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Døves Volvo-lotteri 1965

Idet bladet skal gå i trykken, har vi mottatt lotterisjefens oversikt pr.
27. september, som viser at det er kommet inn oppgjør for i alt 304.400
lodd. Dette betyr at vi etter 6 Yz måned ikke er kommet halv-veis, og
at vi nå har bare 2Yz måned igjen på 355.600 lodd!!!

I løpet av de siste 25 dagene er det kommet inn oppgjør for ca. 48.000
lodd. Hvis det fortsetter med samme fart i tiden fram til trekningen,
vil det si at vi kommer opp i ca. 460.000 - og at 200.000 lodd ikke blir
solgt! Det vil i så fall få katastrofale følger for Norske Døves Landsfor
bund, som vil måtte innskrenke sitt arbeid til et minimum, og det vil
bli meget ubehagelig også for foreningene. Det kan her være på sin plass
å minne om at lotteriet er satt i gang etter landsmøtevedtak, og at vi
dermed alle har vår del av ansvaret.

Det må altså bli betydelig større fart i loddsalget. Vi må gjennomsnittlig
få inn oppgjør for 33.000 lodd pr. uke i de 11 ukene som gjenstår - det
vil si gjennomsnittlig kr. 2.000 fra hver forening pr. uke. For flere av de
mindre foreningene vil dette være umulig - altså må de større foreningene
klare tilsvarende mere, la. oss si 4.000 pr. uke - hvis vi skal bli utsolgt.
Er dette' mulig? Bergen, som har økt forspranget stort den siste tiden,
har i løpet av de siste 25 dager levert oppgjør som svarer til 3.164 lodd
pr. uke, mens Drammen på annenplass har 1.680 og Oslo er nede i bare
1.134 lodd pr. uke. Dette skulle tyde på at oppgaven er håpløs ...

Men det er mulig at situasjonen ikke er fullt så mørk som disse tallene
antyder. Hundrevis av døve som har tatt imot en eller to loddbøker vil
nok levere oppgjør innen trekningen skal finne sted 15. desember. Men
i alle fall er situasjonen meget alvorlig. Et betydelig antall loddbøker
ligger fremdeles på forbundskontoret. Det må en voldsom innsats til i
de 11 ukene som gjenstår, hvis vi skal ha håp om å bli utsolgt. Vi trenger
ikke bare hjelp av alle døve og sterkt tunghørte - vi trenger også hjelp
av våre hørende venner, kjenninger og slektninger.

Gjør en innsats - også du! Skriv til Norske Døves Landsforbund, Møl
lendalsveien 17, Bergen - i dag! Hvert lodd som selges, bringer oss et
skritt nærmere målet ...

Th. S.
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Det kan ikke verdsettes høyt nok at vi har foreninger hvor de døve kan hente

inspirasjon og styrke i samværet med andre som har de samme problemer ...

Den voksne døve
hans plass 1 arbeidet blant døve
Innledningsforedrag av formannen i Norske Døves Landsforbund, EIL I F OH N A, Bergen

Før jeg avsluttet arbeidet med
dette foredraget, har jeg hatt for
nøyelsen av å lese manuskriptet til
det foredrag som min utmerkede
kollega i Danmark, Ole Munk Plum,
holdt i går over emnet «Den voksne
døve - hans utviklingsbehov og -mu
ligheter». I sitt foredrag peker Plum
bl. a. på en rekke tiltak som bør
gjennomføres for at den voksne døve
skal få tilfredsstillende muligheter til
å utvikle seg.

Jeg har fått som oppgave å gå
nærmere inn på hvilken plass den
voksne døve selv bør ha i arbeidet
med å gjennomføre disse tiltakene,
og i den etterfølgende diskusjon i
gruppene skal kongressens deltakere
gå dypere inn i dette emnet.

Jeg vil gjerne først spørre: Har
vi her i Norden voksne døve med
forutsetninger for og interesse av å
ta plass i arbeidet med å utvikle sine
skjebnefeller? Har vi voksne døve
som er målbevisste og aktive nok til
å ta på seg en slik oppgave?

Vi mennesker er så forskjellige.
I et hvert samfunn er det grupper
av mennesker som leder de øvrige.
Det vil alltid være en mindre flokk
med nettopp den ærgjerrighet og det
aktive overskuddet som skal til for
å lede den store gruppen av mennes
ker som helst bare vil følge etter.

Slik er det vel også i de døves
samfunn. De fleste av oss vil helst
bare ta imot - være så passive som
mulig. Men vi har heldigvis også
grupper av voksne aktive døve som
på mange måter er gode ledertyper.
Denne kongressen samler ganske
sikkert en stor del av de mest aktive
og byggende krefter blant Nordens
døve. Mange av oss er tillitsmenn
innenfor døveorganisasjonen og har
ansvaret for at den skal utvikle seg.
Det har ofte vært krevet fra de
voksne døves side: Vi vil bestemme
våre saker selv. Vi kan utmerket godt
klare oss selv. Som voksne mennes
ker behøver vi ikke alltid motta
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hjelp fra dem som samfunnet har
ansatt for å hjelpe oss.

La oss nå granske oss selv, under
søke våre muligheter. Er vi døve
gode nok? Kan vi makte større opp
gaver? Hvis vi mener at vi voksne
døve vil ta ansvaret i arbeidet med å
utvikle våre døve medmennesker,
da må vi føre bevis for at vi kan
klare en slik oppgave.

J eg tror jeg har lov å si at vi
voksne døve har meget gode mulig
heter til å klare de fleste oppgavene
på dette området, særlig fordi det
mest kan gjøres i de foreninger og
forbund som de voksne døve selv
har stiftet og leder i dag.

Snart fyller Nordens eldste døve
forening 100 år, idet hovedforenin
gen i København ble stiftet 1866.
Etter dens fødsel dukket det i rask
rekkefølge opp foreninger for døve
over hele Norden. I dag har vi døve
foreninger som ivaretar de døves in
teresser på det sosiale og kulturelle
området, vi har de døves menighets
arbeid som tar seg av de kirkelige
behov, og vi har en rekke grupper
som arbeider med spesialoppgaver,
som f. eks. teater, film, idrett, sjakk,
bridge, motorsport, studieringer. De
døve kvinner har gjennom sine
kvinneforeninger støttet det hele
økonomisk på en fortreffelig måte.
I de senere år er det mange steder
dannet egne ungdomsgrupper som
underavdelinger av døveforeningene.

I hvert av de nordiske land har
døveforeningene sluttet seg sammen
i nasjonale døveforbund. Jeg antar
at med stort og smått teller det nor
diske døveorganisasjonsarbeidet om
trent 300 enheter, større og mindre
grupper.

Hele dette arbeidet ledes og drives
av de døve selv på grunnlag av fri
villig innsats. Innenfor forbundene
og de større døveforeningene har det
økende arbeidspresset ført til opp
rettelsen av lønnede stillinger i ad
ministrasjonen. Midler til dette har

organisasjonene stort sett skaffet til
veie selv - og ledelsen og ansvaret
ligger i de døves egne hender.

Det er ikke lett i løpet aven kort
halvtime å fortelle hva disse orgaT
nisasjonene har utrettet gjennom 100
år, men vi har en stor mengde be~

retninger, rapporter, tidsskrifter, år~
bøker, kongress- og årsmøteberet
ninger og meget annet som forteller
sitt klare språk. Jeg vil nå prøve å
trekke fram enkelte eksempler på
denne virksomheten, og dere får da
ha meg tilgitt at jeg holder meg til
norske forhold, som jeg jo kjenner
best. Det jeg her 'forteller om norske
forhold, gjelder stort sett også for de
øvrige nordiske land. ,

Etter endt opplæring i statens
døveskoler flytter de unge døv~

gjerne til byer eller tettbygde strøk
hvor det er bra med arbeidsmulig
heter, og aller helst hvor det er en
døveforening i nærheten, der den
unge døve kan treffe andre døve og
ha fellesskap med dem. I døvefore
ningen får medlemmene anledning til
å utvikle seg gjennom foredrag, film,
bøker og diskusjon. De får være med
på omvisninger, stevner og andre ut~
flukter. I underavdelingene eller i
spesielle klubber får de døve mulig
het for å stelle med idrett, sjakk,
bridge, film, teater, motorsport - og
ikke sjelden oppnår man på denne
måten kontakt med hørende gjen
nom spesielle konkurranser.

I Norge samler døveforbundet
hvert annet år avgangselevene ved
statens yrkesskoler for døve til en
ukes sommerleir. Gjennom avveks
lende program søker man å fortelle
de unge døve om det voksne sam
funnet de skal inn i og gi dem en
praktisk innsikt i hvorledes landets
døveforeninger driver sitt arbeid.
Resultatet er at de fleste unge døve
etter å ha funnet seg et arbeid på et
fremmed sted, vet hvor de kan finne
nærmeste døveforening og der få et
trygt tilholdssted.



Kongressens president, Eilif Ohna (i mOl'k dress) ønsker velkommen og erklærer kongressen åpnet.

Siden stiftelsen av den første døve
forening i Norge i 1878 og fram til
i dag har de døve, med god støtte av
hørende slektninger, døveprester og
-pedagoger og andre hørende arbei
dere for døve stadig strevd med de
økonomiske problemer som alltid
følger med et organisasjonsarbeid.
Gjennom basarer, lotteri- og innsam
lingsvirksomhet,ved testamentariske
gaver og til dels ved offentlig støtte
har forbundet og foreningene i årenes
løp ervervet seg eiendommer og ført
opp nybygg, slik at de døve i Norge
i dag eier 4 større byeiendommer, 3
sportshytter og 14 feriehjem. Hertil
kommer at man disponerer 4 kirker,
og 3 aldershjem. Driften av ferie
hjemmene skjer delvis med støtte fra
Statens Feriefond, men det meste
av pengene og hele arbeidsinnsatsen
skaffer de døve selv. - Sammenlagt
representerer de eiendommer jeg har
nevnt store verdier, som de døve
i dag har ansvar for.

I Norge har døveforbundet også
gjort en innsats på et bestemt felt i
yrkeslivet. Gjennom opprettelsen av
et trykkeri i 1951 ble veien åpnet for
døve til typografisk utdannelse, fag
som hittil hadde vært praktisk talt
lukket for døve. Landsforbundet har
bundet meget kapital i denne virk
somhet. Bedriften er et aksjeselskap,
der alle aksjer er på landsforbundets
og døveforeningenes hender.

.. Gjennom· en del år har forbundet i
Norge arbeidet for at de døve skulle
få sin egen arbeidskonsulent. Det har
ikke vært lett å få til, men ordningen
ble endelig innført fra 1. august 1964,
da landet fikk sin første arbeidskon
sulent for døve etter direkte hen
stilling fra Norske Døves Landsfor
bund.

De største døveforeningene og Nor
ske Døves Landsforbund har gjen
nom årene vært sterkt opptatt med
å kjempe fram saker der man ønsket
det offentliges innsats for de døve.
Ofte var kampen lang og hardnak
ket, og det er en tilfredsstillelse for
meg å slå fast at de døve i Norge
selv har vært med på å kjempe fram
en ordning med geistlig betjening av
døve, der de døve selv er medbestem
mende, og opprettelsen av yrkes
skoler for døve gutter og piker. Da
plassproblemet for disse skoler var
meget vanskelig, stilte to av de
større døveforeninger plass til dis
posisjon i sine egne hus, slik at sko
lene kunne komme i gang tidligere
enn ellers mulig.

I de aller siste årene har et godt
samarbeid mellom døveforbundet og
et par av de største foreningene re
sultert i et nytt arbeidsopplegg for
disse foreninger med støtte fra de
lokale kommunale myndigheter. Med
kr. 10.000.- til kr. 15.000.- pr. år i
kommunal støtte hver, har disse

foreninger nå en ganske annen mu
lighet enn tidligere til å drive et
godt arbeid biant sine medlemmer.
Den kommunale støtte gis til tolke
hjelp, husleie, administrasjon og opp
lysningsvirksomhet.

Også et par av de mindre fore
ningene har nylig fått offentlig øko
nomisk støtte til virksomheten, og
forbundet arbeider nå videre på
denne linjen: A hjelpe foreningene
til lokal offentlig støtte, hvoretter
forbundet setter alt inn på å hjelpe
foreningene til virkelig å kunne ut
nytte denne støtte på en riktig måte.
Denne nye kontakten mellom det
offentlige og døveforeningene vil for
håpentlig vekke myndighetenes opp
merksomhet for den ting at de voksne
døve gjerne vil arbeide med sine
saker selv, dersom de får rimelig
hjelpe til det.

J eg vil gjerne komme inn på de
usynlige verdier som ligger i den
virksomhet som de døves organisa
sjonsarbeid utfolder. I alle år - fra
stiftelsen og fram til i dag - har døve
forbundet og døveforeningene vært
det faste midtpunkt i de voksne
døves bevissthet overalt i landet.
Kanskje det er dette som er det
mest verdifulle. Det kan ikke verd
settes høyt nok at man har et døve
forbund og en del døveforeninger
som tjener som samlingspunkt for de

. døve, der de kan hente styrke og
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Steinkjer komm.E/.verk
Autorisert installasjonsforretning
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DØRER - VINDUER og
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OVE HOSEN
FISK EN GROS

Telefoner: 26018 - 24696

TRONDHEIM

Nordlandsbanken

BODØ

NECKAR - SKODA. TOYOTA

Johs. Gurho/t & Co.
Ved Plesnerparken - SKIEN

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Kjelstad Kafe
BAKERI & KONDITORI
Anbefales

SKREIA

Besøk

Meierikafeen
Kafevarer
God mat. Populære priser
Strømsbusletta - Arendal
Arendals Meieri



inspirasjon j samværet med men
nesker som har de samme problemer.
La meg få gjenta hva særforsorgs
direktør Erik Leuning sa i sin tale
ved åpningen av den forrige nordiske
døvekongress i København:

«En helt avgjørende forutset
ning for at de døve klarer seg så
godt rent pråktisk til tross for sitt
handikap, er at døveorganisasjo
nene har skapt et så rikt forenings
liv. Det psykiske press som den
døve er utsatt for i arbeidslivet og
i dagliglivet, der isolasjonen så
ofte kommer fram, er uunngåelig
og meget stort. I foreningen kan
de døve møte likestilte, få kon
takt med hverandre ved hjelp av
tegnspråket, diskutere, slappe av,
more seg og for alvor leve. Ja, de
døves foreninger er faktisk mental
hygieniske anstalter som gjør det
mulig for den enkelte døve å leve
med i samfunnet og klare seg på
like fot med hørende. Dermed
sparer det offentlige meget for
sorgsmessig innsats, også i penger.
Det er altså all mulig grunn til å
støtte de døves organisasjoner, og
især de døves foreningsliv.»
Disse ord er altså uttrykk for en

høyerestående dansk embetsmanns
syn på det organiserte arbeid blant
voksne døve, og jeg er meget glad
for dem. De øker min tro på at de
døves egne foreninger og forbund har
store arbeidsoppgaver og at vi må
øke vår innsats for å klare dem.
Hvordan de voksne døves liv ville
arte seg dersom vi ikke hadde hatt
dette organiserte døvearbeidet, vå
ger jeg nesten ikke å tenke på. Ja,
jeg vil heller si at det ville være
ufattelig. Det er i hvert fall sikkert
ingen overdrivelse å si at meget av
den lærdom vi får i døveskolen i
barneårene, ville visne bort hvis vi
ikke hadde døveorganisasjonen.Nett
opp i disse våre foreninger og for
bund får vi de beste muligheter til å
arbeide med oss selv og vår utvik
ling. Vi er selvsagt lei over at ut
viklingen gjennom disse 100 år ikke
har gått med stormskritt. Den har
ofte gått altfor langsomt.

Vi har mange planer i de nordiske
døveforbund. Vi vil gjerne medvirke
til at de døves åndelige horisont blir
utvidet. Vi vil gjerne bidra til at
Nordens døve gjennom kurser og
foredrag m. m. utvikler sine kultu
relle, politiske og sosiale interesser.
Vi vil gjerne være med på å bedre
de døves yrkesopplæring og annen
videreutdanning. I alt dette arbeidet
trenger vi voksne, ansvarsbevisste
døve som vil gjøre en innsats. Ofte

klager vi over at det offentlige viser
for liten interesse for å støtte vårt
arbeid; men det kan vel kanskje del
vis være vår egen skyld, fordi vi
altfor ofte er meget beskjedne, går
stille i dørene og med «hatten i hån
den». For Norges vedkommende - og
jeg tror også det gjelder de øvrige
nordiske land - har vi heldigvis kun
net se at i de senere år har de døve
selv og deres organisasjoner mere fri
modig enn før tatt kontakt med
myndighetene for å legge fram sine
synspunkter.

Jeg vil gjerne understreke at vi
er meget takknemlige for alle offent
lige tiltak til bedring av de døves kår.
Selv om bevilgningene ofte er altfor
små og sjeldne, vil jeg få lov å opp
fatte de tilskudd som våre døve
organisasjoner har fått til sin virk
somhet som bevis på at offentlige
instanser har tillit til de voksne døve
og deres ansvarsfølelse. Denne tillit
som blir vist oss, gir oss på mange
måter en økt følelse av at vi kan
noe vi også, og vi får mot og kraft
til å ta fatt på nye og større opp
gll,ver.

I vårt organisasjonsarbeid har vi
ofte feilet - og av og til kanskje
feilet stort. Likevel har vi gjennom
årene lært av våre feiltrinn. Vi har
etter hvert klarere sett hvorledes vi
døve selv har et meget stort ansvar
for våre skjebnefeller, vi har sett
hvordan det nettopp er vi som best
kan løse flere av de virkelig alvorlige
oppgavene. - Som en følge av det vi
har lært har flere av våre større dø
veforeninger i Norge i samarbeid
med forbundet endret sin formåls
paragraf slik at den bedre skulle for
telle om foreningens oppgaver. Slik
omtrent lyder det:

«Foreningen skal representere
de døves og sterkt tunghørtes inter
esser overfor offentligheten og
myndighetene, og søke å tilstrebe
en samordning av alt arbeid for og
blant disse handikapte. - Dette
søkes nådd ved:
a) Sosialomsorg:

Det store handikap som døvhet
og sterkt nedsatt hørsel repre
senterer, søkes oppveid ved en
omfattende veilednings- og
hjelpevirksomhet. Foreningen
skal til en hver tid ha oversikt
over habile tolker som kan stå
til disposisjon for medlemmene
ved nødvendige besøk på of
fentlige kontor, hos lege, i
boligspørsmål, ved arbeidsfor
midling, rettssaker osv., og
formidler sådan tolktjeneste.
Det gis veiledning og bistand

ved innsending av søknader,
utfylling av skjemaer osv.
Gamle, syke og multihandi
kapte vies spesiell omtanke og
oppmerksomhet.

b) Kulturell virksomhet: Fore
drag, kåserier, arrangement av
ekskursjoner og liknende, fram
visning av kultur- og dokumen
tarfilmer, avholdelse av kurser
og studiesirkler. Stønad til
medlemmer som ønsker å delta
i kurser andre steder. Bibliotek
i foreningens lokaler. - Fore
ningen søker å legge forholdene
til rette for allsidig engasje
rende aktivitet blant medlem
mene i form av teatervirksom
het, filming, turdans, hobby
virksomhet osv.

c) Trivelige og hensiktsmessige
lokaler hvor man kan komme
sammen til regelmessige sam
vær. Kontor med faste kontor
tider hvor man kan søke råd,
veiledning og hjelp. Feriehjem
hvor man kan få rimelig opp
hold i week-ends og i feriene.
Foreningen arrangerer dess
uten - fortrinnsvis i samarbeid
med døvepresten - stevner på
forskjellige steder i fylket.

d) For å holde best mulig kontakt
med distriktets døve og sterkt
tunghørte, utgir foreningen et
medlemsblad som utkommer
regelmessig med kunngjørin
ger' foreningens program og
referat fra virksomheten.»

Teksten er klar og presis i sin form
og taler sitt tydelige språk om hva
vi vil og·om hva vi døve mener skal
kreves av oss selv i vårt organisa
sjonsarbeid. Måtte stadig flere av
våre døveforeninger i Norden ta opp
en formålsparagraf som denne og gå
inn for et slikt arbeid som den for
utsetter.

I arbeidet blant voksne døve har
vi stadig hatt god hjelp fra døvesko
lens folk, fra døveprestene, døve
konsulentene og andre arbeidere for
døve. Deres innsats representerer et
verdifullt bidrag til utviklingen av
voksne døve. Når vi sier at vi har
gode erfaringer fra samarbeidet med
de fleste av våre hørende hjelpere,
så er det delvis fordi de har respek
tert vår selvbestemmelsesrett. - Men
jeg må være ærlig og si at vi også
har mindre gode erfaringer med hø
rende døvearbeidere som er av den
overaktive typen. Jo mere de høren
de blir aktive i samarbeidet med de
døve utover en viss grense, jo mere
passive blir de døve. Dette er ikke
bra og tjener ikke til å utvikle de
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voksne døve. - Det skulle være inter
essant om den etterfølgende disku
sjon kunne bringe klarhet i hva de
svenske døve mener om den konsu
lentordning som i en del år har fun
gert i Sverige. Der har man en del
hørende døvekonsulenter ansatt i
offentlig stilling.

Spørsmålet er om dette offentlige
tiltak har gjort de voksne døve selv
mere aktive, eller om de er blitt
mere passive. Jeg skulle gjerne få svar
på spørsmålet om døvekonsulente
nes virksomhet i Sverige har styrket
døveforbundets og -foreningenes akti
vitet og anseelse overfor myndig
hetene, eller om det kanskje er mot
satt. Velferdsstaten ofrer meget på
de handikapte mennesker, blant an
net gjennom opprettelsen av offent
lige stillinger. Jeg vil sterkt advare
mot at det opprettes for mange of
fentlige stillinger, der hørende men
nesker skal hjelpe de voksne døve.
Inntil en viss grense er det nok nød
vendig med slike stillinger, men vi

må være sterkt på vakt mot å bli
fratatt alt som heter initiativ. En ut
bygging av de nevnte stillinger kan
komme til å dempe de døves selv
stendighetstrang og gjøre dem pas
sive i stedet for aktive.

La meg så få peke på noe jeg
mener er av den største viktighet.
Stadig mere bør de voksne døve
gjennom sine egne organisasjoner
passe på å uttale seg om de spørsmål
vedrørende døve som samfunnet
drøfter. Stort sett må jeg si meg enig
i det prinsipp at det offentlige har
ansvaret for døveundervisningen, for
de døve barn i førskolealderen, for
arbeidsplassering av døve, for den
geistlige betjening og en del andre
oppgaver. Slik er det i dag i våre
nordiske land. Videre er jeg glad for
at vi har noen private tiltak for vern
om døve med tilleggshandikap. I
stadig stigende grad får disse tiltak
offentlig støtte, etter hvert som
trygdeordningen blir bygd ut i våre
land, og det skal vi være takknem-

lige for. Jeg vil gjerne hevde som
mitt syn at de voksne døve gjennom
sine egne organisasjoner må få rett
til å øve innflytelse på hele denne
virksomheten. Det må etter hvert bli
naturlig at våre organisasjoner får
uttale seg om alle tiltak som sam
funnet tenker på å sette i verk for
oss døve. Våre organisasjoner må bli
representert i komiteer og styrer som
utreder eller leder tiltak for døve,
vi må bli med i det offentliges plan
legging av døveundervisningen. Jeg
tror at meget i dag hadde vært an
nerledes om vi var blitt tatt med på
råd ved planlegging og bygging av
internatskolene for døve, ved utar
beidelse av læreplaner, valg av skole
bøker m. m. Jeg mener at samfunnet
er absolutt best tjent med at de
døves egne organisasjoner er repre
sentert ved de bord hvor uttalelser,
innstillinger og vedtak angående
døve blir formet. Også på dette om
rådet har vi døve lyst til og behov
for å være med. Vi må i det hele tatt

Alle mennesker i alle aldre trenger melk i den daglige
kost. Melken inneholder de næringsemner som kroppen
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I Sverige får alle døveforeningene øko...
nomisk støtte fra kommuner og fylker

Diskusjonsinnlegg
av formannen i Sveriges Dovas RiksfOrbund, LA R S KR UT H, Tandsbyn

sette meget mere inn enn før på at
det skal være en direkte og god kon
takt mellom de styrende myndighe
ter og døveorganisasjonens tillits
menn, fordi vi så gjerne vil være
medbestemmende i all slags virk
somhet som angår oss selv, hva enten
den er offentlig eller privat.

La meg gå tilbake til begynnelsen:
Har vi her i Norden voksne døve
med forutsetninger for og interesse
av å ta plass i arbeidet med å ut
vikle sine skjebnefeller? - Jeg mener
JA. Har vi voksne døve som er mål
bevisste og aktive nok til å tapåseg
en slik oppgave? - Jeg mener JA.

Vi har i Norge noe som heter Sam
arbeidsrådet for døvesaker, der det
sitter representanter fra Norske Dø
ves Landsforbund, døvepedagogene,
døveprestene og Hjemmet for døve,
tilsammen 6 personer. - Som svar
på en henvendelse fra Kirke- og un
dervisningsdepartementet i 1963 an
gående ettervern av unge døve, har
dette samarbeidsrådet gitt slik ut
taleIse:

«En meget stor del av de unge
døve og sterkt tunghørte finner
etter endt skolegang veien til Nors
ke Døves Landsforbund og dets
foreninger. Det faller naturlig å
anta at en rekke av de tiltak som
måtte komme på tale når det
gjelder ettervernet, best burde
kunne gjennomføres innenfor det
nevnte forbunds organisasjons
område. Ved å legge et slikt ansvar
på de voksne døve selv, økes mu
lighetene for å bringe de unge
døve ut aven passiv livsholdning
og inn i et aktivt, utviklende ar
beid. Dette må antas å være peda
gogisk riktig. Det må forutsettes
at Norske Døves Landsforbund
får de nødvendige muligheter som
trenges til gjennomføring av ulike
ettervernsmessige tiltak, likesom
forbundet ved gjennomføringen av
tiltakene må kunne regne med sak
kyndig bistand.»
Jeg vil gjerne slutte mitt foredrag

med dette. Det er mitt håp at Nor
dens voksne døve forstår sitt ansvar
og handler deretter. Selv om vårt
organisasjonsarbeid snart fyller 100
år, står vi fremdeles bare ved begyn
nelsen!

•

OG sA VAR DET indianerpiken som
avslo Røde Ørns frieri med denne ubarm
hjertige replikk:

- Jeg vjlJe ikke gifte meg med deg selv
om du var den siste mohikaner.

Jeg vil varmt gi min tilslutning til
det Eilif Ohna sier om at voksne
døve med god utdannelse kan ut
rette meget for sine skjebnefeller,
slik at disse får mere ut av livet sitt.

I Sverige er yrkesutdannelsen for
de døve obligatorisk, og denne ut
dannelse blir bedre for hvert år som
går, og da forholdene er omtrent
tilsvarende i de øvrige nordiske land,
vil jeg ikke her gå inn på dette spørs
mål. Men jeg vil gjerne under det
kommende gruppearbeidet gå nær
mere inn på konsulentvirksomheten
i Sverige, som forbundsformann
Ohna spurte om i sitt foredrag. Jeg
kan dog si nå, at vi ikke er like posi
tivt innstilt til konsulentvirksom
heten i dag som for noen år siden.
I dag mener vi at det greier seg med
en rikskonsulent for de alvorligere
tilfeller. De fem konsulenter vi har
i dag vil vi bytte ut med 5 kurato
rer, og disse kan gjerne være knyttet
til grunnskolene for døve.

Det er et område som alle vi på
denne kongressen bør ofre stor opp
merksomhet og hvor de døve selv
kan gjøre en stor innsats. Jeg tenker
her på de døves voksenutdannelse.
Vi kan også kalle den for «videreut
dannelsesvirksomheten». Denne vi
dereutdannelse bør helt tas hånd om
av landsforbundene og få såvel stat
lig som kommunal støtte. I Sverige
får alle foreninger økonomisk støtte
fra kommuner og fylkesting,og denne
økonomiske støtte er først og fremst
tiltenkt videreutdannelsen.

Sveriges Dovas RiksfOrbund fikk
for budsjettåret 1965/66 kr. 18.000.
av staten til arbeidet for videreut
dannelse, og disse penger blir for oss
en nøkkel til å åpne de store studie
forbunds kister. I Sverige og også i
de øvrige nordiske land finnes det
flere studie- og videreutdannings
organisasjoner, som får store statlige
og kommunale tilskudd. Disse til
skudd er tiltenkt alle som vil ha vi
dereutdannelse, og de er altså også
ment å komme de døve til gode.
SDR er kollektivt tilsluttet Arbei
dernes Utdanningsforbund, og for
helt å kunne nytte dette forbunds
store ressurser kommer SDR til å
ansette en studieinstruktør som er
døv, og denne må på sin side skaffe

fram lokale studieledere. Men her
må vi stille det absolutte krav at alle
disse ledere skal ha fullgod utdannelse
for sitt yrke.

I henhold til en betenkning avgitt
av «Bild- och dovskolutredningen
1964», får vi i Sverige en lO-årig
grunnskole, som blir oppbygd på
samme måte som de hørendes grunn
skole med et lav-, mellom- og høy
stadium. Dessuten blir det et gym
nasium med særlig fagskoleunder
visning samt tekniske fagskoler.
Gjennom denne høyere utdannelse
blir mulighetene for åfåframdyktige
ledere betydelig større enn nå. Jeg
er helt enig med forbundsformann
Ohna i at de døves forbund, fore
ninger samt videreutdanningsvirk
somheten kan og bør ledes av de
døve selv. Men skal det lykkes, må
alt dette arbeidet normaliseres når
det gjelder den økonomiske siden,
dvs. vi bør nytte samme økonomiske
kilder som de hørende samt deres
utdanningsorganisasjoners ressurser.
For å kunne gjøre dette, behøver vi
passende «verktøy», og dette verktøy
er først og fremst dyktige ledere, re
presentanter, studieinstruktører, stu
dieledere etc.

Jeg foreslår at vi under det føl
gende gruppearbeidet forsøker å få
svar på følgende spørsmål:

1) På hvilke områder kan hertil
egnede døve gjøre en innsats
for å høyne de døves kulturelle
og økonomiske nivå?

2) Mange døve kommer nå til å
gjennomgå gymnaset samt en
del høyere skoler. Hvorledes
skal vi få disse døve med i ut
danningsarbeidet, og finnes det
oppgaver for dem innenfor
døveskolens ramme utover
sløydlærerens. Kan vi f. eks.
få fram døve prester?

3) Hvilke muligheter til videre
utdanning finnes det for de
hørende i de nordiske land.
Hvordan skal døveorganisasjo
nene best nyttiggjøre seg de
hørendes videre-utdannings
organisasjoner ?

4) Skolens og kirkens rolle i de
døves videreutdanningsvirk
somhet?
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5) Hva trenger vi mest i dag:
Konsulenter eller kuratorer?

Og så ber jeg om å få takke for at
jeg fikk komme med dette innlegg,
og jeg imøteser med stor interesse
det kommende gruppearbeidet i
disse spørsmål.

Allerede i skolen bør det tas sikte på en
fremtidig aktiv organisasjons..deltakelse

Diskusjonsinn/egg
av medlem i styret jar Finlands Dovas Forbund, A URA AHLBAC K

•

Styrer Langåker i audiens

Vi har tidligere meldt at skolesty
rer Ludvik Langåker i forbindelse
med fratredelsen ved Skådalen off.
skole for døve ble tildelt kongens
fortjenstmedalje i gull. Medaljen ble
overrakt ved en høytidelighet i
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet i slutten av juli måned. Overrek
kelsen ble foretatt av statsråd Helge
Sivertsen.

Senere har styrer Langåker også
vært i audiens hos kong Olav V.

Ny styrer ved Vikhov
Lærer Olav Sørmo ansatt

Som ny styrer ved Vikhov off.
skole for tunghørte, Vikhamar i
Trøndelag, er fra 1. august ansatt
Olav Sørrno, som har vært ved denne
skolen i 7 år. Han har gjennomgått
nordisk døvelærerkurs og har vært
lærer ved døveskolen i Trondheim i
2 år.

Sørrno, som altså overtar stillin
gen etter Johan Sæbø, er trønder,
født 1920 i Skogn Markabygd.

Døv ung dame som barber!

ElIa Jean Robinson, en døv pike
som tok sin eksamen ved Vest
Virginia døveskole i 1959, avsluttet
nylig sin utdannelse ved instituttet
for barbering og skjønnhetspleie i
Vest-Virginia.

Hun er det annet medlem av fa
milien som tar opp barber-yrket. En
døv bror har vært en dyktig barber
i en årrekke i Parkersburg. Når miss
Robinson får sitt diplom, vil hun
begynne å arbeide ved John Lynch
Barber Shop i Charleston.

Så hvis vi kommer på de kanter,
vet vi hvem som skal få ta skjegget
vårt!
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Jeg har fått det hyggelige oppdra
get med egne synspunkter å få kom
plettere herr E. Ohnas foredrag om
den voksne døves stilling i døve
arbeidet.

Mange døve har av Skaperen fått
åndelige og intellektuelle gaver av
ulike slag. Noen har fått en god
muntlig framstillingsevne, andre gjør
det med pennen, mange har talent
for et vakkert og tillitvekkende tegn
språk. Ved hjelp av sine gaver kan
de etter beste evne bidra til fore
ningslivet. Men mange flere er de
døve som ikke har fått disse gaver.
De bedre stillte døve må derfor ofre
en del av seg selv for å hjelpe dem.
Mon dette ikke skulle være Skape
rens tanke. En del døve har tatt det
som et kall å arbeide for de øvrige.
Men de er ikke mange, de som med
iver og hengivenhet går opp i virk
somheten blant sine' skjebnefeller.
Den passive gruppe av døve er deri
mot meget stor. Man kan også her
finne intelligente individer som vel
kunne være til hjelp for andre, men
de savner personlig interesse og
energi for et slikt arbeid. Hva kan
man gjøre for å få dem med i aktivt
arbeid?

Nåtiden, med all sin bekvemmelig
het har gjort menneskene, også de
døve, til likeglade vesener. Televi
sjonen og bilen drar de unge til seg.
Det blir mindre tid til å dyrke verdi
fulle interesser i foreningene. Det er
beklagelig at få døve nå for tiden
av fullt hjerte vil gå inn for utvik
lende interesser.

Allerede i skoletiden burde grun
nen legges til den døves aktivitet i
organisasjonens virksomhet. I døve
skolene i Finland begrenses virksom
heten blant de høyere klassenes ele
ver til kameratkonvent eller -klub
ber under overvåking av lærere. Men
den virksomheten består bare i to
eller tre kvelder i løpet av året. Det
tilsvarer jo ikke en virkelig klubb
virksomhet, som jo burde være me
get viktig for ungdommen. Er for
holdet det samme i de andre nordiske
landene, eller har man der ordnet
fritiden for elevene derhen at de fritt
får utfolde seg? I skolenes kame
ratkonvent trengs en mere utvidet
og selvstendig klubbvirksomhet,

hvor de unge ledes til aktivt arbeid.
Vi vet at døveskolenes lærere har
en tung arbeidsdag, man kan ikke
kreve at de om kveldene dessuten
skal orke å drive klubbvirksomhet
blant elevene. Her burde det være
en oppgave for en voksen døv, bo
satt i skolebyen - en døv med er
faring i foreningsvirksomhet. På de
fleste skolesteder finnes det også
døveforening. Der kunne man finne
passende personer som var villige til
'å lede klubbvirksomheten i skole
konventet. I blant søker nettopp
unge døve, som er ferdig med sko
len, til døveforeningene for å bli
medlemmer der. Hvis de har fått
erfaring i foreningsvirksomhet alle
rede i skoletiden, utvikles de til
hjelpere for sine svakere kamerater
og kan hjelpe dem i deres anliggen
der. I de store foreningene i Finland
finnes .ungdomsklubber, hvor de
unge læres opp til selvstendig virk
somhet. Selvtilliten vokser, og etter
hvert får de tillitsposter, først i
foreningen, siden i-forbundet. Vitaler
her om de døves ansvar for et ar
beid blant andre døve, altså uten
hjelp av hørende, slik som herr Ohna
peker på i sitt foredrag. De døve har
nok evne til å utføre vanskelige opp
gaver, men det beror på dem og deres
energi - først å komme inn i en fore
ning, og siden å kunne motta og
skjøtte oppgaver. Våre hørende ven
ner, som vi takker for god hjelp,
ser sikkert gjerne at døve hjelper
sine egne til etter beste evne å skjøtte
sine egne anliggender.

TIL DEG SOM FLYTTER

Når du flytter, og får ny adresse,
så må du hurtigst melde fra om
adresseforandring. Det er ikke post
mannens jobb å gå på jakt etter deg
for å levere Tegn og Tale.

Det er DU som må melde om ny
adresse. Skriv noen ord, når du flyt
ter, til

Tegn og Tales ekspedisjon,
Møllendalsveien 17,
Bergen,

så slipper du å vente forgjeves på
bladet.



Diskusjonsinnlegg
av medlem i styret for Danske Døves Landsforbund, JOHS. BAGGE

Det står og faller med den utdannelse
den døve kan få

Vår gode venn Eilif Ohna har her
avsluttet sitt foredrag med å si at
selv om vårt organisasjonsarbeid
snart fyller 100 år, står vi fremdeles
bare ved begynnelsen. Jeg vil føye
til at vi alltid vil stå ved begynnel
sen. Vi kan aldri si om vårt organi
sasjonsarbeid at vi snart står foran
avslutningen, ellers ville det ikke
være noen levende organisasjon.
Utviklingen innenfor teknikk, de
kulturelle goder, sosiale områder osv.
gjennomgår til stadighet en utvik
ling som gjør at vi hele tiden i vårt
organisasjonsarbeid for våre døve
skjebnefeller bestandig vil være på
begynnerstadiet - heldigvis, ellers
måtte det være meget kjedelig å sitte
i styret.

Han fortalte oss også at den døves
naturlige plass er blant de døve selv
i døveforeningene. Det har han rett
i, men han stiller oss overfor to
spørsmål, nemlig om vi her i Norden
har voksne døve med forutsetninger
for og med interesse for å ta plass i
arbeidet for å utvikle våre skjebne
feller, og om vi døve er målbevisste
og aktive nok til å ta fatt på en slik
oppgave. Begge spørsmål besvarer
han med et klart ja - men jeg synes
dessverre ikke han i sitt foredrag gir
en klar begrunnelse for dette stand
punkt.

Ohna innleder for øvrig med å
henvise til Ole Munk Plums foredrag
over emnet «Den voksne døve - hans
utviklingsbehov og -muligheter». Hr.
Plum etterlyser i sitt foredrag mulig
hetene, og de synes således ikke å
være til stede. Her tenker Plum
sikkert på mulighetene for å få en
offentlig stilling innenfor døvefor
sorgen, hvorfra vi kan utføre et
heldagsarbeid for våre skjebnefeller.
Men Ohna synes å tale om to ting
det ene er utvalgs- eller tillitsmanns
arbeidet med ansvar overfor kon
gressen og hvor døve sitter i for
skjellige offentlige og private for
sorgsarbeidsutvalg, hvor de utøver
innflytelse og medbestemmelsesrett
i saker som angår døve - og det
annet er fastlønnede statsstillinger,
hvorfra vi kan utføre et heldagsar
beid for våre skjebnefeller.

Vi har i Danmark i en årrekke
hatt våre representanter i institu-

sjoner, komiteer og utvalg som be
skjeftiger seg med oss døve. Vi er
på den måten med ved bordet når
uttalelser, innstillinger og vedtak
som angår oss døve blir utformet.

Vi har, når vi ser bort fra en døv
forretningsfører og filmprodusent,
ikke døve ifastlønnedestatsstillinger,
men vi har f. eks. i ungdomsklubben
og enkelte aftenskolekurser for døve
honorarlønnede døve lærere ved
f. eks. søm, film og motorlære. Vi
har også for tiden en døv som går
på fritidshjemslærerseminariet, som
han vil avslutte nå i sommer, og for
håpentlig finner han seg en stilling
på en av statens døveskoler.

Utover dette kunne vi naturligvis
ønske flere muligheter for å få plas
sert kvalifiserte døve med hjemme
besøk osv. Dette området er her i
Danmark noe helt nytt, så vi skal
unnlate å komme nærmere inn på
det. - Vi kunne også tenke oss at
institusjoner for døve, f. eks. sko
lene, ville ta døve håndverkslærere,
og at de beskyttede verksteder ville
ta døve ledere på avdelingene. Kan
skje kan man gå enda videre og ønske
at døve også kunne bli aftenskole
lærere i større omfang, men da må
man komme fram til at det bys oss
døve muligheter for en utdannelse
som svarer til hørendes i samme stil
linger.

Ohna synes også å sparke litt ut
til siden etter såkalte overaktive,
hørende medarbeidere. Typen kan
være irriterende, det må innrømmes,
men på den annen side har de over
aktive jo somme tider et par av de
få gram energi som vi andre kanskje
mangler for å få et eller annet i
gjennom. Tross alt er vi jo så få
at vi ikke alltid kan vente at vi har
en eller flere på samme tid som er
besjelet av pågangsmot for even
tuelle oppgaver, og som kan rydde
veien fram over eventuelle hindrin
ger.

Angående døvekonsulentene, har
vi i Danmark bare opplevd å se at
de har gjort den døve mere aktiv,
styrket vårt forbund og foreningenes
aktivitet. For foreningenes vedkom
mende gjennom hjelp og veiledning
ved tilrettelegging av f. eks. aften
skolekurser for voksne døve, og de

har på den annen side ofte kommet
med impulser som har kunnet bringe
avveksling inn i foreningsarbeidet.
Kort sagt er 'vi bare glad for alle
våre hørende medarbeidere, ja, vi
kan si at de sommetider er gått med
på en ide, hvor de økonomiske forut
setninger kanskje syntes litt våget,
og hvor andre muligens hadde brem
set og lagt en demper på oss.

For å komme tilbake til Ohnas to
spørsmål: Vel kan man klart svare
ja, men for å kunne nå fram til å
bevise at vi døve har evner til å ta
plass i omsorgsarbeidet m. v. for
våre egne på den ene eller annen
måte, ligger det et forarbeid i form
av utdannelse, som i alle tilfelle må
stå på høyde med en tilsvarende ut
dannelse for hørende, og her tror jeg
nok at vi i hvert fall i Danmark har
mulighetene for dette i et omfang
som naturlig begrenser seg til den
tolk-kapasitet vi kan stille på be
nene, men det er jo et helt annet
problem!

i:effnek"nkurran"e
julenummeret

Som leserne vil huske, vant Gøsta
Rougnø konkurransen om beste teg
ning til påskenummeret av Tegn og
Tale, og han fikk litt lommepenger
og stor berømmelse.

Nå gjelder det julenummeret!
Hvem lager den beste tegning til

Tegn og Tale's julenummer - første
siden? Denne gang skal tegningen
dekke hele siden (høyde 29.7 cm,
bredde 21 cm), og den skal være i en
eller to farger.

Hva du skal tegne? - Du står
helt fritt, men det må være noe som
har med julen å gjøre.

Bare døve og sterkt tunghørte kan
være med i konkurransen.

Vinneren får kr. 50.-. Betingelsen
er at vi får en tegning som er god
nok til førstesiden av julenummeret.

Tegningene sendes innen 20. no
vember til Tegn og Tale's redaksjon,
Mannsverk 61, Bergen.

Sett i gang - og lykke til!!!

Då fem sværtfårlege sinnssjuke 1"Ømde frå
eit sinnssjukehus i Stockholm, slo politiet
straks alarm for å fange dei. Det vart gjeve
melding over radiobilane at alle menneske
som oppførde seg underleg på gata skulle
køyrast på politistasjonen. Etter dei første
par timane var det ført ikkje mindre enn
200 personar til stasjonen, men rømingane
var ikkje mellom dei.
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Et av Kristen Elvebakks siste arbeider ved reklameskolen.

Et virvar av streker i alle retnin
ger, hurtige små pirk og lange, trege
styngler i en salig forening. Som
plutselig og liksom uten annet motiv
enn at det er et tegnegeni og ikke en
vanlig dødelig som fører blyanten,'
går sammen til muntre figurer og
harmoniske landskaper hvor lauvet
og fisken spretter, mens hjorter og
elger dovner seg i en dirrende natur.
Og ikke før har vi fått oss forelagt
sildrende bekker og glitrende tjern,
så stormer plutselig Donald Duck
ut på tegnearket tett fulgt av Andy
Capp og Einar Gerhardsen, og kan
skje best, en treffende karikatur av
Ola Nordmann med alle knappene
i jakka forsvarlig knept rundt HB
flaska og begge hendene stuvet ned
i lommene til aksla, mens upussede
skotupper spriker fra hverandre og
truer med å sende sin herre og mester
rett i dørken.

Og bak det hele en rolig og be
skjeden 18-åring - Kristen Elvebakk
- som akkurat nå ferierer og arbeider
på pappa Jens Elvebakks gårdsbruk
på Reinforsheia, og ikke på noen
måte kan forstå hvorfor Rana Blad
skulle ha noen interesse av ham. Vi
er for så vidt ikke de eneste som er
imponert over de laurbær denne
unge tegneren allerede har høstet.
For ikke så lenge siden ble han pre
sentert i fjernsynet, og det ble vist
bilder fra en bibelhistorie-bok for
døve som han har forestått illustra
sjonene av: De 43 tegningene han har
laget til denne boken er alle i en
enkel, ren og fortellende stil.

Dette arbeidet fikk han på opp
drag etter at lærerne ved døveskolen

10

i Trondheim (hvor Kristen har vært
elev) ble oppmerksom på det store
talentet han har i å uttrykke seg
med streker og figurer. Denne bibel
historieboken er ennå ikke ferdig
innbundet, men han har allerede
fått oppsendt et uinnbundet arbeids
eksemplar av den.

Ellers har han laget flere «tegne
serier» som nå vises som lysbilder i
undervisningsøyemed på døveskolen
i Trondheim. - Mange er de skisser
og tegninger han har laget gjennom
tiden, de fleste gitt bort til venner
og kjente. I dag har han liggende
bestillinger fra naboer, men han vet
ikke om han får tid til å lage dem
før han reiser sørover igjen.

Tegningen har gått som en rød
tråd, for ikke å si strek, gjennom
Kristens liv. Både gjennom hele
døveskolen og framhaldsskolen har
det vært dette faget som sto i hodet
på ham. Derfor fortsatte han i samme
lei og begynte på reklameskolen,
hvor han gjorde det godt i de prak
tiske fagene, men måtte slutte når
teoriundervisningen begynte.Der tok
lærerne selvfølgelig ikke hensyn til
at en av elevene var døv. Så kom
han inn på Kunst- og Håndverks
skolen i Bergen, men han ville ikke
reise til den byen, så han avslo. Nå
har han imidlertid fått lærlingejobb
hos Fjellanger oppmåling og kart
legging, hvor han vil forsøke seg som
karttegner.

Det er imidlertid en ting han hadde
enda mer lyst til: A fått prøve seg
som avistegner. Men foreløpig er
han mer enn fornøyd med den job
ben han har fått i Trondheim. Og så

tilbringe sommerferiene heime på
Reinforshei med variert natur og
skummende fosser som forhåpentlig
vis vil gi inspirasjon til mange flere
sprudlende bilder.

Rana Blad.

Døveskolens bibelhistorie
illustrert av døv Rana-gutt

Det var to lærere ved døveskolen
i Trondheim som fikk overtalt sko
lens elev,Kristen Elvebakk fra Røsvoll
i Rana, til å gjøre et forsøk på å
illustrere døveskolens bibelhistorie
for begynnertrinnet ved skolen, som
nå er godkjent av Kirke- og under
visningsdepartementet som lærebok
for de døve. I alt er boken illustrert
med 38 tegninger. Her som ellers i
sine tegninger, legger den 18 år gamle
Rana-gutten for dagen en sikker
strek og sans for motivet, og da
Adresseavisen besøkte ham forleden,
etter at Kristen var kommet hjem
fra ferie, kunne han opplyse at det
bare hadde tatt ham noen ettermid
dager å illustrere den bibelhistorie
som nå blir lagt til grunn for kristen
domsopplæringen ved døveskolens
begynnertrinn.

Alt fra han var ganske liten, la
Kristen Elvebakk for dagen en used
vanlig evne til å forme landskap, dyr
og mennesker på papiret, og det varte
ikke lenge før foreldrene skjønte at
sønnen hadde anlegg utenom det
vanlige på dette området. I de åtte
årene han var elev ved døveskolen i
Trondheim, brukte unge Kristen all



sin fritid til sin hobby, tegningen. Så
snart han kom hjem fra skolen og
hadde gjort unna leksene til neste
dag, var det å ta fram blyant og
papir. Selv nå når han er hjemme
på ferie, går han helt og fullt opp i
tegningen. Alt mulig er det han for
mer på papiret, men best liker han å
tegne landskapsbilder, og han er
også dyktig til å lage tegneserier.
Fantasien er i orden, og det er ikke
den ting han ikke finner på å lage
moro av.

Etter at Kristen Elvebakk var
ferdig på døveskolen, gikk han et år
på framhaldsskolen på Alm ved
Jevnaker, en skole for døve og tung
hørte. Siste vinter var han den eneste
elev ved Reklameskolen som var døv,
og fra kommende høst har han fått
seg jobb ved Fjellanger Oppmåling
og Luftkartlegging i Trondheim. I
ferien har han fått med seg hjem
karter som han skal øve seg på, og
fra slutten av august blir det å gå

inn for det nye arbeidet for fulle
mugger.

Men foreløpig har Kristen ferie,
og den nytter han, ved siden av teg
ningen, i skog og mark ute i Røss
volltraktene. (Adresseavisen).

EEG ISTRING !

I september 1964 har man i Kra
kau, Polen, åpnet den mest moderne
anstalt for døve barn. Den ligger
utenfor byen, omgitt av hager og
grøntanlegg. Det er 5 lave pavil
jonger, som er forbundet med hver
andre, og her har man klasseværel
ser og internat for 200 barn. Til sko
len og internatet hører en aula, et
bibliotek og en sportshall (12 x 24 m).
Soverom, fritidsrom, spisesal, kjøk
ken og b~d har fått den mest mo
derne utførelse, så ikke bare barna,
men også lærerne og internatperso
nalet er begeistret.

~1R:m~ø=mIM:ilIii'6i1in:enliNSHime::mifi31linetijltt:alI Persona.lia. I
~!l/l;;W!US"!IUS"IIUS"I_!US"!!I!SU!!I!SUIur;;wJ
FØDT

Berit og Kjell Hansen, Bergen,
fikk en sønn 17. juni.

70 AR
Fru Oline Skjermo, Tjøme, fyller

70 år 14. oktober.

SLik
kan Fjernsynet bli

et samfunns-gode

Det japanske fjernsynet sender
hver lørdag et program for døve
barn og deres foreldre. I løpet av
disse sendinger har barna allerede
lært ca. 800 nye ord. Foruten med
arbeiderne ved fjernsynet, deltar
også to døve barn med deres mødre
i sendingene. Dessuten belærer fjern~
synet en gang månedlig seerne om
førskoleundervisningen av handi-
kappede barn. .

Svimlende tall fra Sovjet

Staten Ukrainas døveforbund har
44.200 medlemmer. Av disse er
41.500 døve, resten er tunghørte.
Forbundet driver 43 bedrifter med
8.650 ansatte og 700 lærere. For den
kulturelle utvikling har man 54
klubbhus, 105 klubbsaler, 87 lese
rom og 168 biblioteker med 232.500
bøker.

83 lokaler for døve i Polen
Det polske døveforbund har i dag

i alt ·83 lesesaler og klubbrom for
døve: Ved- alle disse legges det opp
et planmessig kulturelt arbeid for
de døves videreutdanning. Så sent
som i 1949 kunne ca. 85% av Polens
døve verken lese eller skrive. I de
siste fem år har det polske døve
forbundet· utført et meget stort ar
.beid, med rike resultater.

En av de om lag 40 illustrasjoner som
Kristen Elvebakk har laget til bibel
historien for begynnertrinnet i Døve
skolen. Tegningene er enkle, men røper
uten tvil kunstnerisk talent. Er ikke
denne god?
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NYTT FRA FORENINGENE
Foredrag og film
i Alesund v( overlege Basilier

I forbindelse med døvestevnet som Møre
og Romsdal Døveforening arrangerte 4. og

5. september på Møre Ungdomsskule i Ale
sund, kom døvepresten fra Trondheim og

Bergen, samt overlege Basilier fra Oslo.

Vi fikk også hyggelig og uventet besøk av
Helmer Moe. Det var mange som var kom

met da kaffen ble servert kl. 18. Forenin

gens formann, Magne Lid, ledet stevnet.
Han ønsket både gamle og unge velkommen

og uttalte ønsket om at vi måtte få det

hyggelig. Han kunngjorde følgende pro
gram: 1. Foredrag og film om munn-til

munn-metoden. 2: Foredrag og film om
hjertemassasje. 3: Fortelling om tur til
Italia v( Helmer Moe. 4: Foredrag om vår

personlighetsutvikling.

Men først ble det servert deilige smør
brød, boller, formkake, bløtkake og kaffe.

Og praten gikk livlig under måltidet.
Ut på kvelden kom det flere døve. Dr.

Basilier holdt foredrag om munn-til-munn
metoden og hjertemassasje. Det var meget

interessant, og vi fulgte levende med. Så

var tiden inne for filmframvisningen. En

hørende Alesund-mann kjørte filmene. Det
var to interessante filmer om de to fore

drags-emnene, hvor vi fikk se hvordan men

nesker ble reddet i forskjellige situasjoner,

bl. a. druknede, påkjørte osv. Det var etter
på mange spørsmål fra oss, som Basilier

svarte på.
Etter foredrag og film begynte Helmer

Moe å fortelle om sin Italia-tur. De fleste av
oss vet nokså meget om Italia. Dog må en

si at Italia er et overmåte interessant land

når det gjelder natur, historie, kirkebygg
og folkeliv. Referenten måtte dessverre

gå for å nå siste buss, men etter hva det ble

fortalt, var det mange interessante ting
Moe hadde å berette om.

Søndag kl. 11 var det gudstjeneste i Ale
sund. Kirken var vakkert pyntet med roser

og levende lys, og det var nokså stort fram
møte av både døve og hørende da prestene

Hammer og Wetlesen trådte fram foran
alteret. De to døveprestene talte. A se den

intensitet de døve fulgte munnens,hendenes
og fingrenes bevegelser med, var gri

pende! A kunne levendegjøre Guds ord på
denne måten!

Da vi var tilbake etter gudstjenesten, ble
vi servert deilig middag, laget av de hø-

rende elever på Møre Ungdomsskule. Etter

middagen var vi samlet i dagligstuen, hvor
Basilier holdt foredrag om vår personlig

hetsutvikling. Han snakket om en parallell

teori, f. eks. psykologisk anskuelse som

går ut på at de sjelelige og legemlige fore
teelser løper jevnsides med hverandre og

således utgjør to forskjellige sider aven og
samme virkelighet. Etter foredraget satt vi

og pratet og koste oss en stund før vi spiste

aftens. Etter aftens avsluttet formannen
stevnet med en tale, der han takket sine

skjebnefeller for samværet, samt takket de

to døveprestene og overlegen, som hadde
gjort stevnet både lærerikt og minnerikt.

Ref. Ness.

Program for Bergen

4(10 ma: Tillitsmannsmøte kl. 20 i storsalen.
Leder: Forbundssekretær Breiteig. Be
vertning.

5(10, ti: Dameklubben.

Døveforeningen styremøte kl. 19.30 hos

Hammer.
7(10, to: Filmaften ved Opplysningskomi

teen.

Gabriel Østråt
BILVERKSTED

Telefon 63097
SANDNES

Haugesund Rør A.s
Telefon 6167

HAUGESUND

Kvinesdal Sparebank
LIKNES

Telefon Kvinesdal 4102

o. K. Elektriske
AUT. INSTALLATØR i
STAVANGER og HETLAND

HILLEVAG
STAVANGER - Telefon 22096

Einar M. Gaard a.s

HAUGESUND

Afs Betong
ENTREPRENØRFORRETNING
BYGNINGSARTIKLER

Telefon 62 040
SANDNES

SIEMENS NORGE AlS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken
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11/10, ma: Idrettsklubben styremøte kl.
18.00 på kontoret.
Ungdomsklubben kl. 20.

12/10, ti: Dameklubben.
14/10, to: Dameklubben har basar i fore-

ningen. Spesial-serveri ng v/ Dameklu bben.
18/10, ma: Ungdomsklubben.
19/10, ti: Dameklubben.
21/10, to: Menighetsaften i foreningen.
25/10, ma: Ungdomsklubben filmaften.
26/10, ti: Misjonsforeningen. (Døvefore-

ningens lokale bortleid.)
28/10, to: Foredrag og film om FN (i for

bindelse med FN-dagen).
30/10, lø: Døves Idrettsklubbs 60 års fest

i Chianti's selskapslokaler kl. 18.30. Kr.
35.- pr. person, ektepar kr. 60.-.

1/11, ma: Ungdomsklubben styremøte kl.
18 på kontoret. Ungdomsklubben kl. 20.

2/11, ti: Dameklubben.
3/11, on: Døveforeningen, styremøte kl.

19.30 på kontoret.
4/11, to: Filmaften ved Opplysningskomi

teen.
7/11, sø: Idrettsklubben marsjkonkurranse

Fanahallen - hytta.
8/11, ma: Idrettsklubben styremøte kl. 19

på kontoret. Ungdomsklubben kl. 20.

TV-gudstjenesten fra døvekirken i Bergen 2. pinsedag. Småjentene er Lilly Koppen og
Marit Sissel Sander. Pastor Hammer i bakgrunnen. Foto: Olaf Hassel.

Program for Drammen

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. Arsmøte.
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».

Program for
Skien-Telemark

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

Lørdag 30. oktober kl. 18.30: Høstfest i
Indremisjonsheimen, Skien.

Torsdag 18. november kl. 18.30: I kafe
Williams, Porsgrunn.

Torsdag 9. desember kl. 18.30: I Indremi
sjonsheimen, Skien.

Lørdag 8. januar: Julefest i Porsgrunn.

Ty..program for
døve i Holland

I november 1964 sendte det neder
landske fjernsynet for første gang
et program for de døve. Det var om
aktuelle ting, og bildene var forsynt
med tekst. Det er nå pålagt regel·
messige sendinger for døve av Y2
times varighet, og disse sendinger
med teksting kommer hver tirsdag
aften. Det er en gjentakelse av søn
dagens ukenytt. Man går ut fra at
disse sendinger vil være av stor verdi
for de ca. 10.000 døve og 140.000
tunghørte, og dessuten for gamle
mennesker.

Noen nedsettelse eller fritaking for
fjernsynsavgift for hørselskadde, har
man ennå ikke i Holland.

Det finske døvefor..
bund har kjøpt tomt

I mars måned fikk styret i det
finske døveforbund fullmakt til å
finne et passende sted til forbundets
kursvirksomhet og til arrangementer
i ferietiden, f. eks. ungdomsleirer,
altså noe i likhet med Carlborgson
gård i Sverige.

2. mai var forbundsstyret på be
faring, og 21. mai ble kjøpekontrakt
underskrevet. Tomten er på ca. 40
mål og har 300 m strandlinje ved
den store innsjøen Raavelinjarvi,
som har klart vann og fin bunn. Det
er et fredelig sted i vakker og av
vekslende natur, ca. 1 km fra Heinola.

Forbundet har oppnevnt en komi
te, som skal utarbeide planer for
hvordan man best kan nytte tomten
til forbundets formål, og slik at man
kan bygge ut etter hvert som for
bundets økonomi tillater det. Komi
teen skal ha sitt forslag ferdig i høst.

Det er et viktig skritt Finlands
Dovas Forbund med dette har tatt.
Man håper at nye skritt kan tas i
den nærmeste tid, slik at man får
løst problemet med et fast sentrum
for forbundets virksomhet meget
snart.

Dommeren: - Jeg har vedtatt at
fru Hansen skal ha et månedlig bi
drag på 500 kroner.

Hansen: - Takk skal De ha, det
Val svært snilt av Dem. Og hun skal
sannelig få en hundrelapp av meg
også av og til.
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B. Gunnerud, forgrunnsfigur på banen

42
325
314
129

Nye poeng:
Oslo .
Trondheim .
Hamar .
Bergen .

4. BERGEN
1. Willy Johansen, spyd 49.65 628
2. Gunnar Kvitvær, tresteg 12.44 616
3. Kjell Olsen, 400 m 55.6 580
4. Asle Karlsen, bOO m 2.10.6 580
5. Alfin Nordøy, I. u/t 2.94 578
6. Kjell Olsen, 1000 m 2.50.5 577
7. Gunnar Kvitvær, lengde 5.76 551
8. Gunnar Kvitvær, 100 m 12.2 540
9. Bjarne Tømmerbakke, tresteg 11.75540

10. Kjell Olsen, 1500 m 4.40.0 .•...... 525
11. Kjell Olsen, I. u/t 2.86 522
12. Gunnar Kvitvær, høyde 1.63 521
13. Jan Thomassen, spyd 41.62 515
14. Hans Feldberg, I. u/t 2.83 501
15. SveinTømmerbakke, kule 10.56 .. 501
16. Pål Kjellid, lengde 5',54 500
17. Svein Tømmerbakke, spyd 40.22 .. 494
18. Pål Kjellid, høyde 1.60 493
19. Gunnar Kvitvær, 200 m 25.8 491
20. Pål Kjellid, tresteg 11.26 485

10.738
Nye: Asle Karlsen 800 m. Pål Kjellid

lengde og tresteg.
Utgått: Kvitvær h. u/t 1.40. Svein Tøm

merbakke diskos 30.37. T. Ringsø h. u/t
1.41 m.

LETT SEIER TIL OSLO

8. Johnny Olsen, 1500 m 4.30.7 585
9. Alfred Vangen, 800 m 2.10.8 577

10. Trygve Gunnarrud, 400 m 55.7 576
11. johnny Olsen, diskos 34.10 564
12. Kåre johansen, spyd 44.62 558
13. Trygve Gunnarrud, 800 m 2.15.4 .. 512
14. Alfred Vangen, 3000 m 10.17.6 509
15. Per Byvold, kule 10.63 506
15. Alfred Vangen, 1000 m 2.57.2 506
17. Bjørn Bekkevold, 100 m 12.5 482
18. Arne Olsen, 200 m 26.1 4~8

19. Alfred Vangen, 400m 59.0 464
20. Erling Eriksen, lengde 5.31 , 446

11.072
Nye:AmeOlsen 100m (før12.2).Gunnar

rud 1000 m (før 2.55.3). J. Olsen diskos (før
33.38). A. Vangen 3000 m og 1000 m (før
2.59.6).

Utgått: Bekkevold kule 9.79 m.

Norges Døve-Idrettsforbund: Form. B. Kjølleberg, Solberglivn. 101. a, Bryn
Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Fri-idrettsserien 1965
Stillingen pr. 20/9:

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, 100 m'11.4 .: .. 710
9. Bjarne Gunnerud, I. u/i:. 3.11 ..•.. 706

10. Bjarne Gunnerud, h. u/t 1.55 695
11. Per Chr. Larsen, 200 m, 23.5 691
12. Reidar Brenden, 1000 m 2.40.9 688
13. Bjarne Gunnerud, tresteg, 13.01 .. 677
14. Tore Christiansen, 800 m 2.04.4 675
15. Per Chr. Larsen, 400 m 53.5 663
16. Per Chr. Larsen, I. u/t 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. u/t 2.95 585

13.900
Nye: Gunnerud 100 m (før 11.5). Bren

den 1000 m (før 2.42.5).

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, 3000 m 9.17.1 698
5. Bjørn Myran, 800 m 2.04.2 678
6. Walter Pedersen, lengde 6.23 655
7. Bjørn Myran, 1000 m 2.44.5 645
8. Olaf Garberg, diskos 37.55 632
9. jon Stokvi k, tresteg 12.52 625

10. Arne Karlsen, 1500 m 4.27.2 608
11. Olaf Garberg, kule 12.11 606
12. Walter Pedersen, 100 m 11.9 601
13. Jon Stokvik, lengde 5.94 591
14. Olaf Garberg, høyde 1.69 578
15. Walter Pedersen, 200 m 24.8 573
16. Ingolf Rønning, 800 m 2.12.2 557
17. Kåre jakola, tresteg 11.89 556
18. Walter Pedersen, 400 m 56.4 552
19. Olaf Garberg, tresteg 11.82 548
20. Olaf Garberg, h. u/t 1.45 540

12.521
Nye: Bjørn Myran 3000 og 1000 m. W.

Pedersen 100 m (før 12.1) og 400 m (før
56.7).

Utgått: A. Karlsen 3000 m 10.10.0 og
jon Pettersen 200 m 25.2.

3. HAMAR
1. Arne Olsen, 100 m 11.7 643
2. Trygve Gunnarrud, 1000 m 2.45.5. 633
3. Johnny Olsen, lengde 6.12 631
4. Johnny Olsen, 400 m 54.5 621
5. johnny Olsen, spyd 48.31 610
6. johnny Olsen, 800 m 2.09.8 592
7. Alfred Vangen, 1500 m 4.30.0 589

Bykampen mellom Hamar, Oslo
og Trondheim (for første gang) ble
avviklet på Nadderud stadion 4.
september. Tidligere samme dag var
været elendig, bare regn, og man var
redd stevnet måtte avlyses. Men
utpå dagen begynte situasjonen å
lysne. Det ble opphold resten av
dagen, men selve banen var det
verre med. Den sto badet i vann,
men noen banearbeidere gjorde sitt
beste for å få vannet bort så godt
det lot seg gjøre.

100 m-Iøpet, som skulle starte
først, måtte utsettes til senere, og
i stedet gikk spyd og høyde først.
Tilløpet for spyd var glatt og sørpete
så resultatene ble stort sett svake
her, hvor Bryna vant, mens det ble
ny pers. til Naurstad på 40.01 m og
4. plass.

I høyde var B. Gunnerud best på
beskjedne 1.63 m, men han trengte
ikke mer for å vinne.

100 m ble den største overraskel
sen, idet B. Gunnerud ble klokket
inn på 11.4 - tangering av rek. Ny
pers. rek. til Arne Olsen på 11.7.
Roar Pedersen lå godt an i kamp
med W. Pedersen, men måtte slippe

taket bare få meter fra mål, da han
plutselig fikk strekk i beinet.

På 1000 m åpnet R. Brenden i
friskt tempo og satte ny døve re
kord, betydelig forbedring med 1.6
sek. til 2.40.9 min. Meget god tid,
banen tatt i betraktning, med den
ene svingen under vann. Ny pers.
rekord og klubbrek. for Hamar ved
Trygve Gunnarrud på 2.45.5 min.
Muligens begynner han nå å finne
den riktige løpetaktikken. Myran var
bare 1110 sek. svakere enn hans pers.
rek., det var ergerlig.

I lengdehopp ledet B. Gunnerud
lenge, før W. Pedersen smelte til
med 6.16 i nest siste hopp, da hadde
Bjarne bare ett hopp igjen. Stor
spenning hos tilskuerne. Bjarne kon
sentrerte seg og landet et godt sykke
foran og vant. Men J. Olsen hadde
alle 4 siste hopp døde. Han kunne ha
truet Bjarne, sies det.

På 400 m åpnet B. Gunnerud rolig,
hakk i hel bak J. Olsen, som ledet,
og spurtet så den siste 100-meteren
og vant.

Hamar-laget til stafetten måtte
melde forfall, da to som deltok tid-
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Poengfordelingen i de enkelte øvelser:
100 m .
400 m .
1000 ill .
Spyd .
Kule .
Høyde .
Lengde .
1000 m stafett .

1000 m stafett
1. Oslo Døves Sportsklubb .. 2.18.1
2. Trondheim Døves Idrettslag 2.18.4

3. J. Stokvik, T. 9.87
4. B. Bekkevold, H.. . . . . . . . 9.38
5. E. Walbækken, O. . . . . . . . 8.29
6. A. Naurstad, T. 8.07

ligere ble syke, og Oslo vant foran
Trondheim.

Det ble et vellykket arrangement,
tross været og banen. Og Bjarne
Gunnerud gjorde seg populær hos
tilskuerne, da han vant alle øvelsene
han var med på. Han er en fin id
rettstype. Det var mange som ikke
kunne delta, hele 6 mann, to fra
hver av klubbene.

Oslo vant sammenlagt med 67
poeng, Trondheim ble nr. 2 med 47
og Hamar nr. 3 med 46 poeng, men
hadde Hamar vært med p,å stafetten,
kunne det blitt uavgjort med Trond
heim.

Det ble også holdt fest i døvefore
ningen, til glede for idrettsguttene og
-jentene, som denne gang var godt
representert. «Red. og Odd»

3. V. Gran, O. . .
4. A. Naurstad, T. . .
5. W. Pedersen, T .
6. B. Bekkevold, H .

Kule
1. J. Olsen, H .
2. B. Dammen, O .

40.05
40.01
33.10
32.15

10.45
9.99

Oslo
10

9
8

11
7
9
9
4

67

Trondheim
5
5
8
5
5
8
9
2

47

Hamar
7
8
6
6

10
5
4
O

46

:.....-.....;...._o_S_L_o__......:1 I:.....-_T_R_O_N_D_H_E_'tv1_...!
RESULTATER fra Triangel-bykam
pen:

100 m
1. B. Gunnerud, O. 11.4
2. A. Olsen, H. 11.7
3. W. Pedersen, T. . . . . . . . . .. 11.9
4. R. Pedersen, O. . . . . . . . . .. 12.2
5. B. Bekkevold, H. . . . . . . . .. 12.5
6. J. H. Stokvik, T. . . . . . . . .. 12.6

400 m
1. B. Gunnerud, O. 55.5
2. J. Olsen, H. 56.0
3. W. Pedersen, T. . . . . . . . . .. 56.4
4. T. Gunnarrud, H. 56.5
5. A. Stenberg, O. 60.6
6. B. Myran, 'ro 61.2

1000 m
1. R. Brenden, O 2.40.9
2. B. Myran, T. 2.44.5
3. T. Gunnarrud, H. 2.45.5
4. I. Rønning, T 2.56.6
5. A. Vangen, H 2.57.2
6. V. Gran, O. . 3.11.1

Lengde
1. B. Gunnerud, O. 6.24
2. W. Pedersen, T. . . . . . . . . .. 6.16
3. J. H. Stokvik, T. . . . . . . . .. 5.80
4. J. Olsen, H. 5.80
5. R. Pedersen, O. . . . . . . . . .. 5.32
6. A. Olsen, H. 5.17

Høyde
1. B. Gunnerud, O. 1.63
2. J. H. Stokvik, T. . . . . . . . .. 1.60
3. J. Olsen, H. 1.60
4. L Rønning, T. 1.50
5. V. Gran, O. 1.50
6. A. Olsen, H. 1.45

Spyd
1. B. Dammen, O. . . . . . . . .. 45.92
2. J. Olsen, H. 44.30

1/9: IF Sturla, Drammen, arr.
fri-idrettsstevne. Reidar Brenden løp
3000 m på 8.51.4 min., og B. Gun
nerud hoppet 6.15 m i lengde. Alt
tyder på at Bjarne har glemt tek
nikken i det siste, mens R. Brenden
begynner å bli lei av å løpe 3000 m i
år.

6/9: Internasjonalt fri-idretts
stevne på Bislett, arr. av BUL/Vi
dar/Njål: R. Brenden løp 1500 m
på 4.07.0 min, og B. Gunnerud hop
pet 1.80 i høyde, som ga ham 4. plass.

Fotball - 6. div.
Oslo Døyes vant over Simens

bråten 5-4, spillte uavgjort mot
Hauketo 1-1 (som nå leder i serien),
så Oslo-guttene har gjort et godt
varp, med bedre framgang. Klubben
har nå fått 2-3 lovende spillere, som
har avsluttet yrkesskolen i år.

Oslo Døvelag tok en tur til venn
skapsbyen København og spilte fot
ball lørdag 28. september. Men de
måtte bite i gresset og tapte hele
9-3. Et grundig nederlag. Målman
nen for Oslo ble skadet og ~åtte for
late banen etter at bare 5 min. av
1. omgang var gått. Dermed måtte
det spilles videre med bare 9 spil
lere, og en uerfaren målmann ble
lånt fra spillerne resten av kampen,
slik at kampen stort sett var dårlig.

Oppmann H. Bølstad.

Olaf Garberg kastet 49.55 m i
slegge under det svenske døvemes
terskap i fri-idrett i Ornskioldsvik
21. og 22. august. Bjørn Myran del
tok også og vant 3000 m på 9.17.1
min., som er ny klubbrek. (før 9.20.0
- satt av A. Kjøsnes). På 1500 m
ble han nr. 2 på 4.22.1 min. O. Gar
berg støtte 11.52 m i kule (3. plass)
og 36.55 i diskos.

Kretsmesterskapet på Stadion 31.
august og 1. september, arr. av Fri
idrettskretsen: Bjørn Myran løp
meget bra, selv om han ikke var i
fin form, og han ble nr. 5 på 1500 m
på 4.13.5 min. Arne Karlsen fikk
tida 4.34.0. W. Pedersen var med i
lengde, men hadde bare døde hopp.
O. Garberg vant slegge på 48.02 m,
og fikk 36.65 m i diskos - uplassert,
og 11.71 i tresteg. Banen var i fin

. stand, og det var varmt vær.
Oppmann A.K.

I~_B_E_R_G_E_N__I
Guttestevne på Skansemyren, arr.

Gular 21. august: Pål Kjellid ble
nr. 4 i høyde på 1.56 (årsklasse 1949).
Det var et ufyseligvær under stevnet.

Kretsmesterskap for junior på
Skansemyren med Drott som arr.
24. og 25. august. Dårlig vær: Pål
Kjellig ble nr. 3 i tresteg på 11.26 m
og pers. rek., enda han hadde 5 døde
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Formannen i Norges Døve-Idrettsforbund, Bernt Kjøllebe1'g overrekker et vikingskip
til det amerikanske døve-idrettsforbund.

Sammenlagt poeng for fri-idrett:

Sommerlekene i U.S.A.

Oslo vant skyting
i København

Et internasjonalt skytestevne i
København 28. august, ble vunnet
av Oslo Døves Skytterlag både in
dividuelt og sammenlagt. Delta
kerne var fra Malmo, København og
Oslo.

Her er resultatene:
200 m - 20 sk. ligg.:

1. Anker Gusfre, Oslo 189
2. Øivind Sigvartsen, Oslo 188
3. E. B. Hansen, København. 187
4. Aksel Olsen, København .. 185
5. Lars Erik Person, Malmo.. 179
6. Aage Pedersen, Oslo . . . . .. 175
7. Jan Erik Jonsson, Malmo. 172
8. J. Kilbrandt, København .. 169
9. Kjell Larsen, Oslo 165

10. H. Mortensen, København. 159
11. Rolf Torin, Malmo. . . . . . .. 106

20 sko kne.:
1. Øivind Sigvartsen , O. . 180
2. Aage Pedersen, O 176
3. Anker Gusfre, O. 170
4. Johan Kilbrandt, K. 167
5. Erik Bjørn Hansen, K.. . .. 165
6. Lars Erik Person, M. 151
7. Aksel Olsen, K. 146
8. Kjell Larsen, O. . . . . . . . . .. 139
9. Hardy Mortensen, K. . . . .. 138

10. Rolf Torin, M. 131
11. Jan Erik Jonsson, M. 119

20 skudd stå.:
1. Aage Pedersen, O. . 150
2. Johan Kilbrandt, K. 146
3. Aksel Olsen, K. 142
3. Erik Bjørn Hansen, K. 142
5. Hardy Mortensen, K. . . . .. 139
6. Øivind Sigvartsen, O. 132
7. Lars Erik Person, M 139
8. Kjell Larsen, O 121
9. Anker Gusfre, O. 120

10. Rolf Torin, M. . . . . . . . . . .. 118
11. Jan Erik Jonsson, M 111

Sammenlagt for 3 stillinger:
1. Øivind Sigvartsen, O. . 505
2. Aage Pedersen, O. . 501
3. Erik Bjørn Hansen, K. 494
4. Johan Kilbrandt, K. 482
5. Anker Gusfre, O. 479
6. Aksel Olsen, K. 473
7. Lars Erik Person, M. 462
8. Hardy Mortensen, K. 436
9. Kjell Larsen, O 425

10. Jan Erik Jonsson, M 402
11. Rolf Torin, M 355

Ilagskyting ble Oslo best med
1.485 p., nr. 2 ble København med
1.449 p. og nr. 3 Malmo med 1.219
poeng.

104 poeng
88 »
85 »
78 »
36 »
31 »

4 »

332 poeng
234 »
137 »

49 »
38 »
30 »
26 »
20 »
14 »
10 »

9 »
5 »

På det siste stevnet før bykampcm
i Oslo, ble det satt to nye klubb
rekorder, 3000 m og diskos. A. Van
gen løp på 10.17.6 min. uten opp
varming; han kom rett fra gardero
ben. J. Olsen forbedret klubbrekor
den i diskos til 34.10. Resultatene ble
oppnådd i et treningsstevne på Otte
stad stadion 31. l',ugust med Otte
stad IL som 2.rrangør.

J. Olsen rykker dermed opp forbi
E. Grytnes på etterkrigsstatistikken,
og det ser ut til at diskos er den
øvelsen har har best tak på.

Jo-ol.

J. Olsen 34.10 m i diskos

1. Sovjet .
2. USA .
3. Polen .
4. Tyskland .
5. Norge .
6. Finland .
7. Italia .
8. Frankrike .
9. Ungarn .

10. Sverige .
11. Jugoslavia .
12. Danmark .

Svømming:
1. USA .
2. Canada .
3. Ungarn .
4. Polen .
5. Tyskland .
6. Danmark .

12. Sverige .

HAMAR

Anmeldelse til Sv. Bjørø, Vilh.
Bjerknesvei 68, Bergen, innen 20.
oktober. - Hotell ordnes for uten
bys deltakere, som ønsker det.

Kr. 35.- pr. person.
Ektepar kr. 60.-

lørdag 30. oktober,
kl. 18.30

i Chanti Selskapslokaler
(Busstasjonen)

* * *

N. Bjørø.

KM for senior, som ble arrangert
7. og 8. august på Hamar Stadion
med Hamar IL som arrangør, ga
følgende resultater: 800 m, A. Van
gen 2.12.8. - 400 m J. Olsen 54.5.
I lengde hadde J. Olsen bare døde
hopp. Spyd, J. Olsen, 44.49 m.

hopp, altså bare ett hopp var gyldig.
I lengde hoppet han 5.54 m og ny
pers. rek. Asle Karlsen deltok i 800
m og ble klokket på 2.10.6, ny pers.
rek. Begge er unge, og vi håper at
begge vil gjøre god propaganda for
døveidretten framover.

I" ~
DØVES IDRETTSKLUBB

BERGEN
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Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Halstensens Auto A.s

Forhandler av VOLKSWAGEN

Fredrikstad - Telefon Il 045

KU NOENS TILLIT ER VÅRT MÅL

A.s Rosenberg Konfeksjonsfabrikk

Lillesand - Telefon 323

Spesialitet: PIKEKJOLER

A.s Byggteknikk

Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620
TRONDHEIM

s. O. Eitran
Korgen
Etablert 1890

Båter· Møbler. Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

Godt utvalg

ØSTBYE & SKREFSRUD
LILLEHAMMER

Tlf. 50846
ALT ELEKTRISK

Fredrikstad og Omegns Bank AfS

FREDRIKSTAD

MED TANKE pA FREMTIDEN - _.

Livs- og Pensjonsforsikring AlS

Halden Farvehandel
-Malervarer • Tapeter. Vindusglass
Torget - Telefon 1264 - HALDEN

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVAN GER

IHELLE'I
BRØDR. HELLE AlS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sentralbord 882500
SPYDEBERG - Telefon lokal 184



norsk kvalitet

på det beste

Ragnar Svensen
Aut. Rørleggerforretning

Telefon 45991
Gausel - Stavanger

Jærens Forbruksforening
BRYNE

Sentralbord 81 040

KOK HELLER I
REFORM

Rent såpeholdig vaskemiddel
som tar flekker og gjør tøyet hvitt
uten klor! - Desinfiserer tøyet.

I gode

hender

Stavanger Sparekasse
Innskyternes egen bank.

AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

SANDNES

A. S. STEPHANSEN AfS
ESPELAND

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

Kristiansund N.
Sentralbord 3440

Høyland Meieri
SANDNES
Telefon 61072

Melkebaren er åpen fra
kl. 9.00-17.00

KRISTIANSUNDS SPAREBANK

KRISTIANSUND N.

Sentralbord 3460

Brunsvikens Reperbane
Etablert 1855

NOT- OG GARNFABRIKK

Telefon 2406
Kristiansund N.

$-axl ~aas~anb'$ ~øbe[fahJfihk~
g;!;Jftelano pr. ~ergen

Døves Trykkeri A.s, Bergen


