bilen.
28. På mange skipsbroer.
30. Øyeblikkelig.
33. Ansett.
35. Må småfugleungene.
36. Part.
37. Hender det at elektrikeren får.
38. Slektning.
løsning på kryssorden finner du på side 24.

De som ikke er medlemmer av noen film
klubb, men som er medlem aven døve
forening, kan også være med.

Konkurranse-regler: Smalfilm, Super 8,
Single 8 og Standard 8; alle tatt med
farger og i tre øvelser.

1. Dokumentar- og reportasjefilm. Spille
tid høyst 8 minutter.

2. Reise- og feriefilm. Spilletid høyst 8
12 minutter.

3. Underholdningsfilm, emne valgfritt.
Spilletid høyst 30, minutter.

Alle filmene skal ha tekst - tittel, og
være tatt i tiden fra i fjor sommer og til
den tiden filmene skal sendes til konkur
ransen. Anmeldelses-gebyr er 10 norske
kroner pr. film, og fristen for innsending
av film og gebyr er 1. oktober, og sendes
til komiteens formann, Sven Braathen,
Vetlandsveien 67 a, Oslo 6.

Det blir premiering av vinnerne. Dom
mere fra Oslo-aviser skal bedømme film
mene etter poeng-utregning. Den filmen
som får høyest poeng får nordisk pris,
uansett hvilken øvelse filmen hører til.
Samme deltaker kan sende inn flere filmer
til alle øvelsene, og filmene kan gjerne
være kortere enn oppgitt i minutter. Den
som har sendt inn flere filmer til en og
samme øvelse, kan bare få en premie i
hver av øvelsene. Ellers er premie-antallet
som regel 1/3 av de påmeldte deltakerne.

Den filmen som har den beste film
montasje, uansett hvilken øvelse, får også
en premie.

En ekstra-premie blir av juryen i film
klubben tildelt den beste spiller i under
holdningsfilm.

Det er også anledning for klubbene eller
døveforeningene fra de nordiske landene
til å sende sin hittil beste film i 16 og/eller
8 mm, de har tatt opp fra «gamle dager»
til en «veterall»-filmkonkurranse, og da
bare en filmfra hver klubb/døveforening.
Beste veteranfilm får premie. Samme an·
meldelses-frist, men intet gebyr.

Tid og sted for festivalen skal kunn
gjøres senere.

Oslo Døves Smalfilrnklubb.
Arrangementskomiteen.

15 meter-mesterskap
; smalfilm
Oslo Døves Smalfilmklubb arrangerer en
konkurranse i 15 meter-film, som er åpen
for alle døve og tunghørte.

Konkurranse-regler: Smalfilm, Super 8,
Single 8 og Standard 8 - alle med farger
og i en øvelse, som skal ha tittel eller
tekst «Paraply'> og kan være kortere enn
15 meter, hvis den har god mening og av
slutting.

For filmene som er tatt med Single 8
og Standard 8 er det tillatt med ett klipp
midt på filmen. For Super 8 skal det ikke
være noen klipp!

Anmeldelses-fristen er 1. oktober, og
sendes til formannen, Arnfinn Rafoss,
Brinkensgt. 7, Oslo 6, sammen med gebyr
på 5 kr. pr. film.

Vanlig premiering, og vinneren får pre·
mie i form aven 15 meter-mesterplakett.

+
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endretFinland

læreren som var overlatt ham som tolk
uten at denne tolken forklarte ham noe.
Tolken fungerte som tolk bare når tiltalte
ble spurt om noe, eller når det ble snakket
direkte til ham.

På denne måten går det selvfølgelig
ikke. Uansett om Wiilpert fikk en rett
ferdig straff for sine forbrytelser, så er det
uforsvarlig at en døv ikke får muligheter
til å følge med i en rettssak på tilfredsstil
lende måte, når han møter som anklaget.
Vi må derfor reise fornyet krav om at det
i Vest.Tyskland må bli utdannet dyktige
døvetolker i tilstrekkelig antall, og om at
disse må bli stillt gratis til rådighet for
døve ved rettssaker. Det må være en selv
følge hos oss, som i et hvert annet kultur·
land, - skriver Deutsche Gehorlosen·
Zeitung.

GULLKORN
En kan skjule sitt hovmot, men

en kan ikke skjule sin beskjedenhet.
Montesquieu.

ser om arvelig døvhet, og spesielt i vårt
land (Finland) er det for tiden vanskelig
å finne eksperter på dette området. Me
ningen er dog den at forbundet skal vende
seg til organisasjoner som kan tenkes å
kunne være til hjelp i slike spørsmål. Hvis
dette initiativet fører til positivt resultat,
kommer forbundet til å gi en offisiell mel
ding om hvor de som ønsker det, kan få
råd. Dette gjelder ikke bare døve, men
også hørende barn av døve foreldre, på
samme måte som en i USA har slik råd
giing, skriver Kuurojen Lehti (Tidskrift
for dova).

Løsning på kryssorden på side 23.

.
I

"Døvstum må heller ikke uten slik
dispensasjon (dispensasjon fra republik.
kens president) inngå ekteskap med
annen døvstum, på annen måte enn i
tilfelle der en av partenes døvhet ikke
er arvelig.>}

Etter alle kunstens regler var det sørget
for godt høyttaleranlegg. Men den døve
selv - tiltalte - hadde neppe muligheter
for å kunne følge med i forhandlingene.
Og det er en rettighet alle i en rettssak
har i følge loven - også en morder - å få
følge med i prosessen fra begynnelse til
slutt. For den døve morderen stod det
ikke engang en habil tolk til disposisjon 
og som kunne ha tolket for ham f. eks. det
lange anklageskriftet fra statsadvokaten,
et innlegg som tok 2Yz time. Den døve
stirret hele tiden på den pensjonerte døve-

Ekteskaps-loven
Nå kan døve gifte seg fritt

Den finske riksdagen godkjente 23. mai
1969 endring i ekteskapsloven, og endrin
gene trådte i kraft l. desember 1969. Fra
samme dato er paragraf 12 i den gamle
loven opphevd. Den lød slik:

Opphevelsen av denne paragrafen betyr
altså at de døve nå fritt kan inngå ekte·
skap med hverandre.

Nå er dette viktige spørsmålet altså
blitt løst på den måten som Finlands
Dovas Forbund så ofte har foreslått. I det
finske døvebladet har det vært ført en
livlig diskusjon om dette spørsmålet, hvor
det har vært innlegg for og imot endrin·
gen. Selv om den omdiskuterte paragrafen
bare i få tilfelle har vært aktuell, fordi
det nesten alltid har vært slik at bare den
ene parten har vært arvelig døv, så har
hovedsaken vært at paragrafen har vært i
strid med de alminnelige vedtatte men
neskerettighetene, hvilket også går klart
fram av det faktum at slike hindringer for
ekteskap av dette slaget ikke finnes i ekte·
skaps-lovgiingen i andre land.

Endringen av ekteskapsloven på dette
punktet berettiger imidlertid ikke til an·
svarsløshet. Slik har en jo av og til tolket
forslaget om å endre denne paragrafen.
Tvertimot er ekteskapsrådgiingen på dette
punktet nå blitt enda viktigere enn tid·
ligere. Det finnes ikke mange undersøkel-

er viktig
Fengsel på livstid for døv morder i Tyskland

Retts-tolker for døve

Ved en dom i byretten i Hamburg i sep·
tember ble det satt sluttstrek for en retts·
sak som har satt en skam·flekk på de
døves samfunn og som har forårsaket at
mange av våre skjebnefeller har følt seg
ille berørt - skriver Deutsche Gehorlosen·
Zeitung. Nå må Klaus Wiilpern tilbringe
resten av sitt liv bak fengslets murer. En
hard skjebne for en døv, enda hardere
enn for en hørende. En hørende vil i feng
sel fortsatt kunne ha kontakt med verden
omkring seg, og dermed få en viss trøst
i sin triste tilværelse. Men den fengslete
døve kommer til å føre et liv i fullstendig
isolasjon og stillhet.

Klaus Wiilpern har bare seg selv å
(,takke>} for denne situasjonen. Han hørte
til de intelligente døve. Han avla mester·
prøven i snekkerhåndverk, men han hadde
dessverre kriminelle anlegg og tilbøyelig
het til å begå forbrytelser. Og forbrytel.
sene ble hovedsakelig rettet mot hans
egne skjebnefeller. Han bedro andre døve,
stjal fra dem, og han plaget og slo sin
døve kone. Han tente på sin fars hus, så
det brant ned. Og til slutt ble han morder,
da han drepte den 36-årige husmor Sonja
Calgan, som antakelig var hans elskerinne.
Og en kan kanskje si at de døve puster
lettet ut over at denne forbryteren nå
sitter bak lås og slå og ikke mer kan gjøre
noe galt.

Men Wiilpern.saken gir oss grunn til
også å trekke fram noe annet, nemlig den
framgangsmåten som ble benyttet under
rettssaken. Mange døve var forskrekket
over at de for noen måneder siden så
Wiilpern gå fritt omkring. De begynte å
tvile på om han skulle få den dommen
han hadde fortjent. Men det forholdt seg
slik at han ble sluppet fri fra varetekts
arresten fordi anklagerne hadde brukt for
lang tid med å utarbeide anklageskriftet.
Det var det ene bemerkelsesverdige. Det
andre bemerkelsesverdige var selve pro·
sessen.

Prosessen forløp nok i sin helhet i sam·
svar med lov og rett. Øyenvitner forteller
også at det i rettssalen var gjort alt for
at alle de som møtte fram skulle kunne
følge godt med. Det vil si - de hørende.

(,Paraply» er et emne alle skal filme, og
det skal bare handle om paraply, gjerne
med en eller flere personer som skal spille
i alle situasjoner sammen med paraply.

Alle døve og tunghørte i Norge er vel·
kommen til den årvisse konkurransen.

Oslo Døves Smaljilmklubb.
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Av Hans B. Skarset

LENGDEHOPP

Lagene og sportsspaltene våre

O. Oversiktsplanen
Oversiktsplanen viser omtrentlig tre

ningsmengder for en nasjonal toppmann.
En som ikke har kommet så langt, må
redusere antall treningsdager og mengden
hver dag uten å kutte ut et bestemt tre
ningsmiddel

Treningsformene skal forekomme så
mange ganger i ukeprogrammet som tallet
i rubrikken tilsier.

Forberedelsesperioden. Denne perioden
kan deles i to:

l. del: 15. november til l. februar.
2. del: l. februar til 15. april.
I l. del av denne perioden er målet å

legge et godt generelt fysisk grunnlag. I
2. del er det hensikten å arbeide videre på
dette grunnlaget. Men teknisk trening,
sprint- og spensttrening kommer sterkere
inn i bildet. Treningen blir dermed litt mer
spesialbetont.

Overgangsperioden. Grunnlaget for kon
kurranseformen skal legges i denne perio
den. Det når en ved å nytte formgivende
treningsrnidler, det vil si at teknisk tre
ning og sprint- og spensttrening vil domi
nere.

Konkurranseperioden. En arbeider vi
dere med formgivende treningsrnidler
(teknikk, sprint, spenst). Det gjelder i
løpet av konkurranseperioden å nå et re
sultat som står i forhold til den trening
en har lagt ned i de foregående perioder.

Perioden er ganske lang. For at det ge
nerelle grunnlaget ikke skal bli dårligere
må en ta en dag med hardere og grovere
trening innimellom.

Avlcoplingspel·ioden. Den beste form for
avkopling er som kjent ikke passiv hvile,
men å drive med ting en ikke har nok an
ledning å sysle med til daglig. Det kaller
en aktiv hvile. For en idrettsmann betyr
det at han i denne perioden beskjeftiger
seg med treningsformer/idretter som ellers
ikke hører inn under hans program. Der
med får han psykisk avkopling samtidig
som han hindrer den fysiske yte-evnen
i å avta nevneverdig.

Red.

innendørssport, og det er nå på tide at
lagene arrangerer treningsstevner i høyde
og lengde u/t., slik at det kan bli mere
aktivitet i laga. Man skal jo nå legge
grunnlaget for sommerens idrettsgrener
likesom vi i mars måned skal ha avviklet
DM i høyde og lengde ult. Det er klart at
man før dette mesterskapet bør ha arran
gert flere treningsstevner slik at man ikke
kommer helt utrenet til et slikt mester
skap.Det er en soleklar sak: Skal vi få in
teressante og gode sportssider i bladet
vårt, så må det også være aktivitet i lage
ne, slik at vi kan få nyheter å bringe ut til
leserne.

Vi håper lagene i tiden 'framover vil
sende oss nyheter om sin virksomhet til
glede for oss alle!

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

• Sportsspaltene i Døves Tidsskrift skal
være et talerør for våre døve-idrettslag.
Det er her vi skal komme fram med våre
ønsker, våre tanker og våre krav! Men det
er med beklagelse vi ser at lagene svært
sjelden benytter seg av denne mulighet
til å komme fram med det de har på hjer
tet. Så vidt jeg vet, har man i alle laga
valgt sine referenter, men det er så bare
alt for sjelden vi hører noe nytt fra disse.
Skal vi tyde dette slik at de fleste av våre
lag har sovnet stille inn? Eller er det refe
rentene som ikke er sin oppgave voksen?
I så fall bør formennene i lagene virkelig
ta en prat med sine referenter oppe på
kammerset!

Nå er jeg selvsagt klar over at det ikke
er så mange konkurranser på denne tid,
utenom DM, men vi har noe som heter

Sprint- Spenst-
tren. tren.

Overgangsperioden, 15. april til l. juni.
Konkurranseperioden, l. juni til 15.

oktober.
Avkoblingsperioden, 15. oktober til 15.

november.

*) 3+1. Dette betyr at det skal være
3 treningsdager pr. uke pluss en konkur
ransedag. Blir det ingen konkurranse, tre
ner en teknisk trening.

2 (l) Tøyn.øv. 4-4
2 l 4-5
l 2 drives hver 4-5
l l treningsd. 3+1 *)

Trening i friere former: Ballspill, svøm
ming, løpeturer i skog, osv.

Antall
tren.dager
pr. uke

Styrke- Teknisk Smidig
trening trening hets

trening

l
2
l
l

1(2)
2
2
2

15. november-l. februar
l. februar-15. april .
15. april-l. juni .
l. juni-15. oktober .
15. okt.-15. november

B. Arsinndeling - mål
Treningsplanen for året kan deles i føl

gende hovedavsnitt:
Forberedelsesperioden, 15. november til

15. april.

TRENING
A. Generelt

For å oppnå gode resultater lengde
må en:

- kunne løpe fort,
- være avgjort spenstig,
- være generelt sterk og smidig,
- kunne hoppe teknisk godt.
Den som vil trene for å nå et godt resul

tat i lengde, må derfor sørge for å legge
treningen slik til rette at han fyller kra
vene.
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Tallene i parentes er eventuelle.
Det kan kanskje synes å være et mis

forhold mellom antall treningsdager pr.
uke og tallene i rubrikken foran. Men dette
kommer av at det enkelte dager er forut
satt en kombinasjon av f.eks. spents- og
styrketrening, mellom teknisk trening og
sprinttrening.

D. Detaljplan
Vi vil nå gi eksempler. på utforming av

treningen innen hver periode. Et virkelig
detaljert opplegg må søkes i spesialpro
gram.

l. periode: 15. november - l. februar
a) Sprinttrening: Vekslende løp og

gang, 5 km. Innlagt 5-6 x 60 m i stor fart.
b) Spensttrening: Svikthopp, hopp med

kneopptrekk, hink, steg, hopp over hekker,
høydehopp rett forfra, tresteg ult osv.

c) Styrketrening: Drives etter prinsip
pet «eksplosiv kraft,) (dvs. 60-80% av
maksimalbelastningen, 6-10 gjentakelser,
3 serier).

En driver øvingene for:
1. Strekk muskuleaturen i beina
Øving: Knebøyning og strekning, ma

nual på nakken.
2. Ryggstrekkernp
Øving: Liggende på magen på tvers

over en benk med beina festet i ribbe
vegg. Ryggbøyning bakut, vekt på hodet/
nakken, stående med beina litt fra hver
andre. Sidebøyning fra side til side, ar
mene over hodet. Vekt i hendene.

3. Hoftelei1dsbøyerne
Øving: Støtt hendene mot en ribbe litt

under skulderhøyde, kroppen litt i fall mot
ribbeveggen. Kneopprykk, vekt på foten.

4. Bukmusklene
Øving: Liggende på ryggen med beina

festet i ribbeveggen (ca. mellom 3. og 4.
ribbe nedenfra), 90° i kne og hofte. Rulle
opp, hodet inn mellom knærne. Vekt bak
på nakken.

5. Brystmusklene
Øving: Tauklatring. Benkpress (bredt

tak).
6. Armbøyerne
Øving: Tauklatring. Kroppshev i bom.
7. Armstrekkerne
Øving: Stående press (foran og bak

hodet). Benkpress (smalt tak).
d) Smidighetstrening : Tøyningsøvin

ger spesielt for ankel, kne- og hofteledd.

2. periode: l. februar-IS. april
a) Sprinttrening: 1. dag 4--5x40 m

stigningsløp. 10xl00 m god fart. 2. dag:
6x50-60 m, stor fart. 4-5x200 m (god)
fart.

b) Spensttrening: Som i første periode,
men nå omtrent dobbel dose (2 ganger i
uka). En må passe på å bruke begge beina
like mye.

c) Styrketrening: Etter samme ret
ningslinjer som i 1. periode. Belastning
økes etter som kieftene tiltar.

d) Teknisk trening: Ved innarbeiding
av teknikken fra nytt; se Metodikk.

Den som behersker teknikken i store
trekk, bruker tida til å forbedre den for
derved å øke sikkerheten. Til å begyIme
med må en hoppe med redusert innsats
og bare ta ganske få hopp (5-10). Dette
gjør en. for å finne «melodien» og for å
spare beina.

Ved utgangen av perioden bør en kunne
gjennomføre 3-4 hopp med redusert inn
sats (spesielt arbeidsoppgaver).

e) Smidighetstrening: Som i første pe
riode.

3. periode: 15. april - l. juni
a) Sprinttrening: 1. dag: 6x40 m stig

ningsløp (tilløpstrening). Pause. 6x60 m
for fullt med start fra blokker.

2. dag: 6x40m stigningsløp (tilløpstre
ning). Pause. 5x100 m, stor fart.

b) Spensttrening: Som før, men nå bare
en gang i uka.

c) Styrketrening: Som før, men nå bare
en gang i uka.

d) Teknisk trening: En arbeider videre
med spesielle faser en behersker dårlig.
Mot slutten av perioden skal en ha nådd
en slik ferdighet og sikkerhet at 6 sprang
med fullt tilløp skal kunne gjennomføres
med omtrent samme resultat.

e) Smidighetstrening: Som før.

4. periode: 1. juni -15. oktober
a) Sprinttrening: 1. dag: 6 x tilløps

lengden, kontroll. Pause. 6x60 m for full
fart, start fra blokker.

2. dag: 6 x tilløpslengden, kontroll.
Pause. 5xl00 m for fullt.

b) Spensttrening: og'
c) Styrketrening: Bare en gang i uka,

og redusert antall serier i styrketreningen
(1 a 2 serier).

d) Teknisk trening: Konkurranser.
Uteblir konkurransen en uke, står en
over trening, med mindre en har detaljer
å arbeide med.

E. Den enkelte treningsdag
Følgende plan for den enkelte trenings

dag må følges om best mulig virkning skal
oppnås:

a) Oppvarming: 15-30 min. - avhengig
av forholdene.

b) Gymnastikk: 5 min. tøyningsøvin
ger.

c) Kvalitetstrening: Teknisk trening,
sprinttrening.

d) Grovere trening: Styrketrening, lø
petrening av mer utholdenhetskarakter.
Inntil l Y2 time.

e) Gymnastikk: 5 min. tøyningsøvin
ger.

Av dette skulle det være klart at der
som en kombinerer en spenst- og styrke
trening, skal spensttreningen komme før
styrketreningen.

METODIKK
1. Tilløp

Vi har alle vært vitne til lengdehopp
konkurranser som har blitt sterkt skjemt
av overtramp. Og det har ikke bare alltid
vært nybegynnere som på denne måten
har fått mange ugyldige hopp.

Årsaken til dette kan være:
a) at deltakeren mangler tempofølelse

og rytme (mangelfullløpsskolering).
b) at deltakerne er generelt godt løps

skolert, men ikke har arbeidet nok med
tilløpet til at sikkerhet, ro og fortrolighet
er oppnådd. (Sannsynligvis er han lite dus
med sats og svev også, og dette virker
naturligvis negativt inn på tilløpsferdig
heten).

c) Tilfeldige årsaker som vær, vind,
baneforhold, dårlig konsentrasjon osv.

Konsekvensene av dette må bli at den
som ønsker å oppnå noe som lengdehopper,

a) gjennomgår en grundig løpstrening
på linje med det gode sprintere gjør. Der
med opparbeides hurtighet, tempofølelse
og god løpsrytme.

b) henlegger 2/3 av all sprinttrening til
tilløpet (etter at det generelle grunnlaget
er innarbeidet). Dette vil for gode hop
pere si at de 2-3 ganger i uka kjører gjen
nom tilløpet 8-12 ganger. På den måten
blir de så «dus') med tilløpet som råd er.

En som skal fastlegge tilløpet sitt for
første gang, kan gå fram slik:

a) sett et merke et sted ut i løpebanen.
b) stå i gangstående med satsfoten på

streken.
c) start så opp og løp med full kraft en

45-50 meter.
d) gjenta det samme 3-4 ganger med

god pause mellom hver gang.
e) finn så «middeltreffpunktet') for det

8. og 16. fotisettet. (Det er en fordel om

Fiq.la

Fiq. lb
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c) danner grunnlaget for en god avslut
ning.

Hengeteknikken og løpe (sakse) -teknik
ken er de mest anvendte svevteknikkene.
For å kunne innøve en av disse kreves det
en viss kraft og fart hos utøverne. Uten
at en får en viss (,flygetid,), vil det by på
store vansker å innarbeide noen av disse
teknikkene.

2. For å hjelpe utøverne over denne
vansken, kan en la ham satse fra et hØ'lJere
underlag enn landingsstedet (kassedel,
springbrett osv.). Dermed får en høyde og
lengde nok til å gjennomføre bevegelsene
fullt ut, og en kan gjøre langt flere gjen
takelser enn ved sats fra marka fordi
hopperne (,får så mye gratis,).

3. Forøvinger ved innøving av henge
teknikk:

a) Vi bruker et ganske kraftig satsbrett
og lander på matter eller i grop. Hopperne
tar til å begynne med bare få skritts tilløp.
Han satser på begge bein, og forsøker under
svevet å bringe hoftene fram, samtidig med
at armene strekkes ut-opp·bakut, og leg
gene trekkes etter paralleller med bakken.
Mot slutten av svevet (,klapper hopperen
sammen)}. Armer og overkropp går fram
ned, mens beina går fram. Her gjelder det
å prøve å trekke fram beina med bøyde
knær.

b) Etter å ha øvd en tid på det som
står under pkt. a), vil selv yngre gutter
lære hengestillingen og sammenklappin
gen. Men satsen skal jo tas med ett bein,
og neste punkt blir derfor å prøve å satse
på ett bein med bruk av svingbein.

c) De utøvere som er for ivrige til å
(,gå inn i henget'), kan øve på uthoppet
isolert. Landingen skjer da nesten slik
som skihopperne tar den. (Det kan være
en hjelp for utøveren at han skal søke
fram-opp mot f.eks. en ball med sving
beinkneet i og etter utspranget. På den
måten kan en få markert gjennomsvinget
bedre).

d) En må ikke drille unødig lenge på
enkeltheter før en setter det inn i hel
heten. Heller ikke må det gå for lenge før
en prøver å satse fra samme nivå som
landingsstedet.

4. Forøvinger ved innøving av løpe(sakse)
teknikk:

a) en satEer fra springbrett og berører
med svingfoten en medisinball som ligger
på en kassedel et stykke unna. (Kasse
delen om lag samme høyde som spring
brettet. Medisinballen må holdes fast). Så
«løper» en ut i et nytt steg fra medisin
ballen og lander på satsfoten. (Fig. 3.)

b) som a), men stadig lettere berøring
av medisinballen. Til slutt skal det bare
være en pendling fram mot og over ballen.

c) Etter hvert begynner en å trekke
fra syingfoten også like før landing. Dermed

..~

:.~

Ill. Svev og landing
l. Som før nevnt har ikke bevegelsene

en gjør i lufta noen innvirkning på tyng
depunktets bane. Tidligere var det en ten
dens til å ofre alt for stor oppmerksomhet
på svevbevegelsene. En rettet blikket mot
denne delen isolert, og trodde at en ved
forandringer her skulle endre hoppleng
den. La oss nok en gang slå fast: Det er til
løpet og satsen som først og fremst betyr noe
for prestasjonen.

Dette forhindrer naturligvis ikke at
svevbevegelsene også har krav på opp
merksomhet. De må være aven slik ka
rakter at de:

a) danner en naturlig overgang fra
satsbevegelsene. (Hvis det motsatte er
tilfelle, kan de virke hemmende på sats
bevegelsene. )

b) opprettholde god balanse gjennom
svevet.

Fig. 2.

vises merkene lengde og -fart, må en legge satsstedet
lenger tilbake.

d) Så forsøker en å gjennomføre et kort
tilløp og sats uten å ha noe å hoppe over.
Landing i grop. En legger vekt på riktig
kroppsstilling, og bestreber seg på å fjerne
overdreven, for markert satsrytme. I tilfelle
satsrytme mangler (se merkene etter
fotisettene) skal en være varsom med ak
tivt å forlenge nest siste steg og senke
hoftene idet en går over standfoten nest
siste gang. Det fører som regel til at ryt
men blir for markert. Dermed mister en
tilløpsfart, og hopperen vil mangle den
flyt og det driv i satsen som er nødvendig
for å nå et godt resultat.

e) Alle hink-, steg- og hoppøvinger som
tresteghopperne bruker, bør også lengde
hopperne i stor utstrekning bruke. De gir
mye av det generelle grumllaget-både hva
spenst og bevegelseserfaring angår, som
er nødvendig for å kunne bli en god
lengdehopper. Som nybegynner må en
først og fremst sette seg godt inn i hva
lengdehoppsatsen går ut på (se under Tek
nikk pkt. Il), og en må være tålmodig og
målbevisst i sin trening.

V H Y ff V H

banen er nyslåddet. Da
bedre).

f) mål opp avstanden fra startstreken
til det 8. fotisett og til det 16. Noter opp
avstanden i treningsboka.

Neste gang en kommer på trening, må·
ler en opp avstanden fra planken og ned
over til startstreken via kontrollmerket,
så løper en gjennom tre ganger. En løper
rett over planken uten antydning til sats.
Etter det tredje forsøket studerer en (,mid
deltreffpunktene)} for det 8. og 16. fotiset
tet igjen. Justeringen foretas om nødven
dig, og etter en pause kjører en 2-3 ganger
gjennom på nytt. Til .slutt kontroll av
merker og oppmåling.

Dette tilløpet kan naturligvis forkortes
om det virker for langt, eller forlenges
med 2--4 skritt. Kontrollmerket fastholder
en etter det 8. steg, uansett om tilløpet
blir på 14, 16, 18 eller 20 skritt.

Kontrollmerker skal være til hjelp under
innløping av tilløpet. Ingen bør ligge nær·
mere planken enn 6 skritt.

Det er ofte på de første stegene en gjør
de feil som fører til mislykket tilløp og
hopp. Derfor foretrekker mange hoppere
et kontrollmerke etter det 4. steget. Fig.lb.
Fra da av regner de med å ha kommet så
pass i fart at tilfeldigheter ved steglengden
ikke vil opptre.

IL Satsen
Enkelte utøvere tar satsbevegelsene

uten større vanskelighet, mens andre må
igjennom en mengde forøvinger for å få
tak i rytmen.

Forøvinger :
a) (,Hufseløp)}. En satser lett hver gang

satsfoten kommer i bakken og trekker
svingbeinet litt kraftigere gjennom. Der·
etter landing på svingbeinet, avfjæring og
ny sats etter et ganske kort satssteg.

b) som a), men en hopper over ben
ker o.l.

c) Hoppe høyde rett forfra, lista ganske
lavt til å begynne med. 3-5-7 osv. skritts
tilløp. Det gjelder i satsen å holde på den
rytmen som framkom under (,huftseløp.)}
Samtidig med at en øker høyde, tilløps-

Fig. 3.
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Arsmøte
; Døves Sportsklubb
Oskar Nilsen gjenvalgt til formann

Døves Sportsklubb avviklet sitt 77. ordi
nære årsmøte, tirsdag 25. november med
et frammøte på 49 medlemmer.

Formann Oskar Nilsen innledet møtet
med å ønske de frammøtte velkommen, og
erklærte møtet for lovlig satt.

Da det på årsmøtet ikke kom krav om
dirigent, ledet formannen selv møtet. Leif
Åsen og Harold Nielsen ble valgt til re
ferenter.

Styrets og gruppenes beretninger gikk
unna i amerikansk tempo, med få be
merkninger.

RE'gnskapet gikk også fort unna, med
bare noen forespørsler. Yngvar Olsen, i
egenskap av revisor, roste styret for et
godt regnskapsmessig år, med et over
skudd på kr. 2.306.18.

Av innkomne forslag lå det et forslag
fra Brynjulf Dammen om at tittelen hyt
tesjef går bort og at det i stedet velges
en hytteleder med personlig varamann.
Det ble vedtatt under behandlingen av
lovforslaget.

Selve behandlingen av lovforslaget ble
ledet av lovkomiteen, v/ Tenden. Før han
gikk til. saken, nevnte han at lovforslaget
ikke er nye lover i virkelig forstand, men
de samme lovene som før, i revidert stand.
Lovforslaget hadde vært behandlet på et
medlemsmøte en måned i forveien, så det
gikk fort unna på årsmøtet.

Lovkomiteen hadde også laget en ekstra
paragraf (Samarbeidende avdeling) i loven,
i tilfelle klubben blir en underavdeling av
Oslo Døveforening. Denne paragrafen
vakte en voldsom debatt, bl.a. var det
kommet 3 protestbrev. Tenden var også
en av dem som var imot den pamgrafen,
da han etter konferanse med Norges
Idrettsforbund kom inn på at klubben vil
bli en meget svak klubb med denne para
grafen. Avstemmingen viste 45 st. imot
og 3 for.

Behandlingen av budsjettforslaget ble
livlig. Styret hadde satt opp et budsjett
forslag på kr. 7600.-. Torstein Ekerbakke
bemerket at posten sekr./kasserer kr.
200.-, skulle være på kr. 400.-, etter tid-

Ur vi landing på begge bein. Overkroppen
ril da gå litt fram. Her er det viktig å
passe på at svingfaten ikke trekkes fram til
landing før satsfaten har pendlet helt fram.

(,Fra (,Fri-Idrett».

Oskar Nilsen.

ligere vedtak. Tenden foreslo at også for
mannen skulle ha et honorar på kr. 200.
pr. år, så vi ble enige om å forhøye løn
ningsposten fra kr. 200.- til kr. 600.-, og
budsjettforslaget til kr. 8.000.-. Henry
Lillejord kom inn på at hånrlball- og fot
ballgruppen, som holder egne regnskap,
også burde komme med i klubbens bud
sjettforslag. Ola Svare forstod godt I,ille
jords mening, men var svært betenkt med
å forhøye budsjettet. Det samme mente
Oskar Nilsen, Dlen han nevnte også at
styret hadde planer om å prøve å få en
reklameombæringsjobb, og hvis vi klarer
å få en slik jobb, med god fortjeneste, så
skulle håndball- og fotballgruppen få sin
del.

Valget, som ble ledet av valgkomiteen
Brynjulf Dammen og Hallgerd Andresen 
fikk følgende utfall.

Styret:
Formann: Oskar Nilsen
Nestform. : Tore Christiansen
Sekretær: Harold Nielsen
Kasserer: Gunnar Iversen
Styremedlem: Brynjulf Dammen

Varamenn: 1. Harald Bølstad, 2. Åse
Auensen, 3. Kjell Nysted.

Revisorer : Yngvar Olsen og A. Erme
sjø.

Kontingentinnkrever: Kjell Nysted.
Skoleidrettsutvalg : (Formann velges

senere), Brynjulf Dammen, og Jeanne
Mehlum.

Oppmenn: Fri-idrett: Tore Christiansen.
Fotball: Henry Lillejord. Medhjelper Rolf
Smenes. Håndball: Benny Persson, med
hjelper Botolf Myrvold. Ski (alpine gre
ner) : Kjell Larsen, (nordiske grener) Finn
Gjøen. Kappgang: Eivind Hegstad.

Valgkomite: Kristine Martinsen, Jarle
Lid og Finn Arnesen.

Hytteutvalget: Hytteleder: Ame Han
sen, pers. varam. Brynjulf Dammen. Se
kretær: Bernt Kjølleberg. Kasserer: Bjørn
Thornes. Materialforv.: Gunnar Løvskeid.
Styremedl. : Åse Auensen. VaTamenn:
1. Marit Strøm. 2. Torstein Ekerbakke.

Til slutt takket formannen, Oskar
Nilsen, de to uttredende styremedlemmer,
Ola Svare og Oddlaug Kjølleberg, for godt
s<1marbeid og ønsket de to nye: Gunnar
Iversen og Brynjulf Dammen, hjertelig
velkommen inn i styret, og han erklærte
klubbens 77. ordinære årsmøte for hevet.

Referentene.

FOTBALL
Laget har ifjorspillt lOseriekamper. Fire
av kampene er vunnet, en endte uavgjort,
og det ble fem tap. Målforskjellen ble
37-31, og vi endte på 6. plass av 11 lag i
7. div., avd. B.

Det går bra med laget, men vi håper
på nye rekrutter og bedre spillere neste
år, slik at Oslo får to lag; A og B, til å
spille mot hverandre på trening.

Ellers har laget spillt 3 privatkamper i
våres, med en vunnet, en uavgjort og en
tapt kamp. Målforskjellen er 8-8.

Lagets mål i det nye året er å vinne
mesterskapet i fotball for døve, som skal
gå i Trondheim.

Resultater fra seriekampene:
Oslo-Døve-Njård. .. .. . . . . .. . . . .. 8~0

-Templar 1-3
-Hauketo. . . . . .. . . . . .. 1-4
-Heming . . . . . . . . . . . . .. 14-2
-Rustad l-l
-Frem 31 7-1
-Snarøen 1-9
-Oslo/Ørn 1-4
-Fossum 0-5
-Simensbråten 3-2

Oslo-Døve-Aalborg. . . . . . . . . . . . .. l-l
- Døvania 1-4
-Trondheim . . . . . . . . . .. 4-1
-Sandnes 6-2

Privat:
Oslo-Døve-B.F.G. . . . . . . . . . . . . . .. 2-4

-Templar 2-2
-Bjerke 4-2

KAPPGANG
8. november arrangerte sportsklubben for
3. gang hyttemarsj fra Frogner stadion
til Lommedalen, ca. 18 km. Været var
merkelig nok det samme som i fjor, men
litt lettere. 10 deltakere deltok, men 2
brøt. Mange forbedret tiden betraktelig
fra året før. Her vant Odd Landehagen
som ventet. Han hadde forstuet foten
noen dager før, men han fullførte likevel,
for halv maskin. Det ble holdt fest i hytta
etterpå, på vanlig vis, hyttestemning
med peisild og godt humør. Dessverre var
det bare en dommer, Egil Haugen, slik
at det ikke kunne føres full kontroll hele
veien.

Resultat:
Kl. A: 1. Odd Landehagen . . .. 1.43.07

2. Kjell Nysted 1.48.24
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Småglimt fra verdensidrettslekene
og reisen til Beograd

Jeg har fra mange hold fått oppfordring
om å skrive litt om reisen til Beograd, og
oppholdet der, og skal derfor her forsøke
å gi små glimt fra våre opplevelser under
reisen til Jugoslavia, og de mange pussige
episoder som ble oss til del i Beograd.

Vi var i alt 22 stk. (samt en attpåklatt,
en amerikaner som skulle samme ....-ei)
som stod samlet ved danskebåten for å
få våre billetter og de siste instruksjoner
fra representanten for vårt reisebyrå.Var
en blandet forsamling fra mange kanter
av landet; her var fruer som skulle møte
sine ektemenn i Beograd, vi hadde skøyer
fanten Jakob Stagrim og kone, med oss
og levernennene Arnfinn Matre og Harold
Nielsen, minkfarmeren Rotevatn, samt
ma,nge fagre ung-møer som skulJe ut på
eventyr i det ukjente, spennende syden.

På brygga stod mange døve og vinket
farvel til oss, de tenkte sikkert i sitt stille
sinn: «Eia, var vi der!» Vi la Oslo bak oss,
og var på vei mot. første etappe - Kongens
København.

Etter å ha ordnet med lugarer, drog vi
opp i spisesalen for å få oss litt mat. Ved
nabobordet satt et selskap som jeg syntes
å dra kjensel på, og ganske riktig; det
var Kristen Damsgård i Norges Fri
Idrettsforbunds kvinneutvalg, som sam
men med sine kjente fri-idrettsdamer
skulJe til København for å delta i stevner
der. Det var et rr,eget sjarmerende selskap

Kl. B: l. Rolf Smenes 1.49.34
2. Peder Nilsen (oldb.) . 1.59.48
3. Broder Gundersen .. 2.07.10
4. Erik Andresen 2.14.57
5. Ole J. Sigvartsen 2.15.57
6. Ola Svare 2.16.37

SKØYTESPORT
Etter kort varsel ble det dessverre ikke

mange som kom fram til skøyteløp på
Frogner stadion som Døves Sportsklubb
arrangerte søndag Il. januar 1970.

Enhver fikk prøve sine skøyter for første
gang på' lenge, noe de dårlige resultatene
nedenfor kan bekrefte. Vi håper på flere
stevner og bedre tider framover.
500 m: l. Tore Christiansen 52.7

2. Gunder Søvig 55.0
3. Rolf Johansen 55.2
4. Gunnar Kvitvær 58.7
5. Knut Bjarne Kjøde 60.7
6. Thor Hammerborg . . . .. 62.2

1000 m: l. Tore Christiansen 1.54.2
2. Rolf Johansen 2.00.3
3. Gunder Søvig 2.05.8
4. Thor Hammerborg 2.22.0
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jeg kom opp i, her var Berit RertheIsen,
Anne-Lise Wll'rness, V\<'enche Sørum, Toril
Seman Petersen og Wenche Nysted, og så
Kristen Damsgård med frue og lille dat
ter. Da de fikk høre at jeg skulle til ver
densidrettslekene for døve i Jugoslavia,
måtte jeg fortelle om de norske deltakerne,
deres sjanser og om arrangementet, og det
ble idrettsprat over en lav sko! Det var
i det hele tatt en meget hyggelig stund vi
hadde samn,en.

Vi hadde bestiHt buss fra brygga i Kø
benhavn, og mei denne bar det til Bane
gården med en av våre danske venner;
fru Petersen, som cicerone. Her hadde vi
ca. l time til rådighet før toget til Ham
burg skulle gå, så deltakerne benyttet
anledningen til noen innkjøp mens Matre
og jeg var «vakthunden> over bagasjen.

Presis kl. 8.00 drog \,i fra København,
vel instalJert i gode, reserverte vogner,
med verdensbyen Hamburg som neste
mål, men først skulle vi gjøre unna Dan
mark som stoppet ved Rødby, der både vi
og toget forsvant inn i den flotte jern
banefergen som førte oss over til Putt
garden og Tyskland. Det var en rar
følelse å sitte på toget og dampe over
fjorden, men snart meldte sulten seg og
vi gikk opp i spisesalen hvor man bød
på en servering som minnet om en konge
lig festmiddag. For 6 mark kunne man
spise all verdens retter og med en mage
som en ballong tok vi atter plass på toget
og for videre

Da vi nærmet oss Hamburg, ble det liv
i klikken vår. Vi hang ut av vinduet for
å få det første glimt av denne verdensbyen
som vi hadde hørt så mye om, men aldri
hadde sett. Vi hadde 4 timer til rådighet
her, og disse var vi bestemt på å utnytte
mest mulig til å se byen. Jeg hadde derfor
anmodet min niese og helmes mann som
bodde ca. l time fra Hamburg, om å møte
oss på stasjonen og følge oss rundt i byen,
Men da vi entret perrongen, var det ingen
niese å se. Jeg var fortvilet, for det var
sannelig ikke noen lett sak å finne noen
i den «maurtuen» som Hamburg Hbf. viste
seg å være, men etter ca. en halv times
leting fant vi dem til slutt, og en sten falt
fra mitt hjerte. Det viste seg at årsaken
til forsinkelsen var parkeringsvanskeI'.

Hva skal vi se først? spurte jeg. - Reper.
bahn! var svaret! Noe betenkt var jeg
nok, men da vår veiviser var tysk og en
prektig kar, følte jeg meg trygg for at vi
var i gode hender. Med undergrunnen bar
det avsted, og mine turister var nok spent
på hva de ville få se, bare «play-boy,)
Matre, vår seilende magiker, tok det hele

med knusende ro. For ham, som har seilt
verden rundt, var dette bare blåbær!

For oss andre var livet på Reperbahn
fremmedartet og skremmende, selv en
hverdags ettermiddag, og jeg ville ikke
drømme om å gå på dette stedet en lør
dagskveld. Vi fikk en skrekk i livet da
det viste seg at Erik Johansen ikke var å
finne i flokken, og Evy var utrøstelig.
Herre Gud, tenkte jeg, gutten kan da ikke
ha falt for fristelsen. Vi avsted for å lete,
og vi pustet lettet ut da Erik ventet på
oss utenfor, han ville ikke se på all elen
digheten.

Vi beså deretter det imponerende fjern
synstårnet, hvor vi inntok en god middag.
Herfra hadde vi en flott utsikte over Ham
burg. Flere døve traff vi her og slo aven
prat med dem, men tiden gikk og vi måtte
tenke på reisen videre.

Neste stopp var Munchen. Våre venner
Mette og Gerhard Beuck sørget for at vi
kom på rett tog, og de døve kvitterte,
som takk for følget, med konfekt og
blomster. Flott gjort! Så bar det avsted
mot nye mål og nye opplevelser. Vi hadde
gjort innkjøp i Hamburg av smørbrød og
øl, så vi satt og hygget oss mens vi ventet
på passkontroll og liggevognskonduktør.

Tollen gikk raskt unna, og en kjernekar
aven tysk student: Franz-Peter Seeburg,
som jobbet som liggevognkonduktør i sin
ferie, ordnet med våre køyer, men så viste
det seg at de reserverte kupeer ikke lot
seg dele likt mellom våre turister, slik at
vi fikk en mann for mye i herrekupeen
og en ledig plass i damekupeen! Selvsagt
ville alle herrene ha den ledige plassen i
damekupeen! Her var gode råd dyre, men
Seeburg løste problemet for meg ved å gi
oss en ekstrakupe. Etter en god natts
søvn, kom vi til Munchen kl. 7.00 om mor
genen, og ble møtt på stasjonen av min
sønn Arve, som oppholdt seg i byen som
et ledd i hans siviløkonom-studier, og gjen
synsgleden var stor. Arve hjalp oss til
rette på Akropolis-ekspressen, som skulle
føre oss gjennom Østerrike til Jugoslavia.
Vi hadde her en time til rådighet, og en
del av oss ble med Arve ut i byen for å få
oss en kopp kaffe i den tidlige morgen
timen. Det var med beklagelse at vi måtte
reise fra denne vakre byen uten å få an·
ledning til å se dens mange severdigheter,
men vår reiserute var stukket opp, og det
var ingen vei utenom. Fulgt av ønsket om
god tur, tok vi farvel med Arve og fort
satte reisen. Våre reserverte kupeer var
merket med (<Norges Døve-Idrettsfor
bund,), og de tyske vognene var meget
gode. Dette kunne vi saktens ha behov
for, da vi foran oss hadde en reise på hele
15 timer! Man skulle tro at reisen ville bli
lang og kjedelig, men det var slett ikke
tilfelle, for vi trivdes utmerket sammen
og ble som en stor familie.

(Forts.)



SIEMENS NORGE AlS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken

A.s Ingeniør Gran
Rosenkrantzgt. 75
Postboks 1

3001 DRAMMEN

Gausdal Ysteri

SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

H. Skramstad A.s Farveri

DRAMMEN

Heddal Sparebank
- NOTODDEN 

STEDETS ELDSTE BANK

Utfører alle alminnelige bankforretninger
Mottar innskudd til dagens høyeste rente

NORRØNA HOTELL
BODØ

STEDET HVOR
ALLE HYGGER SEG

O. K. Rinrstad A.s
SANDVIKA

Kjøtt, fiskemat, delikatesse og selskapskjøkken

Vollan Gjestgiveri
VOLLAN, NORDKJOSBOTN

Det gode spisested på Riksvei 50. Knutepunktet på

veien syd-nord. øst-vest

Tolgen Meieri

TOLGA

Alta Sparebank

ALTA - Telefon 35155

Olaf Silkebækken
GULLSMED

Elverum - Telefon 1277

Premieutvalg sendes på forlangende
Gaver for alle anledninger

Ingeniørene
NISSE N og von KRO G H

M.N.I.F. og M.R.I.F.
Kronprinsens gate 3 - OSLO 2

Rådgivende ingeniører i
ELEKTROTEKNIKK

Kjelstad Kafe
BAKERI og KONDITORI
anbefales

SKREIA

Kvalitetsvarer

Eik Sølv-Plett A.s
TØNSBERG

Wessel & Co. A.s

1473 SKARER - LØRENSKOG



Koppen, Sver'l.'e t

Fløenbakken 41f,
Bergen.

Kvalitetskjøkken til sensasjonspris !
Retur-adresse:
MeUendalsveien 17 - 5000 BERGEN

Grand){,tet~rminus
Bergens Misjonshotell

AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

SANDNES

Herreekvipering - Konfeksjon

Chr. Michelsensgt. 1-3
BERGEN

Fabrikutsalget - A. Myge
HAUGESUND
Telefon 21 402

A.s Egersund Fryseri
Sentral bord 91 511

EGERSUND

SKATTEFRI SPARING

og vår banks BOLIG·SPARE.LAN

- noe for Dem!

Be om brosjyre!

AfS BERGENS SKILLINGSBANK.
Opprettet 1857

Hvorfor ikke kjøpe ferdigkjøkken 0;( garderobeskap direkte fra
fabrikk? - Vi leverer 1.-klasses kjøkkenseksjoner og garde
robeskap som blir levert Dem direkte fra fabrikk på Uthella.

Ring 15755 eller skriv til Normann Grindheim, Nygårdsgt.
84, Bergen. hvis De ønsker tilsendt brosjyre og prisliste.

NORMANN GRINDHEIM
Kjøkkenindustri

Flekkefjords Sparebank
Etabl. 1837

Vi utfører alle vanlige
bankforretninger

Sentralbord 22422
FLEKKEFJORD

Lars M. Bjørnsen A.s
Malervarer- Kjemikalier- Vaske- og Pusse
artikler - Kosmetikk - Leketøy - En gros,
en detalj.

Skagen 6 - Tlf. sentral bord 21 507
STAVANGER

Borgund Sparebank
6001 A LES U N D

Egen formue 1/1 1970 kr. 3.585.000.
Forvaltningskapital ca. }} 156.000.000.-

~... ' "Jf. 't!4(-
. ..~~a-sET~

Spesialforretning i
DAMEKONFEKSJON
Hospitalgt. 6 - STAVANGER

[farvehandel
Nikolai M. Nielsen & Søn A.s

Farvegården

Strandgt. 3 - BERGEN

Etablert 1894

EN GROS - DETALJ

Sentralbord 15 140

Døves Trykkeri A.s - Bergen


