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Stortingsmeldingen
om utbygging av spesialskolene

Stortingsmelding nr. 42 (1965-66) foreligger. Den var imøtesett med stor
spenning, og når dette skrives, blir den grundig studert og diskutert.
Selvsagt er det utbyggingen av døve- og tunghørtskoIene som i særlig
grad opptar oss, ikke minst pa bakgrunn av det økende antall hørsel
klasser i normalskolen, som i ikke ubetydelig grad har redusert tilgangen
av nye elever til spesialskolene. En mulig konsekvens av denne utvik
lingen kunne bli at Spesialskolerådet ville foreslå reduksjon av antallet
inten atskoier for døve og tunghørte. En annen ting av særlig interesse
var «svaret» på overgangen til 9-arig folkeskole.

Det viser seg at Spesialskolerådet ikke regner med vesentlig nedgang i
elevtallet. Trolig mener en at presset for å få de sterkere hørselskadde
plassert i hørselklasser vil avta nar en kan tilby moderne internatskoler
med et langt mere hjemlig miljø enn hva vi har i dag. Når en også får
en bedre spredning av skolene rundt i landet, slik at avstanden til
hjemmet for manges vedkommende vil bli betydelig forkortet, bør rå
dets ber0gninger holde.

Som svar på overgangen til 9-årig folkeskole, blir det foreslått et 7-årig
barnetrinn og et 3-årig ungdomstrinn, obligatorisk, samt et 11. skoleår
på frivillig basis. (Den 2-årige yrkesskole kommer eventuelt i tillegg til
dette.)

I Spesialskolerådets forslag er tatt med følgende skoler for døve: Skå
dalen offentlige skole for døve, som bygges ut til 125 elevplasser. -oy

barneskole for døve på Vestlandet, med 50 elevplasser. En ny avdeling
for døve ved et kombinert skoleanlegg i Nord-Norge, med 25 elevplasser.
Trondheim offentlige skole for døve, med 50 elevplasser. Alm offentlige
framhaldsskole for døve og tunghørte, som bygges ut til 115 elevplasser.
Ny yrkesskole for døve i Bergen, med 96 elevplasser. - Forslaget inne
bærer at øyer og Holmestrand døveskoler blir nedlagt når utbyggings
programmet for de øvrige skoler er gjennomført. Alm skole blir 3-årig
ungdomsskole for døve, for samtlige elever i 8.-10. skoleår, pluss for det
frivillige 11. skoleår. (Det anføres at alle bygningene på Alm bør rives,
og nye bygges.)

Vi skal ikke i dag kommentere stortingsmeldingen og de forslag den
inneholder. Det er imidlertid klart at Norske Døves Landsforbund er
sterkt opptatt av denne saken, og at det innen saken skal opp til be
handling i Stortinget vil foreligge en uttalelse fra forbundet. Men tross
alt er hovedsaken at utbyggingsprogrammet nå blir satt i gang så fort
som overhodet mulig. Th. S.
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Problemer •
I døveundervisningen
AV WILLIAM J. MCLURE

president i rådet for døveundervisning, USA, styrer ved døveskolen i Indiana

Den voldsomme vekt som overalt
blir lagt på utdanningsspørsmålet, fra
førskolen, gjennom college og fram
til universitetseksamener, har hatt
sin virkning på døveundervisningen.
Forbundene skafter midler til å hjel
pe døvelærerne til å heve undervis
ningen på mange måter, for rekrut
tering og oppøving av lærere, for
anskaffelse av riktig og allsidig audio
visuelt materale og utstyr, for under
søkelser og for opprettelse av et tek
nisk institutt på høyskolenivå. Der
er fonds for samarbeidet døvelærerne
imellom og med medlemmer av
andre grupper, i nært samarbeid med
de døve, for å diskutere felleiO pro
blemer og gjensidig påvirke hver
andre til å yte bedre service overfor
de døve.

Etter kongressen i 1964 har de
partementet oppnevnt en komite
til å granske utdannelsen av døve,
heri inkludert Gallaudet College.
Denne undersøkelse har gitt meget
materiale for viderebearbeidelse, og
døvelærerne studerer nå grundig
rapporten og forslagene fl a denne
komite. Rapporten åpner sin beret
ning med følgende:

«Amerikanerne har ingen grunn til
å være tilfredse med sin begrensede
suksess i utdannelsen av døve barn.
Mindre enn halvparten av de døve
som trenger førskole med spesial
undervisning, får det. Gjennomsnitt
lig tar elevene ved internat-folke
skolene for døve sin avslutnings
eksamen etter 8 skoleår.»

Som vi senere skal se, inkluderer
dette «gjennomsnitt» ikke de elever
som slutter i skolen uten noe diplom.

Rapporten fortsetter:
«Denne lite tilfredsstillende til

stand i døveundervisningen kan ikke
tilskrives manglende interesse hos
dem som underviser og arbeider med
de døve. Den dypere forklaring lig
ger i vår unnlatelse av å ha rettet
et kraftig angrep mot noen av grunn
problemene i språkopplæringen, og i
vår unnlatelse av å ha utarbeidet
mere systematiske og fullgode planer
for døveutdannelsen på alle plan.»

Den økte interesse for skolespørs
mål, og mulighetene for støtte (som
tidligere har manglet på vårt felt),
har fått døvelærere til nærmere å

undersøke de virkelige resultater
som er oppnådd, og å vurdere hva
som vil bli mulig med nye hjelpe
midler. Det de er kommet fram til,
er ikke bare oppmuntrende. Største
parten av de døve barna har frem
deles alvorlige språklige mangler. Å
kommunisere med de hørende er
ofte vanskelig for de døve, enten
det er ved tale og munnavIesing eller
ved blyant og papir. Lese-evnen og
det generelle skole-resultat hos det
gjennomsnittlige døve barn er bedrø
velig lavt, hvor stolt vi enn kan føle
oss over gode resultater hos den lille
prosent som vi pleier å trekke fram.

Det er skapt nye problemer i sko
lene for døve. For 40 år siden hadde
to femtedeler av elevene våre er
vervet seg språket og evnen til
kommunikasjon før de ble døve. Det
er nå meget færre tilfeller av dette
slag, og de fleste går i folkeskolen,
ofte som de bør - i spesialklasser for
tunghørte. Dette gjør at døveskolene
nå har en meget spesiell type elever
å behandle. I de fleste døveskoler
har nå 87-88% av barna medfødt
døvhet, eller de har mistet hørselen
før de har lært språket. De aller fleste
døveskoler fortsetter likevel å bruke
de gamle metoder når det gjelder
opplæring: Tale, munnavIesing og
hørseltrening - med en elevflokk
som denne form for undervisning
ikke virker effektiv overfor. De
tunghørte og de som i senere alder
er blitt døve, har meget bedre for
utsetninger for å følge med i slik
undervisning. Et økende antall døve
lærere og mange skoler for døve må
ta sine undervisningsmetoder opp til
ny vurdering når det gjelder barn
med små hørselrester og ingen form

Hvordan virker det på det
døve barn at han må unnvære
all lærdom ved tilfeldig å høre
tale og konversasjon omkring
seg? - Hvordan virker savnet
eller det begrensede utbytte av
radio og TV? Og mangelen av
hurtig og lett kontakt med jevn
aldrende?

'-- ..J

for språk oppfattet gjennom øret.
Døvelærere undersøker også det gjen
nomsnittlige nivå for alle elever som
går ut av døveskolene, ikke bare de
som avlegger en fin eksamen. De
blir etter hvert mer og mer klar over
den fortvilte nødvendighet av å heve
nivået for elevresultatene atskillige
grader.

De to alvorligste problemer for
nesten enhver døveskole i dag er:

1) Det multi-handikappede døve
barn vi møter i stadig større
antall. Hva gjør vi med dem?

2) Problemet med å oppnå bedre
resultater for barn med gjen
nomsnittlige eller bedre evner.
Hva gjør vi for å heve nivået
for disse barna, så de kan holde
tritt med de Sputnik-inspirerte
undervisningsframskritt i fol
keskolen? Hvorledes muliggjør
vi en fullgod undervisning for
det økte antall døve barn?

De problemer som er knyttet til
de multihandikappede døve barn, er
blitt diskutert med økende interesse
av døvelærere i de siste 10-15 år. I
og med at den medisinske vitenskap
redder flere og flere barn, overlever
mange med større handikap.

Kanskje har en i California, med
tre eller flere programmer for multi
handikappede døve barn, løst dette
problemet bedre enn i andre stater,
men planene for større lettelser i
undervisningen er blitt utsatt, ikke
på grunn av manglende tilfeller.
Døvhet sammen med mental tilbake
ståenhet,følelsesmessige forstyrrelser
eller andre handikap, representerer
problemer som døvelærere alene har
vært ute av stand til å løse. Meget
få fullgode programmer er blitt ut
arbeidet. Økende oppmerksomhet
overfor problemene fra døvelærernes
side, og en nærere kontakt med spesia
listene i tilleggshandikapene, kan
peke ut veien mot bedrete forhold.

I de 3 siste år er omtrent en femte
del av de anmeldte til Indiana døve
skole blitt avvist fordi de represen
terte problemer som vi ikke kunne
løse tilfredsstillende i vår skole. I
tillegg til de 73 som ble nektet opp
takelse, har vi antatt på prøvebasis
og så avvist 28 andre barn som ikke
passet inn i vårt program på grunn



av problemer med læring eller opp
førsel, ofte resultater av følelsesmes
sige konflikter.

Naturligvis er det meget diskusjon
om hva som bør gjøres med denne
typen av barn. I mange tilfeller har
foreldrene bare øye for døvheten og
er fortørnet over at døveskolen ikke
har noe program for deres barn.
Lederne innenfor det mentale helse
stell mener at disse barna må gå foran
barna de vanligvis behandler. Videre
føler de at de ikke har den nødven
dige erfaring m.h.t. døvhet. Vi me
ner at internatskolene ikke er rustet
til å behandle disse barn. I mange
tilfeller kan foreldrene med bedre
resultat greie «privat-undervisning»
av sine barn enn de kan få i en inter
natskole for døve, hvor «skolefor
eidrene» må greie opp med meget
større grupper av barn, og hvor et
a-typisk barn kan bringe forstyrrelse
i hele gruppen.

Vi hadde en konferanse om dette
problem i april 1964, hvori deltok
personalet fra vår skole, fra statens
helseråd og departementet for mental
helse. En ny konferanse med de
ovenfor nevnte og representanter for
undervisningsvesenet skal holdes i
nær framtid. Noen virkelig løsning
vil det bli vanskelig å komme fram
til. Problemet har vært diskutert på
konferanser av ledere innen de ame
rikanske døveskoler gjennom mange
år, og selv denne gruppe har vært
ute av stand til å framlegge planer
eller forslag som er gjennomførbare
og kan godtas.

Som et eksperiment etablerte
døveskolen i Indiana i 1962/63 tre
ambulerende klasser for 8-11 årige
multihandikappede elever. Der var
3 lærere for de 15 barna. En var ut
lært døvelærer, en lærer for mentalt
tilbakestående, og en var tale- og
hørsel-terapeut. Problemene og ar
beidspresset var voldsomt. Ved slut
ten av året ga alle tre lærerne opp.
De anga forskjellige grunner, men
ingen av dem ville gå inn for et slikt
oppdrag igjen. Vårt fremste ansvar
er undervisningen av ukompliserte
døve barn. Med lærere som det er
så vanskelig å få tak i, er det lite
sannsynlig at vi vil forsøke dette
eksperimentet igjen i nær framtid.

Jeg tviler på at det er noe annet
felt av spesialundervisning som har
vært så fylt av følelsesmessige kon
flikter og personlige oppfatnInger
som døveundervisningen. Uten
hensyn til vår lære om undervisning
av døve barn, vil vi alle gjerne
trekke fram våre største suksesser.

Kanskje er vi blitt så vant til å peke
på våre heldigste tilfeller, at vi svik
ter når det gjelder å se inn i den
meget større gruppes problemer eller
å begripe det meget begrensede ;esul
tat den gjennomsnittlige døve elev
oppnår i skolen. Vi tenker på den
døve personen som kommer inn på
college, på den ene som får sin uni
versitetsgrad, på den ene som taler
og munnavIeser så godt at «ingen vet
at han er døv» - og vi unnlater å ta
i betraktning det meget større antall
som har svært begrenset kontakt
annet enn med hendene, eller hvo;
kunnskapene er på tredje eller fjerde
klasses nivå.

Vi trenger flere planer for høyere
skoler for døve. Imidlertid må vi
innse at gode høyere skoleprogram
mer er en faktisk umulighet med det
nåværende nivå som så mange døve
barn står på. Bare de aller største
skoler kan forsøke dette. Disse pla
ner blir begrenset på grunn av døv
hetens handikap, språkvanskelig
hetene. De meget langsomme fram
skritt gjør det faktisk umulig for
mange døve barn å nå fram til
høyskole-nivået innen den alders
grense som er satt for døveskolene.

To av de tilstedeværende på dette
møtet, dr. Marshall S. Hester, styrer
for New Mexico døveskole, og dr.
E. B. Boatner, styrer for den ameri
kanske skole i Connecticut, har gjort
en stor del for å hjelpe oss med dette
ferdighets-problemet. Mens døvelæ
rere ikke er forbauset over hva de er
kommet til, kan de dårlige skole
kunnskaper hos gjennomsnittsbarnet
som gikk ut av alle typer døveskoler i
1962 og 1964 likevel bare sjokkere oss.

Under forberedelsen av sitt inn
legg ved den internasjonale kongress
for døve-undervisning i 1963, laget
dr. Hester en oversikt over ferdig
hets-testene for 1.104 elever alder
16 år og oppover, som sluttet i døve
skolene i året 1961/62. Disse kom fra
55 internatskoler og 9 dagskoler i
USA. Det var 501 som tok eksamen
og 603 som ikke tok eksamen i 1962.
Husk: dette gjelder ikke «high
school»-eksamen, men eksamen for
den skoleplan for døveskolene som
ofte slutter av etter 8., 9. eller 10.
skoleår. De målinger som ble foretatt
ved testing av disse elever, viser at
de elever som fullførte sin skole
gang etter vårt system i grunnskolen
og fortsettelsesskolen for døve i 1962
g~e~nomsn~ttlighadde et kunnskaps
mva som la et sted mellom 6. og 7.
grad. Halvparten av alle elever som

Stagnerer den åndelige vekst i
12 års alderen, slik at videre
skolegang har liten hensikt for
de døve som ikke har fått ut
viklet et fullgodt språk når de
er kommet i denne alder 2

_______.J

forlater døveskolene, vil stå på et
nivå under dette.

I oktober 1964 utarbeidet dr.
Boatner en liknende oversikt over
16-åringer som forlot skolene. Han
tok da med alle fra de 67 internat
skolene, de 15 dagskolene og fra 17
sekteriske og private skoler. Han
mottok svar fra 88 skoler, som repre
senterte 93% av alle elever som gikk
ut av døveskolene i USA, i alt 1.277
elever. Av disse fikk bare 70 en ek
samen som lå på 10. grad, av 1.145
internat-elever fikk 450 en grad på
8,2. 338 fikk yrkes-eksamen med
en gjennomsnittlig grad på 5,3, skole
bevis ble gitt til 150 elever, og 208
forlot skolen uten noe bevis. Av 132
dagskole-elever fikk 81 eksamen
med 7,3 grad. For de i alt 297 dag
skoleklasser for døve ble ikke gitt
noe tall. De beholder sjelden elevene
til de er 16 år.

Skolen i Nord-Carolina foretok
nylig en undersøkelse over 728 elever
som tok eksamen, av disse lå 10%
på 7,7. grad. Disse samme elever lå
på 6,6 i lese-forståelse, og 81% av
disse lå på 6,6 i lesing. Dette er vir
kelig nedslående når vi tenker på at
90% av disse elevene hadde en in
telligenskvotient på gjennomsnitts
grad eller litt over.

På grunnlag av undersøkelsen i
Nord-Carolina, dro skolestyrer David
Denton den slutning at det gjennom
snittlige døve barn over hele lan
det bare gjør 2 graders framskritt fra
det 12. til det 18. år. Tallene synes
å indikere at den åndelige vekst går
meget hurtigere før 12 års alderen.
For at en vesentlig skal kunne heve
dette ferdighetsnivået, må økt opp
merksomhet rettes mot barnet under
12 år, i de årene da barnets språk
skal bygges opp fra grunnen. Hvis
barnet ikke har fått utviklet et full
godt språk innen denne tid, kan det
være for sent.

Døveskolen i Indiana utarbeidet
nylig en liknende oversikt over elever
som fullførte vårt program fra 1954
til i dag. Når vi ser bort fra dem som
falt fra, var det 337 elever. Deler
man disse i to grupper, fikk 165
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eller 49% sitt diplom med en ferdig
hetsgrad på 8,3. I samme periode
fikk 172 elever sitt skolebevis med
en gjennomsnittlig testgrad på 4,6.
Gjennomsnittsgraden for hele grup
pen på 337 ble da 6,4 - et temmelig
forvirrende tall - men helt i samsvar
med de samlede oversikter.

Hvordan kan resultatet være så
dårlig når lærerstaben ved de fleste
døveskoler er bedre profesjonelt tre
net, har mindre klasser, og den fysis
ke tilstand er bedre enn i folkeskolen?
Vårt inntrykk er at folkeskolenes
program er blitt så forsert, at selv
om det døve barnet står bedre for
beredt enn for noen år siden, kan
han neppe greie å holde tritt med
barna i folkeskolen. Den døve sakker
akterut.

En av de faktorer vi later til å
glemme, er døvhetens virkning på
barnets kontaktevne og den for
sinkelse av opplæringen dette resul
terer i. Mere forsking er nødvendig
for å avgjøre alle de faktorer som
her spiller inn. Hvordan virker det
på det døve barnet at han må unn
være all lærdom ved tilfeldig å høre
tale og konversasjon omkring seg?
Hvordan virker savnet eller det be
grensede utbyttet av radio og TV
på den døve? Mangelen av hurtig og
lett kontakt med jevnaldrende? 
J eg skulle ønske vi kunne komme
bort fra det å tenke på døvheten

6

som et fysisk handikap, og først og
fremst konsentrere oss om å finne
ut hvordan det virker på kommu
nisering og undervisning.

For en tid tilbake var vi en del
lærere sammen og diskuterte under
visningsproblemene. En av våre døve
lærere mente at de døve barna i dag
står enda mere tilbake for de hørende
barna enn før. Vedkommende mente
at dette kom av at hørende barn
i dag er opptatt av radio, og spesielt
av TV, gjennom nesten alle døgnets
våkne timer. De opptar i seg en stor
del språk og tilfeldig lærdom fra
disse kilder, som ikke er tilgjengelige
for det døve barnet. - Tidligere ble
hørende barn ansporet til aktuell
konversasjon og kontakt bare med
de voksne som omga dem. Deres
erfaringskilder er blitt utvidet, mens
det døve barnets evne til utvidet
erfaring står på stedet hvil. Det
er mulig at det døve barnet nå får
enda mindre ansporing hjemme enn
tidligere, fordi foreldre og omgivelser
er så opptatt av TV eller radio at
de ikke gir seg tid til å kommuni
sere med den ene som er døv. Jeg
er oppmerksom på den holdning
statens skoledirektør, mr. Rafferty,
inntar overfor TV, men jeg taler
om språk-nøden hos det døve barnet.

Våre hørende barn eller barnebarn
i 2-3 års alderen vil ofte heller se på
reklameprogrammene enn de van
lige programmer i TV. De kan fak
tisk lese de ofte repeterte reklame
slagord. De gjenkjenner navne
rnerkene på såpe, sigaretter og andre
produkter. Hvor får det døve barnet
en liknende erfaring?

Hvorledes kan en bedre forberede
døve barn for et passende yrke?
Hvorledes kan vi gjøre flere døve
elever i stand til å fortsette utdan
nelsen i den høyere skole? Hvordan
kan vi gjøre dem skikket for en vi
dere utdanning? Gallaudet College
utvider nå sitt elevtall. Siden 1945
er student-tallet mere enn firedoblet.
De oversikter som er nevnt foran,
viser at døveskolene ikke produserer
mange elever av college-kvalitet. 
Hvor kommer så de kvalifiserte ele
vene fra? Hvis de i stort antall kom
mer fra folkeskolene - er de da tung
hørte eller døve? Hvis ikke pro
blemene omkring kommuniseringen
hindret dem i å gå gjennom folke
skole og høyere skole, er det da nød
vendig for dem å gå på et college
for døve? På mange steder er det
etablert skoleplan for døve elever på
junior-college nivå. Riverside Junior
College i California har et slikt pro-

gram.Dette skjer for det meste i sam
arbeid med de eksisterende junior
colleges for hørende studenter. Van
ligvis skaffes tolker for å hjelpe den
døve eleven til å kunne følge sine
hørende klassekamerater. I noen
tilfeller holdes de døve i egne klasser,
spesielt i engelskkurs. Disse kursene
er for nye til at en kan framlegge
bevismateriell for en bestemt periode,
men deres tilstedeværelse synes å
forutsette et høyero ferdighetsnivå
enn vi ofte finner.

Forbu"dsstyret har nylig tatt be
slutning om og lovfestet fonds for
opprettelse av et teknisk institutt
for døve. Vi ser med stort håp og
begeistring fram til dette. Mange av
de evnerike som har gått. gjennom
døveskolene har ikke den språklige
dyktighet eller det alminnelige fer
dighetsnivå til å kunne lykkes i vi
deregående teoretisk utdannelse, slik
det tilbys ved Gallaudet College. De
har derimot medfødt intelligens,
dyktighet og ærgjerrighet til å mestre
mange av de tekniske yrker, og få
ansettelse i den moderne industri,
dersom de får anledning til teknisk
utdannelse. Likevel vil den døve
med lavt kunnskapsnivå og med
mangelfullt språk ha vanskeligheter
også i det tekniske institutt.

(Forts. i neste nr.)

17..årig døvt geni
i skole for evneveike

En 17-årig amerikansk gutt i byen
Tulsa i Oklahoma har oppholdt seg
i en skole for evneveike, trass i at
han har en intelligenskvotient som
tilsvarer et genis.

Da han var 5 år gammel, ble gut
ten sendt til en skole for evneveike,
og først da han nylig ble overflyttet
til en moderne liknende skole, bL
den fryktelige feiltakelsen helt til
feldig oppdaget.

Guttens situasjon ble kjent da en
av de ansatte ved sykehuset glemte
igjen et byggesett for en transistor
radio på guttens rom. Det lyktes
17-åringen å sette radioen sammen,
trass i at han ikke kunne lese in
struksjonen.

Radioen fungerte utmerket.
Gutten fikk straks gjennomgå en

hørsel-prøve, og det ble oppdaget
at han var fu:lstendig døv. Ved
intelligens-prøven som ble foretatt
senere, viste det seg at han hadde
et genis intelligens.



Ungdommen har sin plass i vårt fellesskap
Appell i Deutsche Gehorlosen-Zeitung til foreldre og lærere

Igjen står påsken snart for døren.
I døveskolene i Tyskland får ele
vene som ved denne påske tar sin
avsluttingseksamen, sin siste under
visning før de skal ut i livet. De var
barn da foreldrene brakte dem til
skolen, sky og fremmede for omgi
velsene. I løpet av skoleårene har de
ikke bare lært de nødvendige skole
fag, men også opptatt i seg meget
lærdom som nå skal omsettes i det
praktiske liv. Først kommer da for
beredelsene til yrket, læretiden, for
en solid yrkesutdanning er grunn
laget for framskritt senere i livet.
Fra en beskyttet barndom kommer
de nå ut i et hardere klima. De må
arbeide og lære selv å tjene til det
daglige brød. Men de må også kunne
tilpasse seg, for ofte er virkeligheten
helt annerledes enn de tidligere har
forestilt seg.

Nå rives de unge ut av det daglige
samvær med skolekamerater og
skjebnefeller, som etter hvert blir
spredt for alle vinder. - Bare en og
annen gang møtes de igjen. På sine
arbeidsplasser får de nå hørende
kamerater og hørende overordnede
som de må tilpasse seg. Ofte er det
ikke lett å forstå hverandre. Her
kommer inn faren for å bli isolert.
De føler seg ensomme. De døve
trenger alltid å føle fellesskapet med
sine skjebnefeller. Ikke for ingenting
heter det at døveforeningen er de
døves annet hjem. Men selv om den
døve ikke går i foreningen, så søker
han samvær med skjebnefeller, med
hvem han kan gjøre seg forståelig
ved hjelp av tegnspråket. Dette fel
lesskapet binder og skaper tillit mel
lom dem. De kan tale ut med hver
andre og sammen løse de små og
store problemer i sin tilværelse. Det
viser seg at ingen andre slags fore
ninger har så hengivne medlemmer 
trofaste mot foreningen gjennom
hele livet - som døveforeningene!

Derfor er det også av så stor be
tydning for den unge døve at han
slutter seg til en døveforening. Her
kommer det da mindre an på om han
blir et solid betalende medlem enn
om han blir et ledd i fellesskapet.
Mange foreldre, og også lærere, har
vært imot at ungdommen søkte sel
skap med eldre skjebnefeller i fore
ningene. Denne fordom er et tilbake-

(
«1 dette fellesskapet finner den
døve menneskelige og engasje
rende impulser som er verdi
fulle i livskampen. Han får
livsmot og vinner i livsglede.»

------------)

lagt stadium. De unge finner sin egen
vei og i foreningen den krets de pas
ser sammen med. Foreldre som me
ner at deres døve barn heller skal
søke omgang med hørende, vet ikke
om deres sønn eller datter føler seg
vel i disse kretser. Blant hørende
føler de seg lett tilsidesatt, fremmede
og ikke forstått. Men dette betyr
ikke at de skal unngå omgangen med
hørende. - I døveforeningen derimot
finner den unge døve seg lett tilrette,
og sammen med jevnaldrende kame
rater føler han seg mere vel enn i
selskap med hørende. Han kan delta
i foreningens arrangements, han kan
drive sport i de døves idrettslag, han
kan sette sine kunnskaper på prøve
og nå fram til den stolte erfaring at
han er et ytende medlem av sam
funnet. Da vokser han inn i det felles
skapet som en vakker dag ikke kan
unnvære ham. I dette fellesskapet
finner han menneskelige og engasje
rende impulser som er verdifulle i
livskampen, han får livsmot og vin
ner i livsglede.

Døveforeninger har det vært så
lenge det har vært gitt undervisning
for døve. Slike foreninger vil også
alltid beholde sin eksistensberetti
gelse, fordi de ikke bare er forenin
ger, men skjebnefellesskap. De unge
av i dag vil en dag måtte overta det
som deres eldre kamerater har over
tatt tidligere. Derfor er det bra om
ungdommen, jo før dess bedre, vok
Ser inn i skjebnefellesskapet. De læ
rer da i tide at dette fellesskap ikke
bare er til for hyggelige samvær,
dans, spill og sportslig aktivitet 
men også for å oppfylle viktige so
siale oppgaver. Bare gjennom et godt
foreningsliv, som fikk sin samlende
kraft gjennom forbundet, ble det
mulig å finne fram til mange løsnin
ger til fordel for de døve. De døves
likestilling i følge loven for handi
kappede, ble muliggjort bare fordi

døveforbundet gikk inn for det.
Likedan oppnådde de skattereduk
sjon og førerkort først etter at fram
stående ledere innenfor døvearbeidet
hadde kjempet for det med stor
kraft. Men alt hviler på foreningene.
Mange andre - i dag selvfølgelige 
kulturelle og sosiale goder har vi å
takke våre tidligere ledere for, som
alle kom fra foreningene, og som
satte alt inn for å oppnå sosiale og
økonomiske forbedringer for de døve.
At vi i Tyskland i dag har full be
skjeftigelse og høy sosial velstand,
er ingen garanti for at det alltid vil
fortsette slik. Kanskje må vi en dag
igjen kjempe for å få beholde det vi
har oppnådd. Men da må den nå
værende ungdom i mellomtiden ha
utviklet seg til dyktige stridsmenn.

Derfor denne appell til foreldre og
lærere for unge døve: Sørg for at
den døve ungdom finner fram til
døveforeningene, til skjebnefelles
skapet. I dette samvær vil de finne
et fellesskap for livet, som kan gi
dem meget i den harde livskampen.
Men de vil også i dette fellesskapet
utvikle seg til selvbevisste, handle
kraftige og livsglade medlemmer av
samfunnet.

Fra døvepresten
på Vestlandet

Påskens gudstjenester og samvær:

Palmesøndag kl. 11: Høymesse
Ålesund kirke. Dåp. Kvelden før
har døveforeningen møte på Ung
domsheimen.

Onsdag kl. 16.30: Nattverdguds
tjeneste på Døves Aldershjem i
Bergen. Adgang også for andre.

Skjærtorsdag kl. 11: Høymesse i
Korskirken, Bergen. Nattverd.
Offer til Døves Aldershjem.

Skjærtorsdag kl. 19.30: Gudstje
neste i døvekirken i Stavanger.
Nattverd.

Påskeaften andakt på feriehjemmet
«Risperlen» kl. 11.

1. påskedag kl. 13: Høytidsgudstje
neste i døvekirken i Bergen.
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REINKJØTT, ELG, RADYR, HJORT, VILT,
FJÆRKRE, LAKS, ØRRET, HUMMER
en gros

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

Oscar Berg A.s
STJØRDAL

MANUFAKTUR
Dame-, herre- og barnekonfeksjon

Granheim Hotell
Telefon sentralbord 881530

ASKIM

;S8I1ENSENocBAlCHEN -

AUTOMOBILFIRMA

OSLO - TLF. 461890

w. Køltzo~A.s
BRYN, OSLO - Sentralbord 675583
Telegr.adr.: «Reviico»

Bruk D U ETT soya-margarin

fra

Kongsberg Margarinfabrikk

A.s Rødskog Brug & Guldlistefabrik
Gulskogen

Telefon Drammen
sentralbord 835090

BENYTT

Fotograf Jørgensen
Kongensgt. 22 - Telefon 62858
SANDEFJORD

NAR DET GJELDER NOE I FOTO!

Inn-Trøndelag Skogeierlag

STEINKJER

Reg. nr. 917 Telefon nr. 1501
Ban ksjefen »1265

Vi utfører alt i vask og stryking

Vadsø Sparebank
VADSØ

Forvaltningskapital ca. 21 mill. kr.
Meierigården - TØNSBERG
Sandegt. 1
Telefon 15537



Og har du enn mest av prosaisk natur,
og ser på tilværelsen gretten og sur,
og møye og slit gjør deg traurig og tung,
og elder ditt sinn mens du ennå er ung.
Dess mer må du åpne for sollys ditt sinn,
du trenger at sollyset kommer derinn.

Litt sollys i huset, og alt blir så nett,
litt sollys i sinnet, og alt blir så lett.
Litt sollys i øyet for liten og stor,
litt sollys gjør mer enn du aner og tror.
Og er du i ungdommens herlige vår,
se til at du meget av sollyset får.

La muldvarpen grave seg dypt under muld,
og hver som har nok med forgjengelig gull.
Og higer din sjel etter lykke og fred,
da må du ei søke på urette sted.
Nei, opp skal du skue, hvor veien enn går,
det er jo fra himlen du sollyset får.

til neste års fest. Ja, dette glemmer
jeg aldri.

Det er en takknemlig oppgave å
gjøre noe for å hygge for elevene på
døveskolen, og det skal jo så lite til
for å glede og more dem.

~.

Så vil jeg til slutt sende en hilsen
til alle mine døve venner rundt om
i landet, med ønsket om et riktig
godt år, selv om jeg er sent ute.

Thyra Hannemyr.

festen. Bestyreren sa at de var meget
velkommen, og h8.n bad dem more
seg på beste måte, hva de også gjorde.
Jubelen sto høyt i taket, både blant
store og små.

Det ble lekt og danset til langt
ut på aftenen, og det satte en ekstra
spiss på festen at bestyreren fotogra
ferte oss.

Da vi til slutt skiltes, var alle enige
om at vi hadde hatt en riktig mor
som aften, og alle gledet seg allerede

J1/Linne {'la
åut 1915 flå

døveohoten

Over nyttår 1915 ble det som vanlig
holdt fest på den offentlige skole
for døve i Trondheim. Alle vi elever
gledet oss umåtelig til festen. Jule
treet skulle jo høstes, og barna visste
at de da skulle ha mye moro og få
mye godt.

Allerede kl. 16.30 begynte gjestene
å innfinne seg. Vi barna var pyntet
i vår beste stas. Jentene i sine fineste
kjoler, med hvit krage og store
sløyfer i håret, for det måtte jo til
om en skulle være riktig fin på denne
tiden. Guttene i sine pressede dres
ser. De store hadde fiffet seg opp
med hvite snipper og slips for anled
ningen, og de gikk og beundret hver
andre i høy grad. De V8.r alle så pene
at det var en lyst å se på dem. Videre
kom «pleieforeldre» og «pleiesøsken»,
samt de av personalet som var i
byen på den tiden.

Husmoren hadde som vanlig ved
slike anledninger gjort det riktig
festlig og koselig i spisesalen, hvor
det var dekket 7 langbord. Den
varme sjokoladen og de deilige ka
kene smakte storartet.

Etter måltidet gikk vi alle ned i
gymnastikksalen, hvor juletreet lyste
oss festlig i møte. Vi gikk rundt jule
treet og sang julesanger, deretter
var det morsomme leker.

Men så ble det en pause. En del av
elevene forsvant ovenpå. En stund
etter gikk fløydørene opp, og inn
kom et morsomt opptog. Først kom
Thyra med en blomsterstav i hån
den og en plakat hvorpå en kunne
lese «Det nye aar 1915», fulgt aven
prins og en prinsesse. Etter dem kom
en mindre prins og prinsesse, en
japanerinne (geisha) og en fantekjer
ring med en fanteunge. Så kom 8
små gutter, utkledde som frosker.
De hadde froskemasker på seg,
grønne trøyer og vanter, de kom
spillende på forskjellige instrumen
ter, mens de småhoppet som frosker.
Disse hoppet bort til bestyreren, og
anføreren fortalte at de var kommet
helt fra Afrika for å være med på
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Værmelding I Fjernsynet

Største snø-høyde på værstasjoner
I Norge, februar 1966

stor bokstav F betyr kuling eller
storm.

Tegnet for tordenvær er som en
stor R med høyre foten som et sik
sak-lyn.

O.H.

Blir programmer med døve
«mote» i Fjernsynet?

I nr. 1/1966 fortalte Deutsche
Gehorlosen-Zeitung om den døve
Uriel i TV-skuespillet «Huset med
de syv altaner». 7. januar viste så
det tyske fjernsynet et stykke fra
kriminal-serien «77 Sunset Strip» :
«Den stumme trusel». En ung dame
som er ansatt i en bokhandel er totalt
døv, men er blitt døv i de senere år.
Hun behersker tale fullkomment.
Hennes ferdighet i munnaviesing
er misunnelsesverdig for en hver døv
og tunghørt. En av kundene hennes
i bokhandelen er en fotograf og tid
ligere svindler, som blir forfulgt av
en farlig utpresser. Den døve unge
damen ser en mord-trusel fra penge
utpresseren overfor fotografen, og
hun underretter et berømt detektiv
byrå. Men utpresseren har bestemt
seg for å kvele henne i bokhandelen,
med slipset sitt - etter at han har
sneket seg inn uten at hun hørte
ham komme. Til alt hell kjemmer og
sminker hun seg enda en gang foran
speilet, og hun oppdager da den
djevelske morderen. Det begynner
en vill forfølgelsesjakt i bokhandelen.
I aller siste øyeblikk kommer natur
ligvis de berømte detektivene og
plaffer skurken ned.

O.H.

28/2: Høyest målt, dato:
45 cm, høyest 45 cm, 25.-28.
51» » 53» 11.

136» » 136» 28.
65» » 79» 20.
60» » 81» 19.
40» » 60» 27.
14» » 28» 20.-21.
51» » 70» 1.
72» » 80» 24.-25.
67» » 70» 11. og 20.
66» » 87» 10.
16» » 37» 20.-21.
Snøbart » 8» 5.og 18.-19.

» » 11» 20.
110» »130» 21.-22.
131» »142» 26.
120» »135» 24.
45» » 70» 22.

133» »133» 28.
O» » 8» 7.

83» » 87» 27.
112» »112» 28.
110» » 113» 27.
74» » 75» 26.

172» »172» 27.-28.
135» »152» 21.
100» » 110» 22.
136» » 144» 26.
105» »120» 25.-26.
84» » 84» 18.-28.

(minusgrader = kuldegrader). Tall
uten strek foran, betyr varmegrader.

På neste bilde betyr de svarte
pilene kalde luftstrømmer (vind).
Hvite piler betyr mildere eller varm
vind. Bokstav L betyr lavt luft
trykk eller uværssentrum. Hbetyr
høyt lufttrykk eller godt vær. Skra
vert bred bue betyr nedbør - regn
eller snø. Hvit måneskive betyr
klart vær, halv måne betyr halvklart
vær.

Stjerne på nederste bilde betyr
snøvær. Oppslått paraplyer et lett
forståelig bilde. Hvite rette piler
viser vindretning. Brukket del av
pilens ende forklarer vindstyrken.
Pil uten brukket hale er svak vind.
En brukket pilhale, sterk vind. Pil
med dobbelt brukket hale eller som

Kautokeino .
Pasvik .
Hammerfest .
Tromsø .
Kleiva i Sortland .
Narvik .
Bodø .
Mosjøen .
Brønnøysund .
Ytterøy .
Trondheim (Voll) .
Kristiansund N. . .
Bergen .
Stavanger .
Kristiansand S. . .
Nelaug , .
Dalen .
Voss .
Haugastøl .
Lærdal .
Elveseter (Jotunheimen) .
Geilo .
Lillehammer .
Oslo, Blindern .

» Tryvannshøgda .
Gardermoen .
ÅS ..
Stokke i Vestfold .
Jomfruland .
Røros .

Døve som nylig har skaffet seg
fjernsynsapparat ønsker forklaring
på enkelte meteorologiske tegn i vær
kart over Europa og Norge.

Første bilde viser antall kulde
grader noen steder i Norge 8. februar
kl. 16. Streken foran tallene betyr -:-
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NYTT FRA FORENINGENE

Medlemmene l Stavanger
vil ha flere kulturprogram

Årsmøtet for Stavanger kr. Døveforening
ble holdt 24. februar.

Frammøtet til dette årsmøtet var meget
dårlig. Av foreningens 64 betalende med
lemmer var bare 27 møtt fram. Formannen,
Tormod Ropeid, ønsket velkommen og
foreslo så Karsten Samuelsen som møte
leder. Denne mente at det var best en annen
av de frammøtte ledet dette møtet, da han
selv hadde ledet nesten alle årsmøter i
de siste årene. Da ingen andre hadde lyst
på jobben, ble det likevel Samuelsen som
ledet møtet. Til møtereferent ble valgt
Gabriel Rafoss. Møtelederen leste så opp
sakslisten, som ble godkjent uten bemerk
ninger.

Årsberetningen ble så opplest. Av denne
gikk det fram at foreningen hadde arrangert
et par hyggelige fester med meget godt
besøk. Dessuten hadde foreningen hatt be
søk av noen foredragsholdere. Blant disse
var forbundsformann 'Eilif Ohna, forbunds
sekretær AI bert Breiteig, og Stavangers tid

ligere ordfører, Jan Johnsen.
Arnulf Pedersen bemerket at etter hans

mening var det holdt for mange fester og
for lite foredrag. Han minte formannen om
at han på et møte i foreningen hadde fore
speilet medlemmene 10 foredrag, og spurte
hvor disse var blitt av. Formannen opplyste
at han fra Norske Døves Landsforbunds
opplysningsutvalg hadde fått forespørsel
om hvor mange foredragsholdere forenin
gen kunne skaffe i 1965, og ba om å få listen
sendt til Oslo. Formannen hadde så fått
fatt i 10 stykker som gjerne ville holde
foredrag for de døve. Listen var så sendt til
Oslo, men vi har til i dag ikke hørt noe fra
utvalget i Oslo. Fru Ropeid innrømmet at
det kanskje var blitt for lite foredrag i fore
ningen. Hun foreslo at årsmøtet vedtok å
be et eventuelt nytt styre om å gjøre litt
mere på dette området.

Ellers var der ikke noe mere å sette fin
geren på, og beretningen ble godkjent.

Av årsberetningen gikk det ellers fram
at lotteriutvalget hadde gjort et meget godt
arbeid. Og Arnulf Pedersen, som utvalgets
formann, benyttet anledningen til å takke
medlemmene for god innsats.

Regnskapet: Alle medlemmer hadde fått
et eksemplar hver av foreningens regnskap.
Regnskapene for Døveforeningen, Døves
Hus, Døves gamlehjem, Hjelpefondet, Re
presentasjonsfondet og Døves Kirke ble

gjen nomgått hver for seg og ble god kjent.
Forretningsfører Guri Ness fikk takk for vel
utført arbeid.

Årsberetningen for husstyret ble god
kjent uten bemerkninger.

Innkomne forslag: Møtelederen gjorde
oppmerksom på at det var kommet inn et
utarbeidet forslag til endring av foreningens
lover. Men da loven sier at %av foreningens
betalende medlemmer må være til stede,
kunne lovforslaget ikke behandles, da fram
møtet var under det som loven tilsier.
Lovforslaget ble derfor ikke tatt opp til
behandling,og en gikk over til neste forslag
som var fra Kari Bjørheim. Forslaget gikk
ut på at foreningen undersøker mulighetene
for døve til å få bidrag til anskaffelse av lys
signaler til sine leiligheter. - Det ble en del
diskusjon om dette. Men en ble så enige om
at foreningen gjorde et forsøk hos Stavan
ger boligbyggelag og hos sosialrådmannen.

Søknad: Til årsmøtet var det kommet inn
en søknad fra Stavanger Døves Idrettsfore
ning, ved Arnulf Pedersen. Søknaden gikk
ut på at Stavanger kr. Døveforen ing hvert år
bevilger kr. 1.000 til deling mellom idretts
foreningen og sjakklubben. Motiveringen
var at disse to foreninger ikke hadde mulig
heter til å skaffe seg inntekter på grunn
av at Norske Døves Landsforbunds lotteri
alltid var i veien. - Det ble en meget lang
debatt. Og disse hadde ordet: Tormod Rop
eid, Arnulf Pedersen, Gabriel Rafoss, Johan
Paulsen, Leif Skjeie, Olav Jerstad, Bjørn
Jerstad og Karsten Samuelsen. - Samuelsen,
Ropeid og O. Jerstad var betenkelige når
det gjaldt et så stort beløp som kr. 1.000.
De pekte på at det kunne få konsekvenser
om årsmøtet gjorde vedtak om en fast årlig
tildeling. - Rafoss foreslo at så lenge Norske
Døves Landsforbund har sitt lotteri, gis
Stavanger Døves Idrettsforening og Døves
Sjakklubb et fast årlig beløp, slik det er
søkt om. Fru Ropeid anbefalte at søknaden
ble innvilget. - Samuelsen foreslo at søkna
den for dette år ble innvilget, men at frem
tidige søknader ble sendt foreningsstyret,
som skulle avgjøre beløpets størrelse etter
som behovet var det. Samuelsens forslag
ble så godkjent. Og for året 1965 ble det
bevilget kr. 994,20.

Valg: Av foreningsstyret sto Olav Jer
stad (hørende) og Egil Breiland (døv) for
tur til å tre ut av styret. Begge ønsket å
trekke seg. Men da det er vanskelig med

hørende kandidater, ville ikke Jerstad gjøre
det vanskelig, og mottok gjenvalg. Som nytt
styremedlem i stedet for Breiland, ble Håkon
Hoff valgt.

Husstyret ble som før.
Representanter til landsmøtet i Drammen:

Tormod Ropeid og Gabriel Rafoss. Vara
mann Håkon Hoff.

Festkomite : En ble enige om at medlem
mene etter tur skal være med i foreningens
festkomite. Og som de første ble valgt:
Jørgen Klovning, Håkon Hoff, Bjørn Jerstad,
Edvarda Klovning, Odine Skjeie og Amanda
Jerstad.

Filmoperatør: Til å assistere Leif Skjeie
ved filmkvelder ble valgt Bjørn Jerstad.

Da det ikke var flere saker til behandling,
ga møtelederen ordet til formannen, som
takket møtelederen for vel utført jobb. 
Dessuten takket han det utgåtte medlem,
Egil Breiland, likeledes Karsten Holmen
som hadde vært stedfortreder for Gunhild
Pedersen.

Døveforeningens styre består nå av:
Tormod Ropeid, Håkon Hoff og Gunhild
Pedersen (døve), Olav og Amanda Jerstad,
og Georg Grødem (hørende). Varamenn Egil
Breiland og Leif Skjeie (døve), Lillemor Rop
eid (hørende). Gunhild Pedersen er syke
meldt, og Egil Breiland er derfor hennes
stedfortreder i styret.

Husstyret består av: Karsten Samuelsen,
Gabriel Rafoss, Tormod Ropeid, Sigurd
Halvorsen og Gudmund Haraldseide.

Styret takker medlemmene for et godt
samarbeid.

Gabriel Rafoss, ref.

KONSTITUERING
Stavanger kr. Døveforening har hatt kon

stituerende styremøte 10. mars. Følgende
valg i styret ble foretatt: Tormod Ropeid,
formann. Håkon Hoff, nestformann. Lille
mor Ropeid, sekretær, uten stemmerett.
Andre styremedlemmer er: Georg Grø
dem, Olav Jerstad, Amanda Jerstad og Egil
Breiland.

Styret har besluttet å sende Tormod
Ropeid og Gabriel Rafoss som foreningens
representanter til landsmøtet i Drammen.

UI/ernor Ropeid, sekr.

'KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1966, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen
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Dr. Jack og den (,døvstumme» Belinda i skuespillet (,Johnny Belinda», spilt av Pelle Chris
tensen og Bergljot Engeseth på Den Nationale Scene i Bergen.

Stor teater,-aften i Bergen

akkurat som om Belinda virkelig var døv.

Jeg synes det var en utrolig forestilling.
Foreningens formann talte etter endt

forestilling. Han sa bl. a. at det ikke er så

lett for en døv å lære som en fikk inntrykk
av i dette skuespillet. Normalt ville en døv

i Belindas situasjon og miljø ha blitt et men
talt vrak.Tenk på hva hun måtte hagjennom

gått i barneårene, i alle årene fram til legen

kom inn i bildet! Han syntes at det hadde

vært en stor opplevelse, takket teatret,
skuespillerne og Albert Breiteig, overrakte

blomsterbuketter fra Bergen Døveforening
til Bergljot Engeseth, Pelle Christensen,

Albert Breiteig og Hjørdis Ring, og ønsket

skuespillerne lykke til med deres videre
arbeid ved teatret.

Det var sannelig en stor aften for oss

alle ...
Th. S.

HAVSTAD-AFTEN
3. februar var det Ha"stad-aften i Bergen

Døveforening. Etter bevertningen talte for
bundsformann Ohna om viktige oppgaver

for forbundet. Spesielt nevnte han planen

om å få ansatt studieinstruktører i forbun
dets tjeneste,og spørsmålet om konsulenter.

Dette ble det en interessant diskusjon om.

Bergenserne mente stort sett at det måtte
være en uheldig ordning om det skal være
en betingelse for statsstøtte til «konsulen

ter» at d isse har bestemte eksamener å vise

til, mens tegnspråket skal komme etter
hvert. Det lot til at alle som hadde ordet

mente at den viktigste kvalifikasjon må være
dyktighet i tegnspråket, for ellers vil en

konsulent eller sosialarbeider være til liten
nytte, og det er slett ikke sikkert at folk

med de beste eksamener har anlegg for å

lære tegn. Så bergenserne vil holde på sin
sosialsekretær «med nebb og klør», ble det

sagt, så får heller andre foreninger få topp

kvalifiserte folk som ikke kan snakke med
de døve som mest trenger hjelp. - Vel, det
var en meget interessant diskusjon, og fore

ningens formann uttrykte til slutt håpet om
at NDL ville ha hell med seg i sine anstren

gelser for å få lempet på de antatte stiv
bente bestemmelser myndighetene har. Ut

lodningen ga et pent resultat, og kr. 200.
er etter dette blitt avsendt til Havstads

Minnefond.

UNGDOMSKLUBBENS PØLSEFEST
12. februar hadde ungdomsklubben pølse

fest. Deltakelsen var ikke så stor, men det
var god mat, Chaplin-filmersom mosjonerte

lattermusklene kolossalt, leker og en me

get morsom sketsj. Videre var det natur
ligvis dans, og mere pølser. Hyggelig var det

at Anne Gloslie deltok fra Oslo. Jon Olafsson
var en meget flink festkomiteformann.

UNGE HJEM
14. februar hadde «U nge Hjem» sin siste

kursaften. Overlege Magerøy holdt foredrag

røper slyngelen for sin kone at det er han
som er far til barnet, så han har like stor

rett til det som Belinda. Hans kone blir for
tvilet, og hun orker ikke å ta barnet, for

hun er glad i Belinda. Slyngelen vil ordne

dette selv, men det ender med at Belinda
skyter ham med farens gevær. Legen kom

mer tilbake for å gifte seg med Belinda, da
presten skal ta opp forhør. Til slutt tilstår

den dreptes kone at hennes mann var far
til barnet, og Belinda blir frikjent.

Bergen Døveforening hadde lagt beslag
på 150 billetter til forestillingen fredag 11.
mars. I forveien hadde både AI bert Breiteig

og Mary Fristad orientert om skuespillet i
foreningen, slik at det ikke ble nødvendig å
tolke hele forestillingen for oss i teatret.

Men Mary orienterte kort før hver akt.
Det ble en stor opplevelse for oss. Mange

måtte felle tårer. Bergljot Engeseth ~pilte

strålende som de døve Belinda, så ekte at

vi fra første stund liksom følte at hun var en

s~jebnefelle av oss. Undertegnede (som er
«beryktet» som en hard kritikus) har ikke

en eneste feil å peke på. Jeg tror absolutt
ikke at noen annen har klart å spille denne

rollen så godt som Bergljot Engeseth gjorde.
Det var så ekte som det går an! Naturligvis

måtte det være en ekspert som sto bak
dette, og jeg tror Albert Breiteig aldri har

gjort en bedre jobb enn ved instruksjonen
av dette skuespillet. Pelle Christensen i rol

len som dr. Jack var også glimrende, med
et riktig fint tegnspråk, og selv Rolf Bernt
zen, som nettopp hadde måttet overta rollen

som Belindas far, på grunn av sykdom, virket

helt overbevisende. Likeså spilte de andre

«Johnny Belinda» ble i februar/mars opp
ført på Den Nationale Scene i Bergen, og
teatret tilsatte Albert Breiteig som spesiell

konsulent. Dette skuespillet hadde jo stor
interesse for oss døve, da hoved personen er

en ung døv dame, som ikka har gått på
døveskole, og som ikke har lært å tale eller

skrive. Hun steller huset for sin strenge far

og arbeider i hans mølle. Ingen bryr seg om
henne. Alle kaller henne bare «døvstumma».
Men en dag kommer en ny lege til bygden,

den unge dr. Jack, som tidligere har vært
skolelege ved en døveskole, og som har lært

tegnspråket. Han blir oppmerksom på B-elin

da, og han begynner å lære henne tegn.
Først er hun redd, men snart lærer hun

også, og etter hvert forstår flere at hun er
et menneske. Hun pynter seg. Men så en
kveld blir hun voldtatt i møllen aven riktig

slyngel. Legen forstår snart at hun skal ha

barn, men selv forstår hun det ikke. Legen
vet også hvem som er faren, men han vil

ikke si det. Folk i bygden sladrer om at det
er legen som er faren, og etter hvert vil

ingen gå til ham lenger. Han må søke seg en
annen stilling. På denne tiden har Belinda
også lært å avlese, skrive og lese, og kon

takten med hennes far er blitt god (han har

også lært en del tegn). Flere andre kan tale
litt med henne. Belinda får en sønn, Johnny,

og hun steller ham godt. Men faren hennes
er drept av lynet, og folk i bygden mener at

Belinda ikke kan ha barnet hos seg. De vil
adoptere det bort til den slyngelen som

voldtok henne, og som nå har giftet seg.
De ordner papirene om adopsjon uten hen

nes vitende. Så prøver de å ta barnet fra
henne, men Belinda er på vakt. Under dette
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om barneoppdragelse, fulgt aven livlig

diskusjon. Paret Hammer var vertskap for
anledningen.

ARRANGEtf1ENT AV BLOMSTER
1. mars fikk dameklubben besøk av bu

tikksjef Myrvold fra Berles blomsterfor
retning, og emnet var «Arrangement av

blomster». Det ble stor suksess. Damene
lærte masse både om hvordan de skal stille

sammen blomster så det blir vakkert, lage
forskjellige smakfulle arrangementer billig,

og ellers svarte butikksjefen velvillig på alle
spørsmål om blomster, deres stell, vanning,

gjødsling m.m. Mary Fristad tolket.

VALG I STYRET:
Bergen Døveforenings styre har etter års

møtet konstituert seg slik: Formann Thor

bjørn Sander. Nestformann Helge Kjølle

berg. Protokollfører Ragnvald Hammer.
De øvrige i styret er: Konrad Rendedal,
Sverre Bjørø, Erling Buanes og Dagny Nesse.

Varamann: Arnold Val land (for de hørende),
Torfinn Trondsen og Liv Ohna. Valland er

videre valgt som varamann for protkoll
føreren.

Repr. i husstyret: Dagny Nesse, samt
formannen, som er selvskreven.

Repr. i feriehjemsstyret: Konrad Rende
dal.

Repr. i opplysningskomiteen : Sverre
Bjørø.

Repr. i festkomiteen: Torfinn Trondsen.

Repr. i ungdomsklubbens styre: Thor
bjørn Sander.

Repr. i Samarbeidsnemnda av de yrkes
valghemmedes organisasjoner: Arnold Val

land, varamann Ragnvald Hammer. Thor
bjørn Sander, varamann Erling Buanes.

Redaksjonskomite for «Budstikken»:

Toralf Ringsø, Torfinn Trondsen, Sigmund
Ness og Th. Sander.

Repr. til generalforsamlingen i Døves
Trykkeri A/s: Helge Kjølleberg, varamenn
Erling Buanes.

Komite for Døves Dag 1966: Th. Sander,
Arnold Valland, Dagny Nesse og Erling

Buanes.
Repr. til formannsmøtene: Formannen

(selvskreven) og Konrad Rendedal.

Repr. ved pinsestevnet i Rosendal: Dagny
Nesse og Th. Sander.

Ansvarlig for oppmerksomhet: Liv Ohna.

Repr. ved stevnet på Kvamskogen: Birgit
Torsteinsrud og Th. Sander.

Revisorer for klubbene: Einar Koppen
for idrettsklubben og ungdomsklubben.

Andor Arnesen for dameklubben og sjakk
klubben.

FJELLKLATRI NG
10. februar hadde døveforeningen besøk

av deri kjente fjellklatrer Per Vigerust, som

fortalte og viste lysbilder fra sine klatre

turer i Romsdal, på Svalbard, i Alpene og

om den store turen opp på «Tirich Min> i

Hi malaya. - Alle som så på, følte at de var
med på turen, for bildene var så gode og

virkelige, at alle fant det sikrest å holde et
ekstra godt tak i stolen eller i sidemannen,

så de ikke skulle falle. Etterpå fikk vi lov
å bombardere ham med spørsmål, og det

manglet ikke spørsmål. Herr Vigerust svarte
så langt han kunne. På spørsmål fra en av

tilskuerne, fortalte han at historien om

«Den avskyelige snømannen» godt kunne
betraktes som et påskudd for å få penger til

en ekspedisjon. Han fortalte at i Frankrike
var der en kjent døv fjellklatrer. Han nevnte

så at døvheten ikke skulle være til så stort
hinder for å dyrke klatresporten, da fjell

klatrere, selv de hørende, ofte er helt av

hengig av signaler. Det viste seg at det blant
døveforeningens medlemmer også finnes

fjellklatreinteresserte. Mary Fristad tolket

svært godt.

MENIGHETSAFTEN
17. mars var det menighetsaften, og vi

hadde besøk av tidligere sjømannsprest

Danielsen, som har tjent ved en sjømanns

kirke i England. Han viste oss film om ar
beidet, og en film fra Hong Kong. Det var

interessante filmer. Nå er han sokneprest

på Slettebakken.

AVLYST TUR, MEN
Den 20. mars skulle Ungdomsklubben

arrangere en utflukt til Kvamskogen, men

måtte avlyse, da det ikke hadde meldt seg

så mange deltakere. Dette viste seg å være
en bra avgjørelse, for da søndagen opprant,

regnet det. Men jeg var likevel på Kvam
skogen, og kunne konstatere at det finnes

også folk som liker å gå på ski på våt snø
og i regnvær. Bare kle dere etter været,

så går det fint, og det er en fryd å ferdes ute.

Gøsta Rougnø.

Program for Bergen
31/3 to: Filmaften :«Konstantin Tslolkovski»

(døv vitenskapsmann). «På isen og i van

net.» - «Et vindu til verden» (om døves
teater i Moskva.)

4/4 ma: Ikke ungdomsklubb. (Stengt.)

5/4 ti: Åpent.
7/4 to: Skjærtorsdag, ikke åpent.
Hytta på Totland og feriehjemmet er åpent

i påskeuken. Gjester blir hjertelig mot
tatt begge steder, men snakk om dine

planer på forhånd, slik at du er sikker på
plass.

12/4 ti: Åpent.

13/4 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret.

14/4 to: Filmaften : «Thailand - Siam» og
«Plast, et moderne eventyr».

16. og 17. april arrangerer vi week-end tur

til Kvamskogen, med opphold på Ung
domsheimen. Kr. 50.- pr. person.

18/4 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18
20.

Ungdomsklubben og menigheten har et
felles ungdomsprogram.

19/4 ti: Frelsesarmeen v/ kaptein Kelly
Sme'lik lager hyggekveld i foreningen. Vi

begynner kl. 19.00. Gratis servering.
21/4 to: Døveforeningens medlemsmøte.

Beretning og regnskap for Landsforbun
det. Saksliste/innkomne forslag til lands

møtet behandles.
25/4 ma: Ungdomsklubben har medlems

møte.
26/4 ti: Stengt. Misjonsforeningen hos fru

Hammer.

28/4 to: Kåseri v/ Opplysningskomiteen.
29/4 fr: The-fest med utlodning (for døve)

på Døves Aldershjem kl. 19.00.

Film..aften i Ålesund

Det ble arrangert en hyggelig filmaften
på Havly i Ålesund lørdag 5. mars av Møre

og Romsdal Døveforening. Det hadde vært

meningen at det skulle være filmaften der,
men så fikk vi høre fra formannen at ar

beidskonsulent Rendedal fra Bergen ville
komme til Ålesund den dagen. Ja, det var

meget hyggelig for oss å ha både ham og
filmaften på samme dag. Han skulle orien

tere om arbeid og utdannelse m.m. Vi måtte
ordne det slik at han kunne komme i god

tid før filmen begynte.
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Karmsund Verft og Mek. Verksted

HAUGESUND

Telefoner 37220 - 37238

A.S SUVEREN, Lars Hansen
KONFEKSJONSFABRIKK

Telefon 3468

KRISTIANSUND N.

De ledende bedrifter i restaurant- og
conditoribransjen i Haugesund:

L. Hviding
LIKKISTEFABRIKK
Telefon 28 772 - 36 479
8EGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

BOLSØNES VERFT
MOLDE - NORWA y

Strikk festlige, sterke, varme

sportsgensere av

FINSE KAMGARN -

Det moderne strikkegarn

Sandnes Kamgarn Spinneri
Telefoner 21115 - 21141 - 24105

Afs H. Koppernæs & Sønner
ALESUND

Telefon 1130

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17 . Bergen
Telefon 94996

Støtt Døvesaken!

KJOLER
BLUSER
SKJØRT

HAU modeller viser vei .••



Ragnar Woll ny formann

Hu.sfondet i Dranlmen: 12.000
Vi fikk kontakt med reiselivssekretæren

fra Ålesund Turistservice, som ordnet alt

for oss med filmaftenen. Han skaffet også
instruktør som skulle ordne med apparatet

og tolken. Sekretæren skulle komme og
holde foredrag, han også, men instruktøren

kom ikke, slik at sekretæren og tolken
måtte overta å sette filmene i apparatet, og

det ble ikke noe foredrag. Den ene filmen

het «Gjennomreise på Sunnmøre». Den
andre het «Skårungen» og handlet om

første reis som yrkesfisker. Du store ver
den, for et vakkert sted Sunnmøre er. Det

var en fargerik og flott film.
Før filmen begynte, meddelte formannen

om avtalen med arbeidskonsulenten. Etterpå
holdt Rendedal foredrag. Han klarla en

hel del problemer som oppstår når det
gjelder utdannelse, arbeid osv. (for døve).

Deretter ble det tid til en hyggelig prat,
og det ble stilt noen få spørsmål til fore
dragsholderen, som han besvarte til alles
tilfredshet.

Det ble sent før opplysningskomiteens
formann, Einar Djupvik, kunne takke

sekretæren, tolken for filmaftenen, og ar

beidskonsulenten for en interessant og
lærerik aften, og de frammøtte medlemmer

for et hyggelig samvær.

Ref. Lo-Ness.

Øst-Norges Døvekrets .
som har et arbeidsutvalg bestående av

formann Nils Vikene, sekretær Karin Jen
sen og kasserer Kåre Kvalness, skal holde

representantmøte i De Døves Forening,
Sven Bru nsgate 7, Oslo 1, lørdag 26. mars

kl. 18.00.
En venter representanter fra de tilslut

tede foreninger; Hamar, Oslo, Østfold,

Drammen,Vestfold og Skien-Telemark,samt

fra Døves Menighet.

Oslo Døves Kvinneforening
skal feire 50 års jubileum i døveforenin

gen, Sven Brunsgate 7, Oslo 1, lørdag 26.

april, kl. 18.00.
Formann i jubileumsåret er Ruth Karlsen,

og festkomiteens formann er Karin Jensen.
Siste frist for påmelding til festen er fre

dag 15. april, til Karin Jensen, Døveforenin
gen, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1. Tegningen er
bindende.

Program for Drammen

Sønd. 3. april: Sammenkomst.
Film og foredrag vil bli meddelt på for

hånd på møtene. Møtested: Mel kebaren,
N. Torggt.

Ungdomsklubben har møter på kafe
«Vuffy» hver fredag.

Drammen og Omegns Døveforening har
holdt årsmøte. Formann Rolf Hansen åpnet

årsmøtet og ønsket velkommen. Et minutts

stillhet ble holdt for Håkon Karlsen, som
var avgått ved døden.

Ragnar Woll ble valgt som referent. 42

medlemmer var til stede. Dagsorden ble
vedtatt, bortsett fra at behandlingen av

regnskapet ble utsatt til et senere møte,

fordi hyttesjef Finn Johansen var fraværende
p.g.a. innkalling til forbundsstyremøte (som
varamann).

Årsberetningen ble godkjent etter en del

bemerkninger. Foreningen har 69 aktive
medlemmer + 3 passive. Styret hadde hatt
6 møter og behandlet 28 saker.

Foreningens regnskap ble opplest av

kasserer Karl Kjeldsen. Med hensyn til
underskuddet på kr. 1.265,24 ga formann

Rolf Hansen en redegjørelse om det. Regn

skapet ble godkjent med applaus.

Innkomne forslag: Ragnar Fuske foreslo

at årsmøtet deles i to, det ene for foreningen
og det andre for feriehjemmet, slik som det

tidligere har vært brukt i en lang årrekke
i 1940-1950-årene.

Sverre Klemmetsen støttet forslaget.

Gunnar Jacobsen var imot det og viste til
at Vestfold nøyer seg med ett årsmøte.

Sverre Klemmetsen sa at Drammen er stor

og at det er mye arbeid her, så deling av
årsmøtet må til. R. Fauskes forslag ble ned
stemt, 26 imot og 13 for.

Gunnar jakobsen foreslo at årsmøtet selv

skal velge nestformann, og ikke som det nå

praktiseres at styret selv velger nestfor

mann innen sin midte. Dette forslaget til
lov-endring ble vedtatt med 36 stemmer
mot 4.

Styrets forslag om overføring av kr. 4.000

fra foreningens bank-konto til Døves Hus
fond, ble vedtatt enstemmig. Etter dette

beløper husfondet seg til litt over kr.
12.000.

Valgene ga følgende resultat: Styret:

Formann Ragnar Woll, nestformann Rolf

Hansen, sekretær Knut Smedsgård, kasserer
Karl Kjeldsen og styremedlem Kari Sand.

Suppleanter Leif Emilsen ogJorunn Johnsen.
Feriehjemmet: Valget utsettes til et se

nere møte i forbindelse med framleggeise

av feriehjemmets regnskap.
Samarbeids nemnda for yrkesvalghemme

de: Rolf Hansen og Finn Johansen.
Døves Hus-komite: Formann Gunnar

jacobsen, Rolf Hansen og Finn Johansen.
Referent til Tegn og Tale: Ragnar Woll.

Landsmøterepresentanter: Rolf Hansen

og Finn johansen, varamann Halvor Lange
land.

Festkomite : Leif Emilsen, formann, Anne

Grethe Marcussen, Inger Pettersen, Torill
Gonsholt og Reidar Øverland.

Valgkomite: Formann Ragnar Fauske,

Margit Johansen og Svend Møller.
Etter valget takket Rolf Hansen for sam

arbeidet i den tid han var formann, og over
lot formannsvervet til Ragnar Woll.

R.W.

BUSSTUR TIL PARIS?
Medlemsmøte ble holdt i Drammen og

Omegns Døveforening 23. januar.
Formann Ragnar Woll åpnet og ønsket

velkommen. Knut Smedsgård ble valgt som
referent. 26 medlemmer var til stede.

Regnskapet fra feriehjemmet, som var
utsatt fra årsmøtet, ble opplest av hyttesjef

Finn johansen. Det var et punkt som han

måtte forklare, men ellers ingen andre
bemerkninger. Og regnskapet ble godkjent

med applaus.
Valg av feriehjemmets hyttesjef og kjøk

kensjef: Hyttesjef Leif Emilsen og kjøkken

sjef jorunn johnsen. Suppl. Allan Kjeldsen

og Berthe Gravdal.
Revisor: Arvid Andersen.

Styrets forslag om medlemsutlodning ble
vedtatt. Overskuddet skal gå til husfondet.

Gevinsten er en båtreise for 2 personer

Larvi k-Frederi kshavn.
Man vedtok å ha karnevalsfest på Melke

baren 26. februar. Overskuddet av festen

skal gå til husfondet.
Skriv fra landsforbundet ble opplest an

gående det forestående landsmøtet, med
påminnelse om at forslag sendes forbundet

2 måneder før landsmøtet.
Formannen framkastet tanken om et lite

skirenn i forbindelse med gudstjeneste i
sportskapellet Tabor på Viksetra, en søn

dag i mars. Men han mente at ungdoms

klubben kunne ta seg av det.
Til slutt kom Kjell Danielsen med et ønske

om en busstur til Paris til sommeren.
R. W.

Program for Vestfold

Lørdag 23. april kl. 17.00. Medlemsmøte.
Ovennevnte møte finner sted i Sandar

Herredshus.

Program for
Skien-Telemark

Medlemsmøtet 6. april er avlyst.
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Livlig debatt på foreningens årsmøte

Snart eget nledlemsblad i Trondheim

Årsmøtet i De Døves Forening. Trond

heim. ble holdt lørdag 26. februar. Bare 41
medlemmer av foreningens i alt 114 med

lemmer møtte fram.
Formannen ønsket velkommen. Spesielt

hyggelig var det at forbundssekretær Albert

Breiteig. tross mange gjøremål i Bergen.
hadde fått anledning til å komme til Trond

heim og holde kurs i organisasjons- og møte
teknikk for 17 av foreningens medlemmer

3 kvelder i forveien. og også være til stede
på årsmøtet. som avslutting på det hele.

3 medlemmer var gått bort siden siste

årsmøte: Anna Johansen (æresmedlem).
Jørgen Einmo og Johannes Fuglestad. De ble
hedret med en kort minnetale. etterfulgt

av et minutts stillhet.
Dagsorden ble opplest og godkjent. Til

referent ble Geir Jensen foreslått og valgt.
Formannen Halvor Greftegreff ble godkjent

som møteleder. men under innkomne saker

skulle Albert Breiteig være møteleder.
Årsberetning. som var sendt ut en uke i

forveien. ble gjennomgått punkt for punkt.
Til biblioteket hadde foreningen gått til

anskaffelse av de første bindene av Grim
bergs «Menneskenes liv og historie». og

resten av bindene vil komme etter hvert.

Geir Jensen bemerket til dette at det ikke
var bare å kjøpe bøker og la d isse støve bort.

Han etterlyste bibliotekkomiteens arbeid.
som han ikke hadde sett noe til. og foreslo

at styret for kommende periode måtte
prøve å aktivisere bibliotekkomiteen slik

at det ble mer orden i biblioteket. og at det

Vennskaps-kamp
; håndball

mellom
TROLLHATTAN. SVERIGE

og OSLO DØVE
avholdes;

Nordstrandshallen. lørdag 16. april.
kl. 15.00 Entre kr. 2.
Buss går fra Østbanen til Skullerud.

Vår-fest
avholdes i De Døves Forening. Sven

Brunsgate 7. lørdag 16. april kl. 18.
PROGRAM

BALL-KAST PIL-KAST
Underholdning

DANS - - - DANS
Smørbrød. kaffe, mineralvann fåes

kjøpt. Entre kr. 5.
Arrangør: Døves Sportsklubb

(Håndballavd.)
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ble drevet mer propaganda for boklån. 

Under punktet for ungdomsgruppa syntes

Jensen at styret i døveforeningen hadde vist
liten interesse for ungdomsgruppa. På de

fleste styremøter i ungdomsgruppa var sty

ret i døveforeninze:1 ikke representert, og

Jensen mente at ungdommen satte større
pris på at foreningen var repres",ntert ved

sin formann og ikke ved et annet tilfeldig

styremedlem som f. eks. Bjørn Myran. som
var utpekt som representant fra foreningen

og selv var ungdom. Det var bedre med en

som kunne være til hjelp som veileder. og
det ble gjort oppmerksom på at styret i

ungdomsgruppa nå består a'I nye, unge folk
som aldri har sittet i styret før og derfor

mangler kunnskaper om organisasjonsar
beid. - Formannen beklaget dette forhold

med at han på grunn av stort arbeidspress i
foreningen ikke kunne få tid til å være repre

sentert i ungdomsgruppa. og at Bjørn Myran

ble utpekt som styrets representant. - Geir

Jensen mente at det var styret som var årsak
til at planen om å få eget medlemsblad
fortsatt sto i stampe. Navneforslag var inn

sendt, selv om det ikke var mange. ifølge

årsberetningen, men han hadde ikke sett
noe initiativ fra styrets side. Han mente

at det var stort behov for eget med le ms

blad nå. og trodde at det ikke skulle være
noe problem å få noen til å redigere bladet.

Døveforeningen. idrettslaget. dameforenin

gen og ungdomsgruppa kunne gå sammen
om dette. og få et visst antall sider hver som

de selv skrev og stensilerte. og så kunne
sidene samles og heftes til ett blad. Arbeidet

med bladet ble dermed bedre fordelt. - For

mannen opplyste at det var satt oppslag
med forespørsel om det var noen som var

villig til å ta på seg å redigere bladet. og at
evt. interesserte måtte melde seg til for

mannen. men ingen hadde meldt seg. og det

var også problemer med å skaffe folk som
kunne skrive på maskin. Men det så ut til

å bedre seg nå etter at et av medlemmene

hadde gjennomgått et kurs i maskinskriving.
Jensen foreslo at arbeidet med å få ut det

første medlemsblad ble forsert. da det var
av stor betydning at medlemmene var infor

mert om de forskjellige vedtak som hadde
interesse. og nytt innen foreningen og un

deravdelingene. og at bladet kom ut regel

messig. - Ellers fortalte årsberetningen for
foreningen (på 7 sider) at virksomheten i

perioden stort sett hadde vært som forrige
år. Tilskuddet fra kommunen kom meget

godt med. og er hovedårsaken til at arbeidet
går såpass bra som det gjør. I opplysnings

sektoren har det vært i alt 8 filmkvelder og
11 kvelder med foredrag og kåseri. Dess

uten har det vært holdt kurser bl. a. om

fotografering. bilmotorer og organisasjons

og møteteknikk. for å nevne noen. Men ikke

alt går like bra. Ved årsskiftet måtte sosial

hjelper Harald Myrvang slutte p.g.a. sin
skolegang. og det har ikke vært mulig å

finne en ny sosialhjelper. selv om stillingen
er kunngjort ledig bl. a. på døveskolen.
Tolketjenesten har gått bra denne periode.

men det er likevel ennå for få tolker som

behersker tegnspråket fullstendig. slik at
tegnspråkkurs derfor blir svært aktuelt.

både for de tolker vi har i dag og for om
mulig å trekke enda flere til denne virksom

heten. Lokalene er igjen blitt i minste laget
for all virksomheten i foreningen. og det er

økende kontor- og møteaktivitet som er
årsak til at kravene blir større til lokalene.

- AI bert Breiteig var begeistret for den gode
og fyldige årsberetning. og mente at styret

hadde lagt ned et stort arbeid på denne.
Han foreslo at årsmøtet skulle gi applaus

for dette arbeidet. Applaus fra salen. - Der
etter ble beretningen for foreningen god
kjent.

Beretningen for Døves Hus ble så gjen
nomgått under ledelse av huskomiteens

formann. Harald Størkersen. Trygve Vedd

eng gjorde oppmerksom på at arbeidet med
omlegging fra 150 V til 230 V ikke
var fullført i gården. Av 9 leiligheter hadde

bare 3 leiligheter egen transformator, men
det skulle bli en felles transformator i kjel

leren for alle leiligheter. Lunde Johansen

hadde også ordet. Etter endring i dette
punkt ble beretningen for gården godkjent.

Regnskapene. - Formannen beklaget at
regnskapene ikke var sendt medlemmene i

god tid til gjennom lesing. Dette skyldtes
omstendigheter som hadde gjort at det var

nødvendig å vente til Albert Breiteig kom
til Trondheim for å hjelpe til med å sette

opp et nytt regnskap. - Revisorens be

merkning ble opplest. og etter et par spørs
mål ble foreningens regnskap godkjent. Det

kom ingen bemerkninger til regnskapet for
Volvo-lotteriet 1965 og legatfondet. Regn

skapet for Døves Hus ble godkjent med for
behold. til revisorene hadde gått gjennom

bilagene.

Budsjettforslag for 1966. - Arne Karlsen

ville har lønningsutgiftene på kr. 4.000 mer

spesifisert. slik at man fikk vite hvem som
fikk lønn. og hvor meget hver enkelt skulle
ha. Formannen redegjorde for hvor meget

hver enkelt fikk; blant annet hadde styre
medlemmene kr. 20.- i reisegodtgjørelse.

Jensen fortalte at det i mange and re fore

ninger og lag var en slik ordning at styre
medlemmer slapp å betale sin medlemskon

tingent. men om styremedlemmene fikk en
viss godtgjørelse i tillegg til dette. kunne

han ikke si noe om. Albert Breiteig syntes
det måtte være en fin ordning at styremed

lemmer slapp å betale kontingent og også
fikk kr. 20.- i reisegodtgjørelse. selv om de

brukte beina til møtene. Da det ikke var
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kommet forslag om at styremedlemmer

skulle slippe medlemskontingent, og ikke

noen bemerkninger til at styremedlemmer
fikk kr. 20.- i reisegodtgjørelse, ble bud

sjettet for foreningen, som balanserte med
kr. 17.225.-, vedtatt.

Man tok så kaffepause, og foreningen

spanderte.

Innkomne forslag:
Det var kommet søknad fra Døves Idretts

lag om andel i Volvo-lotteriet til lagets ad
ministrasjon og drift. Halvor Greftegreff

fikk ordet først og kom bl. a. inn på de tid
ligere forhandlinger med styret i idretts

laget, som resulterte i at idrettslaget fikk
kr. 600.- i fast årlig bidrag fra foreningen

til hytta, og at det var imot lotteriets formål
at det ble gitt andel av inntekt fra Volvo

lotteriet til idrettslaget. Greftegreff gjorde
oppmerksom på at han la fram sitt syn som

representant fra landsstyret, og ikke som
formann i De Døves Forening, da søknaden
ikke har vært behandlet på styremøte før

årsmøtet. Arne Karlsen, som la fram saken
for styret i Døves Idrettslag, gikk bl. a.

tilbake til de tidligere forhandlinger mellom

døveforeningen og idrettslaget, som hadde
ført til at idrettslaget endret sin lov slik

døveforeningen hadde forlangt, som betin
gelse for at idrettslaget skulle få andel i lot

teriet. Styret deltok aktivt i loddsalget
den gang, og senere ble N.D.L. kontaktet

av foreningens formann som søkte råd, og

resultatet ble at idretten ikke fikk noen
penger. Det ble en stor skuffelse blant de

som var opptatt med idrettsarbeidet. Geir
Jensen kom bl. a. inn på at hvert lotteris

formål var å skaffe penger til administrering
og drift aven forening. Før i tiden hadde

vi ikke noe bidrag fra kommunen, og da
avhang foreningens virksomhet av de penger

en tjente på lotteriene. I dag er bildet et

helt annet, i og med at døveforeningen nå
får et årlig bidrag på kr. 10.000.- til sin

virksomhet, og Jensen mente at en del av
de pengene en tjente på lotteriene skulle

deles mellom våre underavdelinger. Disse
underavdel inger er medlemmenes interesse

avdelinger som det må satses mer på, mente
han. Og alle disse interesseavdelinger ville

under ett være De Døves Forening. Etter

hvert ble Jensen hissigere og mente at fore
ningen viste liten interesse for idrettslaget,

i hvert fall føltes det slik for dem som ar
beidet med idretten, og ungdommenes in

teresse lå i retning idrett og idrettslag, og
disse ungdommer er jo døveforeningens

framtid. Ved å vise liten interesse for idret

ten ville døveforeningens styre med Grefte
greff i spissen ikke tjene døvesamfunnet her

med den kurs de holder. Det begynte å gå
litt hissigere for seg, og møtelederen, Brei

teig, foreslo at saken ble utsatt til et senere
møte, da det var flere saker og valg igjen.

Etterpå tok møtelederen ordet i egenskap

av representant fra landsstyret og imøtegikk

den kritikk idrettslagets representanter

kom med, særlig Jensens uttrykk om at den
kurs styret med Greftegreff i spissen holder

ikke tjener døvesamfunnet når de viser

liten interesse for idrett, som Breiteig
mente var tøv. Breiteig gjorde det også klart

at landsstyret ikke ville godkjenne en
eventuell avtale om andel fra Volvo-lotteriet
til idrettslaget, da dette var imot lotteriets

formål.

Neste forslag var fra styret og gikk ut på
å opprette et driftsfond med inntekter fra

landslotteriet og annet, og møtelederen

foreslo at forslaget skulle bli vedtatt og at
styret skulle utarbeide reglement for et sli kt
fond.

Valg
Halvor Greftegreff ønsket ikke gjenvalg

som formann, og han gjorde oppmerksom
på at han ikke kunne garantere samme inn
sats i tiden som kommer, om han ble valgt.

Da det ikke var mulig å finne en annen
kandidat, og etter at Myrvang, lunde Jo

hansen og Jensen haddde hatt ordet, ble
Halvor Greftegreff enstemmig gjenvalgt til

formann for kommende periode. - Resul

tatet av valget på styre ble: Formann Hal
vor Greftegreff. Medlemmer: Ottar Mar

tinsen, Petter Holberg, Nyfrid Grimstad,
Ely Myrvang og Georg Kirkreit. Varamenn:

Synnøve Kvidal og Solfrid Gjerstad.
En del komiteer ble også valgt, men en del

sto igjen, og da medlemmene begynte å gå

hjem, ble resten av valget utsatt til et senere
tidspunkt, slik at den fullstendige liste og

konstituering av styret vil komme senere.

I pausen under opptell ingen fikk forbunds
sekretæren, Albert Breiteig, ordet. Han
hilste fra forbundsformann Eilif Ohna, som

selv gjerne ville kommet til Trondheim,
og derfor var noe «misunnelig» over at det

ikke ble han som fikk reise, slik Breiteig

uttrykte det. Han redegjorde ellers for
landsforbundets program og planer fram

over, og kom også inn på tegnspråkboken,
som han regnet med skulle bli ferdig om ca.
2 år.

Formannen takket for tilliten som var vist

ham, takket de som gikk ut for godt sam
arbeid, og ønsket de nye styremedlem

mer velkommen. Han rettet også en takk

til forbundssekretæren, som hadde gledet
oss med å delta i årsmøtet.

Ref.

Program for Trondheim
Fr 1/4: Dameforeningen.

Sø 3/4: Palmesøndag. Siste åpningskveld før
påske.

On 13/4: Første åpningsaften etter påske.
Ungdomsgruppa.

Fr 15/5: Dameforeningen.
lø 16/5: Hyggeaften i Døveforeningens lo

kale. Arr.: Ungdomsgruppa.
Sø 17/4: Kulturaften.

On 20/4: Døves Idrettslags medlemsmøte

kl. 20.00.
lø 23/4: Dameforeningen. Vårfest kl. 19.00.
On 27/4: Filmkveld.

Fr 29/4: Dameforeningen.
On 4/5: Ungdomsgruppa, servering.

Fr 6/5: Kulturaften.
On 11/5: Filmkveld.
Fr 13/5: Dameforeningen.

Sø 15/5: DM i terrengløp på Granly.

Ti 17/5: Fest i Døveforeningen.

On 25/5: Kulturaften.
Fr 27/5: Dameforeningen.

Sø 29/5: Pinselukking.
On 1/6: Apning etter pinse.

Alle har adgang til Ungdomsgru ppas ons

dagskvelder ml servering. Utenom oven

nevnte program har gruppa sine møte
kvelder hver mandag til og med 9. mai.
Det skal arrangeres leike- og spørrekonkur

ranse for medlemmene.
Program fra 1. juni til sommerlukking vil

bl i satt opp senere.
Styret forbeholder seg rett til forandrin

ger. Foruten det oppsatte program, er

foreningen åpen som vanlig.

Årsmøtet i Oslo
De Døves Forening holdt årsmøte 11. og

13. mars, og som formann ble Alf Olsen

gjenvalgt med akklamasjon.
Til nestformannsvervet stilte det 6 kan

didater, og ved bundet omvalg (søndag 13/3)
mellom Karin Jensen og Jan Johansen, ble
Karin Jensen valgt som ny nestformann med
stort flertall. Ellers ser styret for året 1966
slik ut:

Formann Alf Olsen (gi.v.), nestformann

Karin Jensen (ny), styremedlemmer: Rasmus
Bjelland (gj.st.), Margit Bølstad (gj.st.),

Marit Strømme (gj.st.), Jan Johansen (gj.v.),

Kristine Martinsen (gj.v.).
Som representanter til landsmøtet i

Drammen, 19., 20. og 21. mai i år, ble valgt:

Alf Olsen, Rasmus Bjelland og Karin

Jensen.
Mere utførlig referat fra årsmøtet kom

mer senere.

Årsmøtet i Hamar
SVEN TORGERSEN
NY FORMANN

Hamar og Omegn Døveforening holdt års

møte på Bondeheimen, Hamar, lørdag 19.
februar, under ledelse av formannen Arne

Olsen. Frammøtet var omtrent halvparten
av foreningens medlemstall.

Arsberetning ble ikke opplest, på grunn
av noe forsinkelse fra sekretærens side,og
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Larvik:

Hamar:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.

Bergen: Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade AlM 7O f.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen,

Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alf Melgaard, Nansetgt. 24.

Abonnement:
Bladet utkommer med 21 numre i året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år
Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstående kommisjo
nærer:
Oslo:

Tegnekonkurransen:

Arne Kr. Nyberg, Oslo, vant en
klar seier i Tegn og Tale's konkur
ranse om tegning av forsidebilde til
bladets påskenummer.

Det eneste vi har å bemerke, er
at tegningen virker for sommerlig
etter norske forhold, men vi ønsker
gjerne at leserne skal få en slik deilig
varm påske som tegningen viser.

Premien er sendt i posten.
Takk for deltakelsen i konkur-

ransen! Red.

ORGAN FOR
NORSKE Dl)VES LANDSFORBUND

RedaktoT:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
FOTTetninas/IiTeT oa ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

De Døves Forenings nesteldste
medlem, enkefru Dagmar Haugen,
Prinds Christian August Mindes
pleiehjem, Storgaten 36, Oslo 1, fyl
ler 90 år 15. april.

Vi sender vår hjerteligste gratu
lasjon og hyldningsord:

Tross 90 av år - beleiret,
humør og ånd - ubeseiret!

Ka-Je

i 1904 ble hun gift med den norske
skomaker Magnus Haugen, og året
etter flyttet de til Oslo. 11921 bygde
de seg et hus på Kjelsås, hvor de
bodde til mannen døde i 1958.

Tross sine 90 år er Dagmar Hau
gen fremdeles åndsfrisk, og dagen
lang holder hun på med håndarbeid.
Hun strikker f. eks. ting som hun
gir bort til De Døves Forening og
Døves Kvinneforening.

Vi sender våre beste hilsener på
90-årsdagen. Sv.L.

ARNE KR. NYBERG VANT!

Det er lyst for
Ragnhild Frydenberg, Sandal', og

Eldor Aase, Sandefjord.

Kari Mette (f. Ellingsen) og Reidar
Blakstad, som ble viet i OpPs2J kirke,
Oslo, lørdag 5. f·~bruar.

FORLOVELSE
er inngått mellom Anne Grethe

Marcussen, Amot, og Leif Gunnar
Emilsen, Ise, p.t. Drammen.

FØDT
Laila (f. Andreassen) og Øivind

Sigvartsen, Oslo, fikk en datter 25.
februar.

FORLOVELSE
er inngått mellom Karla Britt

Abrahamsen, Bergen, og Andreas
Johansen, Kyrksæterøra.

90 AR
Dagmar Haugen, Prins Christian

Augusts Minde, Oslo, blir 90 år 15.
april. Hun er født i Danmark, men

BRYLLUP
feires av Ellen Paulsen (hørende)

og Roar Pedersen, Oslo, lørdag 2.
april. Vielse i Oppsal kirke (lukket
kirke).

Adresse for dagen:
Brudeparet Pedersen,
Oppsal Vel Hus,
Vetlandsveien 101, Oslo 6.

GULLBRYLLUP
feires 1. april av Olga, f. Sundin,

og Arne Henriksen, Lundveien 6,
Oslo 6.

Vi sender gullbrudeparet de var
meste lykkønskninger med disse ord:
Lykken å dele, er lykken den hele.

Syforeningen «Mjøsgløtt» har

fest i Odd Fellow, Hamar, lørdag

30. april kl. 19. Entre kr. 5.-.

måtte utsettes til ekstraordinært årsmøte,

som ble berammet til en måned senere.
Regnskapet, som kassereren leste opp,

viste seg å være noe uklart. Det ble derfor
vedtatt å få regnskapet nøyaktig gjennom

gått en en kyndig revisor.
Valg på nytt foreningsstyre ga følgende

resultat: Formann Sven Torgersen, Ring.

Nestformann Erling Eriksen, Hamar. Sekre

tær Johan M. Dahl, Moelv. Kasserer Erling
Skriden, Hamar. Styremedlem Jan Refsahl,

Hamar. - Første varamann Per Hauklien,
Hamar. Annen varamann Henrik Hansen,

Hamar.

MØTE PÅ HAMAR
Hamar og Omegn Døveforening skal ha

møte lørdag 16. april på Bondeheimen,

Hamar.

EKSTRAORD. ÅRSMØTE
Hamar og Omegn Døveforening holdt

ekstraordinært årsmøte på Bondeheimen

19. mars. Sekretæren leste opp årsberet
ningen, som viste seg å være noe uklar.

På møtet ble det vedtatt å forhøye ferie

hjemmet «Mjøsgløtt»s branntakst.
Følgende styre for feriehjemmet ble valgt:

Hyttesjef Erling Eriksen. Arne Olsen og

Alfred Vangen.
Festkomite : Alice Gustavsen, Gustav

Gustavsen og Per Byvold.
Byggekomite : Johan M. Dahl, Arne Olsen.

Per Byvold, Martin Jensen og Alfred Vangen.
Sekr. }. M. D.

Gisholt ny formann

Øst-Norges Døvekrets

Øst-Norges Døvekrets hadde represen

tantmøte i Oslo 26. mars. Som nytt styre
ble valgt: Formann Thor Gisholt, Skien
Teiemark Døveforening. Medlemmer: Marit

Melgaard, Vestfold Døveforening. Kristian

Sørensen, Østfold Døveforening. Kåre Kval

ness, De Døves Forening, Oslo.
Styret fikk i oppdrag å utarbeide forslag

til ny lov for kretsen. For øvrig skal kretsen

arbeide med planene om et aldershjem for

døve på Østlandet.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

ansikter å se blant slalåmkjørerne.
Hans Erik Tofte startet først,

kjørte fint og sikkert, men så gikk
han overende samtidig som skiene
løsnet, og han nærmest krøp i mål.
Kjell Larsen kjørte fort og smøg
seg som en slange gjennom portene.
Kunne Lie klare seg mot hans tid?
De to Stavanger-rivalene, Gjedrem
og Arnulf Pedersen, kjørte fint.
Så kom Hans Lie i kjent stil og ble
klokket inn på dagens beste tid.
Han var like suveren som vanlig.

I annen omgang viste Lie at han
ikke var til å true, mens A. Pedersen
gikk overende og måtte se sin klubb
kamerat Gjedrem foran seg. Larsen
gjorde hva han kunne for å slå Lie,
men han klarte det ikke. Han som
jeg syntes mest synd på, var Brynjulf
Dammen, som fikk skadet foten sin
slik at han ikke kunne konkurrere.
Han var ergerlig over å sitte som
tilskuer.

Om kvelden var det medaljeut
deling for dagens øvelser, ved Tenden.
Døves Idrettsklubb ga Rolf Smenes
en oppmuntringspremie for at han
ikke ga opp, tross skibrekk.

Det ble også overrakt gave til
Birger Berge, Voss Idrottslag, som
hadde ansvaret for løypa. Han gjorde
et godt arbeid, da regnet noen dager
før ødela hele løypa, slik at han
møtte lage en ny igjen, og DIK står
i stor takknemlighetsgjeld til ham
for dette. Men som han selv sa, så
kunne han bare beklage at været
ikke ble som det skulle ha vært. Han
takket for det oppmuntrende sam
arbeidet med DIK.

Spesielt slalåm
1. Hans Lie, Bergen. . . . . . . .. 55.7
2. Kjell Larsen, Oslo 57.4
3. G. Gjedrem, Stavanger. . .. 61.9
4. Arnulf Pedersen, Stavanger 64.0
5. Hans Erik Tofte, Bergen 72.4

Søndag 6. mars
Da vi så på været om morgenen,

ble vi igjen skuffet, for ute var tåken
tykk som grøt. Og ikke bare det,
det regnet også verre enn dagen før.

De som skulle preparere løypa,
gikk i forveien for å se på den, men
etter en stund traff de på løype
sjefen, som så ut til å ha dårlige
nyheter. Og han fortalte at han var
ute og så· på en del av løypa.
De første 5 km var for det
meste oversvømt etter regnet, som
hadde pøst ned hele natten, mens de
andre 5 km derimot var bra. Å av
lyse løpet, ville ikke arrangørene gå
med på. Etter en del diskusjon på
stående fot ble de så enige om at

48.01
51.13
51.47

regn og tåke.
I

prestasjon av de sjeldne! Vi har
meget å vente oss av disse kjekke
langrennsguttene i tiden framover.

På 15 km var det et spennende
oppgjør mellom Karlsen og Brenden.
Etter ca. 9 km ledet Brenden med
13 sek. foran Karlsen, men etter en
sterk innspurt kom Karlsen i mål
med et forsprang på 40 sek. Ola
Sande var nær ved å slå den kjente
langrennsveteranen Finn Gjøen, men
etter et fint beregnet løp gikk Gjøen
i mål trygt foran Ola Sande og
erobret bronsemedaljen. Alle gikk så
godt de kunne, selv om de ikke var
heldige med smøringen på den tunge
og våte snøen. Straks etter at siste
mann kom over målstreken, begynte
det å regne. Langrennsløperne var
heldige.

10 km langrenn, junior
1. T. Gunnarrud, Hamar
2. Rolf Smenes, Bergen
3. Asle Karlsen, Bergen ....

15 km, senior
1. Arne Karlsen, Tr.heim . . 59.18
2. Reidar Brenden, Oslo .. 59.58
3. Finn Gjøen, Oslo 1.02.49
4. Ola Sande, Trondheim .. 1.03.20
5. Bjørn Myran, Oslo. . . . .. 1.04.36
6. Kjell Nysted, Oslo ..... 1.05.49
7. Ingolf Rønning, Tr.heim. 1.08.25
8. Torfinn Trondsen, Bergen 1.16.31

Det var også innlagt konkurranse
om beste 3-mannslag i 15 km lang
renn, som ble vunnet av Oslo Døves
Sportsklubb med 3.07.23 foran
Trondheim Døves Idrettslag med
3.11.03.

Da langrennet var ferdig, bar det
oppover til Bavallen, der slalåm
rennet skulle gå av stabelen, men
der regnet det godt. Slalåmrennet
ble som langrennet utsatt 1 time.
Bakken lå 200 m fra Bavallstova
Pensjonat, hvor deltakerne bodde.
Tross regnet som stilte ned trutt og
jevnt, var det likevel bare smilende

DM på ski 1966,
Døves Idrettsklubb, Bergen, sto

som arrangør av Døvemesterskapet
på ski i dagene 5. og 6. mars, i sam
arbeid med Voss Idrottslag, og med
Voss Jordbruksskole og Bavallstova
som sentrum.

Tåketeppet var lettet en del, da
langrennsløperne innfant seg på jord
bruksskolen til forberedelsene. Der
var det både start og innkomst. Snø
en var våt og tung, og det ble smø
ringsproblemer.

Endelig, en time etter program
met, kunne arrangementskomiteens
formann, Nils Bjørø, ønske deltaker
ne velkommen på vegne av Døves
Idrettsklubb, Bergen, og han håpet
på to spennende dager. Han nevnte
at i 1953 skulle idrettsklubben arran
gere DM på ski i Bergen, men på
grunn av snømangel måtte det av
lyses. Han håpet at alt ville gå bra
nå, tross været.

Deretter talte forbundsformannen,
Fridtjof Tenden. Han nevnte bl. a.
at det var en skuffelse da DIK måtte
gå til avlysing av DM på ski i 1953,
men dessto hyggeligere var det at
klubben tok på seg arrangementet
i år som et ledd i klubbens 60 års
jubileum. Så erklærte han DM på
ski 1966 for åpnet.

Første start var juniorenes 10 km,
og deretter gikk seniorene 15 km.
Juniorene gikk en runde, som altså
var 10 km, mens seniorene gikk en og
en halv runde.

Første mann i mål var den ikke
helt ukjente Hamar-gutten Trygve
Gunnarrud, som var 3 min. foran
nestemann. Nr. 2 i mål var skole
gutten Rolf Smenes, han kom i mål
med en brukket ski! Vi fikk vite av
ham etterpå at han brakk skien sin
da det gjensto 4 km (hvilket vi fikk
bevis for da vi fant den brukne tupp
dagen etter). Å gi opp er visst et
ukjent begrep hos den gutten. En
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langrennsløperne skulle gå 4 x 5 km,
altså 20 km tilsammen, istedenfor
30 km.

Langrennsløperne og lederne ble så
orientert om forholdene, og de måtte
gå 3 km før de endelig sto ved start
streken. Mange var helt våte etter
den strabasiøse turen gjennom våte
løyper, men tross dette var de ivrige
etter å starte.

Denne gangen ble det også en
kamp mellom Brenden og Karlsen
om sekundene, en kamp som Bren
den ledet hele tiden til mål. Vi
hadde ventet at det skulle bli et
oppgjør mellom Gjøen og Sande.
Men etter et godt beregnet løp fikk
Ola Sande revansje og sikrEt seg
bronsemedaljen, med Bjørn Myran,
som overraskende løp seg til en 4.
plass, nærmest etter seg.

Alle løperne var helt våte, men
likevel var det bare smil å finne hos
dem. Så bar det tilbake til jordbruks
skolen, hvor et varmt bad og badstu
ventet.

20 km langrenn
1. Reidar Brenden Oslo .... 1.09.43
2. Arne Karlsen, Trondheim 1.10.18
3. Ola Sande, Trondheim .. 1.14.25
4. Bjørn Myran, Oslo 1.17.52
5. Kjell Nysted, Oslo 1.19.54
6. Finn Gjøen, Oslo 1.27.47

Igjen bar det så sporenstreks til
Bavallen, hvor storslalåmrennet
skulle gå kl. 14. Men vel fremme,
fikk vi beskjed om at det ikke ble
noe av storslalåmrennet, fordi snøen
var for bløt. Det ville bli farlig med
den farten som forekommer i stor
slalåm. Man så seg nødt til å gå med
på å ha slalåm som dagen før, og på
samme sted. Det regnet denne gan
gen også, men litt mindre enn da
langrennet gikk. Kjell Larsen var
førstemann ut og kjørte fint, med
god fart, men så kom skituppen borti
en port, så han måtte overende, og
dermed var han uten medaljesjanse.
Hans Lie kjørte elegant og suverent
som dagen før, men med 2,4 sek.
svakere sammenlagt tid enn ved
gårsdagens renn. Det ble en spen
nende duell mellom klubbkamerate
ne Arnulf Pedersen og den unge,
lovende Gunvald Gjedrem fra Stav
anger om 2. og 3. plass. Etter første
omgang ledet Pedersen med 4/10 sek.
Gjedrem kjørte godt også i annen
omgang og regnet med at Arnulf
ikke kunnet slå ham, men Arnulf
kjørte gnistrende og kom inn på
dagens 3. beste tid og knep dermed
sølvmedaljen. Larsen kjørte i annen
omgang på dagens nestbeste tid, vel

1 sek. etter Lie. Terje Karlsen og
junioren Asle Karlsen (ikke i familie
med Terje) deltok for første gang i
en slalåmkonkurranse, og jeg håper
at det ga inspirasjon til å trene
videre, for NDI trenger flere rekrut
ter i denne grenen.

Slalåm
1. Hans Lie, Bergen. . . . . . . .. 58.1
2. Arnulf Pedersen, Stavanger 63.0
3. Gunvald Gjedrem, Stavanger66.0
4. Kjell Larsen, Oslo 79.1
5. Asle Karlsen, Bergen 86.8
6. Terje Karlsen, Bergen. . . .. 89.4

Alpin kombinasjon-regnes ut på
en spesiell måte, men siden stor
slalåmrennet ble erstattet med slalåm
igjen, valgte vi å regne med 2 dagers
tider sammenlagt.

1. Hans Lie Bergen. . . . . . .. 113.8
2. A. Pedersen, Stavanger ., 127.0
3. G. Gjedrem, Stavanger. .. 127.9
4. Kjell Larsen, Oslo 136.5

Etter slalåmrennets avslutning
bar det til Bavallstova Pensjonat,
hvor det ble medaljeutdeling ved
Tenden, og etterpå ble det delt ut
gavepremier ved Nils Bjørø. Der var
det bl. a. gaver fra Norske Døves
Landsforbund, Norges Døve-Idretts
forbund, Bergen Døveforening, Dø
ves Dameklubb, Døves Idrettsklubb,
og dessuten fra en del anonyme gi
vere.

Til slutt takket Nils Bjørø, på
vegne av Døves Idrettsklubb, delta
kerne, lederne og turistene for sam
været og den tålmodighet de hadde
vist under Døvemesterskapet, til
tross for været som var helt ufyselig
begge dagene.

DM var også et ledd i uttakning
til 3-landskampen i Finland. Det
ble vedtatt på N.D.l.s styremøte å
sende 5 deltakere, nemlig: Arne
Karlsen, Reidar Brenden, Ola Sande,
Finn Gjøen og Kjell Nysted som
representanter for Norge i Finland i
dagene 12.-13. mars, med først
nevnte som leder.

Forbundsformann Tenden takket
Døves Idrettsklubb for at arrange
mentet av DM på ski 1966 var vel
avviklet, selv om været ikke var som
deltakerne hadde håpet,men konkur
ranseforholdene var like for alle.

Så vil jeg som referent gi et råd
til dere som var med og dem som
vil være med til neste DM på ski:
START treningen til neste DM på
ski allerede nå, da får du kanskje
sjansen til topplassering du også.

To-Ri.

Fri-idrettsserien 1966
1. OSLO
1. Per Chr. Larsen, I. ult. 3.03 642
2. Roar Pedersen, I. u/t., 2.91 557

3. jan Engebretsen, I. u/t., 2.86 522
4. Gunnar Kvitvær, I. u/t., 2.69 416

5. Roar Pedersen, h. u/t., 1.35 405
6. Per Chr. Larsen, h. u/t., 1.35 , 405

7. Arne Stenberg, I. u/t., 2.66 398

8. Vidar Gran, I. u/t., 2.59 359
9. Gunnar Kvitvær, h. u/t., 1.31 357

10. Arne Stenberg, h. u/t., 1.30 345
11. Bjørn Myran, I. u/t., 2.52 , 324

12. jan Thomassen, h. u/t., 1.28 323
13. Ole J. Sigvartsen, I. u/t., 2.50 , 314

14. Jan Thomassen, I. u/t., 2.49 309

15. Odd Landehagen, I. u/t., 2.46 294
16. Benny Person, I. u/t., 2.44 284

17. Reidar Blakstad, I. u/t., 2.38 , 258
18. Egil Haugen, I. u/t., 2.34 242

19. Reidar Brenden, h. u/t., 1.15 195
20. Bjørn Myran, h. u/t., 1.15 195

7.044

Nye: G. Kvitvær I. ult. (før 2.68), h. ult.
(før 1.30), Bjørn Myran I. ult. og h. ult. j.

Thomassen h. ult. og I. ult.

2. TRONDHEIM
1. O. Garberg, h. u/t., 1.46 . . . . . . . 555
2. O. Garberg, I. u/t., 2.84 508

3. jon Stokvik, I. u/t., 2.81 488

4. Walter Pedersen, h. u/t., 2.78 470

5. Reidar Jacobsen, I. ult ,2.78 470
6. Jon jakobsen, h. u/t., 1.36 418
7. Geir jensen, I. u/t., 2.68 410

8. Geir Jensen, h. u/t., 1.35 405
9. Ingolf Rønning, I. u/t., 2.59 359

10. Torbjørn Pedersen, I. u/t., 2.54 334

11. Ingolf Rønning, h. u/t., 1.27 312

12. Arnt Naurstad, I. u/t., 2.48 304
13. Kåre jakola, I. u/t., 2.41 270

14. Reidar jacobsen, h. u/t., 1.21 250
15. Arnt Naurstad, h. u/t., 1.16 204

16. Torbjørn Pedersen, h. u/t., 1.06 .' 127
5.831

Alle resultater er nye.

3. BERGEN
1. Alfin Nordøy, I. u/t., 2.79 . . .. . . 476

2. Asle Karlsen, h. u/t., 1.40 470
3. Asle Karlsen, I. u/t., 2.62 374

4. Bj. Tømmerbakke, I. u/t., 2.61 .. 369
5. Godthard Langeland, I. u/t., 2.61 ., 369

6. S. Tømmerbakke, h. ult. 1.31 357
6. Bj. Tømmerbakke, h. u/t., 1.31 , 357

8. Lars Herland, I. u/t., 2.56 344
9. S. Tømmerbakke, I. u/t., 2.52 324

10. Godthard Langeland, h. u/t., 1.28 . 323
11. Kurt Oksnes, I. u/t., 2.41 , 270

12. Kurt Oksnes, h. u/t., 1.20 240
13. Lars Herland, h. u/t., 1.15 195

4.468
Alle resultater er nye.
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4. DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud, h. u/t., 1.64 883

2. Bjarne Gunnerud, I. u/t., 3.15 738

3. Nils Holtungen, I. u/t., 2.64 386
4. Kjell Danielsen, I. u/t., 2.60 364

5. Ulf Pedersen, I. u/t., 2.58 354
6. Roif Hansen, I. u/t., 2.49 . . . . . . . .. 309

7. Nils Holtungen, h. u/t., 1.25 290
8. Magne Gaustad, I. u/t., 2.45 289

9. Kjell Danielsen, h. u/t., 1.20 240

10. Ulf Pedersen, h. u/t., 1.20 240

11. Magne Gaustad, h. u/t., 1.15 195
4.288

Alle resultater er nye.

SvømnIeserien 1966
1. TRONDHEIM
1. Ingo!f Rønning, 50 m bryst, 48.3 102

2. Kåre Jakola, 50 m bryst, 4·9.3 . . . . .. 92

3. Solfrid Gjerstad, 50 rn bryst, 1.06.1. 79
4. Jon Stokvik, 50 m bryst, 51.4 . . . . .. 71

5. Kristen Elve,bakk, 50 m bryst, 53.6 49

6. Geir Jensen, 50 m bl'yst, 53.8 ... 47

7. Ingolf Rønning, 200 m bryst, 4.11.0 .. 47
487

Alle ,esultater er nye.

DRAMMEN

Bjarne Gunnerud
I<retsmester

27/2: I kretsmesterskapet i hopp
uten tilløp, som ble arrangert pa
Solbakken, ble det favorittseire i alle
klasser. Bj. Gunnerud, Hellas/Døve,
vant høyde ult med 1.59. Han brøt
dermed Hans H. Rowes enestående
seiersrekke over 10 år. Gunnerud
forsøkte deretter ny døve-rekord,
1,61, men mislyktes til tross for gode
forsøk.

Bj. Gunnerud tok bronse i L ult
med 3.11 m.

DM-INNENDØRS:

Døve-rekord av
Bjarne Gunnerud

Norges Døve-Idrettsforbund av
vikler for tiden sitt mesterskap i
innendørs sprang. Konkurransene
avvikles lagvis, og det endelige opp
gjør blir avgjort pr. korrespondanse.
Hellas/Døve har avviklet konkur
ransene, og det ble oppnådd meget
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bra resultater, spesielt i høyde, der
Bj. Gunnerud satte ny døve-rekord
med 1.61 m.

Lengde ult.
1. Bj. Gunnerud 3.01
2. Kjell Danielsen 2.60
3. Ulf Pedersen 2.58
4. Nils Holtungen. . . . . .. . . .. 2.57
5. Magne Gaustad 2.45

Høyde ult.
1. Bj. Gunnerud 1.61
2. Kjell Danielsen 1.20
3. Magne Gaustad. . . . . . . . .. 1.15
4. Ulf Pedersen 1.15

Var døveavdeling har hatt meget
god nytte av Bj. Gunnerud. Han har
vært en virkelig inspirasjon blant
den idrettsinteresserte døve ungdom
her i Drammen, og det er meget vik
tig for oss her å ha ham i vår midte,
slik at det kan bli skapt et riktig
idrettsmiljø.

Rolf Hansen har deltatt i krets
dommer-kurs og er blitt autorisert
dommer.

BJARNE GUNNERUD
SATTE FYLKESRE.KORD

14/3: Kongsberg Idrettsforening
holdt treningsstevne med liten del
takelse.

Bj. Gunnerud, Hellas/Døve, var
stevnets forgrunnsfigur. I høyde ult.
satte ban ny fylkesrekord med 1.64
m. Gunnerud hadde også fine forsøk
på 1.66.

Den gamle rekorden tilhørte Hans
Rowe, Hellas, på 1,63 m, og hadde
stått i tre år.

Gunneruds resultat, 1.64, kan også
registreres som ny norsk rekord for
døve.

HØ1.jde ult.
1. Bj. Gunnerud 1.64
3. Ulf Pedersen 1.20
4. Nils Holtungen. . . . . . . . . .. 1.20
5. Kjell Danielsen 1.15

Lengde ult.
1. Bj. Gunnerud 3.00
2. Nils Holtungen . . . . . . . . . .. 2.59
3. Kjell Danielsen 2.58
4. Ulf Pedersen 2.57

R. Hansen.

BERGEN

DM-INNENDØRS
9/3: Korrespondansemesterskap

innendørs i hopp uten tilløp i Sen
tralbadet onsdag 9. mars: Delta
kelsen og innsatsen var bra, men

resultatene var ikke så gode som
i fjor, for flere av de beste var ikke
med. Jeg kan nevne Toralf Ringsø,
Alfinn Nordøy, Hans Tofte, Torfinn
Trondsen og Olav Espedal,' tre av
dem hadde større medaljesjanser.
Hans Tofte og Torfinn Trondsen ble
lettere skadet under DM på ski.
De andre ble forhindret. Men vi må
se opp for Asle Karlsen. Han klarte
sogar 1.43, men det ble dømt dødt
bopp for ureglementert sats. Brød
rene Tømmerbakke hoppet 1.28, men
Svein ble dømt først av dem. G. Lan
geland hoppet 1.28, men ellers var
han usikker med avstanden like før
satsen. Kurt Oksnes klarte 1.20 m.
Lars Herland var ute av form og
klarte ikke mer enn 1.15.

Det var tamt i lengde u/t., men
vi får hape at alle vil gjøre det bedre
i lengde og høyde onsdag 23. mars,
klubbmesterskapet for DIK.

Lengdeu/t.
1. Bj. Tømmerbakke 2.61
2. Godthard Langeland. . . . .. 2.61
3. Asle Karlsen. . . . . . . . . . . .. 2.58
4. Lars Herland . . . . . . . . . . .. 2.56
5. Kurt Oksnes . . . . . . . . . . . .. 2.41

Høyde ult.
1. Asle Karlsen. . . . . . . . . . . .. 1.40
2. S. Tømmerbakke 1.31
3. Bj. Tømmerbakke 1.31
4. Godthard Langeland. . . . .. 1.28
5. Kurt Oksnes. . . . . . . . . . . .. 1.20
6. Lars Herland . . . . . . . . . . .. 1.15

TRONDHEIM

SKISPORT
Klubbmesterskapet pa Granly

hytta 12. februar:
Damer - 1.5 hm

1. Solfrid Gjerstad 12.34
2. Astrid Movold .. . . . . . . .. 12.53

Herrer hl. A - 5 mnder et 1.5 hm
1. Arne Karlsen. . . . . . . . . .. 37.25
2. Ola Sande 42.00
3. L Rønning . . . . . . . . . . . .. 44.02

Kl. B - 2 runder et 1.5 hm
1. Jon Pettersen. . . . . . . . . .. 17.25
2. Arnt Naurstad . . . . . . . . .. 20.05
3. Olaf Garberg. . . . . . . . . . .. 21.15

20/2: J øvrarennet (Ranheim-Sel
bu). Arne Karlsen ble en god nr. 8
av 76 deltakere i kL C på 2.50.25.
Ola Sande ble nr. 65 på 3.30.00
med ødelagt ski.

Asbjørn Kjøsnes ble nr. 6 av 8 i
kL D på 3.18.00. Han fikk statuett,
for han har gått 10 ganger denne
distanse. Løypa er 38 km, med 5 kg
pakning.
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FONAS Fabrikker a-s

Postboks 4225 - Telefon 381470

O S L O

KU N DENS TILLIT ER VÅRT MÅL.

NO RS K
ILDFAST STEIN

Borgestad Fabrikker a.s
BORGESTAD p.å.

Morten E.ngebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OSLO 1
Telefon 41 0220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Magnus Larsen A.s
Etablert 1890

TØNSBERG

Manufaktur - Utstyr

OS LO

Grensen 2 - Telefon 336695

Spesialforretning:
GULVTEPPER - MØBELSTOFFER
GARDINER - HVITEVARER
SENGER - SENGEUTSTYR

Aktieselskabet Borgestad

Borgestad p.å.



BESØK

Dalens Kafe

HAUGESUND

Telefon 1581

Fabrikutsalget - A. Myge

HAUGESUND

Telefon 21402

Elvsaas & CO.
ALT I SPORTSARTIKLER

Telefon 51105 - 51139
MOLDE

D. B. S. Sykler
TEMPO·Lett mopeder
TEMPO motorsykler

er de mest solgte merker på
det norske marked. Norsk
fabrikasjon gir sikkerhet for
reservedeler og service. Vi
sender Dem gjerne katalo-
ger.

JON A S ø G LÆ N D - Sandnes

Gabriel Østråt
BI LVERKSTED

Telefon 63097
SANDNES

Skal De ha noe installert 
Henvend Dem til

Danielsens Elektrokompani
Bergjelandsgt. 18
Telefon: Buti kk 24983 - Kontor 25263
STAVANGER

LANDETS MEST KJØPTE BÅTMOTOR

DAMSGARD MOTORFABRIK

Bergen - Telefon 60 505

SALG
SERVICE

KNUTSEN & TRÆEN'S
Automobilforretning Afs

BERGEN

Telefoner: Kontor. verksted *13 760
Rikstelefon. reservedeler. . .. 14 931

Stort loger av: RESERVEDELER
Bilverksted - Bensinstasjon

A.s Hydraulik Brattvaag
HYDRAULISKE
DEKKSMASKINER

BRATTVAG

BERGEN
Byens store forretning

Kristiansund Fysikalske Institutt
Vanlig fysikalsk behandling

Telefon 2372
KRISTIANSUND N.

Kvernelands ~abrikk .Il.s

KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper

Døves Trykkeri A.s. Bergen


