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Glade fjes rundt bordene ved landsmøtets hyggekveld
på Spiraltoppen, Drammen.
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Ønsker Hjemmet for Døve
og døvekirkens leder

samarbeid?
AV AVDELINGSSJEF ERLING KjELLID

( "\
v i har tidligere i all korthet

kommentert Stort'ingsmelding
nr. 42, og vi har påtalt at ak
sjonen «Rettferd for de handi
kappede» har handlet på tvers av
de handikappedes interesser
ved sin henvendelse til Stortinget
om utsettelse av den foreslåtte
utbygging.

Og nå viser det seg at Hjem
met for Døve (med hovedpresten
for Norges døve i spissen), nett
opp de som mest energisk har
gått imot oppløsing av Sam
arbeidsrådet for Døvesaker, har
sendt departementet en henven
delse om utsettelse, vel vitende
om at dette er stikk i strid med
pedagogenes, foreldrenes og de
døves eget syn på saken.

Herr Kjellid, en av de fremste
representanter for foreldrene,
har reagert kraftig. Reaksjonen
blant døvepedagogene og de voks
ne døve vil nok, om mulig, være
enda sterkere. Vi stiller spalte
plass til disposisjon for me
ningsytringer fra alle hold, selv
om det vel ikke er stort åføye til.

Red.

~-------'

Stortingsmelding nr. 42 OM UT
BYGGING AV SPESIALSKOLE
NE med INNSTILLING FRA SPE
SIALSKOLERADET er studert inn
gående av alle interesserte, ikke
minst av døve barns foreldre. Alle
har gledet seg over meldingens posi
tive karakter, som i store trekk går
ut på en hurtigst mulig fornyelse av
de eksisterende, foreldete skoler,
sammen med en korrigering av den
nåværende uheldige geografiske for
deling. Vi foreldre betrakter en hur
tig løsning herav som den altover
skyggende viktigste oppgave i dag.
Den samme innstilling har de voks
ne døve og døvepedagogene. Disse
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siste har jo forøvrig gjennom sin re
presentant i Spesialskolerådet vært
med og formet rådets innstilling i
stortingsmeldingen. Det første sikte
mål er altså å bringe døve barn og
ungdom ut av de diskriminerende
skoleforhold som de har måttet ta
til takke med i en menneskealder,
uten ytterligere forsinkelser.

Dette trodde vi foreldre at alle
fraksjoner innen de døves interesse
organer sto samlet om, men heri
viser det seg at vi har tatt feil. I et
møte for et par måneder siden, som
var kommet istand på initiativ av
sekretær Breiteig, hvor representan
ter for de interesserte grupper var
innkalt, møtte bl. a. to representan
ter for HJEMMET FOR DØVE,
Nordstrand, nemlig d'herrer C. Vogt
Svendsen og dr. Basilier. I store
trekk var disse herrers syn det at
man burde anbefale departementet å
stille seg avventende til den totale
utbygging av barneskolene, inntil
man etter noen års forskning «kla
rere kunne se hvilken vei man skal
gå med den videre utbygging». Fore
løpig skulle bare Skådalen barneskole
bygges ut, «etter moderne prinsipper,
til en døveskole som på enhver måte
kan holde mål, med en kapasitet på
125 plasser». Den videre utbygging
for øvrig, bl. a. den som skulle kor
rigere den nåværende geografiske
uheldige plasering av barneskolene,
skulle altså utstå fremdeles i flere år
framover. Dette var altså disse her
rers konkrete syn, som senere er
formet skriftlig og tiltrådt av døve
kirkens øverste leder, herr C. Bon
nevie-Svendsen.

Personlig må jeg si at jeg hadde
trodd at døvekirkens øverste ledelse
var den instans som i første rekke
ville gå inn for å bringe de døve
barna ut av deres nåværende elen
dige skoleforhold så hurtig som det
bare lot seg gjøre, og at alle andre
hensyn måtte fortone seg som baga
tellmessige i denne sammenheng.

Forskning er sikkert nødvendig, og
bør drives kontinuerlig, men man
starter ikke opp med vitaminforsk
ning når man skal redde et individ
som holder på å dø av sult!

Videre finner jeg det nødvendig å
gjøre leserne kjent med den mildest
talt eiendommelige saksbehandling
som Hjemmet for Døve's ledelse har
gitt denne sak. På omtalte møte av
de interesserte grupper, ble det etter
forslag fra herr Vogt-Svendsen ved
tatt at samtlige grupper som var
interessert i å kommentere stortings
meldingen overfor departementet før
den ble behandlet i Stortinget, skulle
sende inn forslag til sekretær Breiteig
innen en fastsatt frist, hvoretter
Norske Døves Landsforbunds styre
skulle utarbeide forslag til et felles
kommunike. Dette skulle da behand
les på et nytt møte for eventuell god
kjenning. Dette var en klar og utve
tydig avtale. Til tross herfor har
HJEMMET FOR DØVE, uten var
sel til sekretær Breiteig eller de øvrige
representanter på møtet, sendt inn
en separatllttalelse direkte til Kirke
og undervisningsdepartementet, på 5
sider, undertegnet av: C. BOlmevie
Svendsen, Conrad Vogt-Svendsen og
Terje Basilier.

Hvordan man skal formulere ka
rakteristikken aven slik opptreden,
vil jeg helst oyerlate til leserne å
avgjøre.

Som deltaker på møtet, har jeg
nå hatt anledning til å se en kopi
av denne 5 siders uttalelse fra Hjem
met for Døve, datert 18/4 1966, et
dokument som på flere punkter er
eiendommelig og ikke minst selv
motsigende. Jeg skal i korthet nevne
noen få. I sin skrivelse går herrene
sterkt imot de såkalte kommunale
«hørselklasser» og påpeker de uhel
dige følger som den dårlige differen
siering kan få for elevene senere i
livet. Men når man vet at opptakten
til disse hørselklasser i første rekke
er foreldrenes motvilje mot å sende



Får vi fjernskrivere
installert i døvehusene?

Brev om dette ligger i Samferdselsdepartementet!

Tale av konsulent Egil Tresselt ved landsmøtets avslutting

Mine damer og herrer, kjære ven- .
ner!

J eg er glad for å være her i dag.
Takk for innbydelsen! La oss håpe
det blir et rikt år vi går inn i. Alle
tegn tyder på det. Vi har vært vitne
til at det norske folk har sluttet opp
om en aksjon for handikappete som
i videste forstand vil få sin store be
tydning, fordi det norske folk klart
har gitt uttrykk for at det vil med
virke til at handikappete skal be
handles rettferdig. Når 50.000 norske
speiderpiker og speidergutter gjør en
stor arbeidsinnsats for å hjelpe de
unge døve til en ny framtid, betyr
dette at forståelsen også for de eldre
døves problem er våknet. De 50.000
norske speiderne skal løse to opp
gaver: De skal skaffe penger til et
opplæringssted på Andebu, og til et
sentrum for kursvirksomhet på Gol
i Hallingdal.

Gardbruker Hoftun på Gol har
to sønner tilstede her i dag. Vi vil

sine barn til statens foreldete og utri
velige internater og skolelokaler, så
skulle jo løsningen for å stoppe den
ne uheldige utvikling være en hur
tigst mulig nybygging av samtlige
barneskoler og en bedre geografisk
fordeling. Hvor er logikken når her
rene i stedet anbefaler utsettelse av
generell nybygging?

Hjemmet for Døve er en institu
sjon for retarderte døve (multihandi
kappede). Herrene er således i sitt
daglige virke ikke engasjert i den
vanlige døveskole for «normale» døve.
Til tross herfor desavouerer altså
døvekirkens øverste ledelse de reelle
fagfolk på området, nemlig døve
pedagogene, hvorav en flerhet i dag
har studert sitt fag i utlandet og som
gjennom sitt daglige arbeid vet hvor
skoen trykker. I sin skrivelse til de
partementet konkluderer Hjemmet
for Døve's ledelse med at den står
til disposisjon for departementet
under den forestående utbygging av

be dem om å være landsmøtets sen
debud tilbake til Gol. De skal hilse
far sin og takke, og de skal hilse
ordføreren og hele Gol herredstyre
og takke. Far deres har gitt grunnen
til det nye kurssentrum, og Gol
kommune har besluttet å føre fram
vei, vann og kloakk til husturten.

Ja, enda mere: Gol kommune vil
bekoste oppmåling og bistå med ut
skriving og kontroll av anbud og

døveskolene med «all den erfaring,
kunnskap og hjelpemidler vi har til
rådighet», og når disse herrer altså
klart dissenterer fra døvepedagoge
nes innstilling gjennom Spesialskole
rådet, ligger det jo innbygget i denne
uttalelse at de anser seg høyere kva
lifisert som rådgivere enn døvepeda
gogene, også når det gjelder døve
skoler for «normale» døve.

For oss foreldre er det trist å kon
statere den manglende samarbeids
ånd fra et hold, som vi skulle ha
grunn til å tro hadde de døve barns
velferd som høyeste prioritet. Vi
håper imidlertid at departementets
syn, slik som det framgår av stor
tingsmeldingen, ikke blir påvirket
av dette «bakholdsangrep» fra døve
kirkens øverste ledelse, men at det
nå vil bli satset for fullt på å bringe
døveskolene opp på det samme plan
som landets øvrige skoler, uten ytter
ligere forsinkelse.

føre tilsyn med selve byggingen.
Gol kommune, det er det folkevalgte
herredstyret og det er ingeniører og
medarbeidere i kommunens admi
nistrasjon.

Vi takker dem alle. Vi tar det som
et godt tegn på at myndighetene i
sin alminnelighet er mere opptatt av
omsorgen for handikappete enn noen
gang før.

Vi vet at Stortinget snart skal be
handle handikaptspørsmålet på bredt
grunnlag. Alt det som Stortinget be
slutter, finner sitt uttrykk i lover
og paragrafer og bestemmelser som
embetsverk og tjenestemenn må et
terleve.

Det må være å håpe at det kom
mer klart til uttrykk i Stortingets
beslutninger om handikappetes sa
ker at alle som har med handikappe
te å gjøre, først og sist skal være
opptatt av de menneskelige ting. Vi
må slippe paragrafrytteri og bok
stavtrelldom. Vi må ikke alene få
reform av bestemmelser, men reform
av måten å håndheve bestemmelser
på.

Det 'har gjort seg gjeldende mange
syn på handikappete. Ord som re
habilitering og attføring har funnet
vei inn i vårt språk og gjennom språ
ket inn i vår tankeverden. Også ord
som omskolering. Det er viktig at et
lovverk og at offentlige bestemmel
ser bruker et riktig ordvalg, en riktig
terminologi.

På en kongress som nettopp ble
holdt i Tyskland, vakte det beret
tiget oppsikt at man valgte å bruke
ordet eingliederung, innlemmelse i
samfunnet av alle de handikappete,
framfor å bruke noen av de ordene
jeg nyss nevnte. Det det gjelder er
å innlemme de handikappete i sam
funnet. Det er en oppgave som ikke
faller ensidig på myndigheter, på
autoriteter, på embetsmenn og tje
nestemenn. Det er en oppgave som
med like stor tyngde faller på oss
alle. På myndighetene ligger der dog
et hovedansvar for at alle ting blir
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løst riktig i prinsippet. Mange de
partementer er med på å legge for
holdene til rette. Kirke- og under
visningsdepartementet har det vik
tigste ansvar for undervisningen. So
sialdepartementet har det ikke mind
re viktige ansvar for omsorgen. Kom
munaldepartementet har ansvaret
bl. a. for de handikappetes boligfor
hold, og Industridepartementet må
beskjeftige seg med alle spørsmål
vedrørende arbeidsmulighetene. Det
er til disse departementene våre or
ganisasjoner kan vende seg med sine
forslag og med sine krav. Det er for
slagene og kravene departementene
tar opp til behandling og gjør til sine
forslag overfor Stortinget.

I de aller fleste tilfeller kommer det
et viktig spørsmål inn i bildet:
Spørsmålet om penger. Alle de nevn
te departementene må gå til Finans
departementet for å få penger. Fi
nansdepartementet har en veldig vik
tig hjelpefunksjon. Det skal hjelpe
Stortinget til å treffe så vidtgående
beslutninger fra år til år som vi har
råd til å gjennomføre ved hjelp av
de pengene som betales til staten
ved skatter og avgifter.

Det kan være nyttig at vi benyt
ter oss av den rett vi har i et folke
styre til ved en leilighet som denne
å peke på at vi venter at Finans
departementet skal utfylle sin hjelpe
funksjon på en slik måte at det ikke
blir dem som i virkeligheten bestem
mer hva som skal være kulturpoli
tikk og hva som skal være sosial
politikk i Norge. Stortinget må treffe
ikke bare den formelle, men denfak
tiske beslutning, bygd på folke
viljen.

Beslutningene på Norske Døves
Landsforbunds landsmøte er en del
av folkeviljen, en del av det som de
styrende myndigheter og Stortinget
må ta hensyn til.

Det er viktig for de døve at de
selv bestemmer seg for rekkefølgen
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som deres oppgaver skal løses i. De
må regne med at myndighetenes in
teresse for de døves saker gir seg
utslag i mange spørsmål. Spørsmå
lene stilles til de døves ledere, og de
må kunne svare klart og greit. De
må kunne gjøre det i trygg forviss
ning om at de har hele flokken av
Norges døve bak seg i samdrektighet.
I et hvert samarbeid kommer der
forskjellige viljer til uttrykk. I et
samarbeid mellom de døve og myn
dighetene kommer forbundets vilje
til uttrykk på en måte. Beslutnin
gene kommer til å bli truffet om de
ting hvor viljene møtes. Noen fester
seg mest ved at de døve har pro
blemer. Andre fester seg mest ved at
de døve har sine muligheter. Hvis vi
konsentrerer oss om mulighetene
mer enn om problemene, kommer vi
nærmere en lykkelig løsning. Vi ten
ker lettere godt med et forventnings
fullt smil på leppene, mens vi tenker
tungt og vanskelig med nyver i
pannen.

La oss derfor i det året vi går inn
i være på vakt for alle mulighetene,
og la oss med glede forfølge mulig
hetene. La oss bygge på mulighetene.

Jeg sa at 50.000 norske speider
gutter og -jenter har besluttet å gi
sitt arbeid til de døve. Dette betyr
også at 50.000 nye unge mennesker
begynner å interessere seg for de
døve. En slik interesse er begynnel
sen til en helt ny situasjon. Det er
begynnelsen til at flere andre forstår
bedre hva det vil si å være døv.
Den interesse som andre legger for
dagen for de døve må finne gjenklang
hos de døve, som må møte de andre,
de unge, med tillit. De må slippe de
unge inn på livet av seg. De må la
dem få lov til å spørre, la dem få lov
til å dyrke interessene. Det å forstå
er noe av det vanskeligste og vik
tigste i verden.

De døve har i alle år måttet ty til
tegnspråket som et middel til å gjøre
seg forstått. Tegnspråket er enkelt.
Det er praktisk, og det er tusen språk
på en gang. Det er bare det at tegn
språket alene ikke er nok. Munn
avlesing alene er heller ikke nok.
Man trenger i dagens samfunn ofte
til å ha samband over lang avstand.
Her har de hørende i flere genera
sjoner hatt telefonen. Her kan de
døve i Norge snart få de talende
fingre. Vi har i årtier hatt fjern
skrivermaskiner, som forbinder en
masse kontorer med hverandre. Det
er nå sendt brev til Samferdselsde
partementet om å medvirke til at
det kommer slike fjernskrivermaski
ner i døvehusene, der hvor de døv~

har egne foreningshus, samt på
Andebu og på Nordstrand, slik at
døve kan snakke med hverandre ved
hjelpe av fingrene på skrivemaski
nens tastatur. Det kan bli viktig i
familieanliggender og i forenings
saker, som i viktige forretninger.

Til slutt vil jeg bare si dette: Det
er meget mere vi alminnelige men
nesker kan få til enn det vi mange
ganger tror selv. Det viktige er at
vi er klar over styrken i et fellesskap.
Det er viktig at våre døve ledere er
klar over hvor sterke de er i felles
skapet, og at de har fellesskapet bak
seg, også når de går alene, når de
går foran i merkesaker. Vi må alle
passe på at de ikke blir ensomme
når de går foran. Det er bare når vi
holder følge med dem at vi alle kom
mer like langt og like fort fram.

La oss slutte med å si til våre le
dere, våre tillitsmenn - med et løfte
om at vi vil holde følge på veien
framover - la oss si det meningsfulle
og sterke ordet: Takk!

1'ffario d'Agata og hans leone.

Hyllest til døv eks
verdensmester

boksing
Mario d'Agata, berømt som tidli

gere verdensmester i bantamvekt,
er blitt hedret med tittelen ridder,
for sine fortjenester for republikken
Italia ved sportslig innsats. Hans
landsmenn mener at han vel har
fortjent denne italienske æresbevis
ning. Han tilkjempet seg sin veI;dens
mestertittel i 1956 ved en storartet
seier over den franske verdensmester
Choen i Roma. Denne kampen be
geistret tusener av tilskuere ved rin
gen og millioner ved fjernsyn-skjer
men.



Landsmøtets deltakere foran Bragernes kirke.

LANDSMØTET I DRAMMEN
Kristi Himmelfartsdag opprant

med et vær som bar bud om regn
og sol i avveksling for dagen og da
gene framover. Da døve fra fjern og
nær strømmet oppover Kirkegaten,
fikk de et vakkert skue mot Bra
gernes kirke og omgivelsene. Denne
mursteinkirken med sine spisse spir
har en vakker bakgrunn i Brager
nesåsen, en konstellasjon en må lete
lenge etter maken til. Oppe på kirke
bakken så en, når en snudde seg, ut
over «flommen» av norske flagg på
torget og broen. Med disse flagg ville
Drammen kommune gjøre ære på
døves landsmøte.

Gudstjenesten i Bragernes kirke
var innledningen til landsmøtet.
Pastor C. Bonnevie-Svendsen for
rettet. Tegnkoret fra Døves Kirke i
Oslo, i sine hvite kapper, kastet
glans bver gudstjenesten. Det var
mange der. Ordføreren i Drammen
var der også. Presten talte om Kristi
himmelfart. Det var en guddomme
lig hendelse, denne himmelfarten.
Noen skjønner det ikke og tviler.
Det var ved denne anledning Jesu
ord til disiplene falt: Gå ut og gjør
alle folkeslag til mine disipler og lær
dem å holde alt det jeg har befalt

dere». Presten minte om at det er
Jesu befaling og at det gjelder her i
Norge like meget som i Kina.

Etter gudstjenesten samlet en seg
på trappen ute på kirkebakken til
fotografering.

Så baga en seg i flokk og følge til
Snorre kino. Der var det åpnings
møte. Mellom blomster på scenen
ønsket formannen i arrangements
komiteen, Finn Johansen, velkom
men, spesielt Drammen bys ord
fører, Hagbart Kylland. Samtidig
takket han kommunen for den ære
man viste landsmøtet ved å heise
flaggene til topps, og for bidrag gitt
til landsmøtet.

Etterpå ønsket ordfører Kylland
velkommen til Drammen by. Og så
kom forbundsformannen, Eilif Ohna,
og holdt selve åpningstalen. Her kom
han inn på aktuelle saker landsfor
bundet arbeider med og problemer
som en prøver å løse.

Til slutt ble filmen «Mandy» vist
fram. Det er en gripende engelsk
film om en liten døv pike som ble
pådratt komplekser på grunn av for
skjellige uheldige forhold og den tra
giske uenighet mellom foreldrene om
oppdragelse og skolegang. Men til

slutt kom piken seg over komplek
sene, takket være en døvelærers om
sorg fot henne og fornuftig opplæ
ringsmetode. Filmen ble vist her i
landet like etter krigen.

Etter åpningsmøtet tok en 1 12
times pause før en tok fatt med for
handlingsmøtet på Central HoleIl.
Central Hotell ble selve sentrum for
landsmøtet i de 3 dagene. Foruten
forhandlingsmøtene ble del' etab
lert «kontor», og der spiste og over
nattet alle delegerte. Så hotellets
navn passet godt. Inne i forhandlings
salen var bordene plasert litt fra
hverandre, med navn på foreningene.
På talerstolen hang en transparent
med forbundsmerket. Tegningen var
Reidar Øverland mester for. I rom
mene som støter til salen befant det
seg mange døve som var kommet
som turister. Landsmøtet skulle nå
være arbeidsmøte, men likevel kom
turister, vel fordi det hadde vært
moro på landsmøtene før, og at de
gjerne ville oppleve dette igjen.

Om kvelden var det velkomstfest
på Central Hotell. Menyen bød på
koteletter og karamellpudding.
Drammen og Omegns Døveforenings
formann, Ragnar Woll, holdt vel-
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Karsten Samuelsen, Eilif Ohna, Finn Johansen og Albert Breiteig, med landsmøterepresentanter i bakgrunnen.
(Foto: «Fremtiden», Drammen.)

komsttalen og avsluttet med et par
skolehistorier om sin skolekamerat,
forbundsformann Eilif Ohna. Det
fikk latteren til nær å løfte taket.
Etter middagen samlet en seg igjen
i salongen, denne gang over kaffe
og vin. Hele kvelden forløp i fin
stemning.

Fredag, dagen etter, var det hyg
gekveld på Spiraltoppen. Først tok
vi buss gjennom tunnelen, som i ca.
7 omdreininger oppover førte bussen
opp i dagen på toppen. Når det er
klart vær, er det fin utsikt over de
frodige Eiker-bygdene og de blå fjell
med hatter av snø i det fjerne. Men
akkurat nå var det lavt skydekke og
litt regn. Likevel så vi under sky
laget innover den brede elven med
tømmerflåtene, fabrikker, bonde
gårder osv.

På Spiraltoppen var en restaurant
reservert for landsmøtedeltakerne.
Menyen bød på koteletter. Rolf Han
sen fortalte etter middagen spiral
veiens historie og om spiraltrollet.
Historien om spiralveien går i kort
het ut på at da kommunen trengte
pukk til gater og veier, unnfanget
byingeniøren den ide at for å spare
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naturen i Drammens nærhet for
stygge sår, skulle en sprenge tunnel i
spiral oppover til toppen. Dyrere
ble pukken jo, men det betalte seg
mangfoldige ganger tilbake som følge
av den nye turistattraksjon av rang
som spiralveien er blitt.

Lørdag aften var det avsluttings
fest på Drammen Børs. 145 gjester
innfant seg, med ordfører Hagbart
Kylland og frue i spissen. Festens
hovedtaler var Egil TresseIt. Menyen
bød på aspargessuppe, svinestek,
is og kransekake, samt øl og vin.
Finn Johansen ønsket velkommen
og overlot ledelsen til Karsten Sa
muelsen, som straks lovte at det
ikke skulle bli mange taler, noe som
alle syntes var riktig, ut fra tidligere
erfaringer. I denne flotte festsalen
var stemningen allerede fin. Og ma
ten smakte. Så steg toastmasteren
opp på en stol, slik at alle kunne se
ham. Han meddelte at det var kom
met et telegram, og han leste det opp.
Det var en hilsen fra kong Olav til
landsmøtet. En skål for kongen ble
deretter utbrakt.

Ordfører Hagbart Kylland takket
for at han hadde fått være med på

gudstjenesten, åpningsmøtet, og han
gledet seg til denne kvelden. Han
kom bl. a. inn på lokale-behovet dø
veforeningen i Drammen har og lovte
kommunal bistand.

Egil Tresselt var noe utenom det
vanlige for oss. Med Konrad Rende
dal som tolk, holdt han en meget
spirituell tale som vi alle følte oss
revet med av. Jeg tror ikke jeg skal
komme inn på talen hans, for jeg
gjør regning med at den vil komme
i Tegn og Tale.

Og så kom forbundsformannen,
Eilif Ohna, med høydepunktet på
festen. Han meddelte at Finn Johan
sen gjennom 34 års virke i Drammen
og Omegns Døveforening og 20 år i
landsforbundet hadde gjort en frem
ragende innsats for Døvesaken. Og
Finn Johansen var nå til denne fes
ten funnet verdig til den høyeste ut
merkelse. Under stor applaus festet
forbundsformannen på Finn Johan
sens bryst landsforbundets heders
medalje i gull.

Da en hadde roet seg etter applau
sen, trådte en stund senere Rei
dun Veddeng fram. I velvalgte ord
takket hun Drammen og Omegns



Døveforening for utmerket arrange
ment og overrakte blomster til døve
foreningen og arrangementskomite
en.

Den utmerkete toastmaster Sa
muelsen leste så opp telegram fra
redaktør Thorbjørn Sander og for
mann Olav Haug fra Skien-Telemark
Døveforening. Pastor Hammer tak
ket til slutt for maten.

Etterpå ble salen ryddet. Til et
3 manns orkester ble det dans og
polonaise samt hyggeprat ved bor
dene i rommene ved siden av. En
vellykt fest.

Søndag 22. mai var det Unge
Døves Kulturdag. Arrangementet
var lagt til Drammen Teater. For
mannen i forbundets ungdomsutvalg,

Rolf Hansen, åpnet med en tale.
Det var ungdomsklubbene i Oslo,
Bergen og Drammen som hadde an
meldt deltakelse. De gjorde det bra
med oppførelse av teaterstykker, til
tross for at de ikke hadde penger til
kostymer og utstyr, og sist men ikke
minst, til slik instruksjon som Bergen
hadde fått av skuespillerinnen Hjør
dis Ring i Bergen i fjor da teater
stykket «Maskerade» ble oppført.
Men, som forbundsformann Eilif
Ohna sa, er dette en begynnelse. For
uten teaterstykker var det tale av
Toralf Ringsø om døves ungdoms
arbeid, og av Arne Nyberg om Flo
rence Nightingale.

Det var stoff i disse aktørene som
kan utvikles videre, men penger må
det til, til instruksjon, kostymer og

utstyr. Vi mener det må bevilges
penger fra staten, slik at vi kan få
glede oss over teaterstykker fram
ført av døve og for døve (og også for
hørende). R. W.

REFERAT FRA
FORHANDLINGENE

har det dessverre ikke vært mulig
å få ferdig til dette nummer, men
forbundskontoret regner med å ha
referatet ferdig i sin helhet til neste
nr. Red.

SISTE NR. FØR FERIEN
sendes ut ca. 5. juli. Stoff til dette

(nr. 13) må sendes snarest til redak
tøren. Husk at det bare kommer ett
nr. i juli mnd. Red.

ENDRINGER I LANDSSTYRET

DE SOM

På landsmøtet i Drammen ble hele
3 medlemmer i landsstyret avløst.
At dette skyldes vedtaket om opp
heving av soneinndelingen ved valg
til landsstyret, tviler jeg sterkt på 
i alle fall sett bort fra landsdelen
Nord-Norge. Trolig vil den nye situa
sjonen medføre at kandidater fra
nord p.g.a. liten nord-norsk repre
sentasjon vil få vanskeligheter med

KARSTEN SAMUELSEN
medlem i landsstyret siden 1959,

hvorav som nestformann og med
lem i arbeidsutvalget de siste 4 år,
ble etter eget ønske avløst. Med sitt
inngående kjennskap til saker og
spørsmål som vedrører Døvesaken
og sine erfaringer gjennom en lang
rekke verv i vårt organisasjonsliv,

å samle nok stemmer i konkurranse
med kandidater fra sør. Men på den
annen side må jeg ha lov å si at det
nye styret er minst like representa
tivt som det forrige, og at det med
3 fra øst, 2 fra vest og 1 fra midt og
nordover, mer enn noen gang tidli
gere gjenspeiler forholdsvis korrekt
fordelingen av de døve rundt om i
landet.

GÅR:
representerte K. Samuelsen en styr
ke i forbundsarbeidet. Samarbeidet
med ham i AU har vært meget godt,
og det er med glede vi ser tilb·ake på
utallige samvær i de 4 årene. Vi hå
per at den gode kontakten vil holdes
vedlike i årene framover.

KARL LUNDQVIST
ble valgt inn på landsmøtet i Skien

i 1956 og har således fungert som
medlem i landsstyret i 10 år. For
oss har det vært en glede å ha K.
Lundqvist som kollega, ikke minst
fordi han ytterst sjelden har latt sine
patriotiske følelser ta overhånd, men
derimot alltid sett på arbeidet for
landets døve i sin helhet. Når K.
Lundqvist nå er avløst, behøver det
ikke å bety slutten på kontakten
mellom landsforbundet og de døve i
nord. Gjennom Nord-Norge-utvalget
har vi på den ene side mulighet til

på gjensidig basis å bevare kontak
ten og på den andre side har Lund
qvist med sine medarbeidere i ut
valget den mulighet å utøve større
innflytelse i arbeidet for og blant
døve i Nord-Norge.

SVERRE LINDQUIST
ble valgt inn for 2 år siden. Det

ble således en kort periode, men vi
må ikke glemme at det ikke var hans
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Flinke byggmestre

E.Ohna.

Hun snudde seg
I søvne, og alt
var iorden

til alles tilfredshet. Utenom dette
har han deltatt meget i foreningslivet
i Drammen, bl. a. som foreningsfor
mann i en årrekke.

Som formann i landsstyret vil jeg
takke de 3 uttrådte for den tiden
vi har arbeidet sammen i landsstyret.
De oppgaver som vi sammen tok
opp og gjennomførte, er resultat av
et samarbeid som var både intimt
og åpenhjertet. Det har vært en fin
og givende tid for meg, som jeg
med glede vil huske.

Hjertelig takk!
J eg ønsker de 3 nye velkommen i

landsstyret, og personlig vil jeg ut
tale min overbevisning om at sam
arbeidet vil bli minst like godt som
det har vært i det forrige styret.

Hjertelig velkommen!

Et døvt ektepar fra Argentina
reiste med en døv venninne fra Cali
fornia i bil fra California til Florida.
Underveis overnattet de på en cam
ping-plass, og tidlig om morgenen
kom plass-vakten og spurte dem om
de alle var døve. -«Ja, stokk-døve!»
Da lo vakten og fortalte at kl. 2
om natten hadde bilhornet deres
tutet lenge og kraftig. Alle folkene
på campingplassen våknet og kom
løpende for å se hva som var på
ferde og for å hjelpe hvis nødvendig.
Men så var det bare damen fra
Argentina som hadde lagt foten sin
på bilhornet. Hun snudde seg i søv
ne - og alt var igjen i orden!

(Det er vel å foretrekke at døve
kjøp bil med horn som bare vir
ker når motoren er i gang. - Red.'s
bemerkning.)

33 elever ved Camberg døveskole
i Frankrike har i løpet av 9 måneder
laget en nøyaktig modell av skolen.
Alle dører og vinduer kan åpnes.
Deres eneste materiale har vært fyr
stikker og lim, og det gikk med
125.000 fyrstikker.

for sin innsats i Oslo-foreningen,
først som kasserer og senere som
formann. Med S. Lindquist har sam
arbeidet vært behagelig og en glede
for oss.

TORMOD ROPEID
er velkjent fra flere landsmøter

som representant for Stavanger-fore
ningen. For tiden er han også fore
ningsformann og sitter i forbundets
utvalg som arbeider med læreplaner
for kurs i tegnspråk for interesserte
hørende. Vi har ved flere anledninger
konstatert med glede at T. Ropeid
ikke er ukjent med de øvrige opp
gaver som landsforbundet arbeider
med, hvilket skulle tyde på at han
er levende interessert og følger med.

sete. Vi tviler ikke på at han med
sin kapasitet vil fylle ut tomrommet
etter den forrige nestformannen.

ROLF HANSEN
er tross sine unge år en velkjent

skikkelse på landsmøtene, og således
godt orientert om arbeidet i for
bundet. Også han er før trukket inn
i arbeidet, bl. a. som formann i ung
domsutvalget. Som leirsjef for den
6. nordiske ungdomsleir for døve,
i fjor, gjorde Rolf Hansen sin jobb

Hamar:
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DE SOM KOMMER:

første. S. Lindquist hadde også i den
først tiden etter frigjøringen sete i
landsstyret, og han var således ikke
ukjent med forbundsarbeidet. Men
på den annen side er han mere kjent

JOHN VIGRESTAD
Det er sant nok at J. Vigrestad er

ny i landsstyret, men på den annen
side er han ingen ny mann. På lands
møtet i Stavanger 1959 kom han inn
i landsstyret, og etter 3 år gikk han
etter eget ønske ut. Men han fort
satte i landsforbundets tjeneste, bl. a.
som formann i TV-utvalget. Og nå
el' han kommet inn i landsstyret
igjen. På det konstituerende møtet i
landsstyret ble J. Vigrestad valgt
som nestformann og 3. medlem i
arbeidsutvalget (AU), der og under
tegnete og forbundssekretæren har

Larvik:

~....._-------."
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Av Kjell Omahr Mørk

filmå glimt (ta landomøtet

)
\

Det var med en ubestemmelig
følelse i magen jeg entret toget på
Vestbanen ca. kl. 8.20 torsdag mor
gen. Jeg hadde ikke sett noen kjente
på stasjonen; det var bare «dumme»
hørende der. Men jeg hadde ikke
sittet lenge før det kom kjentfolk.
Inn strømmet pastor Hammer, Ber
gens 3 representanter, A. Kallevig
og 2 av hans bysbarn, og Konrad
Rendedal.

Vi pratet og diskuterte oss fram
til Drammen, hvor vi kom ca. kl.
9.30. I samlet flokk gikk vi til Central
Hotell, der vi fikk tildelt våre rom.
Landsmøtekassereren benyttet an
ledningen til å gjøre et betraktelig
innhogg i vår pengebeholdning. Det
viste seg at jeg skulle dele rom med
Nils Gjerstad.

Sa gikk vi i kirken. Pastor Evjen
Olsen har gjort et flott arbeid med
tegnkoret, synes jeg. Pastor Bonne
vie-Svendsen preket. Etterpå spiste
vi middag på Torgkafeen.

Selve forhandlingsmøtet begynte
kl. 15. Det var en livlig aktivitet!
En hyllet nok det gamle prinsippet
«mot i brystet, vett i pannen ... »,
ihvertfall ved de bordene som var
oppstilt i talerstolens umiddelbare
nærhet. For der satt representatene
for de foreninger som hadde mer enn
en utsending. Jeg synes at de repre
sentanter som møtte alene for sin
forening var litt redde for å ta ordet.
Siden dette landsmøtet er betegnet
som et arbeidsmøte, så har en vel
ikke ferie? Jeg mener: En skal ikke
bare sitte og tvinne tommeltotter.
De ikke-stemmeberettigete var også
svært tause av seg, når unntas en
person.

Kvelden ble avsluttet med en
bedre middag på Central Hotell.
Bl. a. fikk vi høre litt om Ohnas
skoletid, og det var ikke rart at det
ble humret og ledd bortover! - Så
holdt Rendedal takk-for-maten-tale.
Han syntes maten var god, men det
var litt kraftig kost: Koteletter a
la Drammen. I Bergen spiser de så
mye fisk, og det er lettere kost.

Etter middagen stakk Per Chr.
Larsen og jeg av. Vi gikk på kino 
for vi syntes at de delegerte (repre
sentantene) var litt kjedelig selskap!
- Da vi kom tilbake, satt en ennå og
pratet i sjømannsforeningens lokaler
(hotellets festlokale).

Nils Gjerstad og jeg avsluttet kvel
den med en hyggelig prat på senge
kanten. Vi diskuterte tegnspråk
komiteen, der han er formann, tegn
språkets bruk, eller skal vi si mang
lende bruk, i døveundervisningen
o.a. Men så sovnet Nils, han hadde
jo hatt så lang og kjedelig reise. Selv
leste jeg litt før jeg slukket lyset.

*
Fredag opprant med strålende

regnvær (mye verre enn i Bergen,
som bergenserne sa). Jeg spiste med
brakte karbonadesmørbrød på senga.

Stemningen i forhandlingssalen
var ikke så god som første dagen,
men nevnes må det at Trondheims
Geir Jensen gjorde flittig bruk av
talerstolen, selv om han ofte talte
«Ohna midt i mOD)! En behandlet
de innkomne forslag.

Ute styrtregnet det. Finn Jo
hansen hadde nok ikke fått det øns
kete medhold hos værgudene. Sol
gudinnen holdt seg godt skjult bak
et tykt forheng av skyer. Stakkars
bergenserne! De kom jo fra asken
i ilden! Hjemme hadde de jo pent
vær, og i god tro lot de paraplyer og
regntøy være hjemme. Det fikk de
angre bittert! Nils hadde nok blitt
gjennomvåt, hadde han ikke fått gå
under min beskyttende paraply!

Vi var en hel flokk døve som
spiste sammen på en kafeteria. Ved
et sidebord satt Sverre Lindquist og
frue, Aud Grut-Løvig med kavaler,
m. fl. Praten gikk livlig de to bor
dene imellom, men da jeg spiseT når
jeg spiser (prat er bannlyst), så opp
fattet jeg ikke så meget. Men nytt
for meg var det at Nils er lærer ved
yrkesskolen i Bergen.

Oss imellom diskuterte vi heders
medaljen. Vi var enige om at den
skal henge høyt, på linje med Kon
gens fortjenstmedalje eller Den kon
gelige St. Olavs orden! Den må ikke
bli noe «blikkskrammel» som alle og
enhver kan få! I og for seg er det
en sympatisk tanke at den skal
kunne utdeles «post mortem», men
hedersmedaljen må likevel ikke bli
noen gravskrift.

Om kvelden tok vi bussen opp til
Spiraltoppen Restaurant for å spise
middag. Finn Johansen ønsket vel
kommen. Gid maten ville smake. Så
fortalte Rolf Hansen litt om Spira-

lens historie, før vi tok fatt på bor
dets gleder. Menyen var den samme
som kvelden før: Deilige koteletter
med tilbehør, pluss kaffe og kaker.
Spør om det smakte!

Praten gikk livlig. Jeg satt sam
men med Lorents Ness, Geir Jensen,
Per Chr. Larsen og herr Fylling
under middagen. Vi diskuterte for
holdene i Trondheim, særlig i idretts
laget, der Geir er formann.

Ved kaffebordet hadde vi en an
nen sammensetning; det var Per og
jeg, Svein Ivar Skogstad fra Narvik
og en for meg ukjent ålesunder.
Møre og Romsdal var forresten me
get godt representert ved landsmø
tet, når vi tar avstanden og fore
ningens medlemstall i betraktning.
Det var hele fem som hadde fulgt
Magne Lid nedover. De hadde brukt
fly. Jeg tar hatten av for dem! Slik
skal det være i en driftig forening,
og det må denne uten tvil være!

Per Chr. og jeg brøt opp ved 22
tiden, men det fortalte jeg om i for
rige nummer.

*
Lørdag ble for meg en meget

hyggelig dag. Jeg fikk tilbake troen
på menneskene! 16. mai hadde jeg
kjøpt meg nytt kamera med blitz
i anledning landsmøtet. Etter to
gangers bruk onsdag, sviktet blitzen.
Det var nok noe dårlig de hadde
prakket på meg i butikken.

En av de i Drammen boende foto
grafer hadde tatt bilde av oss på
kirketrappen onsdag. Likeledes had
de han fotografert oss ved bordene
på Spiraltoppen. Sammen med Per
gikk jeg til hans flot.te butikk i Torg
hallen. Blitzen var og ble kaputt,
men ekspeditøren var så elskverdig
kostnadsfritt å låne meg en blitz,
da han fikk høre hva det gjaldt. Vi
skulle jo ha fest i «Børsen» om kvel
den, og skulle jeg så bli sittende igjen
uten et eneste bilde?

Været var bedre i dag. Det blåste
nok litt, og flaggene på bybrua
smalt i vinden, men det var da sol
skinn av og til. Flaggene, ja. Dram
men by hadde velvilligst skapt festi
vitas over landsmøtet ved å flagge
for oss. Vi setter pris på det, og det
er hyggelig å se det pene norske
flagget! Nå var det jo også sanger
møte i Drammen, men vi våger like
vel å tro at det var oss døve flag
gingen gjaldt! En takk til Drammen
by, og især til Brannvesenet, som
hadde den sure jobben med å heise
og fire flaggene, samt å sørge for at
de tørket over natta!

Og så var det F-E-S-T! - Og i
hvilket lokale! Da jeg var russ, var
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NYTT FRA FORENINGENE

jeg på fester både på Grand Hotell
og i Shippingklubben i Oslo, men
jeg synes sannelig at «Børsen» (St.
Olavs Klubb) kan hevde seg med
glans i konkurransen! Den brede
trappen opp til døren, den teppe
belagte trappen opp til garderoben,
det første glimt av festsalen fra «bal
kongen» ved garderoben. Ned trap
pen igjen og inn i de tilstøtende rom.

Det ble servert en utsøkt middag
bestående av aspargessuppe, så svi
nestek med grønnsaker og poteter,
til dessert iskake og kransekake! Et
glass portvin fikk vi også.

Nevnes bør det vel at mens vi
spiste, ble det Drammen byen stor
heder tildel: Finn Johansen ble til
delt forbundets hedersmedalje i gull!
Det var dessuten taler av Dram
mens ordfører og Egil Tresseit, med
Rendedal som tolk. Tresselt nevnte
bl. a. «Speiderjobben» og døvesent
ret på Gol.

Men alt var ikke bare fryd og
gammen, skulle det vise seg! Lands
styret nærer en slange ved sitt bryst:
Thor Gisholt! Jeg anklager deg!
Hvilken rett hadde du til å stikke
av med min borddame? Rett nok
sitter du i landsstyret, men det er
ingen skjellig grunn til å utøve en
slik udåd! Det finnes en annen Tor,
han med hammeren. Måtte han slå
deg i hodet!

Etter middagen ble det servert
kaffe. Den gode (????) Thor satt
med min dame i armkroken og gjorde
narr av meg! Øvrige ved bordet var
Reidun Veddeng, som jeg hadde en
lengre samtale med (vi diskuterte
høyskoleutdannelse for døve. Som
kjent har jeg prøvd å studere teologi,
men dette har strandet p.g.a. de
hørendes innstilling til spørsmålet),
Helge Kjølleberg, Olav Vik, og søs
kenparet Fylling fra Alesund. Vi
hadde det hyggelig, helt til guttene
plutselig fikk et «ærend» å utføre.

Jeg vandret litt rundt og kom inn
i de «indre gemakker», dvs. der hvor
kongeportrettene henger. Her møtte
jeg landsmøtets filosofiske innslag,
nemlig Arne Birkenes fra Kristian
sand. Vi diskuterte undervisnings
systemet, selve opplegget ved døve
skolene. Vi var enige om at det hele
ikke var så bra, slik det er lagt opp
i dag (og hvem er vel ikke det ?), og
vi enedes om at skulle det nå gjøres
noe, møtte vi finne nye retnings
linjer å arbeide etter. Et forsiktig
bruk av tegnspråket ville ikke være
av veien, og «fingerspelling» kunne
vel også forsøkes brukt.

Senere på kvelden kom vi to sam
men igjen, og det var da samtalen
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virkelig begynte! Med det samme
forsto jeg ikke helt hva han pratet
om, for jeg hadde ikke ventet å høre
noe slikt på landsmøtet; vi snak
ket altså om vår tidsalder, som jo
kalles «atomalderen». Så sammenlik
net vi med forholdene i Oldtiden.
Selve leveforholdene har nok for
andret seg, men menneskene er stort
sett de samme. Og hvordan vil det
bli senere? Hvilken tidsalder vil
komme etter denne? Kanskje lys
alderen? Som kjent opererer en i
verdensrommet med lysår. Et lysår
er den strekning det tar lyset «å reise»
i ett år, og det er så langt at det vil
ta menneskene flere år å reise den
samme strekningen, selv med raket
ter. - Kanskje vil menneskene bo
sette seg på planeter som er flere
lysår borte - kanskje vil Jorden bli
ødelagt, bli en sol. For solen var
egentlig en planet, sier vitenskaps
mennene. Men så ble den sprengt
i stykker. Det var trykket inne i
solen som sprengte den i stykker.
Slik kan det også gå med jorden,
men det vet vi ikke noe om i dag.
Så kanskje er det best ikke å tenke
for mye på dette problemet, ble vi
enige om.

Klokka var ca. 2 om natten da vi
avsluttet vår samtale. Mens vi hadde

DRAMMEN
Drammen og Omegn Døveforening har

sammenkomster på Melkebaren 16. juni og

23. juni.

Skal du på ferie
på Sunnmøre i år?

Feriehjemmet «Steinhammer» i Brusdal

(14 senger) eies av Møre og Romsdal Døve

forening og Iigger omtrent 20 km fra Ale

sund. Feriehjemmet har et naust med 2 ro

båter. Stedet ligger ved Brusdalsvatn i et

skogterreng med spredt gran-, furu- og

bjørkeskog. Omgivelsene er vakkert fjell

terreng. Fiske i Brusdalsvatn, fritt for

gjester. Mulighet for fiske i andre mindre

vann på fjellet innen rekkevidde til fots.

I Brusdalsvatn er en god bestand av ørret,

bra kvalitet (vanlig bekkørret og fjellørret).

Fisket foregår både fra land og fra båt

i Brusdalsvatn. Båt til gratis disposisjon for

gjester. I Brusdal finnes mange gode tur

muligheter, og en kan bade nedenfor hytta,

etter ønske.
De som ønsker å reise til feriehjemmet

«Steinhammer» i Brusdal, bør skrive til

hyttesjef Ole Solsletten, Spjelkavik pr.

Alesund.

pratet, hadde de andre unge danset,
ja flere av de eldre med. Især er
Olav Vik litt aven danseløve når
han kommer i den rette stemningen,
og det gjør han når Turid Sandvik
finnes for hånden! De gamle er tross
alt eldst!

Men dette var den tredje festen
på rad, og mange var det nok som
begynte å lengte «hjem» til køya. Det
var da også flere som etter hvert brøt
opp, men jeg må bekjenne at vi
yngre var litt mer utholdende. Like
vel, slutt var det ikke da jeg gikk!

Dette var punktum finale for mitt
første landsmøte. Det var en ufor
glemmelig opplevelse. I Drammen har
en nettopp de rette betingelsene for
å arrangere et slikt møte. Byen er
ikke for liten, men heller ikke for
stor. Sammen med det drammenske
lynnet, som i motsetning til det ber
genske består av lutter sol i sjel og
sinn, har disse to betingelsene bidratt
til å skape en festlig ramme rundt
et ellers kanskje noe hverdagslig og
kjedelig(?) arbeidsmøte. Drammen
og Omegns Døveforening kan med
rette være stolt av å ha stått som
vertskap for dette landsmøtet, sam
tidig som foreningen kan rette en ut
fordring til den neste arrangøren:
«Gakk du hen og gjøre likedan!»

Hamar og Omegn Døveforening
holder

St. Hans-moro

på feriehjemmet «Mjøsgløtt», lørdag

25. juni kl. 18.

Dans - lek - konkurranser
Pølsesalg - forfriskninger. - Uten bys

hjertelig velkommen

Program for Bergen
20/6 ma: Ungdomsklubben.

21/6 ti: Dameklubben.

22/6 on: DIK medlemsmøte kl. 19.30

23/6 to: Stengt. (St. Hansaften.)

25/6 lø: Idrettsklubben, St. Hans-fest på

hytta.

28/6 ti: Servering.

30/6 to: Servering.

5/7 ti: Brussalg.

7/7 to: Brussalg.

FERIELUKKING, til vi åpner igjen tirsdag

2. august.



UNGDOMSLEIREN FOR DØVE 1966
på $agavolJ Ungdomsskole, Gvarv i Telemark, fra 10. - 17. juli

-~

Lørdag 9. juli:
Ankomst,
fritt samvær,
aftens.

Søndag 10. juli:
kl. 9.00 Frokost.
» 10.00 Åpning av leiren vi

leirsjefen, Rolf Han
sen.

» 11.00 Andakt vi døveprest
Ragnvald Hammer.

» 12.00 Idrettsleker, deretter
bad.

» 14.00 Middag.
» 16.00 Kaffe.
» 16.30 Foredrag «Norges

unge døve», vi for
bundsformann Eilif
Ohna.
Deretter spørretime.

» 19.00 Aftens.
» 20.30 Flagget fires.

Oslo-program (lag
konkurranse).

Mandag 11. juli:
kl. 8.00 Revelje, morgen-

gymnastikk
» 8.45 Flaggheising.
» 9.00 Frokost.
» 10.00 Innledningsforedrag

«Døveungdommens
plass i foreningslivet»
vi Anne Gloslie.
Gruppearbeid.

» 13.00 Bad.
» 14.00 Middag.
» 16.00 Kaffe.
» 16.30 Fellesmøte med rap

porter fra gruppear
beidet. Konklusjon
Idrettsleker.

» 19.00 Aftens.
» 20.30 Flagget fires. Ber

gensprogram (lag
konkurranse)

Tirsdag 12. juli:
kl. 8.00 Revelje, morgen

gymnastikk.
» 8.45 Flaggheising.
» 9.00 Frokost.

kl. 10.00 Stort rebus-forhind
ringsløp (lagkonkur
ranse).

» 13.00 Bad.
» 14.00 Middag.
» 16.00 Kaffe.
» 16.30 Kurs ilagsregnskap

vi Thor Gisholt.
Kurs i «Hva-sier-Io
ven» vi Eilif Ohna.

» 19.00 Aftens.
» 20.30 Flagget fires.

Trondheim-program
(lagkonkurranse).

Onsdag 13. juli:
kl. 8.00 Revelje,

morgengymnastikk
» 8.45 Flaggheising.
» 9.00 Frokost
» 10.00 Innledningsforedrag

«Hvordan bør «Unge
døves kulturdager»
tilrettelegges?» vi
Geir Jensen.
Gruppearbeid.

» 13.00 Bad.
» 14.00 Middag
» 16.00 Kaffe.
» 16.30 Fellesmøte med rap

porter fra gruppear
beidet. Konklusjon.
Idrettsleker.

» 19.00 Aftens.
» 20.30 Flagget fires. Felles

program (individuell
konkurranse) .

Torsdag 14. juli:
kl. 8.00 Revelje,

morgengymnastikk.
» 8.45 Flaggheising.
» 9.00 Frokost.
» 10.00 Rebus-forhindrings

løp (stafett-konkur
ranse).

» 13.00 Bad.
» 14.00 Middag.
» 16.00 Kaffe.
» 16.30 Kurs ilagsregnskap

(forts.).
Kurs i «Hva-sier-lo
veID> (forts.).

kl. 19.00 Aftens.
» 20.30 Flagget fires. «Fritt

ord»-program.

Fredag 15. juli:
kl. 8.00 Revelje,

morgengymnastikk.
» 8.30 Flaggheising.
» 9.00 Frokost.
» 10.00 Debatt over emnet

«2 års program for
ungdomsarbeidet».
Innleder: Eilif Ohna.
Nominering av med
lemmer til Norske
Døves Landsfor
bunds ungdomsut
valg.

» 13.00 Bad.
» 14.00 Middag.
» 16.00 Kaffe.
» 16.30 Idrettsleker.
» 19.00 Aftens.
» 20.30 Flaggetfires.«Hvem

vet-mest»-program.
(Kunnskapskonkur
ranse for lag).

Lørdag 16. juli:
kl. 8.00 Revelje,

morgengymnastikk.
» 8.45 Flaggheising.
» 9.00 Frokost.
» 10.00 Kurs ilagsregnskap

(avslutting).
Kurs i «Hva-sier-Io
ven» (avslutting).

» 13.00 Bad.
» 14.00 Middag.
» 16.00 Kaffe.
» 16.30 Idrettsleker.
» 19.00 Aftens.
» 20.30 Flagget fires.

Leirbål, fakkel og
premieutdeling.

Søndag 17. juli:
kl. 8.30 Flaggheising.
» 9.00 Frokost.
» 11.00 Avslutting vi leir

sjefen. Flagget fires
under felles sang.
Hjemreise.

~--------------.."
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Berit (f. Lien) og Rolf Johansen,
begge Oslo, som giftet seg 16. mai.

FORLOVELSE
er inngått mellom Jan ilsen,

Strømmen, og Else Marie Christian
sen, Fagernes, nå Oslo.

som går stille i dørene. Vi gratulerer
med dagen og ønsker deg mange
gode år framover. R. V.

55 AR
Peder Eidem fyller 55 ar 22. juni.

Han er ækt trøndergutt, da hans
vugge sto i Trondheim.

Peder Eidem bodde noen år i
Oslo. Der møtte han sin Ael, født
Braathen. Men lengselen etter Trond
heim ble for sterk, og sammen flyt
tet de hit, hvor de nå har fått seg et
koselig hjem i Lillebergveien He.
Med sin bil har Peder fartet land og
strand rundt og fått sett meget av
det som vakkert er i naturen. Siste
vinte ble Ael og Peder velsignet med
en sønn, etter 12 års ekteskap, og
gleden i hjemmet er stor.

Vi gratulerer med dagen og ønsker
mange lykkelige ål' for Peder og hans
lille familie! R. V.

f,--,'t_~_Ø_D_SF_A_LL_.f]
KRISTEN KRISTENSEN

Du kjære, snille Kristen, som har
dradd på siste vandring - vi hadde
den lykken å kjenne deg, vår venn,
og hadde det så hyggelig og muntert
alle de gangene da du pratet på din
originale måte. Vi skjønte deg så
godt, og vi minnes de muntre og
lyse stundene vi var sammen med
deg. De vil bli gjemt, men ikke glemt.
Snart skal vi møtes igjen, og alltid
ha det strålende, vår venn.

Farvel, og på gjensyn!

Dine venner på Rjukan.

FORLOVELSE
er inngått mellom Aage Lauritzen,

Oslo, og Eva Marie Hansen, Bergen.

3-dobbelt bergensk sjakk-triumf
Stavanger fortsatt suveren i lynsjakk

FORLOVELSE
er inngått mellom Egil Haugen,

og Mona Rismyhr, begge Oslo.

FORLOVELSE
er inngått mellom Gjertrud Hau

gen, Rindal, og Hermund Lad,
Leirsund.

FORLOVELSE
er inngått 28. mai mellom Torill

Gonsholt, Siljan i Telemark, og
Reidar Øverland, Drøbak, begge f.t.
Drammen.

80 AR
Fru Karen Lorentzen, Ekeberg

veien 194, Nordstrandshøgda, blir
80 år 21. juni.

65 AR
fyller Elfrid Træet, Tankveien 12,

Trondheim, 1. juli. Hun er et elske
lig vesen som liker å strø om seg
med gaver og blomster. Både vår og
høst kommer hun med buketter til
dameforeningens møtekvelder og
pynter opp med dem på bordene.

Det er utrolig at Elfrid fyller 65
år. Med sitt mørke hår og pannelugg
skulle en ta henne for å være 40.
Elfrid er en av hverdagens heltinner,
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Døvemesterskapet 1966, som ble
arrangert i Stavanger i pinsehelgen,
28.-30. mai, ble meget vellykt. Dette
var et resultat som vi i første rekke
har Leif Skjeie som turneringsleder å
takke for. Vel, riktignok hadde han
en behagelig jobb, ikke minst på
grunn av spillernes gode humør og
rolige opptreden under turneringen,
men på den andre siden har vi det
forrige DM i frisk erindring, nemlig
at det skal lite til før det blir vrøvl.

Om selve turneringen kan en bare
konstatere at Bergens-spillerne sto
i en klasse for seg. Både Eilif Ohna
og Rasmus Rauset gikk gjennom
turneringen uten tap, førstnevnte
hadde 6 seire og en remis, og den
andre 4 seire og 3 remis. Den tredje,
Rolf Valla, besatte 3. plass, men han
er avgjort i tilbakegang. Friskheten
som tidligere preget hans spill, så vi
intet til. At han har gode muligheter
til en fortsatt positiv utvikling, er
udiskutabelt, men da må han ta seg
sammen og melde seg inn i en sjakk
klubb (hørende) der hvor han bor.
Om Alf Sakariassen må undertegnete
si at han er inne i en blindgate 
ihvertfall når vi taler om sluttspillet.
Her har våre gode Alf tapt kostbare
poeng. Han åpner bra, og overgan
gen til midtspillet er det intet å si

på, men så er det likesom slutt for
ham. I partiet mellom Alf og under
tegnete lå Alf noe over da slutt
spillet begynte, og her tilbød jeg
remis til tross for en merbonde, men
stillingen var opplagt remis. Men Alf
avslo, idet han mente å kunne opp
nå forvandling av sin ene fribonde,
men dessverre for ham kom han
aldri så langt som han hadde tenkt 
og trodd. For resten av deltakerne
skal vi helst trekke et glemselens
slør over deres innsats, og heller
håpe på bedre innsats neste gang.
Om DM i sin helhet må jeg konsta
tere at mesterskapet nok var det
svakeste, kvalitetsmessig sett, som
jeg noen gang har deltatt i.

Resultatet ble:
1. og døvemester

Eilif Ohna, Bergen 6.5 p.
2. Rasmus Rauset, B. 5.5 }}
3. Rolf Valla, B 4.5 }}
4. Alf Sakariassen, Stavanger 4 }}
4. Knut Høgseth, S. . 4 }}
6. Kurt Aanestad, S 2 }}
7. Leif Skjeie, S 1.5 }}
8. Johan Paulsen, S.

E. Ohna tok sin 3. aksje i Norske
Døves Sjakkforbunds vandrepokal,
og dermed vant han den til odel og
eie. Fra før hadde Wilbert Martinsen
2 og Kurt Aanestad 1 aksje.



DM-turneringen ble avsluttet med
den tradisjonelle lynsjakk. Og her
var Stavanger-spillerne like suverene
som vanlig. Denne gang var det Leif
Skjeie som gikk til topps, med klubb
kameraten Alf Sakariassen som en
god toer. Forrige gang var det Kurt
Aanestad, så vi ser at Stavanger
klubben rår over gode lynspillere.

Resultatene ble:
1. og lynrnester

Leif Skjeie, Stavanger .... 5.5 p.
2. Alf Sakariassen, S. 5»

(kval. 13)
3. Eilif Ohna, Bergen 5»

(kval. 12.5)
4. Rolf Valla, B 4.5 »
5. Rasmus Rauset, B. . 3 »

(kval. 9)
6. Kurt Aanestad, S. 3»

(kval. 7.5)
7. Johan Paulsen, S. 1»

(kval. 3)
8. Knut Høgseth, S. 1»

(kval. 1)
Som vanlig var det jevnt i toppen,

bare 1 poeng skilte mellom 1. og 4.
plass, og igjen måtte vi ty til kva
litetsberegning for· å skille mellom
2. og 3. plass, mellom 5. og 6. plass
og endelig jumboplassen.

NORSKE DØVES
SJAKKFORBUND

I forbindelse med DM-turnerin
gen ble det avholdt et representant
møte i forbundet, og av de saker som
ble behandlet kan nevnes:

Forbundsstyret:
som har bestått av Sverre Greb

stad som formann, Leif Skjeie, Asle

Karlsen, Johan Paulsen og E. Ohna
som medlemmer i siste 2 års periode,
fortsetter for nye 2 år, men med en
forandring, nemlig at Kurt Aane
stad overtar Skjeies plass som kas
serer.

VM i sjakk for lag
arrangeres i Leksand i Sverige i

tiden 23. juni - 3. juli. Innbydelsen
ble referert, og det ble besluttet at
Norge trekker sin foreløpige an
meldelse p.g.a. vanskeligheter med
permisjon for de aktuelle spillere.

DM 1968 i sjakk
Det forelå søknad fra Bergens

klubben om arrangementet av DM
1968 i sjakk. Etter en del diskusjon,
ble det besluttet at en først må for
søke å få lagt inn DM 1968 i pro
grammet for eller i tilknytting til
landsmøtet som skal arrangeres i
Trondheim samme år. Det ble pekt
på bl. a. at sjakkforbundet ble stiftet
i Trondheim i 1948. Videre ble det
besluttet at Bergen blir reservested i
tilfelle det ikke går i orden med DM
turneringen i Trondheim.

Forbundets protokoll
Det ble referert at en har mottatt

protokollen, diverse papirer og en
kassabeholdning, stor kr. 420.-, fra
forrige formann, Helge Martinsen,
Oslo.

Videre ble en enig om at den årlige
klubbkamp mellom Stavanger og
Bergen holdes i Stavanger 9. okto
ber i forbindelse med sjakklubbens
20 års jubileum.

Eilif.

Samband med inter-statlige og uoffi
sielle organisasjoner

Generalsekretæren rapporterte om
denne kontakt. Han la vekt på reso
lusjon I 292 på UNESCOs general
forsamling 1964, i følge hvilken ut
dannelsen av døve, blinde etc. (spe
sialutdannelse) ble endelig vedtatt i
UNESCOs program.

V. Verdenskongress for døve
Mr. Roman Leon Petrykiewicz,

president i det polske døveforbund,
la fram plan for den 5. verdenskon
gress for døve, som skal holdes i
Warzawa 12. til 17. august 1967.
Kongressens program inneholder for
uten de vitenskapelige møter, en
internasjonal kunst- og filmfestival,
ekskursjoner og utflukter rundt om i
landet - og dette ble diskutert og
vedtatt. Dette foreløpige program
skulle være ferdig til utsendelse in
nen utgangen av 1965.

De latin-amerikanske land
Rapport var mottatt fra T. Man

zanedo, som fungerer som regional
sekretær for de latin-amerikanske
land. Mr. Manzanedo ble anmodet
om å gjøre forberedelser for avhol
delse aven regional-konferanse innen
kort tid.

Den vitenskapelige komiteens arbeid
ble behandlet, og spørsmålet om

ansettelse av ny formann. Professor
Oleron, den franske formann for den
psykologiske komite, har sagt opp
p.g.a. arbeidspresset ved Sorbonne
universitet. Man anmodet general
sekretæren om å sende professoren
den hjerteligste takk fra Verdens
unionen for døve, for hans hjelp.
Generalsekretæren skal foreta un
dersøkelser for ansettelse av ny for
mann.

Sør-Korea, Chile og Uganda nye medlemmer

for fjerning av vanskelighetene og
for full anerkjennelse av de døve.

Det ble rapportert at Vest-Tysk
lands døve hal' protestert mot en
planlagt iverksettelse aven gammel
Hitler-lov om adgang til sterilisering
av fysisk og psykisk handikappete 
noe som må ansees som et anslag
mot den menneskelige frihet. Dr.
Hulek foreslo en henvendelse om
dette til FNs avdeling for mennes
rettighetene.

Verdensunionens
i New

Møtet ble ledet av presidenten,
Dragoljub Vukotic, og bl. a. føl
gende saker ble behandlet:

Døvhet og diskriminering
Diskriminering av de døve og

mentalt tilbakestående ble tatt opp
til diskusjon. Hvert medlemsland
ble pålagt å sende henvendelse til
sin regjering om dette, for at FN og
UNESCO kan ta saken opp på inter
nasjonalt plan. ~ Alle deltok i den
lange diskusjon og la fram forslag

styremøte
York

1965 Finansrapport for 1964 og utgifts
budsjett for 1965

Rapporten ble opplest og disku
tert sammen med andre dokumen
ter. Alle medlemmer deltok i den
lange diskusjon, og dokumentene ble
enstemmig vedtatt. Generalsekre
tæren ble anmodet om å purre med
lemmer som skylder kontingent.

Nye medlemmer
Under møtet ble følgende nye

medlemmer opptatt: Sør-Korea (pa
betingelse av, foreslått av dr. Sou
tiaguine fra Sovjet, at hvis Nord
Korea skulle ønske medlemskap,
skulle dette også innvilges. Denne
betingelse ble vedtatt av alle til
stedeværende medlemmer.) Videre
ble Chile og Uganda opptatt som
medlemmer.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Reidar Brenden terrengmester

terrengløp 1966

Fri-idrettsserien 1966
1. OSLO

1. Brenden 3000 m hinder 9.34.1 817

2. R. Brenden 3000 m 8.47.4 807
3. R. Brenden 1500 m 4.06.0 767

4. Bjørn Myran 1500 m 4.20.5 656
5. Per Larsen I. uft. 3.03 642
6. Bjørn Myran 800 m 2.06.6 ...•.... 641

7. Roar Pedersen I. uft. 2.91 557

8. I. Engebretsen I. uft. 2.86 522
9. Gunnar Kvitvær lengde 5.49 , 489

10. Gunnar Kvitvær 100 m 12.5 482
11. Gunnar Kvitvær h.uft. 1.40 470

12. Gunnar Kvitvær Luft. 2.74 446
13. Roar Pedersen h.uft. 1.35 405

14. Per Larsen h.uft. 1.35 405
15. Arne Stenberg Luft. 2.66 398

16. Gunnar Kvitvær høyde 1.50 394
17. Vidar Gran Luft. 2.63 380

18. Arne Stenberg h.uft. 1.30 345
19. H. Angeltvedt Luft. 2.53 329

20. Bjørn Myran I. uft. 2.52 324
9.366

Nye: R. Brenden 1500, 3000 m hinder og

3000 m. Myran 1500 og 800 m. G. Kvitvær
lengde, 100 m og høyde.

2. TRONDHEIM
1. O. Garberg, h.uft. 1.46 ...•...... 555
2. O. Garberg Luft. 2.84 508

3. Jon Stokvik Luft. 2.81 488
4. Walter Pedersen h.uft. 2.78 470

5. Reidar Jacobsen Luft. 2.78 470

6. Jon Jakobsen h.uft. 1.36 418
7. Geir Jensen Luft. 2.68 410

8. Geir Jensen h.uft. 1.35 405
9. Ingolf Rønning Luft. 2.59 359

10. Thorbjørn Pedersen Luft. 2.54 334

11. Ingolf Rønning, h.uft. 1.27 312
12. Arnt Naurstad Luft. 2.48 304

13. Kåre Jakola Luft. 2.41 270

14. Reidar Jacobsen h.uft. 1.21 250
15. Arnt Naurstad h.uft.1.16 204

16. Thorbjørn Pedersen h.uft. 1.06 127
Ingen nye. 5.831

3. BERGEN
1. Asle Karlsen 100 m 12.5 482

2. Alfin Nordøy Luft. 2.79 476
3. Asle Karlsen h.uft. 1.40 470
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4. Pål Kjellid I.uft. 2.73 440
5. Asle Karlsen Luft. 2.62 374

6. Bj. Tømmerbakke Luft. 2.61 369
7. Godthard Langeland Luft. 2.61 369

8. S. Tømmerbakke h.uft. 1.31 357
9. Bj. Tømmerbakke h.uft. 1.31 357

10. Lars Herland Luft. 2.56 344
11. S. Tømmerbakke Luft. 2.52 324

12. Gcdthard Langeland h.uft. 1.28 323
13. Kurt Oksnes Luft. 2.41 270

14. Kurt Oksnes h.uft. 1.20 270

15. Lars Herland h.uft.1.15 195
5.390

Nye: Karlsen 100 m. P. Kjellid Luft.

4. DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud h.uft. 1.64 883

2. Bjarne Gunnerud Luft. 3.15 738
3. Nils Holtungen Luft. 2.64 386

4. Kjell Danielsen Luft. 2.60 364

5. Ulf Pedersen Luft. 2.58 354
6. Rolf Hansen Luft. 2.49 309

7. Nils Holtungen, h.uft. 1.25 290
8. Magne Gaustad I.uft. 2.45 289

9. Kjell Danielsen h.uft. 1.20 240
10. Ulf Pedersen h.uft. 1.20 240

11. Magne Gaustad h.uft. 1.15 195
Ingen nye. 4.288

DM

Historiens første døvemesterskap
i terrengløp ble avviklet på Nidar
voll i Trondheim søndag 8. mai.

Til stor skuffelse for arrangøren,
var det utenfra bare Oslo som hadde
påmeldt deltakere, Reidar Brenden
og Bjørn Myran i seniorklassen, Kjell
Nysted i juniorklassen. Trondheim
stilte med 6 seniorer. Hvor var det
blitt av Hamar-guttene, og særlig
bergenserne?

For å gjennomføre juniorenes 2 km
måtte det være påmeldt minst 3
juniorer, og arrangøren, som bare
har en neste junior som medlem (fot-

5. HAMAR

1. Bjørn Bekkevold Luft. 2.74 446
2. J. Olsen Luft. 2.71 428

3. Per Byvold Luft. 2.62 374
4. Johnny Olsen h.uft. 1.28 323
5. Per Hauklien Luft. 2.49 309

6. Arne Olsen h.uft. 1.25 290
7. Kåre Johansen Luft. 2.44 284

8. Arne Olsen Luft. 2.44 284
9. B. Bekkevold h.uft. 1.20 240

10. Per Hauklien h.uft. 1.20 240
11. Per Byvold h.uft. 1.20 240

12.Jan Refsahll.uft. 2.20 186
13. Odd Vangen Luft. 2.20 186

14.Jan Refsahl h.uft.1.00 90
15. Kåre Johansen h.uft. 1.00 90

4.010

Ingen nye.

6. OSLO (2)

21. Jan Thomassen h.uft. 1.28 323

22. Ole J. Sigvartsen Luft. 2.51 319
23. Jan Thomassen Luft. 2.49 309

24. O. Landehagen Luft. 2.46 294
25. Age Lauritsen Luft. 2.46 294

26. Reidar Blakstad Luft. 2.43.. . 279
27. Egil Haugen Luft. 2.34 242

28. Reidar Brenden h.uft. 1.20 240
29. Bjørn Myran h.uft. 1.20 240

30. Reidar Brenden Luft. 2.33 238
31. Kjell Nysted Luft. 2.32 234

32. R. Blakstad h.uft. 1.15 195

33. Vidar Gran h.uft. 1.10 155

34. O. J. Sigvartsen h.~ft. 1.05 120
3.482

Siden (orrige oversikt har:

Oslo scoret 1.843 p.

Bergen)~ . . . . . . . . . . • . . . . . 922 »

ballspiller), skulle sette ham inn
dersom det kom anmeldelse på en
eneste junior til fra et annet lag,
slik at juniorenes mesterskap kunne
gjennomføres, men dessverre.

Mange døve var møtt fram for å se
på terrengløpet, og formannen i ar
rangementskomiteen, Geir Jensen,
ønsket alle deltakerne velkommen til
det første terrengløpsmesterskap.
Deretter talte NDls representant,
Jarle Lid, og erklærte DM i terreng
løp 1966 for åpnet.

Løypa var målt til 2 km og måtte
løpes to ganger. Den var nokså kre-



vende. Reidar Brenden var stor
favoritt. Han tok ledelsen allerede
fra starten av og dro siden mer og
mer ifra. Bjørn Myran var like klar
toer, og ingen kunne gjøre noe med
disse to. Men om de neste plassene
var det spenning. 4 trøndere lå sam
let og skiftet om å dra. Ved pas
sering 2 km var Ola Sande fremst i
denne klyngen, men snart kjørte
Ingolf Rønning opp og lå på en klar
3. plass med Arne Karlsen et stykke
bak. Ca. 1 km fra mål fikk Rønning
trøbbel med magen, og dette merket
Arne Karlsen, som plutselig fikk nye
krefter til en sluttspurt som ga ham
en bronseplass.

På start- og innkomststedet kunne
man følge løperne hele tiden. Ca.
50 m før mål ble Reidar Brenden
overrakt en stor blomsterbukett av
Gerd Kvingedal, og han brøt mål
linjen under stor jubel. Jubel fikk
ellers alle som kom i mål.

Like etter at siste mann var kom
met i mål, var det medaljeutdeling
og appelsinutdeling. Senere på etter
middagen var alle samlet til avslut
ting i døveforeningens lokale. Et
stort premiebord ventet. Det var
barbermaskiner, klokker, sko og
gummistøvler, større og mindre rei
sebag'er, skjorter og turutstyr, for
å nevne noe, og det var ikke noe lett
valg. Men alle var fornøyde, og det
var stor applaus hele tiden. Terreng
mesteren Reidar Brenden fikk bl. a.
Adresseavisens pokal, skje, gummi
stø"\(ler, og en stor pose med appel
siner i tillegg til medaljen og bloms
terbuketten. Ja, siste mann fikk i alt
3 premier, som takk for innsatsen.
Alle deltakere fikk en minnepremie
og en stor pose med appelsiner i
tillegg til gavepremier, og de 3 beste
fikk pokaler.

Det var stor fest i døveforeningen
lørdag 7. mai med leiker, trylling og
skytekonkurranse. Skytekonkurran
sen ble vunnet av Reidar Brenden,
som fikk velge hva han ville ha fra
premiebordet. Solfrid Gjerstad vant
damenes skytekonkurranse. Det var
stor deltakelse og ikke lite spenning.
Dansen gikk langt ut i de små timer,
og hele arrangementet av DM i ter
rengløp 1966 ble knirkefritt og vel
lykt gjennomført, noe samtlige
deltakere og tilskuere var enige om.

Gebj.

Resultatene:
4km senior 2 km 4 km

1. Reidar Brenden, Oslo 6.53 14.20
2. Bjørn Myran, Oslo ... 7.1115.31
3. Arne Karlsen, Tr.heim 8.02 16.43
4. 1. Rønning, Tr.heim. 8.03 16.59

5. Ola Sande, Tr.heim .. 8.01 17.08
6. A. Kjøsnes, Tr.heim. 8.0317.24
7. A. Naurstad, Tr.heim 9.15 20.14

o SLO

STAFETT

«Moss-stafetten», nasjonal terreng
stafett på Oscarsborg ved Drøbak,
søndag 1. mai. Oslo-Døve stilte opp
i kl. B sammen med 16 lag.

Stafetten bød på hard konkurran
se. Vårt lag var en blanding av både
dårlige og gode løpere, så vi fikk ikke
til det beste, men det var en opp
levelse for dem som fikk være med,
og de fikk gode råd og erfaring til
bruk i framtiden.

1. og 2. etappe resulterte i at vårt
lag kom sist ved vekslingen, men
den tredje kjørte på og kom foran
3 mann før videre veksling. Bjørn
Myran på 6. etappe løp forbi 5 mann,
men på 7. etappe løp like mange
forbi oss igjen. Reidar og Bjørn var
best, men de andre gjorde det også
bra. Vårt lag ble nr. 13 på tida
21.55.

l. etappe 860 m Harald Angel
tvedt. 2.: 1150 m Finn Gjøen. 3.:
1600 m Reidar Brenden. 4.: 350 m
Ole Sigvartsen. 5.: 620 m Kjell y
sted. 6.: 1420 m Bjørn Myran. 7.:
650 m Odd Landehagen. 8.: 440 m
Gunnar Kvitvær.

BRENDEN KLUBBMESTER
I TERRENGLØP

Det ble et drapelig oppgjør mellom
Reidar og Bjørn fra starten. Myran
hadde den tanke å henge på Brenden
og kanskje forsøke å komme likt i
mål med ham. Men etter ca. 1.3 km
sprakk Myran og måtte slippe taket.
Han kom på 2. plass, 24 sekunder
etter vinneren. De løp hardere enn
de hadde gjort ved DM-terrengløp i
Trondheim nylig. Brenden er helt
uovervinnelig, inntil videre. 3. plas
sen gikk overraskende til den loven
de fotballspiller Botolf Myrvold,
som også er et godt emne som løper.
Harald derimot var litt uheldig
da han holdt på å falle i innspurten.
Han kom bare ett sek. etter Myr
vold. Finn Gjøen er kommet tilbake
igjen med nesten samme gode takter
som før, til tross for at han var den
eldste av alle deltakerne. Også Gun
nar løp godt, bra resultater.

Ola Svare og Jarle Lid var dagens
dommere.

l. Reidar Brenden 6.33
2. Bjørn Myran 6.57
3. Botolf Myrvold 7.24
4. H. Angeltvedt 7.25
5. Finn Gjøen 7.40
6. Odd Landehagen 7.53
7. Ole Sigvartsen 7.55
8. Gunnar Kvitvær 8.01
9. Kjell Nysted 8.10

10. Age Mellbye 8.33
11. Roar Pedersen 10.10
12. Peder Nilsen 10.12
13. Egil Haugen 10.26

Holmenkollstafetten

Holmenkollstafetten ble for 36.
gang arrangert 15. mai. Dagen opp
rant med flott solskinn. Vi døve sam
let oss først ved døveforeningen. Det
hadde vært en del rot og mye an
strengelse for oppmannen om hvem
som skulle stille på de forskjellige
etapper. En gutt uteble, og vi måtte
få en annen, og mye måtte for
andres. Alt ble ferdig i siste liten.
Det var et pent lag i hvite overalls
med «Oslo-Døve» på ryggen, som
kunne leses på lang avstand. Selv
om vi ikke var et godt lag, var vi
likevel en del optimistiske og håpet
på forbedring under 55 min. Oslo
Døve hadde vært med på stafetten
to ganger før, i fjor på 58.13 min.,
og i forfjor på 56.54. min.

Tore Christiansen startet på første
etappe i 3. pulje, som besto av 27 lag.
Han løp jevnt og kom godt til veks
ling som nr. 9, hvorpå han var helt
utkjørt etter løpet. Mange vekslinger
gikk, og- de fleste døve var forskrek
ket da det mest var bare 5 til 8 lag
foran. En var helt oppe som nr. 3.
Tro det eller ikke - vi ble nr. 6 i vår
pulje, med over ett minutts forbed
ring, til 55.43. For klasse 3 ble Oslo
Døve nr. 52 av 81 lag. Ikke så verst,
og er det noen som har interesse av
å høre hvor langt vi kom ned på
listen for alle klasser, så ble Oslo
Døve nr. 91 av 155 lag.

De som løp: l. etappe 1200 m Tore
Christiansen. 2. : 1135 m Finn Gjøen.
3.: 473 mAge Mellbye. 4.: 1676 m
Johnny Olsen. 5.: 1406 m Botolf
Myrvold. 6.: 1929 m Bjørn Myran.
7.: 1787 m Odd Landehagen. 8.:
643 m Vidar Gran. 9. : 2925 mReidar
Brenden. 10.: 1200 m Kjell Nysted.
11.: 350 m Erik Andresen. 12.: 1300
m Harald Angeltvedt. 13.: 635 m
Gunnar Kvitvær. 14.: 1010 m Ole
Sigvartsen. 15.: 500 m Erik Jo
hansen.
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Brenden 8.47.4 på 3000 m

Oslo Turns nasjonale åpnings
stevne ble avviklet 20. mai på Bis
lett. Været var meget dårlig. Banen
var så å si under vann.

Brenden startet på 3000 m og kom
i mål på tiden 8.47.4 som nr. 6 av
10-12 A-løpere.

Brenden 4.06 på 1500 m

Mandag 2/5: Utendørs konkurran
se ble arrangert av IF Hellas, men
den kunne ikke holdes på selve ba
nen på grunn av for meget snø.
Løpene ble holdt ute på gaten.
Bjarne var med på 300 m og tiden
ble gode 38.9.

R. Hansen.

BERGEN

I naturens egen

IDRETTSPARK

Orientererne har et ordspråk som
sier: «To ganger orienterer, alltid
orienterer», for enten får man smaken
på det og blir siden med i alle løp,
eller også får man ikke taket på det
etter første gang, og siden lar man
det være.

IOslo Døves Skytterlag

Varegg avholdt treningsstevne på
Skansernyren, tirsdag 10. mai. Det
var gode bane- og værforhold.

Asle Karlsen deltok på 100 m, og
tiden ble 12.5. Meget bra begynnelse!

N.E.

Oslo Døves Skytterlag åpnet se
songen med skyting over 100 m på
Gressholmen, onsdag 11. mai. På
grunn av den sene vår var restau
ranten der ennå ikke åpnet, men det
er den nok til neste gang vi gjester
stedet. På grunn av den nye lov
om helligdagsfreden, åpner ikke
østre Skytterlag sin bane før kl.
16.00 på søndager. Derfor prøver nå
laget å få avviklet alle skytinger på
hverdager.

Nå begynte vi ikke skytingene
før kl. 18.00, temmelig sent, men da
resultatene ble bedre enn i fjor, er
det ikke noe å si på det.

Resultatene ble:

24. mai holdt VestheimlReady
nasjonalt stevne på Bislett. Denne
gangen ville Brenden forsøke seg på
1500 m. Det lover bra med tiden
4.06.0. Og det skal bli morsomt å
følge Brenden videre.

Bjørn Myran stilte opp på 800 m
i kl. B. Han løp godt og jevnt, men
stivnet mot slutten og fikk tiden
2.06.6. Været var ikke bra. Det blåste
kraftig, en kald vind.

25. mai var det hinderstevne vi
Stabekk Idrettsforening på Nadde
rud Stadion. Her stilte Brenden opp
igjen, denne gang i 3000 m hinder.
Med ujevne runder kom han i mål
på tiden 9.34.1 min. Han var ikke
fornøyd med løpet.

Sportsklubben Vidar holdt B- og
juniorstevne på Jordal 26. mai.
Bjørn Myran ville forsøke seg på
1500 m. Det var pent vær, men noe
kaldt. Starten gikk, og Bjørn fulgte
godt med i de 2 første rundene. Men
så stivnet han til, og det gikk tre
gere og tregere. Men han kom inn på
en bra tid, 4.20.5. Bedre blir resul
tatet jo mer konkurranse Bjørn får,
så vi har tro på ham videre i seson
gen. Her stilte også Gunnar Kvit
vær i høyde, lengde og 100 m. Re
sultatene for ham ble bra: 1.50 i
høyde, 5.49 i lengde og 12.5 på 100 m.

Oppmannen.

DRAMMEN

24/4: Det var innendørs konkur
ranse i Plasthallen i Oslo, hvor
Bjarne Gunnerud oppnådde et me
get fint resultat i høydesprang,
1.80 m. Bjarne løp også 400 m på
så god tid som 53.8, men distansen
var ikke riktig målt.
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10 skudd ligg.:
1. Anker Gusfre .
1. Kjell Larsen .
3. Øivind Sigvartsen .
3. Anders Haukedalen

1Oskudd stå.:
1. Anders Haukedalen
2. Øivind Sigvartsen .
3. Anker Gusfre .
4. Kjell Larsen .

10 skudd kne.:
1. Anders Haukedalen
2. Øivind Sigvartsen .
3. Anker Gusfre .
4. Kjell Larsen .

30 skudd sammenlagt:
1. A. Haukedalen .
2. Øivind Sigvartsen .
3. Anker Gusfre .
4. Kjell Larsen .

97 p.
97 »
96 »
96 »

88 p.
86 »
85 »
51 »

94 p.
92 »
91 »
83 »

278 p.
274 »
273 »
231 »

Sporten med de reneste amatører
Orientererne har aldri en sjanse til

å tjene penger på sin sport. Alle løp
går langt vekk fra publikum, ute i
skog og mark. Deltakerne bekoster
selv sine utgifter. Til gjengjeld kre
ves det ikke snobbete klær. En gam
mel, fillet skjorte og en kort bukse
er antrekket.

De premiene en orienterer får, er
meget beskjedne. Det er som regel
bare små fingerbøl av begre, men
det er ikke premiene som teller for
en orienteringsløper. Han har full
tilfredsstillelse ved å komme ut i
skog og mark, dyrke sin idrett i na
turens egen idrettspark, føle gleden
ved å ta seg fram gjennom skogen,
bare stole på seg selv og på kart og
kompass. Bare det å finne veien
gjennom hele løpet, er tilfredsstil
lende nok.

Arrangørene av et o-løp nedlegger
et stort og uselvisk arbeid og høster
aldri økonomisk utbytte av sitt ar
beid. Bare glede - glede for seg og
for alle som er med. Det er den lønn
arrangøren får, men det er lønn som
ikke kan regnes om i penger.

Orientering for turgåere
Orienteringsløp er bare et middel

(reklame) for å nå målet: Alle skal
kunne ta seg fram etter kart og kom
pass. Når vi en gang kommer så
langt, kan det årligårs spares men
neskeliv. Hva betyr det ikke for ski
løpere i påsken å kunne kunsten med
kompasset? I tåke å kunne stille
kompasset slik at en hele tiden går i
en retning og ikke i ring.

De fleste mennesker er frilufts
mennesker. Om søndagene og i feri
ene søker vi ut i naturen. Hvor meget
større utbytte ville man ikke ha av
en tur hvis man kunne legge veien
utenfor de faste stiene?

Alle har lyst til å oppleve nytt
terreng på sin faste søndagstur, men
få drister seg for alvor inn ide dype
skogene, inn til et bortgjemt lite
tjern, inn i elgens og storfuglens
rike, inn i ensomheten - langt vekk



Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - O S LO 1
Telefon 410220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Tinfos Papirfabrik
NOTODDEN

H. Bergsland

OS LO

Gaustad TrevarefabriKK
DØRER, VINDUER, TRAPPER,
INNREDNINGER

ONSØY - Tlf. Fredrikstad 33134

Finnmark Fiskarlag
Boks 42 - Tlf. 2416 - HONNINGSVAG

Fiskernes faglige organisasjon i Finnmark. - Tilsluttet
Norges Fiskarlag

Støtt Døvesaken!

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - Trondheim

«SYMBOLET PÅ KVALITET..

Utenbordsmotorer i toppklasse
3Yz-6-9,2-20-35-45-50-75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Postboks 656 - OSLO 1 - Tlf. 420980

fra mennesker og kampen for det
daglige utkommet. Der føler man
seg helt i pakt med selve naturen.
Få gjør det, fordi de ikke behersker
bruken av kart og kompass.

Når man har med kart over ter
renget, far man meget større utbytte
selv aven ganske alminnelig søndags
tur. Selve skogen møter opp og pre
senterer seg ved navn. Fjellene, van
nene, myrene, åsene, kollene som
man passerer eller ser langt borte,

alt sammen ser man med det navn
de bærer. Man blir dus med naturen,
når man vet hva hver enkelt ting
heter. Kartet forteller det, og kartet
forteller hvilken vei man skal gå for
å komme dit hvor man har tenkt seg.

Daglig omgangstone
Anden og tonen i orienteringslø

pernes rekker er helt egen. Prima
donna-nykker nytter ikke, men spøk
og skjemt og godt kameratskap er

karakteristisk for det hele. Og har
en gjort en tabbe eller to i et løp,
så tar man det med godt humør og
kan le av sin egen dumhet. Alle 0

løpere har felles interesse. Skogen og
naturen er deres tumleplass. Alle
kjenner hverandre og er dus, selv
om de ikke har sett hverandre før.
Det faller seg helt naturlig for dem
som dyrker sin idrett ute i Guds frie
natur.

(Adresseavisen).



Olav Line
TEIKNEKONTOR 
BYGGJEFORRETNING

Sentralbord 81035
BRYNE

Volda og -ørsta Sparebank
Telefonar VOLDA:
Banksjef. . . . . .. 32
Ekspedisjon 356
ØRSTA 59a

KONTOR I VOLDA OG ØRSTAVIK med eksp. kvar dag

Når De er i Bergen, så av/egg et besøk på en av
Bergens Indremisjons kafeer:

BERGEN INDREMISJONS KAFE

C. Sundtsgt. 22 - Telefon 13964 - 18721

KAFE WEST-END

Engen 29 - Telefon 17577

KAFE FONTENEN

Kaigt. 12 - Telefon 19152

De får alltid god og rimelig mat hos oss.
Smørbrød-bestillinger mottas.

HURTIG OPP I HØYDEN MED

tFLØIWBAllEIII
BERGEN

Hildre Fiskevegnfabrik A.s
BRATTVAG

Forsyn - Not - Garn - Snører

BERGEN - Kong Oscarsgt. 23 (inng. Domkirkegaten)

Godt utvalg av italienske trekkspill, håndarbeidet
med håndfilte stemmer
Spanske og elektriske gitarer, trumpet, kornett,
klarinetter, forsterkere.

Undervisning i trekkspill og gitar.

Spør oss når det gjelder
METALLSTØPEGODS

Vi har mere enn 60 års erfaring i bransjen

AfS LUNA
Metallvarefabrikk & Metallstøperi

BERGEN

Fabrikkgt. 8 - Telefon: 92 500

BARE 5 AVISER

UTENFOR OSLO

HAR STØRRE OPPLAG

ENN

~llnnmørSv1Jrttn
g(a[.funb6 ~agblab

Bernh. Aarseth
Ur - Optikk - Foto

Telefon 2626

ÅLESUND

P. M. E.ngebretsen A.s
Manufaktur og utstyrsforretning

Grensen. Hj. Akersgt. - OSLO

Døves Trykkeri A.5, Bergen


