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Forsinkelser
eller
lortgang???

Dette er spørsmål som vi med spenning vil vente på å få besvart i tiden
som kommer. Og det må være vårt håp at de politiske motsetninger ikke
vil hindre at det blir tatt nye krafttak i sosial- og skolesektoren. Her er
nok av oppgaver å ta fatt på!

Hva disse mange utskiftingene vil føre med seg, er det ikke mulig å
uttale seg om i dag. Tiden vil vise det. Uansett hvilket politisk parti
den enkelte av oss har gitt sin stemme ved valget, vil den nye makt
konstellasjon føre til at virksomheten i Stortinget og departementene i
tiden framover vil bli fulgt med en interesse som kanskje aldri før. Og
det vil neppe gå så svært lenge før vi får en peiling på hva den nye situa
sjon vil medføre.

Stortingsvalget 1965 vil føre til regjeringsskifte. Etter at vi har hatt so
sialistisk flertall i Stortinget i 30 år, er nå de sosialistiske partiene kom
met i mindretall i vår nasjonalforsamling, og det er klart at de fire ikke
sosialistiske partiene vil danne en samlingsregjering. Det vil bli full
utskifting av alle departementssjefene (statsrådene). Videre vil vi få nye
statssekretærer. De ikke-sosialistiske partiene vil få flertallet ikke bare
i Stortinget, men også i Stortingets presidentskap og i de mange spesial
komiteer som skal arbeide med de saker som skal legges fram i Stortinget.

For oss døve er det naturlig i første rekke å ha oppmerksomheten vendt
mot Sosialdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet, fordi
det i særlig grad er disse departementene som staker ut kursen i sosial
og skolepolitikken. Det er nye folksom skal ta hånd om sakene. Nye
folk skal avgjøre om det skal gjøres noe for å gjøre livet lettere eller
tyngre for de handikapte i samfunnet, eller om det skal bli stagnasjon.
Nye folk skal behandle en så ømtålig sak som utbyggingen av spesial
skolene. Uten å nedvurdere det arbeid som er utført i etterkrigsårene,
må det være tillatt å peke på det faktum at vi i dag har meget utilfreds
stillende skoler for døve og tunghørte.Det har ikke vært mangel på planer,
og det synes i hvert fall som om bygging av yrkesskole for døve er nær
forestående. Men hva med barneskolene våre, som i de siste årene gjen
tatte ganger er blitt karakterisert som en skam for vårt land? Hva med
omsorgen for de døve og tunghørte barn i førskolealderen? Kan vi vente
effektive tiltak for å få løst de mange problemene, eller vil det oppstå
nye forsinkelser og utsettelser?

Th. S.

-. ....
.-
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«Den sosiale tilpassing er og blir det store problem.»

Den voksne døve
< '

utviklingsbehov og ~metoder

Innledningsforedrag av formannen i Danske Døves Landsforbund, .
konstruktør OLE MUNK PLUM, København

Særlig i de seneste årtier er det
foregått en sterk utvikling i de nor
malthørendes verden, i hvert fall i
den vestlige kulturkrets som vi til
hører. I den utvikling som er skjedd
på nær sagt alle områder, står vi døve
i fare for å bli akterutseilt. Det er
min oppfatning at det nok er skjedd
store og vesentlige framskritt for oss
døve på de fleste områder, men at.
forholdet er det at utviklingen i de
hørendes verden bare er gått mange
ganger hurtigere.

Denne utvikling skyldes i sær de
seneste års fantastiske tekniske re
volusjoner, som har medført mange
framskritt også for oss døve. Jeg
behøver bare å nevne at også vi har
fått del i velstandsutviklingen og
dermed i det gode som kanskje især
for handikappede betyr noe: Den
fulle beskjeftigelse. Men på vesent
lige områder har den tekniske ut
vikling gitt midler som stort sett
bare kommer hørende til gode. Jeg
behøver bare å nevne TV og radio,
og f. eks. telefonen, talefilmen og
båndopptakeren. Det er jo vesentlige
områder som står åpne for normalt
hørende, men som vi døve praktisk'
talt fullstendig er avskåret fra å nyte
godt av på tilfredsstillende måte.
Også andre områder kunne jeg nevne,
men jeg tror det er nok i alminnelig
het å slå fast at vi døve - som jo
ikke ønsker å stå utenfor utviklingen
- med beklagelse må se at det er en
rekke tekniske framskritt vi ikke
får del i, fordi de bare eller delvis
henvender seg til øret.

Også på andre områder enn det
tekniske, er samfunnet imidlertid i
rivende utvikling, og fra de døves
side må vi føre en fortsatt kamp for
å følge med i denne utvikling - også
på det kulturelle og sosiale området.
Jeg tror at våre utviklingsproblemer
kan sammenfattes i tre punkter:

1) Yrke.
2) Kultur.
3) Sosial tilpassing.

2

Denne inndeling er kanskje ikke
fullstendig, men jeg mener at den
gir mulighet for å peke på noen av
våre vesentligste problemer. Jeg skal
i det følgende prøve å risse opp noen
av disse problemer, peke på mulig
heter for innsats fra oss døve og våre
organisasjoners side og belyse det
med eksempler på hva vi allerede
har gjort i Danmark på disse om
råder.

1. YRKE
Yrkesveiledning er blant døve et

av de vanskeligste problemer, og det
er et av de problemer som har den
største betydning. Det at vi døve
kan se oss plassert i et yrke som gir
oss en rimelig inntekt og den nød
vendige arbeidsglede, er i virkelig
heten forutsetningen for at vi kan
komme til å føre en lykkelig og har
monisk tilværelse. Men yrkesvalget
er vanskelig. I den alder de unge
døve utskrives fra folkeskolen, er
ikke alle like modne til å kunne treffe
et slikt valg, og døvheten i seg selv
begrenser antallet av muligheter og
antallet av fag, og enn videre be
grenses ofte yrkesmulighetene for
døve på grunn av at våre yrkesøns
ker ikke kan oppfylles, fordi en pas
sende yrkesmulighet ikke er til stede
i det distrikt hvor vi bor.

Heldigvis er det især etter den
annen verdenskrig skjedd en rivende
utvikling m.h.t. arbeidsmuligheter
for døve. Hvor det før i tiden bare
var ganske få fag som ble betraktet
som egnet for døve, er det nå mulig
heter i nesten alle fag hvor hørselen
ikke har dominerende innflytelse.

Den verste hindring for oss døve i
yrkeslivet er som oftest vanskelig
hetene ved å få innpass og vinne an
erkjennelse. På dette punkt tror jeg
det ligger noen viktige oppgaver for
oss døveledere i å gjøre ledere innen
yrkeslivet oppmerksomme på de dø
ves arbeidsevne og få dem til å forstå
at vårt handikap yrkesmessig nesten

alltid «banoi» består i d'ette at vi ikke
kan høre.

At dette «bare» ikke å kunne høre
er et meget alvorlig handikap, vet vi
alle, men vi vet også at den voksne
døve i dag vil gjøre alt for at grensen
mellom oss og de hørende blir så
ubetydelig som mulig. Vi vet også
at døvheten i en del tilfeller kan være
en. fordel for arbeidsgiveren. Det er
en kjent sak at den døve ofte gjøt
særdeles stfl.bil arbeidsinnsats og
ikke så lett lar seg distrahere eller
forstyrre, og at han er en trofast og
utholdende arbeider.

Vi ledere må i stigende grad inn
stille oss lJå at· vi skal bidra til opp
lyimingsarbeid vedrørende døves yr
kesmuligheter. På skolene må man
ha den nye tid for øyet og tenke i
nye baner, når det gjelder om å skape
bakgrunnen for døves yrkesmulig
heter. Jeg vet at våre skoler allerede
bestreber seg på dette, at der vil
bli stillt stadig større krav om ut
dannelse. I nåtidens og framtidens
samfunn vil nettopp' de som har den
beste utdannelse klare seg best.•

I Danmark har vi for noen år siden
fått en fortsettelsesskole i Nyborg,
hvor døve fra landets døveskoler
samles til en avsluttende utdannelse.
Sommeren 1964 tok 10 døve real
eksamen, hvilket er et oppmuntren
de eksempel på at vi døve også kan
være med utdannelsesmessig sett.

benne skole er anlagt på ikke bare
å gi en alminnelig undervisning, men
har især blikket vendt mot de døves
yrkesmuligheter. I Danmark er det
karakteristisk at yrkesutdannelsen
innenfor de enkelte fag foregår så
ledes at den enkelte lærling plasseres
hos en mester eller på en bedrift
innenfor vedkommende fag, og at
han i løpet av 3-4 års læretid enten
på aften- eller dagskole - de såkalte
tekniske skoler - får den nødvendige
teoretiske undervisning. Denne un"
dervisning har hittil foregått således
at de unge døve er blitt plassert



sammen med normalthørende. Det
er klart at den døve her har et meget
vesentlig handikap i forhold til den
hørende, og især er det et problem
for oss at kravene til den teoretiske
undervisning på dette som på andre
områder er sterkt stigende, og at der
innføres eksamener med stadig sti
gende krav osv. I forbindelse med
døveskolen i København har vi der
for prøvd å innrette en særlig peda
gogisk tjeneste, hvor egnede døve
medarbeidere gir støtteundervisning
og annen bistand til elever som går
på teknisk skole. For å gjøre en slik
ordning praktisk mulig, søker vi
samtidig å ordne det slik at de en
kelte døve som er i lære, uansett hvor
i landet det foregår, samles til teknisk
skoleundervisning i København.
Denne støtteundervisning, hvor dø
velærere så å si følger den døve inn i
<<normal-skole», er i vårt land i sin
første spede utvikling. Og vi kan
foreløpig fastslå at ";"el er det mulig
å oppnå resultater ad denne vei, men
samtidig at denne undervisnings
form er full av problemer. Tenk bare
på at de lærere som underviser må
spenne over et bredt faglig stoff som
de egentlig ikke er eksperter i. Tenk
også på hvor tidkrevende denne un
dervisning blir, idet den jo nesten
alltid må foregå «mann til mann».
Det vil si som regel en lærer til hver
døv elev. Problemet er også at denne
form for støtteutdannelse stadig blir
vanskeligere jo høyere plan under
visningen foregår på. Dette utdan
nelsesprinsipp kommer derfor lett tiJ
å sette grenser for våre utdannelses
muligheter. På den annen side ville

Foredragsholderen, den danske forbunds
formann Ole M: Plum, i ivrig argumente·
ring under kongressen..

grensene være betydelig snevrere
hvis vi tenker oss at. døveforsorgen
selv skulle påta seg døves yrkesmes
sige utdannelse. Dette ville vel føre
til noe i likhet med det vi nettopp
er kommet bort fra: At døve blir
plassert innenfor ganske få fag. Her
har jo utviklingen bare vist at vi
døve egner oss til annet enn å være
snekkere, skomakere og skreddere.

Mulighetene for å oppnå en høyere
utdannelse helt opp til universitets
utdannelse, er i stadig utvikling her
i Norden, og en stadig større prosent
av de normalthørende vil komme til
å gjennomgå slik utdannelse. Natur
ligvis bør mulighetene til topput
dannelse ikke unndras den døve som
har evner og lyst til det. Problemet
er imidlertid stadig dette at den døve
ikke kan høre, og det vil være for
bundet med store vanskeligheter for
den enkelte døve å følge med i en
slik høyere utdannelse som er til
rettelagt for normalthørende. I hvert
fall vil det kreve at han har tolk med
til en rekke undervisningstimer og
forelesninger. Dessuten forutsettes
det at eleven har fullt normalspråk.
I denne forbindelse reiser det spørs.
mål seg, om vi døve på dette områ
det kunne slå oss sammen landene
i mellom, slik at de aller best be
gavede døve fikk bedre utdannelses
muligheter. Jeg ville tro at oppret
telsen aven spesiell læreanstalt eller
liknende for døve ville kreve mere
enn hvert enkelt av våre land kan
makte, simpelthen fordi hvert en
kelt land vil ha for få egnede elever
og vil ha vanskelig for å skaffe de
nødvendige kvalifiserte lærerkrefter,
som samtidig mestrer døvespråket.
Kanskje er her et område som vi
på .nordisk basis bør stile mot og
søke å løse. Vi må bare ha klart ior
oss at en slik høyere læreanstalt for
døve, hvis den skal være effektiv,
må begrenses til et fåtaU spesialfag
som må utvelges omhyggelig og som
man allerede i de høyere klasser i
døveskolen må sikte mot.

2. KULTUR
Med hensyn til den fysiske kultur

har døve alltid vært godt med. Vi
har her et område hvor døvheten i
seg selv medfører bare ubetydelige
vanskeligheter. Sport av all slags
har vært yndlingsbeskjeftigelse for
de fleste døve, og de ganske få pro
blemer av lydmessig art som finnes
innenfor sporten, har man alltid klart
på tilfredsstillende måte.

Derimot stiller det seg helt anner
ledes med hensyn .. til den åndelige
kultur.

Vi har i det uendelige gjort opp
merksom på at døve går' glipp av
kulturelle goder som er en selvfølge
for alle andre mennesker, og at de
døves behov for disse goder er like
så stort - ja, i virkeligheten meget
større. Vårt arbeid må rettes mot at
kommunale og statlige myndigheter
innser at de har forpliktelse overfor
de døve også på disse felter og at de
i størst mulig omfang må medvirke
til å gi oss kompensasjon. Vi utgjør
et lite mindretall som man derfor
lett overser, men vårt mindretall
medfører dog den fordel at de øko
nomiske ofre som kommer på tale,
samfunnsmessig sett blir beskjedne.
Hertil kommer at vårt handikap er
så spesielt, at myndighetene ikke be
høver å være redd for at bevilgnin
gene skal få konsekvenser til annen
side.

Foredragsvirksomhet, film og tea
ter for døve bør støttes av myndig
hetene i langt høyere grad enn i dag.
I Danmark er foredragsvirksomhe
ten organisert gjennom foreningen
Effata, en privat forening hvis for
mål bl. a. er å vedlikeholde og utvide
kunnskapene hos de døve som er ut
gått fra døveskolene. Foreningen be
taler de foredrag og filmforevisnin
ger som arrangeres i døveforeningene.
Foredragsholderne er døve, døve
lærere, døveprester og -konsulenter
som er fortrolige med tegnspråket,
samt utenforstående som taler ved
hjelp av tolk. Det er verdifullt at
-foreningen naturlig prøver å gjøre
nettopp døvelærere interessert i et
slikt arbeid i døveforeningene. Man
har visst ikke i de andre nordiske
land en tilsvarande ordning, men vår
ordning peker i hvert fall på en løs
ning som. kan anvendes med hell.
Det vil sikkert være verdifullt på
kongressen å kalle på døvelærernes
assistanse!

Spesielle TV-utsendelser for døve
bør, slik det skjer visse steder i ut
landet, regelmessig finne sted, og det
er sikkert også her en mulighet for at
det kan ytes en innsats på felles
nordisk basis, slik det jo allerede
skjer med TV-utsendelser for hø
rende.

Et spesielt teater for døve er en
mulighet, og finnes f. eks. i Sovjet.
I Danmark har vi døves teaterfore
ning, som innstuderer en forestilling
årlig og oppfører denne en eller høyst
to ganger i København og en eller
høyst to ganger i provinsen. Det
gjelder hel' et uhyre stort og lang
varig arbeid som deretter bare fram
vises ganske få ganger. Årsaken til
dette· er først og fremst økonomisk.
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I resepsjonen på Hatleherg studenthjem. Georg Rogne tar imot 4 finske kongressdeltakere.

Et punkt hvor det også kan og
bør gjøres en innsats, er innenfor
filmen. Døve går glipp av mange
lydfilmer og meget stoff i TV-ut
sendelser. Vi stiftet i Danmark for
7 år siden et filmutvalg og begynte
med opptaking av film, hvor kul
turelt stoff fortelles på tegnspråk og
med illustrasjoner eller med spill
som supplement. Disse døvefilmer er
faktisk talefilmer uten lyd og er blitt
en stor suksess blant døve.

Vi har nå en døv filmprodusent
beskjeftiget på heltid med dette, og
en ansøkning er sendt inn om stats
støtte til fortsettelsen. Disse døve
filmer produseres fantastisk billig
på grunn av at lyd ikke er nødven
dig, og det er min oppfatning at de
fyllEr et stort behov hos mange døve.

Skuespillerne er amatører og skal
passe sitt daglige arbeid, og det er
naturlig begrenset hvor meget tid de
kan avse til reiser og liknende.

Jeg tror ikke at vi i løpet av nær
framtid skal regne med å få et pro
fesjonelt teater for døve, men kan
skje er det en ide å utdanne en mi
mikkgruppe? Døve er eksperter i
mimikkens kunst og har en naturlig
utviklet sans for mimikk. Også her
ville det være en opplagt fordel med
en løsning på fellesnordisk basis.
Spørsmålet er bare hvem som skal
betale?

Slik kan man fortsette. Behovet
er stort, og der er mange flere om
råder hvor vi allerede gjør en innsats
.og hvor en utvidet innsats er nød
vendig. La meg nevne at vi i Dan
mark har aftenskoleundervisning
som hvert år gir en rekke kurser
over hele landet, samt ett eller flere
årlige høyskolekurser. Aften- og høy
skolekursene er delvis betalt av
staten. Hertil kommer en utstrakt
foredragsvirksomhet. Jeg tror at vi
i framtiden skal tenke litt på å få
arrangert studiesirkler. Jeg tror også
at vi skal være meget oppmerksom
me på at den rivende utvikling som
foregår innenfor brevskolenes om
råder, kan få stor betydning for oss
døve.

Etter hvert som brevskolene opp
når høyere kvalitet, ligger det kan
skje· nettopp her noen utdannelses
messige sjanser, hvor vi døve med
fornøden støtte kan komme betyde
lig lengre enn vi er kommet i dag.

Et viktig felt, hvor vi i Danmark
allerede har høstet noe erfaring, er
ungdomsklubbenes virksomhet. En
ungdomsklubb ble startet i Køben
havn for noen år siden og holder til i
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Døveforeningens eiendom, dels i
noen kjellerlokaler som er satt i
stand og dels i noen av foreningens
lokaler. Bakgrunnen er nok den at
vi måtte innse at den største del av
vår utstrakte foreningsvirksomhet
var lagt til rette for døve aven noe
eldre årgang, og at de unge døve følte
at de ikke hadde et tilholdssted i
foreningen som virkelig betød noe
for dem.

Etter at vi har hatt denne ung
domsklubb i 3 år, og drevet den for
egne midler, har det nå lyktes oss
å få statsstøtte, idet det er bevilget
kr. 18.000.- til formålet (1964/65).

Også i Odense og Fredericia finnes
det ungdomsklubber som vi har
støttet på forskjellig måte, og som vi
også med tiden håper å kunne få
offentlig støtte til.

Dette ungdomsarbeidet er etter
min oppfatning meget viktig. Det
gjelder å beskjeftige de unge døve
med saker som virkelig taler til dem,
og som de selv har lyst til. Vi skal
ikke som bedrevitende mase oss inn
på dem, men prøve å forstå at de
unge har andre behov enn vi litt
eldre døve. Derfor er det viktig at
arbeidet blir tilrettelagt aven vel
utdannet fritidshjemslærer, og så
ledes at de unge selv bestemmer gjen
nom et klubbråd når visse krav til
ro og orden osv. er oppfylt. Jeg tror
selv at et riktig oppbygd ungdoms
arbeid først og fremst i de største
av byene har uvurderlig betydning
og forebyggende virkning, f. eks.
overfor tendenser hen imot det kri
minelle. Hertil kommer at et sådant
arbeid kan befordre de unges fan
tasi og arbeidsevne, og gi dem en
uvurderlig støtte til en harmonisk
livsførsel.

3. SOSIAL TILPASSING
Den sosiale tilpassing er og blir det

stor problemet for våre døve. Pro
blemene henger sammen med vårt
handikap. Om de vil mildnes i ti
den framover, er vanskelig å si.

Foreldre og døveskoler hyller i
overveiende grad prinsippet om tale
metoden - i hvert fall i de tidligste
år. Det skjer ut fra den betraktning
at den døve bør absorberes i det
hørende samfunn. Kanskje glemmer
man at undervisning etter talemeto
den dessverre forårsaker langsom
undervisning, med det resultat at
den døve ikke lærer så meget som
han burde og som han muligens
ville kunne, hvis man gjør bruk av
de døves meddelelsesmuligheter.

Vi må jo erkjenne at det prinsi
pielle utgangspunkt er riktig, nemlig
at vi skal absorberes i de hørendes
samfunn, og det blir vi også. Langt
de fleste av oss er i yrkeslivet plas
sert i de hørendes samfunn, ofte
!:]lik at vi befinner oss på «en øde øy»,
dvs. eneste døve blant normalt
hørende. Også på andre områder
står vi overfor kravet om at vi må
tilpasse oss de hørendes vilkår. Dette
stiller naturligvis krav til oss som
man skal legge vekt på i skoleunder
visningen. Men spørsmålet er om
døveskolene oppnår det ønskede re
sultat med de metoder de anvender.
Ofte er det slik at den voksne døve,
når han kommer ut fra skolene, står
uten den nødvendige modenhet og
erfaring overfor normalthørende i
samme alder, slik at han selvsagt har
vanskelig for å hevde seg. At dette
bare er skolenes skyld, er vel for
sterkt sagt, og det må ikke glemmes
at selve døvehandikappet her har
avgjørende betydning. Heller ikke
må glemmes, som vi fikk opplyst på
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Forenings-virksomheten legger grunnlaget
for kulturarbeidet blant de voksne døve

siste nordiske døvekongress i Kø
benhavn, at skolene ligger under et
hardt press fra foreldrenes side, især
fra foreldre til de mindre barn. Her
til kommer det press som utøves fra
en offentlig opinion, hvor spørsmå
let om en såkalt normalisering og
integrasjon av handikappede i nor
males rekker for tiden er «moderne».
Især har visse leger utøvd en hard
propaganda også på vår gruppes
område, og dette trass i at de an
gjeldende ikke har det fornødne er
faringsgrunnlag til å uttale seg. Det
later til på dette området å være en
tendens til at de som kjenner minst
til saken, roper høyest. Skolene står
som sagt med et visst press fra for
eldrenes side. Foreldre ønsker natur
ligvis at deres barn skal bli så nor
male som mulig, og de er ofte utsatt
for fagfolk som forteller dem, at det
kan barna saktens bli. Når øreleger,
uten pedagogisk bakgrunn, supplerer
presset mot skolene ved å anbefale
at døve blir opptatt blant normal
skolens elever, så står vi for alvor
overfor en alvorlig fare. Det vil med
føre at det døve barnet vil bli enda
mer isolert og alene. Det kommer
ingen sosial tilpassing ut av dette
eksperiment. Likegyldig hvordan
man enn snur og vender på det, så
vil den døve fortsatt ikke kunne høre,
og derved vil han i en rekke helt
fundamentale livssituasjoner «være
utenfor» i kontakten med normalt
hørende. Tenk bare på spisebordet
på arbeidsplassen, hvor den døve,
trass i nokså meget· høretrening og
trening i munnavlesning, ikke har
noen sjanse til å følge med i hva
som skjer omkring ham.

Jeg tror det er viktig at vi arbei
der for å få den hørende befolkning
til å nærme seg oss døve. Vi må
etablere kurser i tegnspråket og fin
geralfabetet og utgi opplysende bro
sjyrer m. m. I København har vi
hatt flere kurser for hørende i tegn
språk, og det har vært oppmuntrende
å se hvor mange normalthørende,
også utenfor de døves kretser, som
deltar flittig i disse kursene.

Den enkelte døves livsmønster blir
ofte det at han gifter seg med en
annen døv. I døve ekteskap er over
95% av barna hørende. I privat
livet omgåes døve især med andre
døve eller med hørende som mestrer
våre spesielle meddelelsesmidler.

Når døve gifter seg med døve, er
det et eksempel på sannheten i det
gamle ordspråk: «Like barn leker
best». Det er en setning som stadig
har gyldighet. Det hender at døve
gifter seg med hørende, og man opp-

dager da at den hørende i mange
tilfelle er barn av døve foreldre eller
har døve søsken.

På arbeidsplassene klarer største
parten av de døve seg fint. Der vil
alltid være noen tilpassingsvansker
på nye arbeidsplasser, og det er
naturligvis den manglende hørsel
som er skyld i det. De døves opp
førsel på arbeidsplassen svarer noen
lunde til de hørendes. Mange sier
enda at den er bedre. Det hender
naturligvis at en døv gjør seg uheldig
bemerket, og da er det en kjedelig
tendens til å skjære alle· «over en
kam». Men heldigvis gjør det om
vendte seg også gjeldende, og mange
døve blir ansatt på grunn av heldige
erfaringer med døve arbeidere.

Den døves behov for kontakt viser
seg like sterkt på arbeidsplassen som
utenfor, og hvis der ikke er andre
døve på arbeidsplassen, så lærer den
døve hurtig sine omgivelser hvor
ledes de best kan tale med ham.
Døve har samme behov for avanse
ment og forfremmelser som andre,
men her er det straks vanskeligere.
De fleste ledende stillinger krever
hørsel, og det hender jo av og til at
døve blir forbigått. Vår eneste mu
lighet er å dyktiggjøre oss både in
nenfor vårt fag og i almen viten,
slik at kvalifikasjonene er til stede.

Men gir det normale arbeidsmar
ked ikke de døve mange ledende stil
linger, ville det på sin side være så
mye bedre om man eventuelt på
døveskoler, og især på institusjoner
for døve, på verksteder og fabrikker
for døve, lot døve få ledende stillin
ger, hvis de er kvalifisert til å fylle
dem.

På Gallaudet College i USA er det
ansatt over 45 døve som lærere, de
fleste i høye stillinger, og både i
USA og England finnes døve som er
prester og konsulenter. Også på
mange andre områder er det i USA
mulighet for de døve til å oppnå en
høyere utdannelse og høyere løn
nede stillinger med større ansvar.

Herr Plum går i sitt foredrag ut fra
tre punkter: a) yrkesmulighetene
b) kulturen c) den sosiale tilpassing,

Litt annerledes er det her i Nor
den, men det vil komme. Den tek
niske utvikling, automatiseringen
osv., krever ny viten og gir også nye
yrkesmuligheter med egnet arbeid
for døve på et høyere plan. Fra yr
kesskolenes side må det gjøres den
rette innsats, slik at man hele tiden
kan være helst forut for utviklingen.
Kanskje vil dette komme til å skje,
som jeg før har nevnt, ved en felles
nordisk innsats. Erfaringene fra
Gallaudet College og forskjellige
andre døveskoler i USA må kunne
utnyttes.

Døve bør også ha en sjanse som
assisterende døvekonsulenter; Til
dette må kreves en utdannelse, men
har man den, vil en døv ha et for
sprang i kraft av sitt kjennskap til
«fremmedspråket», tegnspråket, og
kunne gjøre god fyllest på mange
viktige områder i kontakten med de
døve i foreningslivet, eventuell kon
sultasjon m. v. Som det er i dag, er
det mitt inntrykk at det er vanskelig
å holde fast på mange av de hørende
som hjelper de døve. Arbeidet er
hardt og trettende og ofte ukjent og
vanskelig for dem som kommer
utenfra og ikke kjenner noe til de
døves meddelelsesmidler.

Vi må være oppmerksomme på
dette og kreve at våre hørende med
arbeidere får så gode forhold, assi
stanse og så god lønn at de vil fort
sette i sine poster.

I behovet for en passende utvik
ling i takt med tiden har den døve
krav på å bli utdannet og veiledet
på forsvarlig måte, og slik utviklin
gen tegner nå, later det ikke til å
være mulig å rekruttere de nødvendi
ge hjelpere bare blant hørende. Også
derfor mener jeg at det ville være
utmerket om man ga døve adgang
til utdannelse som kvalifiserer dem
til stillinger innenfor døveforsorgen,
som stadig vil få bruk for flere med
arbeidere - også på grunn av at det
i dag er langt flere multihandikap
pede døve enn tidligere.

og for oss gjelder det nå å finne løs
ningen på hovedsakelig de voksne
døves problemer.
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Jeg mener dette er en heldig inn
deling, og jeg vil nå belyse forholdet
i mitt eget land.

A) Yrkesmulighetene: Hos oss i
Finland har de døve i alminnelighet
arbeid, alle som kan arbeide. Men er
de alle fullt tilfredse i sine fag? På
det må man svare benektende.

Den første gruppen er de som tri
ves med sitt arbeid og opplever ar
beidsgleden, som har lyktes i sitt
valg av yrke, enten de straks etter
skolen skaffet seg et arbeid og etter
hvert tilpasset seg det, eller de er
kommet inn i det yrket som de håpet
på og utdannet seg for gjennom
yrkesutdannelsen.

Den andre gruppen er de som er i
bevegelse på arbeidsmarkedet og
ikke bryr seg om de yrker som yrkes
skolen bød på, eller som har gjennom
gått utdannelse på et område de ikke
har hatt anlegg for.

Den tredje gruppen er de multi
handikappede døve som helt fra
begynnelsen av har hatt en svak
grunnskoleutdannelse og hvis plas
sering på arbeidsmarkedet er meget
vanskelig, hvis ikke umulig.

De døve har rett på en mere vi
deregående yrkesutdannelse for å
kunne kvalifisere seg i vanskeligere
yrker. Ellers kan vi ikke konkurrere
med de hørende på arbeidsmarkedet.
Men skoleutdannelsen er et meget
stort problem hos oss. Staten har
ennå ikke oppført vår ønskede nye
skolebygning. Yrkesskolen ble for
16 år siden innlosjert i Abo døve
skole. Uten en skikkelig yrkesskole
kan de fleste døve ikke få tilstrekke
lig teoretisk utdannelse. Vi har noen
som har utdannet seg selv, og de har
også hatt framgang.

En viktig faktor som man må ta
standpunkt til, er den døves til
bøyelighet til å overvurdere sin ar-

beidsevne. Han krever ofte å få et
arbeid som man mener han ikke er
kvalifisert til. Naturligvis finnes det
unntakelser. På den annen side har
også arbeidsgiverne for mange for
dommer mot arbeidssøkende døve.
De døves forbund i Finland forsøker
å fjerne fordommene ved stadig stør
re opplysningsvirksomhet, som om
fatter stadig flere områder.

Det gjelder at vi døve kan arbeide
også i andre yrker enn snekkeri,.
skredderi og skomakeri, som Plum
sier, uten at vi dermed ringeakter
disse yrker. Vår tids teknikk har ført
med seg nye yrker, f. eks. arbeid med
hullkortmaskiner, som det kreves
mange folk til, og de får sin opp
læring bare på arbeidsplassen. Også
i plastbransjen har det åpnet seg
mange gode yrkesmuligheter for
døve.

B) Kulturen: Ordet kultur er et
meget vidtfavnende begrep, men vi
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Et utsnitt av tilhørermassen på kongressens åpningsmøte.

anvender det særlig i forbindelse med
vårt behov for åndelig utvikling;
åndskultur.

Takket være den livlige forenings
virksomheten hos oss, har også
kulturarbeidet fått vind i seilene, og
har betydd meget. Offentlig opplys
ningsvirksomhet har vi også hos oss,
men det er meget vanskelig for oss
døve å få noe som helst utbytte av
alt som baseres på hørselen. TV
programmene byr jo også på syns
inntrykk, men de er beregnet på
normalthørende; derfor kan vi ikke
alltid forstå hva vi ser i TV. Hva
ville de normalthørende si, hvis man
fra TV fjernet all lyd, all tale og
musikk? Man kan tenke seg resul
tatet. - Men tar man hensyn til de
døves krav?

De døves forbund startet høsten
1964 en rundspørring pr. post til
alle døveforeningene i Finland. Nes
ten 100% av de døve svarte, og et
sammendrag av svarene er sammen
med en henvendelse, sendt til Fin
lands Television. Skrivet omfatter
to punkter:

a) Hva vi ønsker av TV,
b) Hva vi vil framføre i TV.

Vi vet ennå ikke hva svaret på
vår henvendelse vil bli, men vi tror
at en liten del av våre ønsker kom
mer til å bli oppfylt neste høst. Vi
har bl. a. bedt om mere tekst. Men
dette medfører et nytt problem.
Forstår de døve hva som står på
skjermen? En følge av døvheten er
jo vanskeligheten med å forstå språ
ket.

Vi har sendt anmodning til stats
maktene i Finland om at døve barn
må få gå mellomskolen. Det er mulig
at denne skoleformen skal gjennom
føres innenfor de nærmeste årtier.
Høyskoleutdannelse kan vi slett
ikke tenke på ennå, da vi ikke har
skoler som leder til universitetet.
Men yrkesskoleutdannelse fram til
en teknisk eksamen skal vi forsøke
å få.

Forbundet overvåker og under
støtter økonomisk vår ungdomsvirk
somhet. De viktigste former har vært
ungdomsleirene. Siste år arrangertes
leir for både døve barn og hørende
barn av døve foreldre. Den var me
get vellykket. En annen viktig form
har vært de unges kulturdager med
intellektuelle konkurranser. De hol
des hvert annet år, og takket være
dem, er det kulturelle nivå på fore
ningenes festprogram steget merk
bart. Da tiden er begrenset, skal vi
ikke oppholde oss lengre ved dette,
men gå videre til neste punkt.

C) Den sosiale tilpassing: Dette
er egentlig den døves største pro
blem. Det beror uhyre meget på det
enkelte individ hvorledes han kan
tilpasse seg sivilisasjonens krav. For
uten døvheten innvirker også hans
språknivå på hvorledes han kan til
passe seg. Hans kulturelle nivå an
viser ham hans plass i samfunnet.

Våre skoler lærer oss å innpasse
oss i de hørendes verden, en for oss
fremmed «lydenes verden». Men det
er nødvendig. - Som voksen må den

døve arbeide og tjene til sitt leve
brød i denne verden. Spørsmålet er
da: Kan de døve ved noen annen
metode lære seg språket hurtigere,
og på en enklere måte? Det ville da
i skolene bli mere tid til overs for
almene kulturelle emner, og den døve
ville som voksen stå bedre rustet for
livet.

Den døves tilpassing i arbeidslivet
beror meget på ham selv og på hvor
ledes arbeidskameratene forholder
seg fra begynnelsen av. For å få et
fullstendig bilde av evnen til tilpas
sing, må vi granske saken fra mange
sider. Jeg nevner her noen: Hva
slags erfaringer har arbeidsgiverne
med døve? Hvorledes er forholdet
til arbeidskameratene? Hva slags
spesialproblemer forekommer på de
res arbeidsplasser? Hvordan sørges
det for at de blir ytt rettferdig be
handling?

I et kort sammendrag vil jeg an
føre hva som for meg er det viktigste
for en voksen døv:

a) Den døve bør forsøke å få et
arbeid som tilsvarer hans utrustning
og som gir rimelig lønn. Han bør
unngå bytting av arbeidsplass hvis
han allerede har bra fortjeneste.

b) Den døve bør med hjelp fra
myndighetene få del i kulturgodene,
og da først og fremst av den offent
lige opplysningstjeneste. Han bør få
større muligheter til å utvikle sine
naturlige medfødte evner, ved en
forbedring av skolegangen, arbeids-
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Målet er å gjøre den enkelte døve
tryggere i omgangen med de hørende

Diskusjonsinnlegg
av redaktør for Norske Døves Landsforbunds tidsskrift,

THORBJØRN SANDER, Bergen

De døves problemer alvorlig forsømt, myn
dighetene forstår ikke de forskjellige former

for hørselshandikap
Diskusjonsinnlegg
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rådgivningen og formidlingen av de
alminnelige kulturgoder.

c) Den sosiale tilpassing i samfun
net bør begynne allerede i barndom
men gjennom en grundig skolering,
ved å vekke språksansen så tidlig
som mulig og ved allerede i skole
årene å gi de døve barna de kunn-

I herr Munk Plums innledningsfore
drag har vi fått presentert nesten
hele det problemkompleks vi er stillt
overfor i vårt arbeid blant de voksne
døve. Vi har fått inntrykk av et
veldig behov, som egentlig er enda
større, og vi har fått inntrykk av at
det ennå er få metoder som er tatt i
bruk for å møte behovet. - Med ut
gangspunkt i situasjonen som den er
i dag, vil jeg stille spørsmålet: På
hvilket område har den voksne døve det
mest alvorlige behov for utvikling?

J eg må svare: Den voksne døve
har først og fremst et veldig behov
for å bli fortrolig med sitt morsmål.
Morsmålet er nøkkelen til nesten
enhver dør som ellers er stengt for
den døve. Det. er nøkkelen til større
kunnskaper, framgang i yrket og
sosial tilpassing. Kan han forstå
språket godt, og bruke det godt, så
ligger veien åpen for ham til et mest
mulig normalt liv. Men døveskolene
makter dessverre ikke å gi ham nok
språk, bare unntaksvis.

Så er spørsmålet: Hvilke mulig
heter har vi, og hvilke metoder skal vi
bruke for å gi den voksne døve bedre
forståelse av morsmålet?

Jo, vi har mange muligheter, og vi
må ta i bruk alle tenkelige metoder.

Den unge voksne har, på samme
måte som annen ungdom, et sterkt
behov for å komme med i en kame
ratflokk. Vi vet at foreldre, leger og
enkelte pedagoger sterkt går inn for
at den døve ungdom skal omgås
hørende, for de mener at han på den
måten vil bli mest mulig lik de
hørende. Dette er typisk for dem som
ikke kjenner de voksne døves pro
blemer. - Det er nok riktig at den
døve bør ha god kontakt med sine
hørende omgivelser, familie, naboer,
arbeidskamerater, men han trenger

skaper som trengs i et sosialt sam
funn. Opplysningsvirksomheten mel
lom døve og hørende bør utvides,
slik at de hørende lærer å innta riktig
stilling overfor de døve. Man skal
ikke lenger behøve å si:

Den blinde vekker medlidenhet,
men den døve forakt.

først og fremst å komme med i en
kameratflokk hvor han blir fullt ut
akseptert - hvor han føler seg helt
normal og fri. Bare blant skjebne
feller kan han oppnå dette. Alt annet
er bare ønsketenkning.

I de døves foreninger har den døve
de beste forutsetninger for å være
seg selv. Her .føler han seg hjemme.
Og det er her vi kan øve innflytelse
på den voksne døve, stimulere og
oppmuntre ham, engasjere og aktivi
sere ham, styrke hans selvfølelse og
ærgjerrighet.

Metoder? - Vi kan ikke utrette mi
rakler. - En døv gutt har kanskje
vært så heldig å komme i barnehage
for døve 3 år gammel, til skolepliktig
alder, så 8 år i barneskole, ett år på
framhaldsskole og to år på yrkesskole
- tilsammen 15 års veiledning av
spesialister, uten at han har fått tak
på sitt morsmål. Han føler at tegn
språket er hans naturlige språk, enda
han ikke har fått opplæring i dette.
Han vil straks føle seg hjemme i våre
døveforeninger, hvis ikke foreldre

Som det ble framholdt i innled
ningsforedraget, befinner samfunnet
seg i en hurtig, ja, eksplosjonsartet
utvikling. Så lenge samfunnet har
bestått, har menneskene bestrebet
seg på å gi hverandre forskjellig

eller lærere har skapt skyldfølelse
hos ham ved fordømmelse av tegn
språket.

Jeg vil understreke at jeg abso
lutt ikke godtar tegnspråket som de
døves morsmål- det er bare en hjelp
til erstatning for stemmen - men det
har en veldig betydning når det
gjelder å øke den døves forståelse
av morsmålet og når han kommer
til kort med sitt mangelfulle språk.
Derimot er det en stor overdrivelse
å innføre tegnspråktolking i TV og
film, hvor teksting er mere språkut
viklende. Det blir en form for billed
teksting. Naturligvis er jeg også imot
pantomime - blant døve.

«In natura» er det intet som er så
språk- og kunnskapsfremmende for
den døve som flytende tale med tegn
ledsagelse, slik som vi får det de
monstrert på denne kongress. I våre
døveforeninger blir alle taler, fore
drag, kåserier, diskusjoner osv. fram
ført på denne måten. De døve blir
selv aktivisert. Foreningene vil også
i stadig større utstrekning sette i
gang studiesirkler, diskusjonsgrup
per, kursvirksomhet, med ledere som
er særdeles dyktige både i riktig
tegnbruk og i å gjøre stoffet levende
og interessant. - Men målet er å gjøre
den enkelte døve tryggere i omgangen
med de hørende, så vi trekker også
hørende inn i vårt arbeid, og vi må
sterkt oppmuntre den døve til les
ning og skrivning.

Døveforeningene i Norden har tid
ligere gjort svært lite for å gi de
voksne døve effektiv hjelp på den
vanskelige vei gjennom livet - hjelp
til selvhjelp. Jeg er glad for å kunne
avslutte med å si at vi nå er for full
fart i riktig retning, og at vårt ar
beid vil føre til at de døve vil finne
seg bedre til rette i de hørendes sam
funn - og finne at dette samfunnet
også er deres samfunn.

slags hjelp. Derigjennom er sosial
og kulturpolitikken blitt utviklet. I
de nordiske land har denne utvikling
foregått noenlunde parallellt.

Den sosiale og kulturelle lovgiv
ningen tar sikte på alle, men ofte

8



Hørselsskade forårsaket av røkning!

blir det slik at mennesker med han
dikap ikke kan få del i de goder som
lover og forordninger foreskriver.
Diskriminering forekommer dog sjel
den, i det minste i de nordiske land.

I de senere år har samfunnet mer
og mer hatt sin oppmerksomhet hen
vendt på de handikappedes situa
sjon. En sosialpolitisk utredning i
Sverige (1964) har lansert et såkalt
«kompensasjonsgrunnlag», hvilket in
nebærer at samfunnet ikke bare har
plikt til å passe på at de handikap
pede får en grunntrygghet, men også
at deres handikap bør kompenseres
ved å yte dem noen goder i andre
retninger.

Når det gjelder de handikappede i
alminnelighet, er de døve havnet på
siden av de sosiale og kulturelle
framskritt. Med hensyn til de døve
i Sverige, er grunnen bl. a. at myn
dighetene ikke er klar over de ulike
former for hørselshandikap. De ret
ningslinjer samfunnet har trukket
opp for omsorgen for de hørselshan
dikappede, passer ikke for de døve,
og d~penger som bevilges til dette,
kommer ikke de døve til gode. De
finisjonene døvhetlhørselskadd later
ikke til å stå helt klart for dem som
skal styre og stelle for de døve.
Derfor er de døves problemer alvorlig
forsømt.

Det som først og fremst trengs, er
å få satt en klar grense som skiller
de hørselskadde fra de døve, på
samme måte som de svaksynte fra
de blinde. En bra løsning er kanskje
den inndeling som ble foretatt av
Døvskoleutredningen i Sverige
(1964). Utredningen har delt de hør
selskadde i 4 grupper: Gruppe I
utgjøres av personer med en hørsel
nedsettelse som ikke overstiger 30 dB
(decibel). Gruppe Il har en hørsel
nedsettelse fra 30 dB til 60 dB. Disse
to grupper kan som regel normali
seres ved tekniske hjelpemidler.
Gruppe III har en hørselnedsettelse
fra 60 dB til 90 dB. Man må regne
med at denne gruppen savner bruk
bare hørselrester for praktisk bruk.
Gruppe IV har en hørselnedsettelse
som overstiger 90 dB. Denne gruppe
utgjør de døve eller nesten helt døve.
Gruppene III og IVer de hvis in
teresser de døves landsforbund må
ta seg av.

Tiden strekker ikke til for at jeg
nærmere kan komme inn på forslag
om hvorledes de døves tilpassing til
de hørendes nivå på det sosiale og
det kulturelle området bør skje, men
det bør her understrekes at lands
forbundene må ha en større opp
merksomhet henvendt på dette

spørsmål, hvis de døves stilling ikke
skal bli verre. Samarbeidet mellom
de nordiske døveforbundene må ut
vides på dette området, og det sam
me må skje med andre handikap
organisasjoner, og da særlig med
dem som representerer de hørsel
skadde. Ved å sette klare skillelinjer,
bør den nå merkbare rivaliseringen
helt kunne elimineres, og et frukt
bringende samarbeid må kunne eta
bleres med de hørselskaddes repre
sentanter.

Mange av de synspunkter som ble
lagt fram i innledningsforedraget kan
man si ikke er nye. De samme syns
punkter har vært den røde tråd
gjennom så godt som alle tidligere
kongresser.

Tiden bør nå være inne for prak
tisk tilpassing. Den eneste metode
som gjenstår for å kunne løse spørs
målet om de døves utviklingsbehov
dvs. å tilpasse de døve til det sosiale
og kulturelle nivå som de hørende
har nådd - er at de døves organisa
sjoner, hvori inkluderes de nordiske
døveforbunds samarbeidsorganisa
sjon, får slike økonomiske ressurser,
at et effektivt arbeid kan utføres 
herunder også finne fram til hvordan
man best kan kompensere hva de
døve er blitt stillt utenfor eller har
gått glipp av. Denne organisasjon
må dessuten gis økt innflytelse og
bestemmelsesrett i spørsmål som ved
rører de døve.

8 teatergrupper i Bulgaria

I 1957 hadde de døve i Bulgaria 3
teatergrupper og 3 danse-ensembler
(-grupper) med tilsammen 120 døve
medarbeidere.

I 1964 var det øket til åtte teater
grupper og elleve danse-ensembler,
med i alt 380 medlemmer.

Når det gjelder hørselen, er det et
spesielt fenomen som mange men
nesker kjenner til, og som ørelegene
kaller tinnitus aurium. Altså øre
klang - at det ringer i ørene!

0reklang behøver ikke være far
lig, noe man behøver feste seg spe
sielt ved eller engste seg for.

Likevel kan tinnitus i visse tilfelle
være et slags varsel, meddeler en sak
kyndig i det amerikanske legetids
skriftet J AMA. Nemlig i tilfeller hvor

Kvinne bestjal
døv 86 ..åring

En 86-årig døv mann i Genarp,
Sverige, som bor alene, er blitt be
stjålet for alle sine sparepenger, flere
tusen kroner, aven kvinne i 30-års
alderen.

Første gang kvinnen besøkte ham,
ville hun selge duker. Mannen var
ikke interessert. Så forsøkte hun å
få ham til å veksle en hundrelapp,
men mannen fikk mistanke om at
hun bare ønsket å vite hvor han
hadde pengene sine, så han avviste
henne.

En uke senere våknet den døve
86-åringen om natten. Han så at
lyset var tent i rommet ved siden
av, hvor han hadde sine kontanter
gjemt, og han så at den samme
kvinnen kom ut derfra. Da hun var
gått, oppdaget han at alle spare
pengene hans var borte.

Døve faglærere
også i Ungarn

Utdannelsen som lærer ved døve
skolene i Ungarn tar 4 år. Hver lærer
er forpliktet til å undervise 22 timer
ukentlig. Lærerne får 10% tillegg i
sin lønn for å undervise ved døve
skolene.

Såvidt det er mulig, fører hver
klasselærer sin klasse fra første år
fram til skoleavslutning. Allerede fra
første klasse av blir undervisningen
i gymnastikk, tegning og håndarbeid
gitt av faglærere. Ved noen skoler
undervises i disse fag av lærere som
selv er døve.

ringingen øker betydelig og hvis
man røker.

Man framholder at det ikke er
ukjent at for dem som er lett på
virkelige av nikotin, kan røkingen
innebære risiko for skader på hørsel
nerven.

Hvis du altså merker at ørerin
gingen viser tendens til å øke når
du røker, så kan det være et varsel
om at du kan få nedsatt hørsel - av
tobakk!
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De fire nordiske lands flagg heises ved leirens åpning.

VI. Nordiske Ungdomsleir 20.-25. juli på «Kongshaug», Lepsøy pr. Bergen

STRALENDE UNGDOMSLEIR
Mandag 19. juli ankom de fleste

leirdeltakerne til Bergen, og herfra
ble vi pr. buss kjørt til Lepsøy.
Været var strålende (og jeg som trod
de det alltid var regn i Bergen!) og
Kongshaug Folkehøgskole, som skul
le være vårt hjem under oppholdet,
viste seg å være et skjønt sted. Bade
strand med brygge og badehus lå
bare et stenkast fra huset vi skulle
bo i. Jo, her ville vi få det fint, og
det fikk vi også.

Tilsammen var vi 92 deltakere.
Rolf Hansen var leirsjef, og som re
presentant fra NDL deltok forman
nen, Eilif Ohna. Forbundssekretær
Albert Breiteig hadde en hånd med
overalt.

Danmark hadde 25 deltakere,
Johs. Pedersen og fru Henny
som ledere.

Finland hadde 26 deltakere,
Elisa J aakkola og Esko som
ledere.

Sverige hadde 13 deltakere,
Anders Sundstrom som leder.
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Norge hadde 24 deltakere,
Svein Arne Peterson, Toralf
Ringsø og Anne Gloslie som
ledere.

Tirsdag morgen fant den høytide
lige åpning av leiren sted. Forbunds
sekretær Albert Breiteig ønsket i
varme ord alle velkommen. Så gikk
flagget til topps, og vår nasjonalsang
ble sunget med tegn av undertegne
de. Kontakten mellom oss deltakere
var perfekt fra første øyeblikk. Også
denne dag var det flott vær, og vi
badet og solte oss, lekte og hadde
det koselig. Om aftenen var det
«Danmarks aften». Den ble vellykket,
og de skuespill de oppførte var virke
lig morsomme.

Vi startet hver morgen med flagg
heising og morgengymnastikk. Ons
dag var det foredrag om emnet:
«Hvordan drive et godt ungdoms
arbeid blant døve?» Det var under
tegnede som holdt foredraget. Der
ble så dannet fire grupper med blan-

det deltakelse fra de forskjellige
land, og de fikk seg tildelt hvert sitt
spørsmål å besvare.

Gruppe 1, leder Anders Sundstrom,
Sverige, skulle svare på: «Hvor
dan skal vi kunne skape en
større interesse for vårt arbeid
blant medlemmene, og hvordan
bør saken gripes an?»

Gruppe 2, leder Esko fra Finland,
skulle svare på: «Hvordan skal
vi trekke ungdommen ut av
kafelivet og inn i ungdomsklub
benes arbeid?»

Gruppe 3, leder Asger Bergmann,
Danmark, skulle svare på: «Bør
vi søke kontakt med hørende
ungdom og hørende ungdoms
institusjoner? I tilfelle hvor
dan?»

Gruppe 4, Svein Arne Peterson,
Norge, som leder, skulle svare
på: «Kan vi makte å bli kvitt
person-forfølgelsen? I tilfelle
hvordan ?»



Om aftenen samlet VI mn grup
penes svar, og det kom inn mange
viktige opplysninger og forslag.
Denne aften skulle Finland besørge
underholdningen, og det var et godt
og variert program. Festlig var det
da fire gutter med bind for øynene
fikk utlevert hver sin bag fyllt med
dametøy, og vi lo så tårene trillet
da de strevde med å få på seg både
BH og rollon.

Torsdag våknet vi atter til en sol
fyllt dag, og på programmet stod
båttur. To fiskeskøyter hadde vi til
disposisjon. For dem som ønsket det,
var det dans ombord, en spillemann
med trekkspill fulgte med. Turen
gikk til en øy, hvor Breiteig har en
kjempelekker hytte. Vi badet og
hadde det herlig. Om aftenen satte
vi igjen kurs for Kongshaug, og her
ventet oss deilig middag: Spør om
det smakte! Maten smakte forresten
like godt til hvert eneste måltid.

Fredag, etter det vanlige morgen
ritual, hadde vi på programmet et
morsomt rebusforhindringsløp. Se
nere holdt Esko fra Finland foredrag
over emnet: Bør det legges mer vekt
på den kulturelle side ved ungdoms
leiren ?» Etter foredraget fikk de fire
grupper hvert sitt spørsmål å utrede.
Lederne var de samme som tidligere
nevnt.

- og i
sjøen.

Spørsmål til gruppe 1.: «Skal det
være like mye kultur som lek, bad
og idrett på programmet?» Gruppe
2.: «Vil vi ha enten bare kulturelt
program, eller bare lek, sport og
turer på leirens program?» Gruppe 3:
«Vil vi heller sove i telt og koke mat
ute?» Gruppe 4: «Hva slags leir
program liker dere best?» Om afte
nen ble våre svar gitt til Esko.

Det var Sveriges. tur til å stå for
kveldsprogrammet, og vi fikk nok
en gang en festlig og hyggelig aften
sammen.

Lørdag var det stafett-konkur
ranse og senere konkurransen «Ter
ningen er kastet». Det var både
spennende og morsomt.

Om aftenen var det Norges kveld,
og den ble holdt på Kvalsund, et
300 år gammelt handelssted. Utpå
kvelden ble det tent bål, og alle fikk
hver sin fakkel. Det var vakkert og
stemningsfullt å se alle faklene. Til
slutt ble den vandrende fakkelsta
fetten overrakt Esko, Finland, som
repr. for det land hvor den neste
nordiske ungdomsleir skal holdes.

Søndag 25. juli holdt pastor Ragn
vald Hammer gudstjeneste. Senere
holdt Landsforbundets formann,
Eilif Ohna, tale og delte ut diplomer
til alle som hadde deltatt i leiren.
Premier og diplomer til vinnerne i

de forskjellige konkurranser ble også
utdelt. Videre fikk lederne overrakt
en gave til minne. Til slutt ble flagget
firt av deltakere fra Finland. Tre
søte piker i sine vakre finske buna
der sang den finske nasjonalsang med
tegn. Det var meget høytidelig og et
betagende syn.

Nå slo snart avskjedens time for
alvor, og vi kunne se tilbake på noen
uforglemmelige dager, som hadde
gått så altfor fort. Mange av oss
hadde aldri vært i Bergen før, og vi
hadde nå fått sett alle byens sever
digheter, og de var ikke få.

Det var hardt å si adjø til alle de
gode venner vi hadde fått, og jeg
kan bare ønske at riktig mange må
få oppleve neste ungdomsleir. Sam
været med døve unge fra andre land
er så verdifullt og lærerikt. Ja, mange
vennskap ble knyttet, og vi reiste
hjem med en masse gode minner. 
Takk Bergen, dere var alle tiders til
å arrangere, og dere har alle tiders
by! Anne Gloslie.

NESTE UNGDOMSLEIR
I 1968 skal Finland arrangere neste

nordiske ungdomsleir for døve, og
dernest blir det i 1970 igjen nordisk
ungdomsleir i forbindelse med kon
gress i Sverige.

Leirdeltakerne
på trappen
utenfor
hovedhuset
på
Kongshaug -
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DØVES VOLVOLOTTERI 1965:

BERGEN LEDER IGJEN
Innherred har solgt mest siste 14 dager

Salgs-barometer pr. 2. september:

1. Bergen 37.100 lodd
2. Vestfold 31.150 »
3. Stavanger 28.450 »
4. Oslo 22.000 »
5. Innherred 21.550 »
6. Hamar 18.400 »
7. Haugesund 16.600 »
7. Skien-Telemark 16.600 »
9. Drammen 15.000 »

10. Trondheim 12.500 »
11. Kristiansand 12.150 »
12. Østfold 12.000 »
13. Møre og Romsdal 10.500 »
14. Helgeland. . . . . . . .. 2.500 »
15. Harstad. . . . . . . . . . . 900 »

257.400 lodd
Det ble ikke lenge Vestfold fikk

ligge på førsteplass på barometeret.
I løpet av de siste 14 dagene har
Bergen sendt oppgjør for 7.950 lodd,
mens de nærmeste konkurrentene,
Vestfold og Stavanger, ikke har
sendt noe oppgjør i denne tiden, og
Oslo bare for 1.650 lodd. Dette har
ført til at Bergen har fått en «billig»
stor ledelse, og da bergenserne nå
skal ha bil resten av salgstiden, kan
det bli meget vanskelig å slå dem.
Men Vestfold viste jo i forrige over
sikt at det går an for andre å komme
opp på førsteplassen, og det er å
håpe at flere gjør sitt beste for å
kopiere Vestfolds kunststykke.

Hamar er falt ned fra 4. til 6. plass.
Hamar lå foran Oslo med 50 lodd
forrige gang, og da Hamar ikke har
sendt noe oppgjør siste 14 dager,
var det ingen sak for Oslo å smette
forbi. (Men dette kvalifiserer jo ikke
Oslo til å få ros, når en tar i betrakt
ning at Oslo er i den priviligerte
stilling å få ha bil hele salgstiden.)

Den store overraskelsen er nok
Innherreds gode innsats. Med opp
gjør for hele 8.850 lodd siste 14
dager, har foreningen gått forbi både
Haugesund og Hamar-og det mang-

ler bare 450 lodd før Innherred tar
igjen Oslo! Slik innsats må vi ta
hatten av for. Skien-Telemark har
rykket 4 plasser opp ved å sende
oppgjør for 5.100 lodd, og har tatt
igjen Haugesund (2.200 lodd siste 14
dager). De øvrige har innsendt opp
gjør de siste 14 dager for: Trond
heim 4.800, Drammen 2.500, Møre
og Romsdal 1.500 og Helgeland 500
lodd.

6 av foreningene på listen har ikke
sendt noe oppgjør siden 18. august,
nemlig: Vestfold, Stavanger, Ha
mar, Kristiansand, Østfold og Har
stad.

Men det skal selges 660.000 lodd
før trekningen 15. desember. Trek
ningen kan ikke utsettes. Det ser
ikke bra ut, og det er nødvendig med
en kraftig innsats av oss alle i den
tiden som står igjen.

Heng i!
Det er bare 3 måneder igjen!

Red.
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VI GRATULERER
Marie Ofstad og Bjarne Landrø

(hørende), som giftet seg i De Døves
Kirke, Trondheim, lørdag 11. sept.

80AR
Tore Skjørestad, for tiden bo

satt i Stavanger, fyller 80 år 21. sep
tember. Han er født i Hetland ved
Stavanger, men det meste av sitt
liv har han bodd i Trondheim, hvor
han ble tildelt gullmedalje for sin
store innsats ved restaureringen av

Nidarosdomen. Han er en av de
døve i Norge som har gjort seg aller
mest bemerket ved sin dyktighet.
Dette er velkjent.

Skjørestad har ellers i en årrekke
vært blant våre beste sjakkspillere.
I sin ungdom gjorde han seg dess
uten bemerket som en habil idretts
mann.

Vi gratulerer med 80 års dagen!

75 AR
Andreas Aasgard, Åsgard i My

king, fyller 75 år 27. september.

70 AR
Serianne Kjøren, Døves Alders

hjem, Klostergt.60, Trondheim, fyl
ler 70 år 23. september. Hun er født
iGeitastrand, og gikk på døveskolen
i Trondheim. Mesteparten av sitt
liv har hun vært strikkerske i en av
byens forretninger. I 1951 fikk hun
slik utferdslyst, og Oslo trakk denne
gangen. Der arbeidet hun som hus
hjelp i 2 år. Men lengselen etter
Trondheim ble for sterk, så hun brøt

VÆR VAKEN . ••
når De kjøper maarasser!

så sover De bedre . .

DE LIGGER RIKTIG -

DE SOVER BEDRE PÅ

~vanR
MADRASSEN

Produsent:

J. E. E KOR NES F A B RIK K ER
Iondet. It,,.te madrOllfobri".
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opp derfra og fikk seg hushjelpspost
på Døves Aldershjem. Men 30. sep
tember slutter hun, for så å bli en
av hjemmets pensjonærer.

Vi kan være sikker på å treffe
Serianne der det foregår noe. I de
senere årene har hun fått sett litt av
utenverdenen, så som verdensidretts
stevnet for døve i København, ver
denskongressen i Stockholm, og
landsmøtene i Stavanger og Oslo.
X. Nordiske Døvekongress i Bergen
ser hun også tilbake på med glede,
og rømmegrøten som vi fikk på Os
var aldeles n-y-y-y-delig, sier hun,
og ser ut som hun ønsker at det stod
en tallerken framfor henne igjen.

Serianne er en av idrettslagets og
døveforeningens eldste medlemmer,
og hun følger med i alt som foregår.
Det er med rette hun ofte blir kalt
«den evigunge Serianne».

Vi ønsker henne til lykke med
dagen og mange gode år framover.

Reidun.

ALF MELBYE 70 år
Han har selv bakt jubileumskaken

Baker og konditor Alf Melbye,
Hellesmo på Tjøme, fylte 70 år 23.
august. Han er født på Hellesmo, og
hans liv skulle ikke arte seg helt som
de fleste andres. Han ble nemlig født
døv. Det viste seg imidlertid ikke å
bli så stort handikap som man
kanskje kunne ha trodd. Alf Melbye
gikk på døveskolen i Oslo i tiden
1903-1911, altså fra han var 8 år
til 16 år. Så gikk han i bakerlære i
Sandefjord i 4 år, og i 1916 åpnet
han sin egen lille forretning på Helles
mo. Denne forretning utvidet han
etter hvert, slik at den nå er vel
kjent på Tjøme - både blant fast
boende og de mange sommergjester,
som vet å sette pris på Melbyes
fløtekopper og andre gode varer.
Han er også utdannet som konditor,
og til jubileumsdagen skal han selv
bake bløtkaken - selvfølgelig.

I de første årene bakte Alf Melbye
om natten. Det var striere den gang
enn nå, også i bakerfaget. Og han
kjørte rundt med hest og vogn og
solgte sine varer. Senere kjøpte han
bil, han tok sertifikat i 1923 og var
en av de aller første døve som fikk
slikt tillitsvotum av trafikkmyndig
hetene. Politimesteren i Tønsberg
ville ikke gi ham det, så selveste
kongen måtte gi ham tillatelsen.

I 1928 giftet Alf Melbye seg med
Johanna Katarina Ullitz fra Tøns
berg, og hun deltok i forretningen,
ekspederte og passet telefonen. For
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5 år siden overtok sønnen Anton
driften av forretningen, men Alf
Melbye er seniorsjef og fortsatt med
i bakeriet. Han kan således se tilbake
på 53 år i faget, hvorav 49 i egen
forretning på Tjøme.

Ellers er det naturlig nok døve
saken som har stått Melbyes hjerte
nærmest. Han har også gjort en stor
innsats på dette felt, idet han har
vært mangeårig formann i Vestfold
Døveforening, hvor han nå for øvrig
er æresmedlem. Mange møter for
døve har vært holdt på Hellesmo
hos Melbye! - Hvis de hørende vil
forsøke å tilnærme seg mer de døve,
ville de oppdage at det ikke er så
vanskelig å komme på talefot med
oss, sier Melbye. De døve skjerper
sine andre sanser, og for Melbye er
det f. eks. ingen problemer å ferdes
langs veien på Tjøme, hvor trafikken
om sommeren kan være meget stor.
Han føler når en bil nærmer seg
bakfra, så han er alltid beredt.

Ellers er Alf Melbye meget glad
i å lese, og han elsker naturen. Han
har helse som en 17-åring, sier hans
frue. Dagen ble feiret i hjemmet bare
med den nærmeste familie. Alf Mel
bye har to barn og fire barnebarn.

Vi gratulerer!
(Tønsberg Blad).

65 AR
Bjarne Tobias.sen, Stavanger, fyl

ler 65 år 28. september.

65 AR
Fru Bertha Einarsen (f. Mykle

bust), Jørgen Moesgt. 7, Bergen,
fyller 65 år 17. september.
.. Vi kan skrive alt mulig pent om

fru Einarsen. Hun er kjekk, snill og
flink, beskjeden, hjelpsom osv. Hun
har i mange år vært spesielt aktiv
i Døves Dameklubb, hvor hun bl. a.
har vært formann, og i Menighets~

rådet, misjonsforeningen, og et in
teressert og hjelpsomt medlem i
Bergen Døveforening. I sitt ekteskap
har hun 2 barn, en sønn og en datter,
og hun er en populær bestemor for

5 barnebarn. Og fru Einarsen har
bare venner i hele verden.

Vi sender de beste hilsener på 65
års dagen, med ønsket om mange,
mange gode år for fødselsdagsbarnet.

65 AR
Nils Skjermo, Tjøme, fylte 65 år

21. august. Han har vært medlem i
Vestfold Døveforening i mange år.
Ofte deltok han sammen med sin
hustru, Oline, på døvemøter innen
foreningen, likeledes på feriehjem
met «Skogstua».

Nils Skjermo er av oss i foreningen
kjent som en behagelig og rolig
mann. Når vi slår aven prat med
ham, møter vi i ham en strålende
person som beredvillig svarer godt
for seg. Han er derfor godt likt på
alle måter. Vi gratulerer vår gode
Nils Skjermo og ønsker ham mange
gode år framover i tiden.

Alf Melgaard.

Hordaland landbruksselskap

si medalje til lars Dymbe

Lars Dymbe, Skulestadmo, fekk
på 75-årsdagen sin Hordaland Land
bruksselskap sin diplom og medalje
for truge arbeid i jordbruket. Det
var varaformannen i fylkesland
bruksstyret, Lars Hauge, som bar
fram medalja og diplomen til han.

Hauge sa i talen sin at denne me
dalja heng høgt. Berre dei mest du
gande og interesserte jordbruksfolk
vert viste slik heider.

Formannen i Voss jordstyre, Hans
Skeie, understrika vidare Lars Dym
be sin innsats i jordbruket. Frå han
var liten hadde han havt ei levande
interesse for alt gardsarbeid, og serleg
hadde han lagt seg ut om stell av
dyr, og har gjort ein framifrå innsats
i røktararbeidet.

Elles var det mange som hadde
teke turen til Dugstad den dagen for
å helsa på den spreke 75-åringen og
ynskja han til lukke med dagen og
heideren.

(Avisutklipp).
Vi har tidligere hatt en omtale av

Lars Dymbe i anledning 75 års da
gen. Han er døv.

NESTE KONGRESS

Sverige har fått i oppdrag å ar
rangere neste nordiske døvekongress
- i 1970; Det blir deil11. i rekken! .



FRA FORENINGENE
Innbydelse ti I DAN MARKS-TUR Program for

Skien-Telemark

Vestfold Døveforening arrangerer tur til
Danmark i tidsrommet fredag 22. oktober
-søndag 24. oktober i år, i samarbeid med
AfS Larvik-Frederikshavnferjen, som tilbyr
svært rimelig pris, bare kr. 45,- pr. del
taker. Prisen dekker da båtreise tur/retur
med køyplass ombord.

«Admiralskipet» Cort Adeler, eller Peter
Wessel, stevner ut fra Fredrikstad fredag
kl. 18.00 på veien til Larvik, hvorfra det går
videre kl. 22.00 på veien til Frederikshavn 
med ankomst der lørdag kl. 7.00. Således
er det fint for dem som er deltakere fra
Østfold, å gå ombord i skipet i Fredrikstad,
eller på senere tidspunkt med tog til Larvik.
De øvrige deltakere fra Drammen, Tele
mark og Vestfold reiser direkte til Larvik. 
Deltakerne bør undersøke togrutetider ved
hevendeise til jernbanestasjonen på sine
hjemsteder. Selvsagt er det ikke til hinder
at deltakerne kjører bil til Fredrikstad eller
Larvik, og da kan bilene parkeres i de nevnte
byene.

Om bord i ski pet kan det serveres aftens
og frokost .til redusert pris, henholdsvis
kr. 6.05 og kr. 3.85 pr. deltaker. Likeledes
er det anledning til å kjøpe varer til redu
serte priser på båten. Elskverdig og erfaren
betjening ombord. Hyggelige salonger, be
hagelige lugarer og full komfort. Benytt
denne billige anledning til å ta «landeveien»
over Skagerak!

Vestfold Døveforening arrangerer videre
busstur fra Frederikshavn til Ålborg, turi
retur til redusert pris (danske kr. 11.- pr.
deltaker). I Ålborg blir det riktig god an
ledning til spasertur i byens sentrum, og til
besøk i Rådhuset, jens Bangs stenhus og
zoologisk hage.

På Sallings Varehus, som er jyllands største
forretning, .blir det servert gratis kaffe og

skapt
for
menn

wienerbrød til deltakerne, og på samme sted
serveres billig lunsj senere på dagen. -Etter
elskverdig imøtekommenhet fra Ålborg
Døveforening, gis det anledning til omvis
ning på stedets døveskole, som er kjent for
å være en skole med moderne, flotte byg
ninger, likesom det her vil bli hyggelig sam
vær med danske døve i deres forenings
lokaler. Det serveres der aftens (danske
smørbrød), før tilbakereisen tar til på veien
til Frederikshavn. Der går deltakerne kl.
21.30 ombord igjen på «admiralskipet», som
først anløper Fredrikstad søndag kl. 7.00
og etterpå Larvik kl. 11.00.

Måltidene må forhåndsbestilles ombord
og i Ålborg, slik at deltakerne må være
nøye med dette på anmeldelsesskjemaene.

I forbindelse med matbestillinger o.l. i
Danmark, vil det ombord bli sørget for
opplysninger om framskaffelse av matvarer
ti I ri mel ig pris.

For anmeldelse av deltakelse, utfylles
skjema som innen lørdag 2. oktober sendes i
posten til Alf Melgaard, Nansetgt. 24, Larvik.
Kr. 20.- betales forskuddsvis til samme
adresse, sammen med innmeldingen.

Skjema fåes ved henvendelse til formen-
nene i nedennevnte foreninger:

De Døves Forening, Oslo,
Drammen og Omegns Døveforening,
Østfold Døveforening,
Skien-Telemark Døveforening,

eller gjerne direkte til Vestfold Døvefore
nings sekretær, Alf Melgaard, Nansetgt. 24,
Larvik.

Velkommen til Danmarks-tur!

~ang i. ~tamm~n
Dans på Melkebaren, Nedre Torggate,

lørdag 2. oktober kl. t9.00.
Entre kr. 5.-.

Døves Ungdomsklubb.

Program for Drammen
Drammen og Omegns Døveforening har

følgende sammenkomster utover høsten:
Sø. 26. september.
Sø. 3. oktober. Film.
Sø. 10. oktober.
Sø. 17. oktober. Foredrag.
Sø. 24. oktober.
Sø. 31. oktober. Film.
Sø. 7. november.
Sø. 14. november. Foredrag.
Sø. 21. november. Årsmøte.
Sø. 28. november.
Sø. 5. desember.
Sø. 12. desember.
Sø. 19. desember. julebord.
Alle sammenkomstene skal være på

«Melkebaren».

Ungdomsgruppen har sine møter på fre
dager på kafe «Vuffy».

Torsdag 16. september kl. 18.30: I kafe
Williams, Porsgrunn.

Søndag 19. september kl."11.00: Døveguds-
tjene.ste i Skien Kirke. '

Torsdag 14. oktober kl. 18.30: I kafe Wil
liams, Porsgrunn.

Program for Bergen
16/9 to: Nils Gjerstad kåserer om tur til

Paris. Film eller lysbilder. Opplysnings
komiteen.

20/9 ma: Ungdomsklubben styremøte kl.
19 på kontoret. Ungdomsklubben med
lemsmøte kl. 20.

21/9 ti: Dameklubben.
23/9 to: Døveforeningen medlemsmøte.

Den økonomiske situasjon. Ref. fra gene
ralforsamlingen i Døves Trykkeri A.s.
Eventuelt.

25/9 lø: Festlig samvær i Døveforeningen
kl. 19-24, med bevertning, dans og under
holdning. Gratis adgang for alle.

26/9 sø: Døves Dag. Gudstjeneste kl. 11 i
johanneskirken, med offer til Døves
Aldershjem.

27/9 ma: Ungdomsklubben.
28/9 ti: Misjonsforeningen hos fru Hammer.

(Døveforeningens lokale bortleid.)
30/9 to: Utlodning i foreningen, til inntekt

for maleri av N.D.L.'s stifter, johannes
Berge.

4/10 ma: Tillitsmannsmøte kl. 20.00 i Stor
salen. Bevertning. Albert Breiteig fra
N.D.L.

5/10 ti: Dameklubben.
6/10 on: Døveforeningen. Styremøte kl.

19.30 på kontoret.
7/10 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.
11/10 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18

på kontoret. Ungdomsklubben kl. 20.
12/10 ti: Dameklubben.
14/10 to: Dameklubben har basar.

Døves !Jag i Trondheim
Lørdag 25. september kl. 19.00: Kultur

aften i Domsognets Menighetshus, Maurits
Hansens gt. 4. Dørene åpnes kl. 18.00. Be
vertning.

Søndag 26. september: Festgudstjeneste
i Døves Kirke ved døveprest A. Wetlesen.

Døveforeningens lokale har vanlig åp
ningstid fredag og søndag. Komiteen ønsker
såvel innenbys som utenbys døve og høren
de hjertelig velkommen til feiringen av
Døves Dag i Trondheim!

Under gjennomsnittet
Det jugoslaviske døveforbund har

satt seg som mål for den nærmeste
tid framover å forbedre almenn- og
fagutdannelsen av de døve. Inntil
nå står de døve i sin utdannelse un
der gjennomsnittet av den øvrige
befolkning.

15



Norges Døve-Idrettsforbund: Form. B. Kjølleberg, Solberglivn. 102 a, Bryn
Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Nye poeng:
Oslo 397
Trondheim 938
Hamar 741
Bergen 533

P. Byvold kule (før 10.60). B. Bekkevold
100 m og kule. A. Olsen 200 m. E. Eriksen
lengde (før 5.16).

Utgått: P. Hauklien I. ult 2.53. A. Vangen
100 m 13.3. A. Olsen høyde 1.45 og h. ult
1.36.

4. BERGEN
1. Willy Johansen, spyd 49.65 628
2. Gunnar Kvitvær, tresteg 12.44 616
3. Kjel10ken, 400 m55.6 580,
4. Alfin Nordøy, I. ult 2.94 578
5. Kjell Olsen, 1000 m 2.50.5 577
6. Gunnar Kvitvær, lengde 5.76 551.
7. Gunnar Kvitvær, 100 m 12.2 540
8. Bjarne Tømmerbakke, tresteg 11.75540

.9. Kjell Olsen, 1500 m 4.40.0 525
10. Kjell Olsen, I. ult 2.86 522
11. Gunnar Kvitvær, høyde 1.63 521
12. Jan Thomassen, spyd 41.62 515
13. Hans Feid berg, I. ult 2.83 501
14. Svein Tømmerbakke, kule 10.56 .. 501
15. Svein Tømmerbakke, spyd 40.22 .. 494
16. Pål Kjellid, høyde 1.60 493,
17. Gunnar Kvitvær, 200 m 25.8 491
18. Toralf Ringsø, h. ult 1.41 484
19. S. Tømmerbakke, diskos 30.37 482
20. Gunnar Kvitvær, h. ult 1.40 470

10.609
Nye: W. Johansen, spyd (før 46.30). G.

Kvitvær, tresteg, lengde (før 5.59) og høyde
(før 1.55). B. Tømmerbakke, tresteg. S;
Tømmerbakke, kule og diskos. På Kjellid,
høyde.

Utgått: S. Tøm merbakke, h. ult 1.38.
A. Karlsen h. ult 1.38. H. Tofte I. ult 2.75
og 100 m 12.6. T. Ringsø I. ult 2.76.

Forbundsformannen gratulerer sølv-guttene
Bjarne Gunnerud og Odd Landehagen i
USA.

2. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg, slegge 51.27 820
2. Bjørn Myran, 1500 m 4.07.2 758
3. Walter Pedersen, tresteg 13.23 700
4. Bjørn Myran, 800 m 2.04.2 678
5. Walter Pedersen, lengde 6.23 655
6. Olaf Garberg, diskos 37.55 632
7. Jon Stokvik, tresteg 12.52 625
8. Arne Karlsen, 1500 m 4.27.2 608
9. Olaf Garberg, kule 12.11 606

10. Jon Stokvik, lengde 5.94 591
11. Olaf Garberg, høyde 1.69 578
12. Walter Pedersen, 200 m 24.8 573
13. Walter Pedersen, 100 m 12.1 560
14. Ingolf Rønning, 800 m 2.12.2 557
15. Kåre Jakola, tresteg 11.89 556
16. Olaf Garberg, tresteg 11.82 548
17. Walter Pedersen, 400 m 56.7 541
18. Olaf Garberg, h. ult 1.45 540
19. Jon Pettersen, 200 m 25.2 540
20. Arne Karlsen, 3000 m 10.10.0 530

12.196
Nye: W. Pedersen, tresteg (før 13.17),

200 og 100 m. Jon Stokvik, tresteg og lengde.
A. Karlsen 1500 m (før 4.36.2). O. Garberg,
høyde og tresteg. I. Rønning 800 m. K.
Jakola tresteg. J. Pettersen 200 m (før 26.1).

Utgått: Olaf Garberg I. ult 2.70, spyd
36.36 m. W. Pedersen I. ult 2.72. G. Jensen
h. ult 1.40 og I. ult 2.83. A. Karlsen 800 m
2.16.6. Jon Stokvik I. ult 2.83. B. Myran
400 m 57.1.

Nye: R. Brenden, 3000 m (før 8.54.4),
3000 m hinder, 800 m (før 2.08.1). B. Gun
nerud, tresteg. Tore Christiansen tresteg og
400 m (før 56.3). B. Dammen, spyd (før
48.68).

Utgått: T. Christiansen, 200 m, 24.9 og
I. ult 2.93.

3. HAMAR
1. Johnny Olsen, lengde 6.12 631
2. Johnny Olsen, 400 m 54.5 621
3. Johnny Olsen, spyd 48.31 610
4. Johnny Olsen, 800 m 2.09.8 592
5. Alfred Vangen, 1500 m 4.30.0 589
6. Johnny Olsen, 1500 m 4.30.7 585
7. Alfred Vangen, 800 m 2.10.8 577
8. Trygve Gunnarrud, 400 m 55.7 576
9. Kåre Johansen, spyd 44.62 558

10. Johnny Olsen, diskos 33.38 549
11. Arne Olsen, 100 12.2 540
12. Trygve Gunnarrud, 1000 m 2.55.3. 526
13. Trygve Gunnarrud, 800 m 2.15.4 .. 512
14. Per Byvold, kule 10.63 .. : 506
15. Alfred Vangen, 1000 m 2.59.6 482
16. Bjørn Bekkevold, 100 m 12.5 482
17. Arne Olsen, 200 m 26.1 468
18. Alfred Vangen, 400 m 59.0 464
19. Erling Eriksen, lengde 5.31 446
20. Bjørn Bekkevold, kule 9.79 444

10.758
Nye: J. Olsen 400 m (før 55.6). A. Vangen

1500 m (før 4.48.0) og 800 m (før 2.13.8).
T. Gunnarrud 400 m (før 56.5) og 800 m.

Fri-idrettsserien 1965
Så er en større del av sesongen

forbi, med verdensidrettsstevnet i
USA og DM i Trondheim. Men for
men finner man helst om høsten,
så det vil sikkert komme flere re
sultater.

Denne gang har vi tatt med DM"
resultatene, og det viser seg at
Trondheim scoret mest, fulgt av
Hamar. DM førte til at Hamar gikk
forbi Bergen i serien, slik at Bergen
nå er havnet på sisteplass.

Oslo er nå kommet opp i en poeng
sum som ligger langt over serie
rekorden (som innehaddes av Bergen
med 13.493 poeng). Men det er
umulig å sammenlikne, fordi vi i år
bruker en ny.poengtabell. Det hjel
per ikke om vi omregner tidligere
års serieresultater etter den nye ta
bellen, fordi det tidligere ble opp
nådd mange resultater som ikke er
kommet med fordi de ga lite poeng
etter den gamle tabellen, mens det
er tatt med res. som gir lite poeng
etter den nye tabellen. En omreg
ning vil altså bli helt urettferdig, og
den eneste løsning er å holde de
gamle serieresultatene helt for seg
selv. Ny poengtabell betyr en helt
ny start.

Stillingen pr. 119:

1. OSLO
1. Reidar Brenden, 3000 m, 8.42.6 826
2. Reidar Brenden, 1500 m 4.03.0 791
3. Bjarne Gunnerud, høyde 1.88 751
4. Bjarne Gunnerud, lengde 6.62 740
5. Reidar Brenden, 3000 m h., 10.01.4 734
6. Per Chr. Larsen, 100 m 11.3 733
7. Reidar Brenden, 800 m, 2.01.8 717
8. Bjarne Gunnerud, I. ult 3.11 706
9. Bjarne Gunnerud, h. ult 1.55 695

10. Per Chr. Larsen, 200 m, 23.5 691
11. Bjarne Gunnerud, 100 m 11.5 687
12. Bjarne Gunnerud, tresteg, 13.01 .. 677
13. Tore Christiansen, 800 m 2.04.4 675-
14. Reidar Brenden, 1000 m 2.42.5 669
15. Per Chr. Larsen, 400 m 53.5 663
16. Per Chr. Larsen, I. ult 3.04 650
17. Tore Christiansen, tresteg, 12.65 .. 639
18. Brynjulf Dammen, spyd, 50.03 633
19. Tore Christiansen, 400 m 55.2 596
20. Roar Pedersen, I. ult 2.95 585

13.858
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Magnus Larsen A.s
Etablert 1890

TØNSBERG

Manufaktur - Utstyr

Benytt

Halse og Harkmark Sparebank
Mandal

Banken like ved postkontoret

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Aksjeselskapet Bjølvefossen

Fabrikker: Indre Alvik, Hardanger

OSLO

Akersgt. 8

Aage Ditlev-Simonsen A.s
ASSURANSE

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

Forretningen med dii"'·1otII'-~~;;

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Sørbye & Skattum
POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTRI

OSLO

IHELLE:I
BRØDR. HELLE AfS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sentralbord 882500

SPYDEBERG - Telefon lokal 184

SETT DEG ET SPAREMÅL!
For å nå mange av våre mål i livet, kommer vi
ikke forbi pengene som skal til. Den sikreste vei
til målet ligger i en klok disponering av dine
midler, da har du alltid noe som kan bringes til
sparebanken. Det gjør den som vil nå et mål.

DU ER ALLTID VELKOMMEN I

Strømmen Sparebank
Vi gir med glede rettledning og råd, og orienterer
om de tjenester vi kan yte i dag.
Vår forvaltningskapital er ca. 30 mill. kroner.
]{onto?·tid:
Hverdager kl. 9.00-15.30, fredag også 9-18.30.
Lørdag kl. 9.00-13.00.
Telefon Strømmen 712781 - 711380



AfS Graverens Teglverk

Grunnlagt 1852

SANDNES

Hammerø & Co. Automobilfirma a.s
. Aut, PEUGEOT.forhandler

MOLDE
Telefon 53477

A.S H YDRAU LIK BRATTVAAG
HYDRAULISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVÅG

VESTLANDSKE AUTO A.S
Aut. Ford·forhand ler

Ålesund - Telefon 1541

SlE tv1 ENS NOR G E AlS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken

Karl Gaassancls Møbel
fabrikk A.s

I gode

hender

SYFTELAND

pr. Bergen

A.S SUVEREN, Lars Hansen
Konfeksjonsfabrikk

Kristiansund J. - Telefon 3468

1115 år har folk betrodd sine sparepenger til Sparekassen.
Gjennom skiftende tider har banken vokset jevnt og sikkert
og opparbeidet tradisjoner som gir trygghet og tillit.

Stavanger Sparekasse
Innskyternes egen bank.

Strikk festlige, sterke. varme

sportsgensere av

Finse Kamgarn·

Det moderne strikkegarn

Sandnes Kamgarn Spinneri

~~- ,
BERSERK FABRIKKER A-S

\~ ~)\~ KRISTIANSUNDS OUEKlÆDEFABRIK A·S l
\-,,:~:If<\.

Døves Trykkeri A.s, Bergen

Kristiansund N.

Sentralbord 1614


