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ET KURS-SENTER

FOR NORGES DØVE?

Ifølge en kort pressemelding vil speidernes innsamlingsaksjon 1966 ta
sikte på bl. a. å skaffe midler til å realisere planene om et kurs-senter
for Norges døve, et første byggetrinn på en 40 mål stor tomt som Norske
Døves Landsforbund har sikret seg i Gol. - Med denne pressemeldingen
er tiden inne til at vi kan løfte litt på sløret og fortelle om ønskedrømmen.

Det er Carlborgsons gård i Leksand, Sverige, som er forbildet. Siden
Sveriges Dovas RiksfOrbund fikk seg dette kultursentret, har en kunnet
iaktta en kraftig oppblomstring av kurs- og studievirksomheten, ja, så
overbevisende og imponerende resultater har svenskene oppnådd, at det
allerede er flere år siden Norske Døves Landsforbund begynte å tumle
med planer om noe tilsvarende her hjemme. Men tiden har ikke vært
moden. Det vil si: Forbundet har ikke hatt utsikt til å kunne skaffe
penger, og derfor har en heller ikke tatt planene opp til realitetsbehandling.

Da det ble kjent at speidernes aksjon i 1966 fortrinnsvis skulle gå til
«døve-formål», så sant en kunne peke på konkrete arbeidsoppgaver som
speidernes ledelse fant verdige, var det straks kurs-sentret som pekte seg
ut. Norske Døves Landsforbund foretok befaring hos en gardbruker i
Gol (som har to døve sønner), og det er meget gode muligheter for at for
bundet her kan sikre seg et område på 30-40 mål ganske nær riksveien,
ikke langt fra Gol sentrum. Gol har et rikt kulturmiljø og er et skole
senter med allsidige lærerkrefter. Stedet har utmerkete kommunikasjo
ner og ligger omtrent i sentrum av Sør-Norge. Videre er Gol et vakkert
sted i typisk norsk natur, populært blant turister året rundt.

Mens forbundskontoret arbeider med planene, vil vi imøtese speider
aksjonen med spenning. Vil resultatet bli så godt at Norske Døves
Landsforbund bare kan sett i gang byggingen? Speideraksjonens ledelse
har antydet hva en normalt får inn, og hvis 1966 blir et normalt år, kan
vi gå ut fra at Norske Døves Landsforbunds kurs-senter i Gol vil bli en
realitet i løpet av 2-3 år. Så sant det er mulig, bør alle kluter settes til
for at innvielsen skal kunne finne sted i forbindelse med forbundets 50
års jubileum i 1968. Det vil være noe å se fram til!

I vår glede over de lyse utsikter for den framtidige virksomhet til beste
for landets voksne døve og sterkt tunghørte, vil vi selvsagt ikke glemme
vår takknemlighet overfor dem som har gitt oss hjelp til å sette hjulene
i gang. Den positivitet planene hittil er blitt møtt med, lover det beste
for en vellykt gjennomføring, og det er blitt skapt en optimistisk atmo
sfære omkring hele prosjektet som lover det aller beste. Og et av Norske
Døves Landsforbunds fremste mål synes dermed å ha rykket meget
nærmere, noe som bør hilses med glede av alle progressive krefter blant
oss - og støttes. Th. S.



Problemer •
I døveundervisningen
A V WILLIAM J. MCLURE

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

(Forts. fra forrige nr.)

I de 150 år som er gått siden den
første døveskole ble opprettet i USA,
har kommunikasjonsmetodene som
har vært brukt i undervisningen vari
ert fra rent tegnspråk - til den kom
binerte metode og over til den rene
talemetode.Med utviklingen av kraf
tigere høreapparater var det en kort
tid i slutten av 40-årene og begyn
nelsen av 50-årene talsmenn for den
akustiske metode som mente at en
utvidelse på dette felt skulle avhjelpe
alle kommunikasjons-vansker for et
hvert døvt barn. Det har vært tider
da det å forfekte andre metoder enn
ren tale, munnavIesing og akustikk
kunne bety profesjonelt selvmord
for en døvelærer - så sterk var opi
nionen og foreldrenes ønske om å
gjøre alle døve barn til «muntlige».
Bare få var motige nok til å fram
holde sin overbevisning.

Noen lærere har i den senere tid
hevet sin røst sterkere. Kanskje er
det nå et mottakeligere klima. Det
sterke behov for en bedret undervis
ning krever et motig «new look».
Blir vi stående på samme flekk og
bare prøver å gjøre en bedre jobb
med samme verktøy og metoder som
ble brukt i fortiden, betyr det til
bakegang. Vi har hatt dyktige lærere
før, og vi har brukt varierte meto
der gjennom årene, men vi kan se
hvor beskjedne resultatene er blitt.

Så langt har min tale utvilsomt
tydet på pessimisme og motløshet.
J eg mener det er nødvendig at vi
er vitende om våre feilslag og våre
metoders utilstrekkelighet før vi
kan planlegge en mere suksessfull
framtid. Meget tyder på at proble
mene nå behandles mere realistisk.
Døvepedagoger ser motigere på mu
lige forandringer av de tradisjonelle
metoder. Fonds er tilgjengelige for
dem som vil hjelpe fram verdifulle
planer. Lærere slutter seg sammen og
forener seg med andre grupper som
aldri tidligere - for samlet å angripe
døvhetens problemer. På denne må
ten vil det bli en økt forståelse og
bedre resultater.

Noe drastisk må bli gjort for å
heve undervisningsresultatene. En
tidligere og intensivert språkøvelse
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er en av de viktigste nøkler til løs
ning av problemene. I den senere tid
er foretatt mange studier som peker
på fordelene ved en tidlig kontakt
med det døve barnet. En av disse,
foretatt ved Pittsburg Universitet,
konsentrerte seg om forbindelsen
mellom tidlig tegn-kontakt og senere
ferdigheter hos den døve. Den om
fattet en gruppe døve barn som
hadde lært å kommunisere manuelt
med sine døve foreldre fra de var
ganske små barn, og deres ferdigheter
ble sammenliknet - over atskillige
variasjoner - med en gruppe som
ikk€ hadde lært å gjøre seg forstått
med hendene før de begynte på sko
len. Denne undersøkelse viste at
barn som var blitt lært til å bruke
tegn fra de var ganske små av, var
overlegne i munnavIesing, lesing og
det skrevne språk. Der var en ten
dens mot høyere resultater for denne
gruppen når det gjaldt psyko-sosial
tilpassing, og ingen forskjell ble
funnet mellom de to grupper i talens
forståelighet.

Sikkert skaper resultatet av denne
studie pedagogiske vansker for det
døve barnet. Vi lærere ønsker ikke
at tegnspråket skal bli noe objekt,
heller ikke vil vi støtte oss til det
unødvendig, men vi vil gjerne dra
nytte av undersøkelsen. Den tidlige
kontakt er nøkkelen! Vi trenger en
forbedret metode for kommunikasjon
som vil redusere nødvendigheten av
tegn og bevegelser, hjelpe fram språk
utviklingen og fremme resultatene 
en metode som kan utrette dette
uten at det går ut over tale-evnen
eller munnavIesingen. En slik me
tode ville få støtte fra alledøvelærere
og foreldre til døve barn.

FINGERSPELLING
Det amerikanske uttrykket

«fingerspeIling» svarer nærmest
til en kombinasjon av tegnspråk
og fingeralfabet (med ledsagende
tale), slik vi bruker det i Norge,
men med noe større vekt på
fingeralfabetet enn hos oss.

Red.

'"------_._--./

Fast tro på de tradisjonelle meto
der og følelsesmessig tilknytting gjør
det vanskelig for mange foreldre og
lærere å ta standpunkt til noen for
andring. Men den økende visshet om
behov for veldige framskritt, fører
til at mange pedagoger og et antall
skoler undersøker tilrådeligheten av
å supplere tale, munnavIesing og
hørseltrening med fingerspelling.
Kanskje dette vil bli det felt hvor
lærere som bare tror på den muntlige
kontaktmetode kan møtes i enighet
med dem som tror på et kombinert
system, og foreldrene til de døve
barna. Mange mener at dette vil bli
den «vedtatte metode» i framtiden.
En av hovedvanskelighetene vil bli
å finne lærere som er utlært i samt
lige kommunikasjonsmetoder. Våre
lærerskoler har ennå ikke fingerspeI
ling med i pensumet.

Ved Indiana-skolen har vi atskil
lige døve barn fra døve familier,
hvor fingerspelling er kontaktmidlet
innenfor hjemmet. Våre lærere har
vært forundret over den letthet og
det tempo disse barna viser ved
overgangen til lesing av trykte bok
staver.

I et nylig utkommet nummer av
«California News» beskrives en un
dersøkelse av tidligere skolestyrer
dr. E. A. Stevenson, om college
utdannelsen av døve barn av døve
foreldre, og av døve barn av hørende
foreldre. De døve barna av døve
foreldre hadde ved denne måling
et overveldende forsprang i opp
nådde ferdigheter.

En annen undersøkelse som blir
fulgt med den største interesse av
døvepedagoger blir foretatt av av
vikende barn ved instituttet for
forsking ved Illinois Universitet.
Dette er en 5-års undersøkelse over
bruken av fingerspeIling hos meget
små døve barn, for å se hvilken virk
ning det vil ha på deres språklige
dyktighet, tale, munnavIesing og
alminnelige ferdigheter. 12 døve
skoler går inn under denne under
søkelsen, som ennå befinner seg bare
i det annet år. Ved de målinger som
hittil er gjort, er det intet som tyder
på at de skoler som for det meste
bruker fingerspeIling oppnår bedre
resultater enn de skoler der en be-



gynner med fingerspelling så sent
som ved 11 års alderen eller senere.
Når fingerspelling er begynt før bar
net er 6 år, ser det imidlertid ut til
at barnet når lenger i spesielle språk
lige ferdigheter og i oppfatting av
lærestoffet. - Disse funn må natur
ligvis anses som meget forsøksvise,
i betraktning av den korte tid under
søkelsen har vært i gang, og delta
kernes alder.

Fingerspelling som det brukes i dag
er ikke noen selvstendig metode for
undervisning. Det fortrenger ikke
noe som har vært brukt i den munt
lige undervisning av døve barn.
Det gir bare det døve barn fullsten
dig synlige tegn for det som ikke er
synlig. Formålet med det er å gi det
døve barnet et bedre hjelpemiddel i
språktilegnelsen - og det bør aldri
anvendes uten i forbindelse med tale
og munnavIesing. Det er langt å
anbefale framfor munnavIesing alene,
når det anvendes på det ganske lille
barn som akkurat begynner å gjøre
krav på språk. Talsmenn for den
rent muntlige undervisning burde
akseptere dette middel like meget
som skriving på tavlen. Dr. Alex
ander Graham Bells innstilling til
muntlig undervisning er vel kjent.
Noen ganger glemmer vi hans hold
ning overfor fingerspelling. Fra
Volta Review», januar 1923, siteres:
«Jeg ville anvende det talte språk
overfor elevene fra begynnelsen av
deres skolegang og til slutten, men
jeg ville ikke bruke det talte språk
alene som kontaktmiddel med ele
vene på de tidligste undervisnings
stadier, fordi det ikke klart opp
fattes av øyet. Det krever kjenn
skap til språk å avlese. I slike til
feller ville jeg la læreren bruke det
skrevne språk, og jeg tror ikke at
fingerspelling atskiller seg fra skre
vet språk, bortsett fra at fingerspeI
ling er bedre og raskere.»

I dette fingerspelling-prosjektet
deltar Indiana-skolen med avviker
barn. En begynte med 2 klasser i
1964, og i 1965 kom en klasse til.
Skolestyreren talte personlig med
foreldrene til alle 4-5 års barn som
ble inntegnet i disse årene, for å få
foreldrenes samtykke til å ha barna
i disse klassene, og for å forklare
prosjektet for dem, slik at det senere
ikke skulle bli noen misforståelser.
Dere vil bli forbauset over å høre at
av de mere enn 85 familier som vi
diskuterte dette prosjektet med, var
det bare Em som anmodet om ikke å
ha barnet i fingerspelling-klasse. (I
dette ene tilfelle hadde barnet en god

l\!Iunnavlesing kan i det hele
tatt ikke anses som et brukbart
system når en skal henvende seg
til en gruppe elever i døveskolen.
De beste resultater oppnås ved
hjelp av jingerspelling og lesing
av skrift, henholdsvis 74 og 72%
av normaloppfatting. Andre
metoder er ikke å anbefale.

"'- J

del hørselrester og en ganske flytende
muntlig kontaktevne.) Foreldrene
med barn i denne klassen later til
å være helt tilfredse med program
met. Et antall foreldre, hvis barn
ikke ble plukket ut til eksperiment
klassene med fingerspelling, har an
modet om at deres barn må bli over
flyttet til disse klasser, hvis mulig.
For å gi barna alle muligheter for
tidlig tilegnelse av språk gjennom
fingerspelling, i tillegg til de andre
tiltak, startet en kurs i fingerspeI
ling for foreldrene til barna i disse
eksperimentklassene.

Mange av foreldrene er klar over
at barna deres gjennom livet vil bli
mere eller mindre knyttet til men
nesker som er døve og hvis kontakt
evne er varierende. Disse foreldre og
andre har bedt om at skolen setter
i gang klasser i fingerspelling, for å
hjelpe til med å utvikle en spennings
fri kontakt mellom foreldre og barn.
Dette blir nå gjort. Kurser i finger
spelling tilbys foreldre og andre, og
holdes ved vår skole på søndag etter
middager, onsdag aftener og fredag
ettermiddager. Programmet begynte
for ca. 1 måned siden. Inntegningen
til de 3 klasser var 120 første uke,
146 annen uke og 154 tredje uke.
Dessuten er det 127 som har bedt
om kurser på andre steder. For tiden
er vi ikke i stand til å imøtekomme
dette.

For noen av tilhørerne må det
være smertefullt å høre meg sammen
likne unøyaktigheter og tvetydig
heter ved munnavIesing med de
samme drawbacks i tegnspråket.
Tegnspråket, slik det vanligvis bru
kes, mangler nøyaktighet ved over
settelse til engelsk. Det har alene
ingen plass i et undervisningspro
gram for døve barn, hvor verdifullt
det enn må være for den voksne døve.
Trass i det faktum at vi alle kan peke
ut noen få unntak av døve som er så
dyktige i munnavIesing at en kan
tro at de leser ens tanker - så har
munnavIesing de samme ulempene
som tegnspråket, når det brukes som

det fremste kontaktrniddel med
døve: Bare en liten prosent av ly
dene er synlige på leppene, og mange
er tvetydige.

For noen år siden foretok Eliza
beth Johnson, inspektør ved Illinois
døveskole, en vurdering av de der
værende elevers evne til å forstå
språk ved hjelp av de varierende
kontaktmidler som brukes av per
soner med hørseltap. Hun sammen
liknet test-resultatene oppnådd med
de forskjellige kommunikasjonsmid
ler som ble brukt: Lesing, akustikk
(for tunghørte), munnavIesing, tegn
språk alene, og fingerspelling. Miss
Johnson brukte elever fra alle sko
lens avdelinger: Tunghørte, «munt
lige» døve, og de «manuelle» døve.
Hun konkluderte: «Når elevene ved
denne skolen kontaktes som en
gruppe, later det til at bare to kon
taktmetoder kan anvendes med ri
melig grad av nøyaktighet: Finger
speIling med 74%, og lesing med 72%
av normalt resultat, viser seg å være
ganske brukbare metoder. De øvrige
kommunikasjonsmetoder som ble be
nyttet kan i det hele tatt ikke anses
brukbare.

På 1959-møtet av amerikanske
døvepedagoger, framla dr. Edgar
Lowell, leder av Tracy-klinikken,
resultatene av et eksperiment som
var gjort vedrørende bruken av
munnavIesing og dens sammenheng
med språkutviklingen. Dr. Lowell og
hans medhjelpere fant at ved mel
lomskolenivået forsto døve elever
bare 25,7% av undervisningsmateri
alet. Hørende barn på samme nivå,
uten opplæring i munnavIesing, for
sto 37,6%. Ved college-nivå forsto
døve elever 44,9% og de hørende
51,5%. Døvelærerne hadde det beste
resultat ved munnavlesingstesten.
Døve lærere for døve oppnådde
67,9%' hørende lærere for døve bare
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57,1%. Våre døve lærere for døve
blir naturligvis ofte plukket ut både
for deres pedagogiske dyktighet, og
også fordi de er særlig dyktige til å
kommunisere med den hørende ver
den.

Et døvt barn som forstår meget
mindre enn halvparten av det ma
terialet som blir gitt ham ved munn
avlesing, er fryktelig uheldig stilt i
spørsmålet om utdannelse, når munn
avlesing er hovedmetoden for kom
munisering. Vi er stadig mere opp
merksom på det døve barnets behov
for en tidlig korrigering og komplet
tering av språket, hvor setningenes
elementer blir klarlagt for ham.

Da det døve barnet er avhengig
av synlige metoder for kommuni
sering, burde språkundervisningen
foregå i en helt synlig form. Tegn
språk og munnavIesing alene er ikke
absolutt synlig. Skriving og finger
spelling blir da de nødvendige kri
terier på synlighet.

Som et resultat av undersøkelser
ved John Tracy-klinikken, pekte dr.
Lowell under pedagog-møtet i 1959
på at språklig ferdighet kan bli en
av de viktigste nøkler til dyktighet
i munnavIesing. Vi er tilbøyelige til
å mene det samme. Når testene har
vist at munnavIesing er så unøyak
tig, er det følgelig inkonsekvent av
oss når vi forsøker å lære det døve
barn språk med hovedvekten på
denne metode.

Også i England granskes nå under
visningen for de døve. I de senere år
har et antall britiske døvepedagoger
besøkt amerikanske døveskoler. Tre

(
«Når testene har vist at munn
avlesing er så unøyaktig, er det
følgelig inkonsekvent når en for
søker å lære det døve barn språk
med hovedvekten på denne me
toden.»

'----------------)
herrer fra undervisningsdepartemen
tet har vært på et lengere besøk.
Dette ble etterfulgt av et team av
inspektører. Der er nå av regjeringen
nedsatt en granskingskornite bestå
ende av forskingspersonell, sosial
arbeidere, døvelærere og andre, for
å utforske fingerspellingsmetoden og
hendenes øvrige kontaktmetoder.
Atskillige amerikanske døvepedago
ger er blitt invitert til å møte denne
komite, for å diskutere tilegnelsen
av språket og bruken av fingerspeI
ling som en tilleggsmetode ved
språkundervisning. Dette er i seg
selv en bemerkelsesverdig utvikling
og hjelper til å stadfeste den tesen
at ingen har grunn til å føle seg til
freds med de resultater som hittil er
oppnådd.

Dr. Powrie V. Doctor, redaktør av
«The American Annals of the Deaf» ,
er nylig kommet hjem etter en Eu
ropa-tur, der han har besøkt og holdt
forelesinger ved en hel del euro
peiske døveskoler og universiteter
som er interessert i døveundervisnin
gen. Dr. Doctor fortalte meg nettopp
at der er stor interesse for finger
spelling i størstedelen av England, i

Skottland, Holland, og spesielt i
Tyskland.

Når jeg bruker så meget tid på
emnet fingerspelling, er det fordi jeg
tror at dette er en av de mest betyd
ningsfulle landevinninger innen dø
veundervisningen i de sist forløpne
år. Kanskje vil dr. Hester i sin del
av programmet her ta opp resulta
tene av fingerspelling-metoden ved
New Mexico-skolen. I en avis, under
den internasjonale kongress for døve
undervisning i 1963, forklarte dr.
Hester den parallelle bruk av tale
og fingerspelling i hans skole. Der var
avgjort bedring i språkkunnskapene
og i alminnelige ferdigheter. Barna
brukte selv mindre tegn seg imellom,
og kommunikasjonen omkring i sko
len var blitt mere muntlig.

I et brev til dr. Hester uttrykker
dr. Sam Kirk (direktør for forskings
instituttet for avviker-barn, og den
første som fikk John F. Kennedy
belønningen for arbeid med handi
kappede barn) sin anerkjennelse
overfor fingerspelling-metoden, slik
den ble brukt ved New Mexico-sko
len. Han fant at den har avgjorte
muligheter, og at den følger en sunn
psykologisk utvikling. Han kunne
ikke innse at riktig bruk av finger
spelling kunne kollidere med utvik
lingen av det muntlige språk, når en
får det framført samtidig.

Døveskolen i North Carolina har
nylig bekjentgjort at fingerspelling
vil bli brukt som et tilleggsmiddel
for kommunikasjon gjennom hele
skolen. Denne skolen er en av de
største i USA, og den nyter stor

REINKJØTT, ELG, RADYR, HJORT, VILT,
FJÆRKRE, LAKS, ØRRET, HUMMER
en gros
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Medlemsblad i Trondheim

(
Døveskolen i North Carolina,
en av de største i USA, har
kunngjort at jingerspelling vil
bli brukt gjennom hele skolen.
Denne skolen nyter stor anse
else for gode resultater av den
rent muntlige undervisning.

'------------)

anseelse for sine gode resultater av
den rent muntlige undervisning.
Denne og en del andre skoler har i
løpet av de senere år tatt opp finger
speIling bare etter meget nøye over
veielse.

Skolestyrer David Denton utta
ler: «Kan vi ha håp om å frambringe
dyktigere elever i døveskolene uten
nøye forsking og testing av enhver
ny metode, teknikk eller middel
som kan være til hjelp for oss? Vi
er nødt til å bringe det engelske
språk inn i det døve barnets liv, på
enhver praktisk måte, uten å ta
altfor meget hensyn til det som er
antakelig riktig eller antakelig galt.

Forts. neste nr.

HUNDEN BITER!
En innbruddstyv brøt seg inn i et

rikt kjøpmannshus i Milano, og han
ble slett ikke redd da han leste skil
tet: «Forsiktig! Hunden biter!» Etter
å ha pakket inn en del verdisaker,
laget han seg et godt måltid, og ga
også hunden et saftig stykke kjøtt.
Før han forlot huset, skrev han på
varselskiltet: «Baksnakk ikke de
stakkars dyrene!»

Skolestil:

Skådalsrennet
Det var en lørdag det skulle være

skirenn på Skådalen skole. Både Lia,
min mor og jeg gikk hjemmefra til
Holmenkollbanen. Trikken skulle
starte klokka ti fra Nationalteatret
til Skådalen, men Lia kunne ikke bli
med, fordi hun måtte vente på en
venninne av henne som heter Turid.
Plutselig stanset trikken, og vi to
gikk av. Så gikk jeg inn i gymna
stikksalen, fordi jeg frøs. Der satt
jeg og ventet i tjuefem minutter.
Plutselig kom Lia og Turid bort til
meg og sa: «Hei på deg!» - Så kom
mor også, og hun hadde tatt med
seg startnummer. Jeg fikk nummer
tjuetre. Så gikk jeg ut, hvor alle
barna ventet. Det skulle være ski-

konkurranse. Etterpå skulle vi ha
slalåmkonkurranse. Det var to om
ganger. Senere var vi ferdige og gikk
inn på skolen. Alle var kommet inn,
og jeg var den siste som kom. Jeg
luktet noe. Jeg kom bort til kjøk
kenet, og vet du hva? Det var ris
grøt, og det smakte så godt. Lars
likte ikke risgrøt, men det gjorde
jeg. Vi spiste og spiste til vi ble
mette. Det var en stor kasserolle
med risgrøt. Da vi var ferdige, gikk
vi inn i gymnastikksalen for å få
premier. Noen fikk premier. Og pre
miene var pokaler som var av sølv
plett. Alle fikk også diplom og mer
ker aven gutt. Da vi var ferdige,

Vi har fått tilsendt første nummer
av medlemsblad for De Døves Fore
ning, Trondheim, et 8 siders sten
silert blad i A4 format. Dermed har
nå 4 av våre foreninger eget med
lemsblad, startet i denne rekke
følge: Bergen, Oslo, Vestfold, Trond
heim.

Med dette tiltaket har foreningen
i Trondheim oppfylt den del av for
målsparagrafen i sin nye lov, som
sier: «For å holde best mulig kontakt
med distriktets døve og sterkt tung
hørte, utgir foreningen et med
lemsblad, som utkommer regelmes
sig med kunngjøringer, foreningens
program og referat fra virksomhe
ten.» - Det står altså bare igjen for
foreningen å sørge for at bladet vil
komme ut regelmessig, og det skulle
være en overkommelig oppgave for
en så stor forening.

Vi gratulerer med begivenheten!

Viktigheten av at foreningene våre
gir ut egne stensilerte medlemsblad,
er opplagt. Om vi har «Tegn og
Tale», så har slike medlemsblad like
fullt sin store betydning når det
gjelder å knytte medlemmene sam
men. Det er ikke alle som har anled
ning til å komme på foreningens
møter og holde seg orientert om alle
de små detaljer som bare har lokal
interesse, og det er langt fra alle som
ser seg råd til å holde «Tegn og Tale».
(Dette siste er jo sterkt å beklage.)
Videre er det dessverre ofte så som
så med de valgte referenters flid
med å sende stoff til «Tegn og Tale»,
mens en redaksjonsstab i et lokalt
blad vel i fellesskap må kunne makte

skulle vi se film, men de andre barna
som går på Ila skole kunne ikke få
se den, fordi en buss kunne ikke
vente på dem, og foreldrene ville bli
redde når de kom så seint. Foreldrene
hadde avtalt at barna skulle komme
klokka halv fire. Da barna fra Ila
skole var gått inn i bussen, så vi
film i gymnastikksalen, men det var
for lyst. Så sa Sæbø at vi måtte gå
til et annet rom. Så begynte filmen,
og det var en film om slalåm, og den
var veldig morsom. Da vi var fer
dige, gikk vi hjem, og vi hadde hatt
mye moro.

Per Mehlum (11 år).

å holde medlemmene atskillig bedre
orientert om hva som foregår i fore
ningen og underavdelingene.

Vi håper så at foreningene sørger
for at medlemsbladene virkelig kom
mer ut til samtlige døve og sterkt tung
hørte i foreningenes distrikter. Hvis
økonomien tillater det, bør nemlig
også ikke-medlemmene få bladet.
Det vil ikke bare være et viktig
sosialt tiltak, men også i betydelig
grad styrke foreningenes posisjon.

Red.
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EKTESKAP
er inngått 6. april av Karla Britt

Abrahamsen, Bergen, og Andreas
Johansen, Kyrksæterøra.

60AR
Ruth Ness (Alf Ness' hustru) runder

60 år 2. mai. Vi gratulerer på det
hjerteligste.

Syforeningen «Mjøsgløtt» har

fest i Odd Fellow, Hamar, lørdag
30. april kl. 19. Entre kr. 5.-.



NYTT FRA FORENINGENE

Oslo Døves Kvinneforening 50

Nytt fra Oslo
Tegnspråkku rs-sam men komst

Det var tillyst tegnspråkkurs-sammen

komst i døveforeningen tirsdag 15. mars.

Frammøtet var dessverre ikke så bra som

det burde vært.
Arbeidskonsulent Rendedal var på besøk,

og han holdt foredrag om tegnspråket, som

er og blir det viktigste bindeledd mellom
hørende foreldre og døve barn. Uten tegn

ville han selv ikke fått kontakt med de
døve. Han appellerte sterkt til foreldre som

har døve barn, og han framhevet hva tegn
språket betyr for de døve, voksne som barn.

Det var spesielt en ting som undret ham
meget, og det var at det i et så lite land
som Norge, var så mange forskjellige tegn.

Det er ikke å undres over at det må oppstå

misforståelser av den grunn.
For de hørende som var tilstede og skulle

lære tegnspråket, ville han ikke unnlate å

nevne munnaviesing, som jo også er meget
viktig, men ikke tilstrekkelig. Her er det

ikke spørsmål om artikula~ion eller evner.

Tegnspråket er det viktigste kontaktmiddel.
Det aller viktigste grunnlaget er hjemmet,

og der gjelder det for den døve å få knyt
tet kontakt for hele livet, sluttet Rendedal

sin tale med.
Sosialarbeider Harry Landen takket Ren

dedal, og han kom så inn på Vogt-Svendsen,
som også er en ivrig forkjemper for tegn

språket.
Deretter ble det vist to russiske filmer,

«Et vindu til verden», og en vakker reise

film fra en ferd fra Moskva til Svartehavet,

med besøk på Jalta.
Særlig ble en grepet av «Et vindu til ver

den», som handler om en pike ved navn

Marta, som ble døv da hun kom i skoleplik
tig alder, og som fra hun var liten alltid

drømte om å bli skuespillerinne. Hun var
ikke sikker på sine evner og sin viljestyrke.

Men en gang leste hun hva Beethoven hadde

sagt etter at han var bl itt døv: «Jeg tar
strupetak på skjebnen.» Og han fortsatte

å komponere. - Dette ga Marta mot, og
hun besluttet for alvor å bli skuespillerinne.

Hun begynte på teaterskolen før hun var
ferdig med realskolen. Alt den gang spilte

hun med i teaterstykker. Rollen som Aske

pott var en av hennes første gode presta

sjoner.
Så får hun rollen i Shakespeares «Tret

tendedagskvelden». Det er første gang et
stykke av Shakespeare oppføres av døve.

Og så kommer premieredagen. En premiere
er en begivenhet for enhver skuespiller,

men i særlig grad for de døve. De som en

gang faktisk var avskåret fra omverdenen,
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skal i dag meddele seg til andre på det

vanskeligste av alle språk - kunstens.
Stykket er en dramatisering aven av

Maxim Gorkijs ungdomsfortellinger. Den
handler om frie, lykkelige mennesker, som

lever sammen som en eneste stor familie.

Men en vakker dag blir de overfalt av fien
der, og må flykte gjennom tett skog. Deres

anfører er Danko, uredd og stolt. Men i sin
fortvilelse mister menneskene troen på

ham.
Danko roper ut: «Alt kan jeg gjøre for

menneskene». Og han river hjertet ut av
brystet på seg og løfter det høyt opp over
hodet. Hjertet hans lyser som solen, ja,

enda klarere. Og menneskene gjenvinner
håpet om lykke.

Denne fortellingen har en dypere mening
for det døve publikum. De har jo selv en

fiende - døvheten. Men de har også møtt

mennesker som har gitt dem av sitt varme
hjerte, og hjulpet dem til å tro på egne

krefter.
Marta fortalte her i filmen om sin egen og

sine venners historie. Men teatret og
skuespillerne står ennå bare ved veiens

begynnelse.
Slik ga filmens teaterstykke oss et gri

pende bilde av de døves urokkelige tro på

livet.

Døves Dag-filmene
Premieren på Døves Dag-filmene 1964

1965 ble lagt til foreningens kaffefest, søn-

Lørdag 23. april skal Døves Kvinnefore

ning feire sitt 50 års jubileum i døvefore

ningen.
Foreningen er stiftet 4. april 1916, og

stifterne var: Fru Marie Helgesen, fru Falsen

(død), fru Bina Christiansen og Dagny
Sundet (død). Alle er æresmedlemmer av

foreningen.
Av det nåværende styret har fru Hjørdis

Hassel hittil i 18 år fungert som kasserer.
Foreningens viktigste formål er å skaffe

penger til å sende slitne husmødre på ferie,
og ellers hjelpe trengende og syke. Denne
regelen har foreningen fulgt trofast til den

dag i dag. Et tilbakeblikk viser en liten,
selvstendig forening, som har stått på sin

post og delt ondt og godt, og som har

knyttet sterke bånd i med- og motgangens

tid.

dag 20. mars, for stappfullt hus. Om selve
filmen er det kort og godt å si:

Daves Dag-filmen 1964: Filmen var bra,

men dessverre for mørk. Ellers viste Ruth
Hjermstad særdeles gode tegn.

Døves Dag-filmen 1965: Filmen viste litt

for meget av «Maskerade», da det var umu
lig å få noe ordentlig ut av det som ble sagt

fra skuespillerne, dessverre. Avstanden fra
opptak til scene var for stor. Ellers var det

gode glimt fra festen.

Ny kaffe-fest
Søndag 24. april arrangerer døveforenin

gen kaffe-fest i forbindelse med tegnspråk

kursets avslutting.
Det ventes fullt hus, og det vil sikkert bli

en hyggelig sammenkomst, kanskje litt ve
modig også, når en skal takke hverandre for

givende, lærerike dager som nok har knyt

tet sterkere bånd mellom hørende foreldre

og døve barn.
Karin Jensen.

Oslo Døves Kvinneforening
skal feire 50 års jubileum i døveforenin

gen, Sven Brunsgate 7, Oslo 1, lørdag 23.

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.

oar

Sittende fra venstre: Sekretær Jenny Thuve,
farmann Ruth Karlsen og kasserer Hjørdis
Hassel. - Stående fra venstre: Margat Grytda/
og nestformann Aase Hansen.



Stemmesedler overflødig på årsmøtet - alle valgt med akklamasjon

Vestfold arrangerer ny Danmark..turNå når foreningen på en enkel, men ver

dig måte skal feire sitt 50 års jubileum, blir
det kanskje litt vemodig, da det så sterkt

har tynnes i rekkene av eldre medlemmer

i de senere årene.
Da foreningen i sin beskjedenhet ikke

ønsker noe blest om sitt jubileum i bladet,

kan en bare med disse enkle ord få ønske

foreningen et varmt «tillykke».
Styret i jubileumsåret består av: Formann

Ruth Karlsen, nestformann Aase Hansen,

sekretær Jenny Thuve, kasserer Hjørdis
Hassel, og styremedlem Margot Grytdal.

Karin Jensen.

Program for Bergen

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
Smevik 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.
1/5 sø: Idrettsklubben står for servering og

fest i foreningen i anledning dagen.

2/5 ma: Ungdomsklubben.
3/5 ti: Demonstrasjon av vakre bord m. m.

i Dameklubben v/ konsulent fru Anger
mann.

4/5 on: Døveforeningen styremøte kl. 19.30
på kontoret.

5/5 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.
7. og 8. mai har Idrettsklubben dugnad på

hytta (takarbeid).
9/5 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18-20

på kontoret.

Ungdomsklubben.
10/5 ti: Dameklubben.
12/5 to: Kåseri v/ Opplysningskomiteen.

16/5 ma: Ungdomsklubben.
17. mai blir det servering og underhold

ning med Døves Sjakklubb som arran.gør.

Program for Vestfold

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

Herredshus.

Vestfold Døveforening holdt sitt ordinære
årsmøte i Sandefjord søndag 27. februar, og

over halvparten av medlemmene møtte

fram. Først ble det servert deilig middag,
varme pølser med potetstappe og ketchup.

Så kunne årsmøtet ta til med velkomsttale

av formann Helene Larsen. Hun holdt også
minnetale over 5 medlemmer som var gått

bort siste år: Lars Stange, Gunvor Skog

Carlsen, John Hoftuft, Johan Jørgensen og
Johanne Melbye. Talen ble påhørt stående

og etterfulgt av et minutts stillh~t.

Formannen foreslo valg på dirigent, og

Alf Melgaard ble valgt. Han bekreftet at det
52. årsmøte var lovlig satt. Som møterefe

rent ble Signe Hanto valgt, og som desisorer

Marit Melgaard og Mary Jørgensen.
Dirigent Melgaard tok fatt på sakslisten,

som ble godkjent. Så gikk en over til års
beretningen, som ble godkjent uten be

merkning. Av beretningen fikk en inntrykk

av at foreningen hadde hatt et rikt arbeids
år, samtidig med at medlemmene var tynget

av sorg, særlig over tapet av Gunvor Skog

Carlsen. Det meste av foreningens virksom
het er tidligere gjengitt med større refera

ter i Tegn og Tale. Forsamlingen bifalt den

konklusjon i beretningen at etter endt vel
lykket avslutting av Nordisk Døvekongress,

til alle deltakernes tilfredshet, hadde Bergen

Døveforening alla ære av å ri flott på sin

hest under kongressen, etter godt oppsatt
program av Norske Døves Landsforbu nd.

Deretter ble årsregnskapet god kjent
uten bemerkning, likeledes budsjettfram

legg for inneværende år. Revisjonsberet

ningen ble referert, og fortalte at regnska

pet var satt opp på en meget oversiktlig og

praktisk måte, og innføringen samt bilags
mappene vitnet om gjennomført orden.

Man tok så opp til behandling 7 innkom

ne saker:
1. sak: Styret tilskriver Norske Døves

Landsforbund om at Vestfold Døveforening

trekker tilbake sin foreløpige ordning med
kombinert medlems- og bladkontingent,

dersom det på landsmøtet ikke blir endelig

vedtatt en ordning som gjelder for alle døve
foreninger tilsluttet Norske Døves Lands

forbund. I så tilfelle blir det bare frivillig

abonnement på Tegn og Tale i Vestfold.
2. sak: Det blir forhøyelse på noen priser

for opphold på Skogstua.
3. sak: Årsmøtet velger lovkomite, som

tar på seg revisjon av foreningens lover, samt

ordensregler for feriehjemmet Skogstua.

4. sak: Det blir satt opp praktisk instruks
i forbindelse med revisjon av foreningens

regnskapsbøker.
5. sak: Det blir ordnet med minst 2 faste

døvegudstjenester i Vestfold årlig, i år bare

1 gudstjeneste i høsttiden. I denne forbin

delse sørger en også for etterfølgende ti 1
stelling med et hyggelig program på døve

møter.

6. sak: Det sendes innbydelse til Holme
strand døveskole i forbindelse med at det

holdes barnefest på Skogstua.
7. sak: Det bevilges kr. 100.- som bidrag

til innsamlingen til portrett av landsfor
bundets stifter, Johannes Berge.

En tok så en hel times kaffepause, før
årsmøtet fortsatte. Valget ble unnagjort i

en fei, uten bruk av stemmesedler, bare

akklamasjon hver gang. Helene Larsen ble
gjenvalgt til foreningens formann, likeså

styrets øvrige medlemmer, unntatt Bernt
Evjen, som gikk ut. Istedenfor ham ble Aage

Johansen valgt inn i styret.
Styret: Formann Helene Larsen. Nestfor

mann Anton Skilbred. Sekretær, kasserer og

protokollfører Alf Melgaard. Styremedlem

mer Unni Stokke og Aage Johansen. 1. vara

mann Signe Hanto. 2. varamann Mary Jør
gensen.

Feriehjemmet Skogstua : 1. hyttesjef Adolf

M. Olsen. 2. hyttesjef Eldor Aase. 1. kjøk
kensjef Signe Hanto. 2. kjøkkensjef Mary

Jørgensen. Materialforvalter Adolf M. Olsen.

Byggekomiteen: Formann Aage Johansen.
Medarbeidere: Adolf M. Olsen, Eldor Aase,

Reidar østen by og Alf Melgaard.

Festkomiteen: Gul borg Larsen og Kari
Rør Olsen. Varamenn: Anna Iversen og

Marit Melgaard.
Døves Dag komite: Styret.

Tegn og Tale: Referent Alf Melgaard.

Vestfold-Nytt: Redaktør Alf Melgaard.
Lovkomit~: Formann Alf Melgaard. Med-

arbeidere Helene Larsen og Signe Hanto.
Revisjon: Alf Melbye og Normann Svend-

sen.

Landsmøtet i Drommen: Representanter

Helene Larsen og Alf Melgaard.
Representasjonsmøte for Øst-Norges Døve

krets: Representant Marit Melgaard. Vara
menn: Anton Skilbred og Signe Hanto (for

representantene til begge møter).
Under behandling av «eventuelt», meldte

det seg en rekke forslag og spørsmål ved
rørende foreningens og feriehjemmets virk

somhet. Forsamlingen uttalte sin veldige

begeistring for Danmark-turen; som kjent

ble den en knallsuksess i fjor, og en ønsker
samme arrangement i år også. Dermed er

det besluttet at styret får i oppdrag å gjen

nomføre en ny tur.
Til slutt meddelte dirigenten at det ikke

var mere igjen på dagsordenen. Han takket
forsamlingen for god interesse for Vestfold

Døveforening og for godt samarbeid på

dette årsmøtet, som ble avviklet på akkurat
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3 timer. Så ble årsmøtet hevet, og han ga

dermed ordet til formannen, Helene Larsen.

Hun uttrykte sin glede over at det gikk så
fint på årsmøtet og takket Melgaard for at

han hadde greid oppgaven som møteleder

prikkfritt. Hun ga videre spesiell takk til
Bernt Evjen for godt samarbeid i styret, og

ønsket den nyvalgte Aage Johansen hjertelig
velkommen. Hun trodde Vestfold Døve

forening i år ville få samme gode resultat

som i fjor, og takket til slutt for den tillit

som var vist henne. Hennes tale ble hilst
med spontan applaus fra forsamlingen. Ut

over kvelden ble det hyggelig samvær, hvor

det ble servert god kaffe igjen.
Alf Melgaard.

DANMARK-TUREN 1965
I forbindelse med beslutningen på Vest

fold Døveforenings årsmøte om å gjenta den
så vellykte Danmark-tur, gjengis her om

talen av den eventyrlige tur i fjor fra fore

ningens årsberetning.
Danmark-turen ble arrangert i Vestfold

Døveforenings regi. Foruten fra Vestfold,
var det mange døve deltakere fra Oslo,

Drammen, Østfold og Skien-Telemark, som

deltok på turen 22.-24. oktober. I alt var
det 77 deltakere, og vårt program var ene

stående godt lagt opp. Ombord i admiral

skipet «Cort Adeler» hadde vi alle tiders
komfort, samvær i førsteklasses salonger,

med utsøkte måltider i spisesalen og med

behagelig overnatting i lugarene. - Fra
Frederikshavn kom vi avsted i 2 store bus

ser med guider, på veien til Aalborg. Der
kom vi inn på Salling Varehus, hvor firmaet

bød på trakteri ng av herlige retter i over
flod. Samme sted ble det gjort innkjøp av

mye dansk mat o.l., som så ble pakket sam

men for direkte transport til våre busser,

så vi slapp å bære. Turen fortsatte videre i
flokk og følge under ledelse av guidene,

bortover gater, på kryss og tvers i byens

sentrum fram til bussene, og videre ble vi
med på en rullende tur til Zoologisk hage.

Etter innbydelse fra borgermesteren, var
det gratis inngang til hagen, og vi fikk se

eksotiske dyre-, fugle- og fiskearter, ja,
også slanger og krypdyr. Derfra fraktet bus

sene oss videre til Alborg døveskole. hvor
Aalborg Døveforenings formann, Eigil

Bergmann, ønsket oss velkommen til rund

gang i skolens moderne og flotte bygninger.
Så kom vi sammen til festbord med smør

brød og øl, og der ble det holdt tale av

formann Bergmann, som også viste fram et
par døve-filmer. På vegne av de norske

deltakere, tok Melgaard odret med en vel

formet tale til vertskapet for all vennlighet.
Han overrakte en bok, som inneholdt masse

bilder av norske landskap fra Lindesnes til
Nordkapp, til Aalborg Døveforening, med

det ønsket at vennskapet mellom de danske

og norske døve måtte bli utdypet etter det
hyggelige samvær. Det ble så tid for opp

brudd. Bussene tok oss med tilbake. Vi

entret trygt om bord i «Cort Adeler» igjen.

og så tok det til med servering av aftensmat
i spisesalen. Under sjøreisen slappet vi av

ombord med innkjøp av tollfrie varer og
til slutt en fest med hyggelig prat over en

kopp kaffe eller et glass cocktail. Da kom

det en overraskelse, idet Karin Jensen tok
til med overrekkelse aven kjempekonfekt

eske «Kong Haakon» med en rørende tale

på vegne av deltakerne med takk til reise
leder Melgaard for strålende tur. Langt på

natt kom vi oss til køys i lugarene, mens
skipet seg rolig gjennom tåken på havet.

På grunn av tjukk tåke, ble skipet stående
bomfast i Fredrikstad, men vi tok det med

ro og forsynte oss med frokost. Etter 3

timers forsinkelse, kom skipet ut igjen, og

det ble solskinn etter passering av Færder

fyr. Så var eventyret ute for oss, etter ski
pets ankomst i Larvik, men det var i det

hele tatt en alle tiders kjempefin tur, som
ikke vil bli glemt på lenge.

Alf Melgaard.

KASER I AV STYRER BJØRNDAL

Lørdag 27. november ble det i Sandefjord
arrangert med lemsmøte, hvor styrer for

Alm off. skole for døve og tunghørte, Per
Sigmund Bjørndal, ble innbudt. For ham

var det første gang han holdt foredrag på

et døvemedlemsmøte. Vestfold Døvefore
ning var altså først ute med ham som kåsør.

Bjørndal ga i sin tale en skildring av den
verdensberømte kunstmaler Edvard Munch

og han brokede liv, samtidig med at det ble

vist fram lysbilder av mange kjente malerier
som er utført av Munch. Det viste seg at

Bjørndal har det rette grep på Munchs
malerier, for det ga oss i forsamlingen et

sterkt inntrykk og en klarere forståelse av

hvordan den verdensberømte kunstner
gjenspeilte naturen virkning og menneske

nes forskjellige reaksjoner i livets med- og

motgang. Bjørndal har avgjort sans for
Munchs kunst. Derfor fikk han også livlig

applaus fra forsamlingen.
Til slutt fortalte Alf Melgaard om sitt

besøk hos den berømte mann Edvard Munch,

til stor forbauselse for forsamlingen. Som

skolegutt var han sammen med skolestyrer
Per Anderson og noen elever i Ekely en dag,

der de ble hjertelig mottatt og håndhilste

på Edvard Munch. som selv var bare blid
og hyggelig. De fikk se seg rundt om i hans

store atelier, med mange kjente malerier,
og Munch var synlig stolt over at de med

interesse studerte hans kunst, samtidig med

Ringebu Sparebank
RINGEBU
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BANKFORRETNINGER

Kåre Renø
Skjervøy
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Drammen Døves Ungdomsklubb

Ungdomsklubbens første styre: Foron fra venstre: Anne Danielsen, kasserer Karl
Kjeldsen, formann Halvor Langeland og nestformann Jorunn Johnsen. Stående: Sekretær Eirik
Heggem og Ragnar Woll.

Døves Ungdomsklubb ble stiftet 29. no

vember 1964. Det valgte styret besto av
følgende: Formann Halvor Langeland, sekre

tær Eirik Heggem, kasserer Karl Kjeldsen,

styremedlemmer Anne Danielsen, Jorunn
johnsen og Ragnar Woll. Den siste valgt

som representant fra Drammen og Omegns

Døveforen ings styre.
Styret har i 1965 hatt 2 styremøter og et

medlemsmøte, og behandlet 7 saker. Vi har
hatt karnevalsfest i februar og danseaften i

oktober. Begge arrangementer ble meget
vellykte. På medlemsmøtet hadde vi Svein

Arne Peterson på besøk. Han var da
formann i landsforbundets ungdomsutvalg.

Fra Drammen kommune, Ungdoms
nemnda, fikk vi bidrag. Etter sommerferien

hadde vi møter hver fredag på kafe «Vuffy»,
og der hadde vi foredrag av Rolf Hansen,

som fortalte om Nordisk Ungdomsleir for
døve, der han var leder i sommer.

Og vi hadde et valgmøte i forbindelse

med stortingsvalget. Der møtte represen

tanter fra Arbeidernes Ungdomsfylking og
Unge Høire.

En søndag i september arrangerte ung

domsklubben fottur fra Konnerud til Vest
fossen.

at de også fikk se hans mesterlige kunst
maler-arbeider. Mannen var strålende mot
dem, og de fikk plukke mange fine epler i

hagen, slik at de kunne smake på hans frukt.

For Melgaard ble det en hyggelig opplevelse
på denne måten ved kåseriet av Bjørndal

å få frisket opp minnet om dette besøket.

Alf Melgaard.

Nå for tiden har vi 3 kvelders kurs i første

hjelp, ledet av-Arne Strange (en nevø av

Gunnar jacobsen).
Man kan si at etter et års beståen, har de

unge vist voksende interesse for ungdoms
klubben, og i tiden framover vil nok inter

essen bli enda større. Ungdomsklubben har

i dag 22 medlemmer.
Sekr. Inger Pettersen.

En kirke--helg
i Stavanger

Søndag 27. mars, Maria budskapsdag, var
omtrent 90 døve samlet til gudstjeneste i

Sandnes kirke. Med to fylte busser kom ele

vene ved døveskolen, de gamle fra gamle
hjemmet og noen fra Stavanger by til kir

ken. Dessuten var der kommet mange fra

distri ktet.
6 hvitkledte piker fra døveskolen, ledet

av frk. Rosengren, tolket første og siste

salme. For øvrig hadde døvepresten alter
tjenesten og prekenen. Evangeliet var om

Marias besøk hos Elisabet. Salig er hun som

trodde - salig er den som tror. Guds løfter
holder for tiden her og for evigheten. Han

skuffer ikke sin kirke og den enkelte kristne.
Prost Tonstad takket de døve for besøket

og ba oss komme ofte igjen. Og det lovet vi.
Om kvelden var det storsamling i Døves

Hus. Programmet var laget i samarbeid mel

lom menighetsrådet, døveskolen og Unge
Voksne fra Ynglingeforeningen, og det bød

på riktig blanding av lek og alvor. Forman

nen i Menighetsrådet ønsket velkommen og
uttalte at livet uten Gud ikke er noe virkelig

liv. Han fortalte om en idrettsmann som var

ateist (gudsfornekter). Ved en ulykke ble
han ufør. Da fikk han se alt i et nytt lys:
Bare jesus gir livet riktig mening, en me

ning som holder under alle forhold.
Så hadde vi noen leker ledet av elevene,

av gjestene og av Gabriel Rafoss og Arnulf
Pedersen, som hadde en egen evne til å få

alle med. Etter en kosestund med kaffe og

forbrødring intervjuet døvepresten en av
gjestene, Ragnhild Olsen, om hennes syn

på ungdom og kristendom. Hun kom med
greie svar som ga alle noe å tenke på.
Kristendommen gir rett livsinnhold. Felles

kirkegang er til glede for alle.

Tiden gikk altfor fort for oss. Til slutt
gikk alle inn i kirken. Der viste elever fra

skolen et situasjonsbilde om veien til livet.
Nøkkelen som åpner er Guds ord. - De

seks pikene sang et par salmer, og døve
presten holdt en manende tale om kristen

dommen og de unge. Kristendommen gir
et solid livsgrunnlag, og den gir kraft. Den

setter oss i rett forhold til Gud og våre

medmennesker, og den gir trygghet. Og
kristendommen gir oss noe å leve for. Vi

får se at vi er frelst for å tjene Gud og vår

neste. Gud har bruk for alle!
Denne søndagen vil sikkert bli husket som

en av de store. Og der var stor interesse

for å ha flere slike kirkedager.
R. H.

Små glimt
fra Trondheim

Hjerte- og karsykdommer
Vi har hatt besøk i døveforeningen av

fylkeslege jonassen, som holdt foredrag om
hjerte- og karsykdommer. Det var godt

frammøte til dette for oss alle så viktige
emnet. Det var en meget munter kåsør.

Det fikk oss til å føle at vi led av den og den
sykdom. ja, så stor kan ens innbildnings

kraft være. Fylkeslegen advarte sterkt mot
overvektighet. En kunne godt være litt tykk,

men en skulle passe på at en ikke ble mere
overvektig. God mosjon hver dag, en halv

times spasertur er ypperlig. Nå som vi har
fått «Bøy og Tøy»-programmer i fjernsynet,

skulle det ikke være noen sak å følge med.

Dameforeningens årsmøte
I dameforeningen var det godt frammøte

da vi holdt årsmøte. For tredje gang ble

Margit Holberg enstemmig valgt til for
mann. NyfridGri mstad fortsetter som sekre

tær. Ny kasserer etter Else Lundemo ble
Synnøve Kvidal, og nestformann etter Marie

Greftegreff ble Reidun Veddeng. Damefore-
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ningen trekker godt hus til sine møtedager,

og stemningen er god. Og pengene som

strømmer inn i kassen, går til diverse ny
anskaffelser til døveforeningen og døvehytta

«Granly». Vi har av og til en eller annen
demonstrasjon. Sist hadde vi besøk aven

dypfrysingsekspert fra Leer & Co., med det

velklingende utenlandske navnet Alfons
Podsada. Han fortalte om de mange fines

ser ved dypfrysing. Det sto også en hyper
moderne fryseboks i døveforeningen, som

alle interesserte kunne beskue.

Under stjernehimmelen
En av våre egne skjebnefeller, Olaf Has

sel, har vi trøndere også fått stifte nærmere

bekjentskap med. Han er som kjent berømt

for sin oppdagelse aven ny stjerne, som

bærer hans navn. Det var første gang han
tok turen for å gjeste vår forening. For ham

var dessverre stjernene og månen de samme
her som i Oslo. Men for de mange tilhørere

under hans kåseri om stjernehimmelen, var
det nytt. Det var interessant å høre ham

fortelle om sin tornefulle vei fra fjøsrøkter

jobben på Hadeland fram til fullmektigstil

Iingen ved det astronomiske instituttet i
Oslo, og om hans oppdagelser på stjerne

himmelen, hvor han har fått sitt navn risset
inn, og de hedersbevisninger som han har

fått tildelt. Etter foredraget forærte Hassel

de døve som bor nordenfor Dovre en stjer

nekikkert. Den skal oppbevares på Døves
Aldershjem. Vaktmester Ola Fagerhaug har

satt opp et kikkertstativ like ved hjemmet.
Det var en pen tanke av Hassel å la oss få

dele gleden med ham ved å skue inn i hans

uendelige univers. Ja, nå kan vi trøndere
finne veien til Døves Aldershjem og be om

å få kikke litt nærmere på vår barndoms
himmel. De som har samme ukuelige opti

misme, vilje, pågangsmot og interesse som

Hassel, kan her få en sjanse til å klatre opp
til stjernene. Men for all del: Vær varsom

med denne fine kikkerten. Det er en kost

bar gave!

VAR-SHOW

Fest i Døveforeningens lokale, lør

dag 7. mai kl. 19.00(7).
Mr. Hørsve tryller

Film.

Underholdning
Servering

Øl - Varme pølser - Mineralvann
Show - Dans - Musikk - Show

Entre: kr. 5.- pr. person
kr. 8.- pr. par

Arr.: D.I.L.
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Årsfest
Som vanlig har vi også i år hatt årsfest i

De Døves Forening. Middagen besto av kjøtt

pudding med saus og grønnsaker, og is

til slutt. Programmet bød på skuespill for
fattet av Hallvard Aune, «En lykkelig be
givenhet». Medvirkende i rollene var Hall

vard Aune som legen, Thorbjørn Pedersen

som ektemannen og hans «frue» Astrid
Movold i lykkelige omstendigheter. Harriet

Martinsen fungerte som sykesøster. Det

var en morsom farse, og tilskuerne undret
seg over at Hallvard, som er så ung og til

og med ungkar, hadde slik førstehånds
kjennskap til hvordan en lege behandler

slike pasienter. Jubelen sto høyt i taket da
Astrid fødte et velskapt pikedukkebarn, og

enda ett til viste sin ankomst. Legen ble

rost og takket for sin dyktighet, mens

Astrid lå der og ventet på sin oppmerksom
het. Det er jo selvsagt moren som har gjort

den største bragden og som fortjener størst
honnør.

Kvelden utover vekslet det med skrøner,

fortalt av Lunde Johansen. Diverse små kon

kurranser var det også. Vi ser fram til neste
fest, der Hallvard forhåpentlig vil komme

med et nytt skuespill.

Arbeidskonsulenten
Og så har vi endelig blitt forundt å få

besøk av arbeidskonsulent Konrad Rende
dal. Han kom fredag 4. februar. Det var

ganske bra besøk i døveforeningen.Rendedal

kom hit i ens ærend for å bli kjent med de
døve og forholdene her. Han ga oss en

orientering om sitt arbeid. I den korte tiden
han var her, fikk han vist at det er godt to
i ham.

Fo rbu ndssekretæren
Før årsmøtet fikk vi enda en bergenser på

besøk, nemlig Albert Breiteig. Nei, omfor

lateise, han kom ikke bare på besøk, men

for å skolere oss uvitende trøndere i hvor
dan en forening skal drives. Det var et lære

rikt kurs, og det skal bli spennende å se
om det vil sette spor etter seg.

Det er forresten bare hyggelig med be
søk fra Bergen, og formodentlig tørster vi

etter flere kunnskaper. Så vel møtt igjen,

kjære venner!

*
Det er lenge siden leserne hørte nytt fra

Trondheim, men som dere ser, lever og ar

beider vi som før.
R. V.

Program for Trondheim
Fr 15/4: Dameforeningen.
Lø 16/4: 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.

Døves kirkedag
i Trondheim

Det ble en begivenhetsrik helg, 12 og 13.

mars. Da ble nemlig Døves Kirkedag inn
stiftet i Trondheim. Det deltok hele 23

døve representanter fra Stavanger i sør ti I
Bodø i nord. Disse var oppnevnt av menig
hetsrådene i Oslo, Bergen, Stavanger og

Trondheim. Dessuten deltok en rekke andre

interesserte døve, vesentlig fra Trøndelags
fylkene. Prestene Vogt-Svendsen, Hammer,

Evjen-Olsen, Wetlesen og Rognstad deltok

også i møtet. Pastor Bonnevie-Svendsen var
p.g.a. sykdom avskåret fra å delta.

Lørdag formiddag kl. 10 ble møtet satt i
vår vakre kirke. Til stede var også biskopen
i Nidaros, Tord Godal. Menighetsrådets

formann i Trondheim, Helmer Moe, åpnet

møtet og ønsket velkommen. Spesielt gle
det det ham å se biskopen vise sin interesse

ved å være til stede, til tross for at han er

en svært opptatt mann.
Pastor Hammer holdt en kort andakt.

Deretter talte biskop Godal over emnet:

«En levende menighet». Det er bare så
sørgelig at ikke flere fikk anledning til å

høre ham. Han er av de få som kan tale

lenge og likevel holde taket på publikum.
Det gledet ham meget at Oslo Døves Ung

domsklubb var representert ved Odd Inge
Schrøder, sønn av Liv og Otto Schrøder.

Ungdommen lå biskopen særlig sterkt på
hjertet, og han talte varmt for den. «En le

vende menighet» var et tankevekkende
foredrag som vil bli husket lenge av de fleste

som fikk gleden av å være med på kirke

møtet.
Etter kaffepausen var det så en orientering

av pastor Vogt-Svendsen om «Menighets

rådets plikter og oppgaven>. Etterpå var
det diskusjon, der noen av de døve repre

sentantene kom med sine erfaringer og
synspunkter vedrørende arbeidet i sine

menigheter. Det var også enighet om at den

geistlige betjening bør utvides. Prestenes
arbeidsbyrde kunne også avlastes ved leg

arbeidskraft, så som sosialkuratorer, me

nighetssøstre o.l.
Om ettermiddagen, i 18-tiden, innfant en

stor skare hørende og døve seg til selskape

lig samvær i Domkirkens Menighetshus.



Godt arbeidsår for Skien-Telemark

Styrer paret fra døveskolen, styrer og lærer

fra Instituttet for døve og høreveike små
barn, alle døveprestene, hørende barn av

døve foreldre, og de fleste av byens døve
innfant seg.

Fru Veddeng ønsket velkommen og nevnte

bl.a. at sist vi døve og våre venner hadde
vært samlet her, var på Døves Dag i fjor

høst. Den dagen nevnte hun spesielt ordet
«Kontakt». I dag, på Døves Kirkedag, hadde

vi fått kontakt på et an net felt som ikke

hadde vært prøvd før - det kristelige. Tid

ligere var det slik at forbindelsen mellom
døve-menighetene i landet ble formidlet

gjennom døveprestene. Nå hadde de døve
representantene selv fått kontakt med
hverandre gjennom dette kirkemøtet, som

var det første i sitt slag. Dette tror jeg er
en vinning for de døves menighetsliv, sa hun.

Så holdt pastor Evjen-Olsen andakt. Situa

sjonsspillet «Jesus helbreder den døvstum
me», ble framført. Det var et vakkert og

betagende spill, utført av noen voksne døve
og en elev fra døveskolen, som spilte Jakob,

den døvstumme. Etter at underet var
skjedd, sang statistene som var med i spillet

«lover den Herre», ledet av prestene

Wetlesen og Rognstad, med tegn. Tegne
lærerinnen ved døveskolen, fru Nordhuus,

og en lærerinne, frk. Flem, hadde tross kort
tid klart å få dette spillet så stemningsfullt.

Både de og skuespillerne høstet stor app
laus for denne prestasjonen.

Det ble servert deilig kaffe og assorterte

kaker, og så fulgte det foredrag av pastor

Hammer om «Den norske kirke». Vi fikk
innblikk i den mangegrenede virksomhet.

Før filmframvisningen ble hver representant
presentert av Hel mer Moe oppe fra scenen.

Fru Rognstad sang til avslutting på sitt vakre
og følsomme tegnspråk.

Så kom søndagen, og mange fant veien til
Bakke kirke, som var fullsatt av hørende og

døve. Hjelpeprest Magne Bergslid ønsket
før gudstjenesten velkommen til Bakke

kirke, spesielt de døve. I sin studietid i
Oslo, var han ofte hos en ven n av seg på

Nordstrand, og på denne måten kom han i

kontakt med de døve der. Han følte seg i
takknemlighetsgjeld til den døvblinde Anna

leivestad, som hadde gått i forbønn for ham
mens han studerte.

Pastor Vogt-Svendsen forrettet gudstje
nesten. Det var ofring til kirkearbeidet, og

godt og vel 800 kroner kom inn. Det ble
også gitt nattverd, og tre barn bie døpt.

Et av barna tilhørte det døve ekteparet
Kirsten og Sigurd ørsnes.

Så ble kirkedagen avsluttet med en enkel

middag i Frimurerlosjen, for deltakerne og
en del innbudte. Blant talerne under mid

dagen gjorde pastor Bergslid seg særlig be
merket. Med sin ungdommelige glød talte

han varmt for de døve, og han følte seg til
trukket av dem. Han skulle ha gode mulig

heter som døveprest, og vi må vel ha lov å

håpe at han en gang vil søke seg plass som

døveprest.
Det ble i sannhet to hyggelige dager og

at været viste seg fra sin beste side, bidro
også ti I å skape trivsel for de langveis

farende.
Før referatet sluttes av her, er det på sin

plass å nevne at pastor Vogt-Svendsen på
festmøtet i Menighetshuset klarte å få

smuglet inn i programmet en omtale av

Hjemmet for Døve på Nordstrand og i
Andebu. Det var litt av hvert han hadde på

hjertet. Han korrigerte den utbredte mis-

Det ble gjenvalg nesten over hele linjen
ved Skien-Telemark Døveforenings års

møte, som ble holdt i Skien 20. mars. Olav

Haug, Trygve Hansen og Thor Gisholt ble
gjenvalgt som henholdsvis formann, nest

formann og sekretær. Som ny 2. varamann

ble valgt Hjørdis Smukkestad.

Årsmøtet hadde samlet 18 deltakere da
Olav Haug ønsket velkommen. - Årsberet

ning og regnskap var som tidligere år sendt
ut til alle medlemmer 3 uker før møtet, og

disse ble enstemmig vedtatt. Av årsberet

ningen går det fram at styret har hatt 7

møter, og det har vært i alt 16 sammen
komster for medlemmene, dessuten har det

vært 5 andre sammenkomster. Det ble solgt
42.450 lodd i Døves Volvolotteri 1965 og

956 hefter Døves Jul. Videre går det fram
av beretningen at det har vært et urolig år,

med noen utmeldelser, men det har også

kommet inn noen nye medlemmer. For

holdene roet seg mot slutten av året, og

det er nå et godt samarbeid i foreningen.
Regnskapet viste en jevn stigning. Det er

mottatt et tilskudd på kr. 1.200 til opplys
ningsarbeidet. Feriehjemmet var påkostet

i alt kr. 4.792, og foreningens nettoformue
var økt med kr. 2.599 fra forrige år. Ferie

hjemsregnskapet viste et netto-overskudd
på kr. 608.

Det var innkommet 4 forslag. Forslag

om kontingentforhøyelse, og forslag om at
lovene skulle stå uendret i 10 år, ble for

kastet, mens et forslag om at det bør velges

inn et nytt medlem eller varamann til styret
ved hvert valg, ble vedtatt. Likeledes ble

det vedtatt at sjakklubben skulle oppløses

og midlene overføres til hovedforeningen,
da sjakklubben ikke har vært i virksomhet
på 8-10 år.

Valgene ble ledet av major Jonny Peder
sen. Valg på styremedlemmer er referert

ovenfor (Hans Smukkestad og Bjørn Hal
vorsen var ikke på valg i år). De øvrige valg

ga følgende resultat: Hyttesjef, Olav Haug.

Hytteassistent, Kristian Skifjeld. Material-

forståelse at arbeidet der bare omfatter de

tilleggshandikappede. Døve med psykiske
lidelser og tilpassingsvanskeI' får også kom

me dit til behandling. Det er en sak som
angår oss alle døve, og som vi burde ha et

våkent blikk for. Det er ingen av oss som
har fått noen garanti på at vi skal få vandre

friske gjennom hele livet. En av de døve
representantene på kirkemøtet fortalte meg

at han hvert år sender sitt bidrag til Hjem

met for Døve. Dette følte jeg som en ut
fordring, og jeg ber alle som kan: «Gå hen

og gjør likeså!» R. V.

forvalter, Ove Wiken. Kjøkkensjef, Ruth
Haug, med Hjørdis Smukkestad som assi

stent. Arrangementskomite: Trygve Han
sen, Hjørdis Smukkestad og Thor Gisholt.

Representanter til landsmøtet i Drammen:

Olav Haug og Trygve Hansen, med Hans

Smukkestad som varamann. Representant
til Døves Trykkeris generalforsamling: Ber

gen Døveforening, mens landsmøterepre
sentantene representerer under landsmø

tet. Representant til Samarbeidsnemnda:
Thor Gisholt, med Helga Skifjeld som vara

mann. Revisor, Arne Kristian Jonassen.

Olav Haug takket for tilliten som ble vist

ham ved å gjenvelge ham som formann og
hyttesjef. Når det gjaldt valget som hytte
sjef, var det helt sikkert at han måtte gå

av ved neste årsmøte, sa han. Videre takket
han alle for godt arbeid, både i foreningen

og på feriehjemmet. Trygve Hansen takket

Olav Haug for god ledelse.

Under «Fritt ord» ble det diskutert ret
ningslinjer for ytelse av tapt arbeidsfor

tjeneste ved representasjon. Videre ble det
satt fram ønske om et mindre forenings

lederkurs bare for våre medlemmer. Styret
arbeider videre med disse sakene.

Kaptein Markussen avsluttet det hygge
lige årsmøtet med en andakt.

Driftig 18..åring
Diana Rowe i Newcastle er en døv

pike litt utenom det alminnelige.
Hun har nemlig utdannet seg som
ekspert i reparasjon av kostbart
gammelt porselen. Hun lærte kuns
ten i den skotske byen Aberdeen,
og har nå, skjønt hun bare er 18 år
gammel, startet sin egen forretning.
Hun har allerede så meget å gjøre
at hennes mor må hjelpe henne.

Har ingen av våre netthendte og
kunstnerisk anlagte unge piker lyst
til å prøve noe liknende?
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Døve beskjeftiget i 78 yrker

Larvik:

Bergen:

Hamar:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.
Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70 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:

ham som oppmerksomhet fra hans
partifeller i Liverpool.

Nå fikk Arthur det travelt med å
gi seg i kast med bakverket. Da ka
ken ble overrakt Wilson, ble han
overrasket og glad. Han tok den med
seg hjem i S-toget, idet han sa:
«Nå kan vi da invitere noen til te i
week-end'en!»

ORGAN FOR
NORSKE DOVES LANDSFORBUND

Redaktor:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
ForretningsfOrer og ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

HOLD UP - OG NEMESIS

En stygg strek gjorde en ameri
kansk soldat i Vest-Tyskland. Han
tilbød den døve Karl Ehrgott en bil
tur i omegnen. Etter en stund, stop
pet han og forlangte penger. Da
Ehrgott ikke ville betale, trakk sol
daten pistolen og fratok den døve en
100-markseddel.

Ehrgott kom seg unna. I Litters
bach meldte han fra til politiet.

I mellomtiden hadde soldaten
flyktet. I nærheten av Winzeln
kjørte han for fort i en sving, havnet
på motsatt side av veien og støtte
mot en mur. Han fikk kraniebrudd
og ble brakt til hospitalet, hvor han
visstnok fremdeles er i livsfare.

GOD TOLK

Døvebladet «Zpravodai», Tsjekko
slovakia, har et bilde aven åtte
armet indisk gudinne. To døve ser
på dette bildet, og så sier den ene:
«Dette er antakelig den indiske gu
dinnen Kali.» Da protesterer den
andre: «Langtifra! Det er vår nye
oppfinnelse - automatisk tolk på 4
språk for de døves verdenskongress!»

En håndverker i Aberdeen, Skott
land, søkte om 50% reduksjon av
radio-gebyret. Han begrunnet dette
med følgende:

«Jeg har nå i noen tid vært døv
på det ene øret. Jeg hører derfor
programmene bare med ett øre.
Derfor er det rimelig at jeg bare be
taler halvparten.»

HALVT DØV?

derfaget ved døveskolen i Bettingen,
startet et eget skredder-atelier i
Basel. Han hadde ofte 12 lærlinger,
hvorav de fleste var døve. I alt 20
døve fikk sin fagutdannelse hos
Wolff.

Den ovenfor nevnte yrkesliste gir
et mangfoldig inntrykk. Likevel er
det ikke noe fullstendig bilde av
de yrkesmessige forhold for døve i
tidligere tid. Et stort antall døve
kunne den gang ikke lære noe egent
lig yrke. Svært mange arbeidet som
temmelig dårlig betalte hjelpearbei
dere i landbruket, i fabrikker osv.
Forholdsvis mange var heller ikke i
stand til å lære noe fag. Blant de
døve var det dengang flere svakt be
gavede barn enn det er i dag.

En yrkesliste i dag ville vel bli
mere omfangsrik og se annerledes
ut, for mange av de tidligere yrker
er nå forsvunnet, og mange nye er
kommet til. Takket være mangelen
på yrkesinteresserte unge i dag, har
mange dører åpnet seg for de døve
til yrker som før var lukket for dem.
Rådgivningskontorer yter her de dø
ve verdifull hjelp. At de døve i dag
kan tre inn i så mange yrker er også
blitt mulig fordi spørsmålet om valg
av yrke blir inngående og omhyggelig
utredet med hjelp av invalideforsik
ringen.

Arthur Aitken er en 26-årig døv
konditorsvenn i Liverpool. Han ble
en dag meget forbauset, da han fikk
bestilling på en fødselsdagskake
hvorpå det skulle stå: «Til lykke
med fødselsdagen, herr statsminis
ter». Først trodde Arthur og hans
mester at det var en dum spøk, men
så leste de i den lokale avis at denne
spesielle kaken virkelig- var til stats
ministeren, Harold Wilson, tiltenkt

KAKE TIL STATSMINISTER
WILSON

Forbre!'lningen avben Bensinen i motorens
slnen I motoren I' d bl' 60skjer pa lIS00seIWnd. sy 10 er. Ir ca. O

C. varm.

Hver vår begynner for mange tu
sen unge mennesker i Sveits et nytt
avsnitt i livet. De har avsluttet sin
skolegang og trer inn i yrkeslivet.
Og nesten hver vår er det blant dem
også en liten gruppe av døve og
tunghørte gutter og piker, som be
gynner å utdanne seg i forskjellige
yrker. Vi gleder oss over at det i dag
står så mange yrker åpne for de
døve. Ofte hører vi folk si: «Slik var
det ikke før. Tidligere hadde de døve
bare noen få yrker å velge mellom».

Nå vet vi at allerede gjennom
mange år har døve vært beskjeftiget
i mange yrker. Tilsammen 78 for
skjellige yrker er notert. Naturligvis
er det yrker hvor de var særlig sterkt
representert, f. eks. i skredder- og
snekkeryrket.

Går vi så langt tilbake som til år
hundreskiftet, finner vi i Zilrich
foreningens årsberetning at døve var
ansatt i utrolig mange yrker - som
smeder, bokbindere, steinhoggere,
murere, vevere, jerndreiere og me
kanikere. Og i årene etter: Fotogra
fer, gartnere, frisører, gullsmeder,
repslagere, buntmakere, taktekkere,
boktrykkere, dreiere, bakere, kopper
smeder, byggeteknikere, tanntekni
kere, porteføljemakere, urmakere,
dekorasjonsmalere

Skreddermester Joh. L Wolff (d.
1908), som i 10 år var lærer i skred-
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TRELANDSKAMPEN pA SKI:

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

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Norge tok sin 2. aksje i pokalen

Ref R.E.

DM-IN END0RS
Tirsdag 15. mars ble det holdt

korrespondanse-DM og klubbmester
skap i stille sprang i møtesalen på
Storhamar skole. Det ble favorittap
i begge øvelsene, og det ble bra
resultater. Bedre resultater og større
bredde enn i fjor.

I stille lengde tok Bjørn Bekke
vold seieren, etter en jevn serie.

HAMAR

Det viste seg etter utregningen at
Norge hadde vunnet landskampen.
Og det var vi norske guttene meget
fornøyde med.

Nå har Norge 2 aksjer og Finland
Em (?) i den store flotte sølvpokalen
(verdi ca. 1.000 kr.) som må vinnes
tre ganger.

Neste tre-landskamp skal gå
Norge om 2 år.

km). Her dominerte de finske gut
gene ved å ta tredobbel seier. Men
nordmannen Nysted hevdet seg me
get bra og kom på 4. plass. Det skilte
ikke mere enn sekunder i toppen.

Resultatene taler for seg:

3 x 10 km stafett
1. Finland , 2.06.32

(Savolainen 42.34, Leikas 42.44
og Kolu 41.14)

2. Norge 2.08.11
(Brenden 42.19, Gjøen 44.07,
Karlsen 41.45)

3. Sverige 2.21.21
(Siverwall 47.12, Bohlin 46.52,
Norberg 47.17)

30 km
1. Reidar Brenden, Norge .. 2.14.43
2. Pauli Leikas, Finland .. 2.20.07
3. Arne Karlsen, Norge 2.23.02
4. S.-E. Bohlin, Sverige 2.24.23
5. Ola Sande, Norge 2.27.00

På 30 km ga 3 finner opp: Pauli
Johansson, Pauli Savolainen og Eino
Kolu, to av disse p.g.a. skibrekk.

10 km junior (utenfor konkurranse)
1. Jorma Heiskonen, Finland 46.02
2. Mauri Antilla, Finland. .. 46.04
3. J.-E. Siverwall, Sverige ., 46.14
4. Kjell Nysted, Norge .... ' 46.36
5. S.-A. Norberg, Sverige . .. 46.54
6. Antti Hiekkonen, Finland 47.13

5 km damer (utenfor konkurranse)
1. Kirsti Lehtila, Finland .. 26.43
2. Liisa Sarkijarvi, Finland. 26.55
3. Kirsti Vuonimin, Finland. 28.22

bare en teoretisk sjanse. Vi måtte
vinne 3-dobbelt i 30 km langrenn
dagen etter.

Skulle det gå?
30 km startet tidlig om morgenen.

Man brukte samme løype som i sta
fetten, men skulle gå 3 ganger. Av
de norske gikk Gjøen først ut, med
start nr. 1, start nr. 6 Sande, nr. 8
Brenden, og Karlsen nr. 9. Den finske
løperen som vi norske fryktet mest,
hadde start nr. 10. 49-åringen Leikas
hadde start nr. 5.

Etter 10 km ledet Brenden med
Karlsen på 2. plass. Dette så lovende
ut for det norske laget. Etter 20 km
hadde Brenden økt forspranget på
Karlsen med ca. 40 sek. Finnen Kolu,
Savolainen og Hantunen brøt løpet.
Nå hadde finnene bare en mann i
sporet, den 49-årige Leikas. Finnene
og svenskene hadde opprettet flere
matstasjoner for seg selv. De norske
hadde ingen ute. Resultatet ble at
nordmennene måtte slite seg fram
til mål. Verst gikk det ut over
Karlsen. I sporet hadde han møtt
en finsk privat matstasjon, og spurte
om å få noe å drikke. «Har ikke mer
igjen», sa finnene. Bak Arne kom
Leikas. Han fikk noe å drikke. Om
ikke lenge gikk han forbi Arne, som
nå var helt «pumpet«. Arne gikk på
sin sterke vilje inn til mål. Han sier
selv: «Hvordan jeg kom i mål, vet
jeg ikke». Ola Sande gikk et klokt
og beregnet løp og kom høyt opp
på listen. Brenden var også pumpet
mot slutten av løpet. Det gikk på
krefter og vilje inn til mål. Det viste
seg at han hadde vunnet stort, over
5 min. foran nestemann, Leikas, som
igjen gikk et bra løp.

I junior hadde Norge med Kjell
Nysted. Juniorene skulle gå samme
løype som stafetten (en runde - 10

12.-13. mars utkjempet finske,
svenske og norske døve en skilands
kamp i langrenn i Tavastehus i Fin
land. Der var innlagt 10 km junior
og 5 km damer. Av norske deltok,
senior: Arne Karlsen, Ola Sande,
Finn Gjøen og Reidar Brenden.
Junior: Kjell Nysted. Dessverre
ingen damer fra Norge eller Sverige.
Men finnene stillte opp med 3 damer.
Arrangør var det finske døvefor
bund «Suomen Kuurojen Urheilu
liitto», og døveidrettslaget Hameen
linnan Hali. (Dette er fryktelig tungt
å lese, verre enn å gå 30 km på ski.)

Lørdag 12. mars gikk stafetten,
3 x 10 km for menn. Norge stillte
med samme lag som tok gullet i Are
1963. Men vi hadde stokket rekke
følgen. Rekkefølgen ble nå: Bren
den - Gjøen - Karlsen.

Norge tok straks ledelsen. Finnen
Savolainen holdt forbausende godt
følge. Ved veksling skilte ikke mere
enn 15 sek. Gjøen la i vei, bak ham
finnen Leikas, 49 år gammel. Vi
norske hadde tro på Gjøen, at han
ville øke forspranget. Leikas mente
noe annet, gikk lekende lett, og
tok straks igjen Gjøen. Finnene
sendte sin ankermann avsted med
over 1 minutts ledelse foran det
norske laget. Slaget var tapt, men
et lite håp hadde vi likevel da Gjøen
sendte Karlsen i vei. Men også finnen
Kolu gikk godt. Han hadde en effek
tiv stil. Det var en fryd å se på ham.
Etter halvveis løp hadde Karlsen
tatt litt innpå. Men ennå skilte det
over 1 min. Da de kom i mål, hadde
finnen økt litt på forspranget. Norge
tok en klar 2. plass. Sverige kom litt
langt etter.

Etter første dag hadde vi norske
mistet håpet om å ta vårt andre napp
i den flotte vandrepokalen. Vi hadde

I"
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INGENiØR THOR FURUHOLMEN AlS
ENTREPRENØRFORRETNING
KARL JOHANSGATE 39, OSLO 1.

Rockwool
LØNNSOM ISOLERING

Elkem-Rockwool
ELEKTROKEMISK AlS & AlS ROCKWOOl

Gausdal Ysteri
SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

F. Bruns Bokhandel

Største utvalg i Håndverkslitteratur
Kataloger sendes gratis og franko.

TRONDHEIM

A.s Hans Løken & Co.
MOSS

Kolonial - Frukt - Fetevarer en gros

Markt & CO. A.s
AGENTUR

Kirkegt. 63 - OSLO

"SYMBOLET PÅ KVALITET..

Utenbordsmotorer i toppklasse
3%-6:-9.2-20-35-45-50-75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OSLO 1 - Tlf. 420980

Et velkjent trekk i bybildet - i morgen:
«Veritas-bygget», på hjørnet Grensevn.j
Strømsvn.

Overalt der morgendagen skapes

FURUHOLMEN
ti)



Han snappet seieren rett foran nesen
på Johnny Olsen. Bjørn, som i dag
bare driver styrketrening og kropps
bygging, hadde bra og luftige hopp,
men avsluttingen var ikke i stil med
hoppene ellers. Han fikk vist at
spensten er mye bedre enn før. De
andre overrasket med bra hopp,
særlig Per Byvold, men ny pers. ble
det ikke på ham. (Han har 2.86 m
som pers., satt for mange år siden.)

I stille høyde må nervene hos
Arne Olsen ha vært i ulage, for han
var ikke seg selv den kvelden. Og
det ble derfor overraskende Johnny
som vant. Også her, som i lengde,
ble det nye pers., men felles for alle
var at teknikken var mangelfull.
Det største pluss ved dette stevnet
var likevel den gode tonen og humø
ret som hersket, og som en savner
mye på stevnene i vår tid.

Lengde u/to
l. Bjørn Bekkevold 2.74

(pers.)
2. Johnny Olsen 2.71
3. Per Byvold 2.62
4. Per Hauklien . . . . . . . . . . .. 2.49
5. Kåre Johansen. . . . . . . . . .. 2.44

(pers.)
6. Arne Olsen .. . . . . . . . . . . .. 2.44

(pers.)
7. Jan Refsahl 2.20
8. Odd Vangen 2.20

(pers.)

Høyde ult.
1. Johnny Olsen. . . . . . . . . . .. 1.28
2. Arne Olsen. . . . . . . . . . . . .. 1.25
3. Bjørn Bekkevold 1.20

(pers.)
4. Per Hauklien . . . . . . . . . . .. 1.20

(pers.)
5. Per Byvold 1.20

(pers.)
6. Jan Refsahl 1.00
6. Kåre Johansen. . . . . . . . . .. 1.00

(pers.)
Jo-Ol.

( \
Innbydelse til

Døvemesterskapet i terrengløp 1966

Døves Idrettslag, Trondheim, har den glede å innby alle lag til
sluttet Norges Døve-Idrettsforbund til Døvemesterskap i terreng
løp 1966, som vil bli avviklet i Trondheim søndag 8. mai.

PROGRAM:
Lørdag 7. mai: Fest i døveforeningens lokale kl. 19.00.

Show-program
DANS - DANS - DANS

Program for festen kommer senere.

Søndag 8. mai: Opprop kl. 12.00, start kl. 13.00.
4 km for senior og 2 km for junior.
Start og innkomst blir på Sluppen/Nidarvoll.
Medaljeutdeling straks etter at alle løpere er
kommet i mål, og avslutting med premieutdeling
i døveforeningens lokale umiddelbart etterpå.

Startkontingent: Startkontingenten blir kr. 5.- for seniors og kr.
5.- for juniors. Startkontingenten skal betales til Ola Sande
snarest etter ankomsten til Trondheim.

Innkvartering: Deltakere og ledere blir innkvartert på Trønder
heimen Hotell, da det er reservert plass der.

Aldersbestemmelser: Juniorklasse fra en har fylt 15 år til og med
det år en fyller 20 år. For å delta i seniorklassen må en ha fylt
17 år.

Premiering: DM-medaljer utdeles i gull, sølv og bronse i hver
øvelse, så sant tilstrekkelig antall løpere har fullført.
Gavepremier til de beste, og i tillegg til dette blir det minne
premie til alle som deltar.

Legekort: Legekortene må være i orden og forevises ved oppropet.
Påmeldingsfrist: Påmelding må være arrangøren i hende senest

onsdag 27. april. Adresse: Geir Jensen, østersundsgt. 22, Trond
heim.

Turister anmodes om å ordne med innkvartering gjennom
reisebyrå, men de som ikke vil gjøre dette, bør anmeldes tid
ligere til arrangøren.

Velkommen til Terrengløp-DM 1966 i Trondheim!

DØVES IDRETTSLAG
Geir Jensen, formann.

Jon Pettersen, John Larsen, Martin Vines, Ola Sande, Arne Karlsen,
Asbjørn Kjøsnes

Oslo Døves Sportsklubb avsluttet
sesongen med slalåmrenn ved døve
hytta i Lommedalen søndag 20.mars.
Mange hadde funnet veien opp til
hytta, og de bidro til å gjøre det
hele til et «hyggerenn».

TRONDHEIM

28/2: Ved et innendørsstevne på
Norges Tekniske Høyskole hoppet
Geir Jensen 1.35 i høyde ult. Ingolf
Rønning hoppet 1.27. I lengde u/to
klarte Geir Jensen bare 2.68.

I _~__~~~~~~~~ ..J

1
.- Gode dommere var Ola Svare og

10-. ........ O S LO Jarle Lid. En av storfavorittene,

26/2: Kretsmesterskapet på 3 x Brynjulf Dammen, startet ikke på
10 km skistafett iVintervannsmyra '-----------------:: grunn av skade, dermed falt mye av
ved Skistua. Døves I.L. ble nr. 10 KJELL LARSEN kluhbmester i sla- spenningen bort.
med tida 1.58.58 min. På vårt lag låm, men Kjell Larsen fikk notert beste tid
var Arne best på 36.45, Ingolf Røn- TROND WILHELMSEN var dagens i begge omganger. Trond Wilhelm-
ning hadde 40.49,og Ola Sande 41.24. overraskelse sen ble nr. 2 foran Roar Pedersen,

Skioppm. I. Rønning. etter hard sekundstrid. Hvis Trond
heretter vil ta treningen alvorlig,
får vi trolig meget glede av den gut
ten i årene som kommer. Stell pent
med ham!

Allsidige, idrettsglade Reidar
Brenden vant B-klassen etter to
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K.O.L.

jevne omganger. Toeren, Kjell Ny
sted, kjørte på 35.8 sek. med lang
rennski i siste omgang. Han har gode
anlegg for slalåm og utfor.

Evigunge Gunnar Løvskeid gikk
på ny til topps i kl. D, foran den
«gamle» storsvømmeren Einar Meh
lum, som var nær ved å lykkes denne
gang.

Per Mehlum var eneste deltaker i
gutteklassen, men stilte likevel opp
sammen med alle de eldre.Godt gjort.
Han kommer sikkert sterkere igjen.

I dameklassen var det skuffende
liten deltakelse. Hvor blir det av
rekruttene? Tora Nisi ble beste da
me, etter noe forsiktig kjøring. Hall
gerd Andresen ledet klart etter første
omgang. I siste omgang var hun så
uheldig å miste en ski.

10/3: Døvemesterskapet innen
dørs (korrespondanse) på Fagerborg
skole. Skuffelsen var stor da bare 5
deltakere kom, på grunn av VM i
ishockey i TV - og samme kveld
reiste døves langrennstropp til Fin
land. Per Chr. Larsen tok eksamen.

Gunnar Kvitvær hadde vært ska
det ved en bilulykke før jul, men vi
håper han kommer framover i år.

Oppm. O.L.
Lengde u/to

1. Gunnar Kvitvær 2.69
2. Bjørn Myran. . . . . . . . . . . .. 2.52
3. Jan Thomassen 2.49
4. Ole J. Sigvartsen 2.48
5. Odd Landehagen 2.42

Høyde ult.
1. Gunnar Kvitvær 1.31
2. Jan Thomassen. . . . . . . . .. 1.28
3. Bjørn Myran. . . . . . . . . . . .. 1.15
4. Odd Landehagen 1.15
5. Ole J. Sigvartsen 1.05

R. Hansen.

........-

6, OSLO (2)
21. Bjørn Myran h.u/t. 1.20 240
22. Reidar Brenden I.u/t. 2.33 238

23. Kjell Nysted I.u/t. 2.32 234
24. R. Blakstad h.u/t. 1.15 195

25. Vidar Gran h.u/t. 1.10 155

26. O. J. Sigvartsen h.u/t. 1.05 120
1.182

Abonner på
TEGN og TALE

. -

5. HAMAR
1. Bjørn Bekkevold I.u/t. 2.74 446

2. J. Olsen I.u/t. 2.71 , 428

3. Per Byvold I. ult. 2.62 374

4. Johnny Olsen h.u/t. 1.28 323
5. Per Hauklien I.u/t. 2.49 309

6. Arne Olsen h.u/t. 1.25 290
7. Kåre Johansen I.u/t. 2.44 284

8. Arne Olsen I.u/t. 2.44 284
9. B. Bekkevold h.u/t. 1.20 240

10. Per Hauklien h.u/t. 1.20 240

11. Per Byvold h.u/t. 1.20 240

12.Jan Refsahll.u/t. 2.20 186
13. Odd Vangen I.u/t. 2.20 186

14.Jan Refsahl h.u/t.1.00 90
15. Kåre Johansen h.u/t. 1.00. . . . . . . .. 90

4.010

Alle resultater er nye.

DRAM MEN

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. Rolf 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

Ingen nye.

I.F. Hellas hadde innendørs klubb
mesterskap i plasthallen ved Huseby
i Oslo, og det var det første i sitt
slag her i landet.

Bjarne Gunnerud vant høyde med
tilløp på 1.77, og 3 x 45 m sprint,
5.9 - 5.9 - 5.8 - = 17.6 sek.

I kulestøt ble Nils Holtungen nr. 3
på 8.24 m og Magne Gaustad nr. 4
på 8.04 m. Alle i seniorklassen.

Bj. Gunnerud skal løpe for LF.
Hellas i Holmenkollstafetten på A
laget.

Fri-idrettsserien 1966

Ingen nye.

1. OSLO (1)
1. Per Larsen, I.u/t .• 3.03 642

2. Roar Pedersen I.u/t. 2.91 557
3. Jan Engebretsen I.u/t. 2.86 522

4. Gunnar Kvitvær h.u/t. 1.40 470
5. Gunnar Kvitvær I.u/t. 2.74 446

6. Roar Pedersen h.u/t. 1.35 405

7. Per Larsen h.u/t. 1.35 405
8. Arne Stenberg I.u/t. 2.66 398

9. Vidar Gran I.u/t. 2.63 ' 380
10. Arne Stenberg h.u/t. 1.30 345

11. H. Angeltvedt I.u/t. 2.53 329
12. Bjørn Myran I.u/t. 2.52 324

13. Jan Thomassen h.u/t. 1.28 323

14. Ole J. Sigvartsen I.u/t. 2.51 319

15. Jan Thomassen I.u/t. 2.49 309

16. O. Landehagen I.u/t. 2.46 294
17. Age Lauritsen I.u/t. 2.46 294

18. Ridar Blakstad I.u/t. 2.43 279
19. Egil Haugen I.u/t. 2.34 242

20. Reidar Brenden h.u/t. 1.20 240
7.523

Nye: G. Kvitvær I.u/t. (før 2.69). h.u/t.
(før 1.31). Vidar Gran I.u/t. (før 2.59). H.

Angeltvedt I.u/t. O. J. Sigvartsen I.u/t. (før
2.50). R. Blakstad I.u/t. (før 2.38). R. Bren

den h.u/t. (før 1.15).

Ingen nye.

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

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. u/to 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

2.20.2

59.4
1.03.6
1.03.8
1.11.5

1.20.6
1.22.3

1.14.1
1.15.8
1.20.0
1.22.3
1.23.3
1.27.3

1.56.8
2.20.1
2.54.6

Resultatene i kl. A
1. Kjell Larsen .
2. Trond Wilhelmsen .
3. Roar Pedersen .
4. Erik Andresen .

Klasse B.
1. Reidar Brenden .
2. Kjell Nysted .
3. Vidar Gran .
4. Bjørn Myran .
5. Henry Lillejord .
6. O. Landehagen .

Klasse D.
1. Gunnar Løvskeid .
2. Einar Mehlum .

Gutter
1. Per Mehlum .

Damer
1. Tora Nisi .
2. Hallgerd Andresen .
3. Ragna Almaas .
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Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274
FREDRIKSTAD

FONAS Fabrikker a-s

Postboks 4225 - Telefon 381470

o S L O

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Magnus Larsen Å.S
Etablert 1890

TØNSBERG

Manufaktur - Utstyr

Harald Lyche & Co.
DRAMMEN

Boktrykkeri - Offsettrykkeri
Rotasjonstrykkeri - Bokbinderi
Posefabri kk- Bokforlag - Musi kkforlag

Centralbord 837970

Kværnø Skomagasin A.s
TRONDHEIM

O S L O

Grensen 2 - Telefon 336695

Spesialforretning:
GULVTEPPER - MØBELSTOFFER
GARDINER - HVITEVARER
SENGER - SENGEUTSTYR

Arnt J. Mørland
SKIPSREDERI

Arendal

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt j KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

NO RS K
ILDFAST STEIN

Borgestad Fabrikker a.s
BORGESTAD p.å.

Aktiese/skabet Borgestad

Borgestad p.å.



De ledende bedrifter i restaurant- og
conditoribransjen i Haugesund:

Telefoner 21115 - 21141 - 24105
BERGEN

Byens store forretning

Fabrikutsalget - A. Myge

HAUGESUND

Telefon 21402

Gabriel Østråt
BILVERKSTED

Telefon 63097
SANDNES

Skal De ha noe installert 
Henvend Dem til

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

L. Hviding
LIKKISTEFABRIKK
Telefon 28 772 - 36 479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36758
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. ... 14931

Stort loger av: RESERVEDELER
Bilverksted - Bensinstasjon

A.s Hydraulik Brattvaag
HYDRAULISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVAG

Kvernelands Fabrikk ./l.s

KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper

Støtt Døvesaken!

CHRISTIAN HAALAND
HAUGESUND

LINJESKIP - KJØLESKIP - TANKSKl,.

o.ves Trykkeri A.5. Bergen


