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2 års utsettelse
for yrkesskolen?

På denne tid - i fjor - kunne vi glede oss over at en på statsbudsjettet
for 1967 hadde funnet plass for den første bevilgning til den planlagte
felles yrkesskole for døve gutter og jenter, som skulle bygges i Fana
utenfor Bergen. Riktignok var bevilgningen bare på kr. 200.000,-, men
det var likevel tilstrekkelig til at vi øynet en snarlig slutt på den lange
ventetid som var gått siden planene først ble offentliggjort. Og egentlig
hadde vel mange ventet på bevilgninger til skolebygg helt siden yrkes
skolen tok til under kummerlige forhold i 1942. Det har sannelig vært
en lang ventetid!

Nå er statsbudsjettet for 1968 lagt fram, og alle vi som ventet at en
denne gang ville bevilge et beløp som monnet, slik at arbeidet med yrkes
skole-bygget kunne komme i gang for alvor,har fått oss en kalddusj.
For 1968 er det satt av bare kr. 100.000.- til den nye yrkesskolen, og når
en vet at kostnadene vil komme opp i over 7 millioner kroner, er jo dette
nærmest for ingenting å regne. I kommentarene til statsbudsjettet kan
en lese:

Arbeidet med planleggingen av den nye yrkesskolen for døve og tunghørte
fortsetter. Den tomten i Fana som er avsatt til formålet, må først eks
proprieres, og departementet regner derfor med at arbeidet på tomten
først kan komme i gang i 1969. For neste år føres det opp en bevilgning
på 100.000 kraner.

Da yrkesskolen i Bergen i vår kunne feire 25 års jubileum, ble det regnet
med at den nye skolen ville kunne tas i bruk fra høsten 1970. - Etter
det som nå er kommet fram i forbindelse med statsbudsjettet for 1968,
må en sannsynligvis regne med en utsettelse på 2 år.

Selvsagt betyr ikke denne 2 års utsettelsen noen katastrofe, selv om den
vil medføre at nye kull av unge døve og tunghørte vil gå glipp av bedre
opplæringstilbud. Det vi mest frykter, er at departementet ennå ikke har
den fulle oversikt over situasjonen. Spørsmålet er om det står i departe
mentets makt å sørge for at arbeidet kan påbegynnes straks ekspropria
sjonssaken er løst - eller om vi må være forberedt på at det vil dukke
opp nye problemer som vil forsinke arbeidet ytterligere. En skulle vel
ha grunn til å regne med at Staten har folk som er eksperter på å takle
problemer som dukker opp i forbindelse med reising av offentlige bygg.
Det må vi ha lov til å vente. Og nå må vi ha lov til å vente at arbeidet
med yrkesskolen virkelig kommer i gang i 1969. Det er mildt sagt et
meget rimelig krav nårvi tar i betraktning at vi allerede har ventet i et
kvart århundre på at yrkesskolene for døve og tunghørte skal få tilfreds-
stillende arbeidsforhold. Th. S.
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Thor GishQlt forteller fra reisen til verdenskongressen for,.døve.

(Forts. fra forrige nr.)

Begivenhetsrik- tur til Warszawa

HJ~j!u'vi(j VEK

Reisen til Warszawa var begiven
hetsrik, men det skulle vise seg at
begynnelsen på hjemreisen nærmest
ble dramatisk. Da ble vi nemlig stå
ende igjen på stasjonen mens toget
reiste fra oss - tilsynelatende på
grunn aven enkelt manns humør,
eller mangel på sådant.

Fredag 18. august kl. 10.05 skulle
toget gå fra Warszawa. Vi hadde
vært tidlig oppe, pakket kufferten
og spist en solid frokost, og allerede
kl. 9.30 var vi på stasjonen. Det
hører med til historien at etter av
tale skulle vi gratis bli fraktet til
stasjonen, men ved avgangen fra ho
tellet fikk vi spørsmål om vi hadde
penger igJen~ for vi måtte betale
drosjebilen selv! Penger hadde vi
flust med, så det var ikke farlig, og
drosjer i Warszawa er ikke så kost
bare som vi er vant med her. Vi be
talte litt over tre kroner for ca. 15
min. tur. - To gode døve venner av
Asbjørn fulgte oss, det var Dolna og
]'>eter. Det skulle siden vise seg at
dette var litt. aven lykke for oss.
De gjorde god tjeneste som tolker. i
det første kaoset etter at toget reiste
fra oss.

Toget skulle komme fra Moskva og
hadde bare 10 min. opphold i War
szawa. Toget kom, et langt, langt
russisk tog, med russisk konduktør,
og vi ble anvist til en vogn der det
sto Moskva-Berlin-Oslo; 5 personer
var det som skulle på toget, en for
oss ukjent hørende dame, antakelig
svensk, hun sto og pratet og disku
terte voldsomt med konduktøren,
og hun slapp til slutt inn på toget.
Så var det vår tur. Jeg gikk først,
og leverte Kurts billett, for den var
i full orden (dens sve!?-ske konduktø
ren hadde feilklippet min returbil
lett på framreisen), konduktøren
bladde fort igjennom, ristet på hodet
og leverte billetten tilbake. Jeg fikk
billettene for oss alle 4 og )everte
ham dem, men fremdeles bare, hode
risten. Våre polske venner forsøkte
å snakke litt med ham, men frem
deles bare. hoderisten. Og så fikk vi
billettene tilbake igjen, og ikke nok
med det, jeg fikk 5 billetter tilbake!
J eg pekte på våre billetter og sa Oslo,
men nei, jeg pekte på oss 4, og viste
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fram at'vLhadd:e-~Iått5billetter til
bake, den 5. måtte tilhøre damen
som hadde kommet inn på toget.
Men den tufsen til konduktør forsto
ingenting, kunne øyensynlig ikke
lese noe av det som var skrevet på
billettene, entret toget, og dermed
reiste toget! Vi 4 nordmenn sto igjen,
nokså fortapte, og med 5 billetter.
Billetten som ikke var vår viste seg
å være skrevet ut av et svensk reise
byrå, den var nøyaktig lik vår, men
reisemålet var Stockholm.

Om vi var tafatte'over denne hen
delsen, var vi ikke på noen måte ner
vøse. Vi var nå så godt kjente i
Warszawa at vi nok skulle klare oss
inntil neste tog gikk, det vare bare
å få ordnet det. Kurt, Petter og
Dolna ble satt til å passe kuffertene,
mens Peter, Asbjørn og jeg gikk til
et slags opplysningskontor på jern
banen for å forhøre oss. Peter ble
med som tolk, han førte samtalene
for oss, og oversatte etterpå. til tegn
språk. Han var jo selv døv, så litt
tid tok det. Det viste seg at neste
tog ikke gikk før kl. 23.20 om natten,
og billetter kunne ikke ordnes på
stasjonen, det måtte gjøres på reise
byrået ORBIS. Damen bak skranken
forsøkte å ringe for oss, men kom
ikke fram i' telefonen, så vi ble an
modet om selv å gå til et av ORBIS
kontorene. Vi fortalte også om bil
letten vi had,je til overs,. som den
russiske konduktøren ikke ville ha,
men den ville hun ikke ha. noe med
å gjøre.

Vel, vi satte kuffertene våre på
oppbevaringen og tok trikken til
byen igjen, der vi fant fram til et
av de større ORBIS-kontorene (OR
BIS har kontorer over hele byen,
men merkelig nok ikke på den jern
banestasjonen vi var). Damen i in
formasjonsavdelingen snakket hel
digvis engelsk, så her gikk det grei
ere. Jeg fikk forklart for henne hvil
ken situasjon vi var kommet opp i,
og viste henne våre billetter. Hun
ble ganske oppgitt, for våre billetter
var i full orden, sa hun,. det eneste
hun kunne tenke seg var at den
russiske konduktøren ikke kunne
forstå teksten, og derfor ikke torde ta
oss med på toget.Vifortalte også om
damen som hadde kommet· inn på
toget, og som nå ingen billett hadde,

fordi konduktøren ikke forsto noe.
Hun kunne ikke annet enn le av alt
vi var kommet oppi, menhun skulle
ringe til Berlin, og få varslet jern
banepersonalet der, slik at damen
kunne få utstedt en duplikat-billett.
Og så tok vi til å diskutere vår vi·
dere reiserute. Jeg ville helst ha fly
til Berlin, slik at vi derfra kunne
holde vår opprinnelige reiseplan. For
meg og Kurt var det områ gjøre at
det ikke ble noen forsinkelser, vi
skulle på arbeidet mandag morgen.
Asbjørn og Petter hadde fremdeles
en ukes ferie, for dem var det ikke så
farlig. - Damim forsvant et øyeblikk,
kom tilbake og sa at fly til Berlin
var umulig å få ordnet, men vi
kunne få komme med et fly til Kø
benhavn, og ta toget hjem derfra.
Dette ville bli en helt annen reise
rute, og med meste delen i fly, det
hadde vi dessverre ikke penger til.
Da var eneste muligheten nattoget
til Berlin, 5 timers opphold der fø~
toget til Malmø gikk, og overnatting
i Malmø. Vel, ikke noe å gjøre ved
det, vi fikk kjøpt våre sitteplasser
(plass i sovevogn var ikke mulig å få),
vi takket for oss og gikk til Hotel
Warszawa. På veien dit var vi inn~

om telegrafstasjonen, der jeg ~endte

et telegram til Albert Breiteig og ba
ham underrette vare familier ornat
vi ble et døgn forsinket. Dette tele
grammet skrev jeg på engelsk, jBg
ville ikke ta sjansen å skrive det på

82 land
har en orgariiser~

nyhefstJeneste .



norsk, og da kanskje få en masse
spørsmål om hva for et språk det
var, hva som var skrevet osv. - På
hotellet traff vi igjen hele den finske
flokken. De var jo noe forbauset
over å se oss igjen, men da vi fikk
forklart situasjonen var de svært så
hjelpsomme for oss. Bl. a. kunne vi
få lånt penger, så mye vi ville, men
jeg svarte at vi klarte oss bra. vi
tok toget og ikke fly, og da hadde vi
flust med både zlotych og amerikans
ke dollar.

Det var mens vi sto der og pratet
med finnene at det forferdelige gikk
opp for meg: Våre visum var gyldige
bare i 8 dager, det ville si at vi måtte
være ute av Polen innen kl. 24.00
samme natt. Og det var en umulig
het, toget gikk jo ikke før kl. 23.20,
og vi kom ikke til grensen før ved
6-7-tiden neste morgen! - En repre
sentant for ORBIS, som i kongress
tiden hadde hatt et midlertidig kon
tor på hotellet, dukket opp, og jeg
fikk forklart ham hele vår situasjon.
Han ristet oppgitt på hodet over den
russiske konduktørs framgangsmåte,
og satte seg straks ved telefonen for
å prøve å få en ordning med våre
visum. Under samtalen med ham,
dukket også Savisaari opp (det er
formannen i det finske døves lands
forbund, hørende), og ved hans hjelp
foregikk samtalen med ORBIS-repre
·sentanten. Denne fikk ved hjelp av
3-4 telefonsamtaler i stand en ord
ning, han hadde snakket med sel
veste politisjefen, sa han, og han
skulle ordne det slik at vi skulle
slippe gjennom passkontrollen. Da
jeg ba om å få det skriftlig, sa han
at det va-rikke nødvendig. Vi 4
norske likte ikke dette. Å komme i
krangel med polsk passpoliti på en
liten grensestasjon, var vi ikke noe
hissige på, og vi ble derfor enige om
at nå gikk vi til den norske ambas
sade, der måtte de vel kunne få
i stand en sikker ordning for oss.
Adressen fant vi i telefonkatalogen,
og vi visste så noenlunde hvor det
var. Alle de utenlandske ambassa
dene er samlet i ett strøk av byen,
og på en av våre tidligere spaser
turer hadde vi sett dette. Og så var
jo våre polske døve venner, Peter og
Dolna, fremdeles med oss. Framme
i ambassadestrøket måtte vi spørre
et par ganger før vi fant fram, men
da vi kom dit, sto det et skilt på
døren: Kontortid kl. 9.00-14.30. Og
nå var klokken blitt over 15. Men
døren var ikke låst, innenfor satt det
en vakt, han reagerte ikke noe særlig
da vi snakket norsk til ham, men
han hentet en norsk dame, og da

kunne vi endelig snakke ut om de
vanskelighetene vi hadde hatt med
billettene. Vi pratet fram og tilbake,
og ble enige om at vi skulle oppsøke
et ORBIS-kontor. I Polen må alt
vedr. reiser gå gjennom ORBIS, det
statlige reisebyrået. Først tok den
norske damen min billett og skrev på
baksiden, på polsk og engelsk, hva
den svenske konduktøren hadde
skrevet, så skulle vi ikke få noen
vanskeligheter med det, mente hun.
(Og det fikk vi ikke heller.) Så mar
sjerte vi avgårde til nærmeste OR
BIS-kontor, hele gjengen, og der var
det til å fortelle om igjen vår historie.
Og igjen ble billetten kontrollert og
funnet i orden. Det som det nå sto
på var altså visumet. På ambassaden
var de enige i at vi måtte få det
skriftlig, ellers kunne vi risikere å
bli holdt igjen på grensestasjonen til
vår sak var undersøkt, og det ville
bety nye forsinkelser. Det ble tele
fonering hit og dit, til slutt ble damen
fra ambassaden, jeg og en fra reise
byrået sendt i drosje til passpoliti
sjefen. Vi slapp ikke inn der, bare
ORBIS-representanten, og han kom
ut igjen og beklaget at han ikke
kunne gi oss det skriftlige bevis for
at vi skulle kunne få lov til å være i
Polen til neste morgen, Men, sa han,
passpolitisjefen har ringt til grense
stasjonen og forklart vår situasjon,
og han innestår for at det ikke skal
bli noen vanskeligheter. - Og da
kunne vi ikke gjøre mere, turen til
bake til ambassaden gikk fort, vi
takket damen fra ambassaden for
hjelpen, fikk med oss en bunke noen
lunde ferske aviser fra Norge og
mange vennlige ønsker om god reise.

Klokken var nå blitt bortimot 17
om ettermiddagen. Hele dagen hadde
gått i et eneste jag, påjernbanestasjo
nen, og aUe kontorene, vi hadde ikke
fått mat, vi var trette, men humøret
var på topp. Det første vi gjorde nå
var å få oss noe mat, og deretter
reiste vi hjem til Dolna og Peter for
å slappe av hos dem til toget skulle
gå. De bodde på den andre siden av
elven, i boligstrøket der, og på veien
kjøpte vi 4 en blomsterbukett og en
stor pose pærer til vårt hjelpsomme
bekjentskap.

Det ble en hyggelig stund hos
Dolna og Peter, og de fulgte oss igjen
til stasjonen. Men først måtte vi love
å skrive med det samme vi var kom
met over grensen, og fortelle hvor
dan det var gått. De var like så
spent som vi om det hele skulle gå
bra ved grensepasseringen. De kunne
jo ikke forstå norsk, så vi fikk en liten
lapp, skrevet på polsk, det skulle vi

Døves Sportsklubb, Oslo
avholder

75 års jubileumsfest
i Shippingklubben, lørdag 4. novem·
ber, kl. 18.30.

Kuvertpris kr. 70.-.
Innmelding skjer til Torstein

Ekerbakke, c/o Kindsåsen, Philip
Pedersens vei 1 b, lysaker.

Innmeldingsfrist: 27. oktober.

skrive tilbake til dem, hvis alt var
i orden.

På stasjonen lyste lykken til oss
med en gang: Det var polsk tog,
med polske konduktører. Ingen kon
troll av billettene på forhånd, det
var bare å gå inn og finne plassene
våre. Avskjedens time var nå endelig
kommet, og vi fikk klem og kyss av
både Peter og Dolna! Vi ropte
«Kocham ci\l» og «Kocham Wars
zawa», toget gikk, vi var på hjemvei!

Selv om vi ikke hadde sovet stort
natten før, og denne dagen hadde
vært meget strevsom, fikk vi ikke
sove stort på toget heller. Vi hadde
jo bare sitteplass, og det rett over
vognhjulene også. Men tiden gikk fort
likevel. Vi pratet om våre opplevel
ser, våre nye bekjentskaper fra alle
deler av verden, og om grensen! I et
lite sted som het Zychlin så vi forres
ten rester etter en forferdelig stor
ulykke. Mangfoldige vogner lå vridd
om hverandre i et eneste kaos. Da
vi senere kom til Berlin kjøpte vi et
par aviser for å se om det sto noe
der om togulykken, men fant ikke
noe.

Ved 6-7-tiden om morgenen kom
mer den polske passkontrollen. Først
2 stykker som skal kontrollere våre
valutadeklarasjoner, og så kommer
den egentlige passkontroll. Vi var
spent. Først ser han på passet, på
bildet, på oss. Så på visumet. På
bildet igjen. Og tenk, så stempler han,
leverer passet tilbake, og spør etter
neste! Puh, spenningen er over. Nål
øyet er passert. Like etter kommer
de som skal kontrollere bagasjen,
de er bevepnet. Vi må reise oss, løfte
armene halvveis opp, den ene legger
seg ned på knærne og titter under
setene, og så er alt i orden. Et par
ord, et bitte lite smil, neste kupe.
Polen er passert.

Kurt hadde tatt for seg en liten
ruteplan vi hadde fått tilsendt fra
Norsk Folke Ferie, og der oppdaget
han at -det gikk tog til København
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fra Berlin kl. 9.30. Vårt tog skulle
etter rutetiden være i Berlin kl. 8.15,
og vi satte oss derfor straks til å
studere denne ruteplanen. Det viste
seg at det gikk et tog frl:1o København
til Oslo kl. 21.35, det skulle vi rekke
fint. Dermed la vi opp en liten slag
plan: Når vi ankom Berlin skulle
Asbjørn og Petter passe bagasjen
vår, Kurt skulle gå og få vekslet
noen pe:p.ger, og jeg skulle forsøke
å få forandret våre billetter slik at
hjemreisen gikk over København
istedenfor over Malmo. Vi håpet
toget ikke var forsinket, slik at vi
kunne rekke dette, da ville vi komme
bare 12 timer senere enn planlagt til
Oslo, og både Kurt og jeg kunne fint
rekke arbeidet mandag morgen. Men
klokken ble 8 og 8.15. Fremdeles var
vi ikke i Berli~l. Først kl. 9.15 var
vi framme i Berlin, en time forsinket,
og uten mulighet til å få, ordnet med
billetter over København.

I Berlin satte vi bagasjen på opp
bevaringen og satte kursen til den
samme restauranten vi hadde besøkt
på framturen.Der bestilte vi s.tor
frokost, og så sultne var vi, at'etter
at denne store froko.sten var spist
opp, så bestilte vi en stor frokost til!

Vi hadde en episode med billetter
på toget fra J3erlin også, men denne
gang gjaldt det ikke våre billetter. 
Ved .ankomsten til Berlin hadde vi

ordnet med sitteplasser på toget til
Malmo. (Dette gjorde vi i et svensk
reisebyrå som vi fant på jernbanee
stasjonen, lett og greit gikk det når
vi kunne snakke norsk!) Toget gikk
fra Berlin kl. 13.33, men vi gikk for
å innta våre plasser allerede kl. 13.00
- og fant da at de var opptatt av
noen andre. Det var et lite reise
selskap, og en mann som øyensynlig
var deres leder bare slo ut med ar
mene og pekte inn i en annen tom
kupe. Vi forsto dette som at det ikke
var så nøye med nummerplassene,
og vi-satte oss inn der. Men etter litt
betenkning fikk vi tak i en konduktør
og fikk forklart ham situasjonen.
Han gikk da straks inn og jaget bort
reiseselskapet, .slik at vi fikk våre
bestilte plasser. Reiseselskapet satte
seg i andre kupeer, men ble snart
etter jaget bort derfra også. Da toget
gikk, sto de igjen på stasjonen, 16
personer. Det var synd på dem, men
vi t-enkte vi var i akkurat samme
situasjon selv i Warszawa. Disse var
hørende, og øyensynlig tyskere, vi
døve hadde klart oss i Warszawa,
disse ville sikkert klare seg her.

Nå skal jeg ikke trette Tegn og
Tales lesere med, enkeltheter fra
hjemreisen. Den gikk fort og greit.
Kontrollen ved den øst-tyske gren
sen gikk særdeles lett denne gang,
takket være en kvinnelig passkon-

trollør. Hun snakket engelsk, ordnet
opp med veksling av våre øst-tyske
penger, ja, hun kom tiLlmpeen vår
og vekslet om pengene, så vi behøvde
ikke fly ut og inn i Sassnitz' for å
ordne dette. Det er litt vanskelig der,
fordi togene blir låst når de går over
i ferjen. -I Malmo ankom vi kl. 12
natt. Det første vi gjorde var å få
ordnet sitteplasser på toget neste
morgen til Oslo. Det var ikke nød
vendig,svarte mannen i luken. Helt
sikkert? spurte jeg. Jeg ville nødig
ha noe mere bråk med billettene. Da
tok svensken en lapp og slq'ev ned:
«Dette ar Sverige!»

Toget til Oslo .gjkk neste morgen
kl. 11.00. Vi hadde forholdsvis god
tid på oss, spiste en dobbel froko.st
igjen, betalte regningen og gikk til
stasjonen. - Petter fant ut at Malmo
var en pen og hyggelig by, han ville
være der et par dager, og dermed ble
vi bare 3 på siste etappe til Oslo - dit
vi ankom kl. 21.20 om kvelden.

Reisen var unnagjort. En reise
full av opplevelser og med et meget
interessant opphold i Warszawa. 
Ingen av oss angret på at vi reiste,
tvertimot..Men om vi tar den om
igjen, det er ikke så sikkert. Vi likte
oss godt i Warszawa, og skulle nok
kanskje ha moro av å besøke byen
en gang til. Vi ble likesom ikke fer
dige med alt sa-mmen der.

Men da vil vi reise med fly!

AAGE DITLEV-SIMONSEN

ASS U R A NS E

Haakon VlI's gt. 1

OSLO
Tlf. sentralbord 41 5944

SØRB YE & SKATTUM
POSHABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTRI

OSLO

_ /S8IlENSENusBAlCHEN_

AvroMoBILFIRMA

OSLO - TLF. 461890

ALT I TRYKKSAKER

øiflJe1~MøtlJø
Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN
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Rune Adde følger maskinens gang.

Interesse, konsentrasjon og godt samarbeid

Fra venstre Rune Adde, Ivar Aas som
er lærlingenes tilsynsmann, Emil Gul
brandsen som er arbeidsformann på
verktøyavdelingen og Helge Pettersen,

formann i bedriftsklubben.

brandsen. Han og Rune har hatt et
godt samarbeid om dette, og Gul
brandsen har hjulpet lærlingen me
get. Rune kan lese på munnen i stor
utstrekning det som formannen sier.
Han har også hatt gode medhjelpere
i fagfolkene, da han gjennomgikk de
forskjellige faser i yrket i forbindelse
med de operasjoner vi har nevnt før.

Dette fikk vi også bekreftet av
lærlingenes tilsynsmann, Ivar Aas,
som arbeider på avdelingen. Bedrif
ten produserer reguleringsbrytere,
lysbrytere og installasjonsmateriell
m. m. Med de krav og den utvikling
som har skjedd i denne bransjen og
som daglig fortsetter, sier det seg
selv at det må framstilles stadig nye
verktøy for produksjonen. Nye og
interessante oppgaver melder seg
stadig.

Wessel & Co. har 100 medlemmer
av vårt forbund, Jern og Metall.

Rune liker seg godt på bedriften,
og på spørsmål om vanskelighetene
har vært store, svarer formann Gul
brandsen at læretiden har gått fint,
ikke minst på grunn av Rune Addes
konsentrasjon og interesse. Det van
skeligste punktet har vært fresing,
for der må en lytte til hardheten i
metallet under bearbeidelsen. Dette
har Rune måttet erstatte med å føle
vibreringen, og det er en lang øvelse
å erstatte hørselen med følsomhet på
dette området.

Vi kan føye til at Rune Adde for
bereder seg til å ta fagprøven for å
få fagarbeiders status. Han tar da

Da vi fikk se de ting som lages der
oppe, ble vi imponert over den all
sidighet, presisjon og interessente
detaljer som preger verktøymaker
faget. Hadde de unge hatt mer kjenn
skap til dette meget interessante fa
get, ville nok søkningen til dette vært
atskillig større.

Det er 15 mann i avdelingen, som
ledes av arbeidsformann Emil Gul-

Rune Adde heter han og er født i
Tofte i Hurum for 20 år siden.

Vi var etter innbydelse av klubb
formann Helge Pettersen oppe og be
søkte Rune på arbeidsplassen, og det
var tilfeldigvis akkurat den dagen
han var ferdig med læren som verk
tøymaker, 26. juni.

Det som er sjeldent ved dette til
fellet, er at Rune Adde er født døv,
og det er så vidt vites det første til
felle i Norge at en døv fullfører lære
tiden i dette yrket, og som også skal
ta fagprøven.

Det begynte for 4 år siden da Rune
fikk plass på døveskolen i Bergen.
Skolen har et mekanisk verksted. Her
gjennomgikk han i 2 år den almin
nelige opplæring i mekanikerarbeid,
dreiing, boring, fresing, høvling,
behandling av verktøy, betjening av
maskiner. Han hadde ikke på for
hånd fattet noen spesiell interesse
for å bli mekaniker, men arbeidet på
døveskolen gjorde ham interessert i
faget.

Etter 2 års opphold i Bergen fikk
han plass på verktøyavdelingen hos
Wessel & Co. i Fyrstikkalleen på
Etterstad i Oslo. Der spesialiserte
han seg som verktøymaker.

CDØVE I ARBEIDSLIVET J
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TV- TITA~ER

Leif Lie,
i «Jern og Metall».

Også DU
bør abonnere på

•

-. .-

-

VINDEN SOM «MENNESKE»
Vinden piper,hviner, hyler, suser

og brøler. Den leker med løvet, sam
ler det sammen, for straks etter å kaste
det i været. Vinden kan reise seg og
legge seg. Den kan blåse, hvisle,eller
bare puste. Men den kan meget mere.
Vinden kan jage bort uværsskyene.
Den tørker klesvasken og høyet, den
rister frukten og løvet av trærne,
den bøyer graset, rusker oss i håret,
vrenger paraplyene, rykker trær opp
med roten. Den feier hatten av hodet
vårt. En iskald vind kan gå gjennom
marg og bein på oss. Vinden driver
seilbåten fram, og den driver vind
møllene. Den feier gaten for oss, og
den leker med jentenes skjørt.

HAVET SOM «MENNESKE»
Havet ligger, det sover og hviler.

Dikteren sier også at havet drøm
mer. Bjørnson sier i et dikt om havet
at «det vandrer evig seg selv i møte».
Men det kan også rulle seg, reise seg
i vrede, velte seg over oss, fråde og
koke, det leker med fiskebåtene, det
hever seg og senker seg, det raser og
kaster seg over dem som ikke har
søkt havn.

Om kvelden synker den eller går ned,
går til hvile, osv. Solen kan også som
en fornem dame tilsløre seg (når den
ikke skinner klart), og den skjuler
seg, gjemmer seg, eller kryper bak
en sky. Solen står høyt på himmelen,
den steker oss, den baker oss og den
bruner oss.

FARGER SOM «MENNESKER»
Vi har farger som skriker, selv om

ingen ennå har hørt noe skrik. Vi
har farger som forstyrrer, men vi har
også farger som skaper harmoni og
glede. Om mange farger blir det
sagt at de stikker, andre farger er
påtrengende. Vi har feminine, mas
kuline, triste og muntre eller glade
farger. To farger som passer dårlig
sammen, kan slå hverandre ihjel.
Fargene kan oppmuntre oss, kan
fange vår oppmerksomhet. En mann
kan gå med et fargesprakende slips.

•-

-

-

-
«SE, HVORDAN HIMMELEN
GRATER!»

Ja, dette sier mange mennesker,
når det regner. Vi vet jo at himme
len ikke kan gråte, men vi bruker
mange slike merkelige uttrykk, som
ofte også kan være riktig morsomme.
De døve, som meget møysommelig
må lære seg språket, blir ofte for
bauset over hvor rart de hørende
kan uttrykke seg, og det er vanskelig
å følge med. Vi sier f. eks. at «tiden
løper fra oss». Det kan høres så
urimelig ut, for vi vet jo at det bare
er levende vesener med ben som kan
løpe. Likevel bruker alle mennesker
slike uttrykk. Vi skal her nevne noen
eksempler som brukes til daglig i
Norge.

file Iwmdan himmelen gtåted

SOLEN SOM «MENNESKE»
Vi sier at solen smiler igjen når

den titter fram mellom skyene. Solen
ler til oss når den står opp en strå·
lende klar morgen. Den stiger høyere
og høyere på himmelen. Midtsom
mers, når det er svært varmt, sier vi
ofte at solen brenner eller stikker.

HVEM KAN TREKKE?
Gutten trekker kjelken. Hesten

trekker vognen. Og vi har en rekke
såkalte trekkdyr. Men vi lar også
kaffen og teen trekke. Det trekker
fra vinduet eller døren. Kvikksølvet
i termometeret trekker seg sammen
når det blir kaldt. Blomsterduften
trekker insektene til seg. Fuglene
trekker mot sør og mot nord etter
årstiden. Isbreen trekker seg tilbake.

HVEM KAN GA?
Menneskene går på gaten, til ar

beidet, osv. Katten går gjennom
hagen. Men klokken går også. Tiden
går. Døren går opp. Lampen går ut.
Ilden går ut. Toget, båten og flyet
går. Den syke ligger i sengen, og le
gen sier: Det går framover. Partiene
går fram eller tilbake ved valgene.
Huset går i luften. Uværet går over.
Sommeren går fort. Lokket vil ikke
gå av esken. Elven går gjennom
bygden. Veien går over fjellet.

london
210m

-

l1ørby
( Sverige)

320m

•

. - .

øs~- Neder-
Berlin land Vås,....

362m 360m Berlin
350m

-

Moskva
520m

•

sikte på en verktøyfagprøve på 46
deler, et kombinert lokk- og bøye
verktøy for brytere.

Det var et interessant besøk vi
hadde hos Wessel & Co. i samtale
med arbeidsformannen og tilsyns
mannen og lærlingen selv, Rune
Adde, som vi ønsker lykke til med
fagprøven og det videre arbeidet,
utdannelse og spesialisering i verk
tøymakerfaget.

~Pf/~
Bare kr. 15.- pr. år.

TV-MASTER SETTER
H0YDEREKORDER

Eiffeltårnet i Paris er forlengst
beseiret som Europas høyeste tårn.
Fjernsynet har gått forbi det. Til og
med verdens høyeste bygning, Em
pire State Building i New York, er
med sine 440 meter lavere enn
Moskvas TV-tårn. Skjemaet angir
høyden på noen europeiske TV-ti
taner - noen er ennå under bygging.
Tidligere har kirketårnene gjennom
århundrer vært de høyeste menneske
lige byggverk, nå er rollen overtatt
av TV-mastene.
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Vi kan klage over smakløse farger.
Fargene ute i naturen kan fortelle
oss hvilken årstid det er.

(Fra Tegn og Tale oktober 1942)

PLANTER SOM «MENNESKER»
Plantenes liv kan meget godt sam

menliknes med menneskenes. De
vokser, ernærer seg, drikker, puster,
og de dør. Ofte er de syke, henger
med hodet, vantrives - men de kan
kvikne til igjen - slik som vi om
vendt ofte sier om menneskene, at
de blomstrer opp igjen etter en syk
dom. Hvis plantene får for lite vann,
da tørster de, og de sulter h vis de får
for lite næring. De fleste planter
trives best i lys og sol, mens andre
helst vil ha en skyggefull plass. Vi
sier at blomstene nikker til oss og
at de sturer. De muntrer oss opp,
skaper fest. Mange mener at vi må
snakke med blomstene for at de skal
trives.

*

Slik kunne vi sikkert fortsette
med tusenvis av eksempler på «mer
kelig» bruk av språket. Bare tenk på
jenta som var redd for å gå i hagen
om våren, for «trærne skyter, sol
strålene stikker og lerkene slår ... »

Redaktøren forteller om en opp
levelsesrik tur til Fetsund for å pluk
ke tyttebær. Det var en stor gjeng
fra Oslo som dro dit, den eldste var
en dame på 80 år. De overnattet i
en iskald låve på Fetsund, hvor de
grov seg ned i høyet for å sove. Og
så gjaldt det å plukke bær neste dag,
men det var kaldt, rim over alt, og
lite bær. De måtte spre seg for å lete
etter nye bærplasser. Resultatet ble
at flere gikk seg bort, men til slutt
klarte de å komme seg tilbake til lå
ven alle sammen. Redaktøren kom
hjem med 4 liter tyttebær, mens
Nilsebråten og hans forlovete ble
best med 16 liter. Det var vanskelig
å komme hjem til Oslo med toget.
3 tog fulle av bærplukkere passerte
Fetsund, og først kl. 1.30 om natten
kom et tog hvor de fikk plass. Re
daktøren og noen andre spaserte fra
Fetsund til Lillestrøm og kom først.

Olaf Hassel har fått tillatelse til
å dyrke grønnsaker på et stykke av
Meteorologisk Institutts eiendom,
men han må ha gjødsel. Han har
prøvd på Veterinærinstituttet, på

Dyrehospitalet, på Politiskolen osv.,
men nei, all naturgjødsel er mangel
vare. Hassel er aldri rådløs. Han syk
ler omkring og samler hestegjødsel
på gater og veier i en kasse. En dag
så han også en ung dame som samlet
hestegjødsel opp i en skoeske midt
på gaten i Oslo sentrum! - Endelig
fikk han nok gjødsel til å dyrke
grønnsaker (som det var nesten umu
lig å få kjøpt i krigstiden). Han
trengte også en hagesprøyte, men
det var umulig å få kjøpt i Oslo og
flere andre byer. Endelig lovet en
mann i Lier å skaffe ham en sprøyte,
men leveringen ble over en måned
forsinket, fordi mannen som skulle
lage sprøyten rømte til Sverige!

En dansk døv, Peder Jensen Kjær
gaard, har skrevet en bok, «De fat
tiges paradis», som har fått god kri
tikk i bladet «Norges Kvinner».

14 døveforeninger er tilsluttet
Norske Døves Landsforbund, nem
lig: Oslo, Drammen, Østfold, Gjøvik,
Vestfold, Skien, Kristiansand, Ber
gen, Stavanger, Møre, Trondheim,
Innherred, Helgeland og Salten.

REIME &CO.
T.H.OBRESTAD
REDSKAPSFABRIKK
NÆRBØ· TELEFON * 85141

TRELAST - BYGGEARTIKLER
FLO R0

EN GROS - EN DETAIL

BØKER - PAPIR
SERVIETTER - LYS

q~e;:;
BERGEN

Høvding Konfeksjonsfabrikk Afs

M o LD E

Otto's konditori
Haraldsgt. 111 - Telefon 22398

Otto's isbar
Haraldsgt. 79 - Telefon 24677
HAUGESUND

~7/~ør.(.
~~d-HOSETIfr

SpesloIforretning i
DAMEKONFEKSJON
Hospitalgt. 6 - STAVANGER

Vestlandske Auto A.s

AllIBrllØl~ farlaa.

Telefon 21 541
ALESUND

Støtt Døvesaken!
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DØVES VOLVO-LOTTERI 1967:

Haugesund forbi Drammen
Bergen og Vestfold over 20.000

I tiden 23. september til 5. okto
ber er det kommet innbetalinger bare
fra tre av foreningene, nemlig:

Bergen 5.250
Vestfold 4.200
Haugesund 4.200

13.650

Og disse foreningene lå på toppen
også for 14 dager siden. Den eneste
forandring i rekkefølgen består i at
Haugesund har gått forbi Drammen.
De to beste foreningene har begge
nå krøpet over 20.000-grensen, og
sammenlagt er vi kommet over
70.000.

Men hvor er de 10 andre døve
foreningene?

Hvis noen av foreningene har pen
ger til gode av landsforbundet, og

trekker dette etter avtale, så skal de
likevel regelmessig sende rapporter
om hvordan det går med salget.

Det er sørgelig å se hvor lite fore
ningene arbeider med dette lotte
riet. Vi håper at det må finnes lokal
patriotisme, og at ingen døve rolig
vil se på at hans/hennes forening
ligger dårlig plassert på oversikten
over salget. Særlig er det de store
foreningene som nå må gjøre noe
alvorlig for å slippe å bli stående i
skammekroken.

Vi ser fram til en livlig salgsvirk
somhet utover høsten, og vi vil håpe
at også mange som ikke er medlem
av døveforeningene, vil hjelp til med
salget.

Det er så viktig å bli utsolgt!!!
Red.

FORLOVELSE
er inngått mellom Kari Holden,

Røn, og Birger Renna, Jevnaker
(hørende).

FORLOVELSE
er inngått mellom Sissel Thoresen,

Skien (hørende) og Bjørn Kihle
Halvorsen, Porsgrunn.

70 AR
Oscar Johansen, Lettvintveien 48,

Oslo 4, fyller 70 år 10. november.

70 AR
Serine Braatenes, Døves Alders

hjem, Gerhard Gransvei 35, Bergen,
fyller 70 år 17. november. Hun er
en stillferdig dame, som årene ikke
biter på.

STILLINGEN I LODDSALGET PR. 5. OKTOBER:

1. Bergen Døveforening 24.900 lodd
2. Vestfold Døveforening 21.700 »
3. Haugesund Døveforening. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. 9.200 »
4. Drammen og Omegn Døveforening 7.300 »
5. Oslo Døveforening , . . . .. 2.500 »
6. Møre og Romsdal Døveforening. , , . . . . . . .. 1.550 »
7. Aust-Agder kr. Døveforening. '.. , .. '. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.500 »
8. Helgeland kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.250 »
9. Østfold Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800»

70.700 lodd

60 AR
Olav Fuglseth, Stadionsvei 28a,

Laksevåg, fyller 60 år 23. oktober,

50 AR
Konrad Thunes, Parkveien 2, Ytre

Arna, fyller 50 år 20. november. I
sin tid var han en god idrettsmann,
med terrengløp og langdistanseløp

FEITSILDFISKERNES SALGSLAG

TRONDHEIM - HARSTAD

DØRER - VINDUER og

KJØKKENINNREDNINGER

FJERDINGSTAD TREVAREFABRIKK
HOKKSU N D - Telefon 851747

SPEDISJONSFIRMAET

TOLLPOS T A.S

INTERNASJONAL SPEDISJON - FORTOLLING
TRANSPORT - LAGRING -TRANSITTLAGER
SAMLASTING'

Grønlandsleiret 31 -OSLO
Telefon * 67 1560 - Telex 1655



NYTT FRA FOREN INGENE
Kon Tiki-kveld

i Oslo Døveforening, Sv. Brunsgt. 7,
søndag 22. oktober.

Kl. 18.00: Gudstjeneste ved pastor
Bonnevie-Svendsen i Døves kirke.

Etter gudstjenesten hyggekveld i
døveforeningens lokale.

Knut Haugland, en av deltakerne, kå
serer og viser film fra Kon Tiki
ekspedisjonen

Bevertning - Utlodning
Alle er hjertelig velkommen

Arr.: Døves Menighet.

som spesialitet, og han har bl. a.
representert Døves Idrettsklubb i en
rekke konkurranser. Han var visst
nok den første døve som tok fører
kort for bil i Bergens-området, og
som bil-eier har han ofte vært på
farten. Dette gjør at veien til fore
ningen i Bergen ikke er så lang, og
han er derfor ofte å se i byen.

50 AR
Fred Sollyst, Martin Skatvedts

vei 11, Oslo 9, fyller 50 år 20. no
vember. Han har gjennom årene
vært meget hjelpsom når det har
vært tale om dugnadsarbeid og ko
mitearbeid i Oslo Døveforening.

TROLLMANNEN

ble vunnet av lodd nr. 376, Hilmar
Le Dang, Oslo.

Skien-Telemark Døveforening.

fmma og Carl flIefsens
legat

Et rentebeløp er ledig til utdeling.
I følge statuttene skal det anvendes
til utdannelse av døve, for å sette
dem i stand til å bli selvhjulpne, og
utdeles i porsjoner etter styrets nær
mere bestemmelser.

Fortrinnsberettiget er personer
som er født og oppholder seg i Oslo.
Søknad sendes styret i Oslo Døve
forening, Sven Brunsgate 7, Oslo 1,
innen 1. november 1967.

Oslo, 26/9 1967.
H ovedstY'fet.

Program for Østfold

12/11 sø, Arsmøte i Sarpsborg (sted kunn
gjøres senere).

Program for Oslo
i døveforeningens lokale, Sven Bruns
gate 7.

Lø 14/10: Døveforeningens basar.
Sø 15/10: Basaren, trekninger.
Lø 21/10: Døves Sportsklubbs fest.
Sø 22/10: Døves Menighets kaffe-fest. Godt

program.
Lø 18/11: Døves Bridgeklubbs fest.
Lø 2/12: Døves Kvinneforenings fest.
Lø 16/12: Døves Sportsklubbs julebord.
Sø 7111968: Døveforeningens juletrefest (or

barn.
Lø 13/1 1968: Døveforeningens juletrefest

(or voksne.
Styret forbeholder seg rett til forandrin

ger.

Program for Vestfold

Lørdag 28. oktober: Medlemsmøte i Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Søndag 26. november: Døvegudstjeneste i
Tønsberg Domkirke, og festmøte i Fri
murerlogen. (Nærmere opplysning se
nere.)

Onsdag 27, desember: (3. juledag): Juletre
fest i Sandar Herredshus kl. 16.00.
Styret forbeholder seg rett til forandring

i programmet.

Program for Møre/Romsdal

21. oktober, lørdag: Døveforeningen har
filmaften vI Opplysningskomiteen kl. 17.00
på Havly.

4. november, lørdag: Døves Dag på Havly
vI egen komite kl. 17.00.

18. november, lørdag: Døveforeningen
har medlemsmøte, evt, med foredrag på
Havly kl. 17.00. Utlodning.

2. desember, lørdag: Program vI Opplys
ningskomiteen. Fastsettelse av programmet
for første halvår 1968.

Styret forbeholder seg rett ti I forandrin
ger. Foruten det oppsatte program, er
foreningen åpen etter medlemmenes ønske.

FØRSTE HØSTMØTE
Lørdag 9. september holdt Møre og

Romsdal Døveforening sitt første møte på
Havlyetter ferien. Frammøtet var dessverre
tynt. Formannen fortalte litt om utlodning
og ga opplysninger om Døves Dag. Men
Døves Dag-komiteen var ikke kommet,
p.g.a. sykdom. Saken ble utsatt til neste
møte. Ellers var det bra underholdning den

kvelden.

HØSTFEST pA FERIEHJEMMET
Uken etter hadde medlemmene utflukt til

feriehjemmet i Brusdal til en liten høstfest
i forbindelse med døveprest Hammers be
søk. Han vidde først 2 døve i Langevåg kirke
dagen før. Søndagsværet var en anelse skarpt
i morgentimene, men det var nydelig høst
stemning. Brennsnut fikk vi til middag, og
senere kaffe og tebrød. De fleste døve satt
ute på verandaen og pratet, andre var
ute på vannet og rodde, barna lekte i san
den, og de eldre gikk på tur. Været var så
nydelig, så nydelig, og varmt, at vi hadde
aldri opplevd en slik høstdag før.

FILMAFTEN pA HAVLY
Filmaftenen arrangertes av opplysnings
komiteen på vanlig møtested lørdag 23.
september. Første film het: «Jeg får en
jobb», og handlet om hvordan en ny ar
beider blir mottatt og satt i gang på ar
beidsplassen. Filmen viste hvordan han ble
mottatt og plassert slik at han trivdes. Cen
andre filmen var om byen New York. I
filmen ble vi tatt med på sightseeing rundt i
verdensbyen. En interessant film.

Lo-ness.

OSLO DØVES SPORTSKLUBB

DANSK - SVENSK - NORSK

FfST
avholdes i døveforeningens lokale,
Sven Brunsgt. 7, Oslo - lørdag 21.
oktober kl. 19.00

PROGRAM:
Film fra Spania-tur.
Film fra Nordisk mesterskap i fri

idrett
UNDERHOLDNING PILKAST

DANS - MUSIKK - DANS
Smørbrød, kaker, kaffe, øl og brus
fåes kjøpt. Alle er hjertelig velkommen.
Entre kr. 5.- pr. person.

Arr.: Håndballgruppen.
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Medlemsmøte i Oslo

Oslo Døveforening avholder medlems

møte i Sven Brunsgate 7. fredag 27. oktober

kl. 20.00
Saksliste:

1. Valg på jubileu.mskomiteformann i for

bindelse med foreningens 90 års jubileum.

november 1968.
2. Valg på opplysnings komiteformann og

bibliotekar.
3. Eventuelt.

Vi håper på godt frammøte.
Styret.

Arsmøte i Drammen

Drammen og Omegns Døveforening skal

ha årsmøte på «Melkebaren», 19. november

kl. 18.00.
Forslag må sendes til styret senest 14 da

ger før årsmøtet.

Program for Bergen

14/10 lø: Døves Dameklubb har 65 års ju

bileumsfest i foreningens lokale kl. 19.
Adgang kun for klubbens medlemmer

med ektemenn. og innbudte.

15/10 sø: Marsj-kon kurranse fra Fanahallen

til Døvehytta. Totland v/ Døves Idretts

klubb.

16/10 ma: Idrettsklubben har styremøte

kl. 18.00-20.00 på styrerommet. Ung

domsklubben kl. 20.00: Overbetjent Fjell

ved kriminalpolitiet kåserer om «Ung
doms kri minal itet».

17/10 ti: Dameklubben.

19/10 to: Menighetsaften i foreningen. Lys

bilde-foredrag om Luther: «Et 450 års
minne.»

23/10 ma: Ungdomsklubben.

24/10 ti: Misjonsforeningen hos fru Ham
mer. (Lokalet bortleid.)

26/10 to: Film-aften v/ Opplysningskomi

teen.

28/10 lø: Idrettsklu bben har årsfest på hytta.

Totland, kl. 19. Forloren hare. prinsesse

pudding. kaffe etc. Kr. 10.- pr. person.

Ekstrabuss hjem kl. 1.00 natt.
30/10 ma: Ungdomsklubben.

31/10 ti: (Lokalet bortleid.)
2/11 to: Forbunds-aften med besøk fra

N.D.L. i foreningen.

6/11 ma: Ungdomsklubben.

7/11 ti: Dameklubben.

8/11 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.

9/11 to: BASAR til inntekt for Byggefondet,

v/ Opplysningskomiteen. Møt fram med

nok penger! Gevinster mottas også med

takk.
13/11 ma: Ungdomsklubben.

14/11 ti: Dameklubben.

15/11 on: Idrettsklubben har årsmøte i fore

ningen kl. 19.30.
16/11 to: Menighetsaften i foreningen.
18/11 lø: Døves Ungdomsklubb har 5 års

jubileumsfest i foreningen med flott mat

og flott program. Pris ca. kr. 20.- pr.

person.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 18. oktober kl. 18.30: Møte i Indre

misjonsheimen, Skien.

Onsdag 15. november kl. 18.30: Møte i Kafe
Williams, Porsgrunn.

Lørdag 9. desember kl. 18.30: Julemøte i

Indremisjonsheimen. Skien.

Lørdag 6. januar 1968: Julefest i Porsgrunn.

Direktør E. Leuning
er død

Tidligere særforsorgsdirektør i
Danmark, Erik Leuning, avgikk ved
døden 19. juli, 72 år gammel, og med
ham har de døve mistet en meget god
og verdifull venn og støtte.

Direktør Leuning var æresmedlem
av Danske Døves Landsforbund.
Gjennom mange år ga han aktiv
støtte og verdifulle råd innenfor døve
organisasjonen. Ikke bare i Danmark
- han gjorde seg også sterkt gjel
dende på de nordiske døvekongres
ser. Han var en ivrig talsmann for de
døve, og han bidro i høy grad til
framgangen innen det danske døve
arbeid. Ved sin død var han formann
for «Døvefondeu», for Døves kirkes
styre, og for foreningen «Effata»,
samt for ombyggingsutvalget for
Brohusgade 17 (Døves Hus i Køben
havn), for det danske utvalget for
revidering av verdensforbundets sta
tutter, m.m.

Leunings bortgang er et stort tap
for de døve i Danmark - og for de
døve også internasjonalt sett.

Bonrleheimane
til Vest-Agder Ungdomslag

Bondeheimen, Vestre Strandgt. 22, tlf. 2668
Middag og van leg kaffistove mat.
Gode gjesterom

Bondeheimen, Kyrkjegata 15 (tett v. Torget)
Middag og van leg kaffistovemat.
Gode gjesterom.
Telefon 2967 - 3707 - KRISTIANSAND

Støtt Døvesaken!
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Telefon 1247 - Tlgr.adr.: Bokhandel

PAPIR
LAND- OG SJØKARTER
KONTO.'{MA TERIHL

Velassortert i bøker og papir

Sigurd Bølstad
Haugesgt. 9 - DRAMMEN
Telefon 831757

TRIKOTASJE - SENGEUTSTYR
GARN - GARDINER



Sæbø ny formann
i Spesialskolerådet

Styrer Johan Sæbø ved Skådalen
off. skole for døve er valgt til ny
formann i Spesialskolerådet etter
Per E. Kiil, Drammen off. spesial
skole. Rådets sammensetning er nå
følgende:
Formann: Skolestyrer Johan Sæbø,

Skådalen off. skole, Vettakollen.

Hyggelig julepresang: Gavekort for 1
abonnen1ent på «Tegn og Tale»

Nestformann: Rektor H. J. Gjessing,
Statens spesiallærerskole, Bog
stadveien 74, Oslo 3.

Skolestyrer Per Andersen, Dalen off.
skole, Innherredsvn., Trondheim.

Skolestyrer Egil Hunstad, Fauske
off. skole, Fauske.

Skolestyrer Bernhard Tjomsland,
Birkelid off. skole, Brennåsen.

Adjunkt Aud Hovik, Granhaug, Lys
aker.

Overlege Kristoffer Magerøy, Hau
keland sykehus, Bergen.

GIFTER DU DEG?
FLYTTER DU?

Mange av «Tegn og Tale»s abon
nenter glemmer dessverre å melde
flytting, slik at bladet kommer til
bake, og vi vet ikke hvor abonnen
tene er flyttet.

Og mange som gifter seg, glemmer
også å gi beskjed om sitt nye navn
eller adresse, eller begge deler. Vår
ekspedisjon kan ikke følge med og
finne ut av dette,

Altså: Gifter du deg, og/eller flyt
ter, send oss noen ord om nytt navn/
adresse, ellers får kanskje både du og
vi ubehageligheter.

oars

det ønskes sendt til. Samtidig sendes
pengene for de kort som ønskes til
sendt - kr. 15.- pr. gavekort (kr.
17.- til utlandet). Bladet blir så
sendt adressatene i ett år fra 1. ja
nuar 1968.

Gavekortene sendes til bestilleren,
som kan skrive på en julehilsen før
kortet sendes ut til jul.

Vi håper at riktig mange vil be
nytte seg av denne form for jule
gaver i år.

Det er sikkert mange av våre le
sere som har lyst til å glede noen av
sine venner og slektninger med «Tegn
og Tale», for at de kan få følge mere
med i hva som foregår innen døve
arbeidet, her hjemme som ute i
verden.

Landsforbundet vil derfor nå la
trykke noen pene gavekort for et
års-abonnement på bladet vårt.

Alle som ønsker å gi ett eller flere
slike kort i gave denne julen, kan da
(helst så snart som mulig) - skrive
til «Tegn og Tale»s ekspedisjon med
navn og adresse på de personer bla-

GA I SKO FRA

BERGENS REVISJONSINSTITUTT
Statsaut. revisorer

BERGEN

Strandgaten 18
BERGEN

Ragnv. Nærø A.s
EKSPORT AV
KLIPPFISK OG RØKESILD

Tlf. 1474-7574
ALESUND

Se vår utstilling av møbler
i Vaskerelven 6, BERGEN

•~SCANDINAVIA

~ bilutleie
Karl Dalen A.s
Al..ESUND - Telefon 3215

AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

SANDNES
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2. pTemie gikk til Gøsta Rougnø, BeTgen, JOl' denne tegningen.

UNGE DØVES KULTUR-DAGER 1967:

og teknisk til dels meget bra arbei
der som nr. 2, 7, 9, 11, 16 og 18.

Det som gjør bedømmelsen vans
kelig, er at forutsetningene har vært
så forskjellige, og at det ikke i kon
kurransepremissene har vært en fast
plan med bestemte oppgaver å løse.

Til eksempel:
For å løse en oppgave som tegning

nr. 7, stilles det atskillig større krav
til tegneren enn for noen av de andre
arbeiders vedkommende. Her har
tegneren sittet overfor en håndgri
pelig modell, et av de klassiske gips
hoder som blir plassert foran eleven
på en tegneskole. Her har han ikke
noen tegning å se på, hans øye må
selv oppfatte form og skygger på
gipsmodellen.

Et annet eksempel:
Tegning nr. 2, 9, 11, 18 osv. er

typiske kopieringer etter foreliggen
de bilder. Nesten utmerket gjort,men
urettferdig til sammenlikning med
f. eks. nr. 7.

Neste gang det skal være en lik
nende konkurranse, vil det være for
nuftig å kontakte fagfolk på forhånd,
slik at tegnerne får vise sine ferdig
heter på mer ensartete betingelser.

KONKLUSJON

1. premie:
Tegning nr. 16 blir tildelt 1.

premie for den teknisk beste pres
tasjon. Det er tydeligvis en kopi, men
da dette ikke var forbudt i følge
konkurransereglene, blir den å be
trakte som det mest vellykte resul-

Tegne-konkurransen vunnet av

Arne Kr. Nyberg, Oslo

En av de konkurranse-grener som
samlet størst deltakelse ved Unge
Døves Kulturdager 1967, i Oslo
30. septemher og 1. oktobe?', var
tegnekonkurransen. En mengde teg
ninger var utstilt i Bøndernes Hus,
og interessen blant publikum var
stor, men dommerne fikk en meget
vanskelig oppgave. Det ble derfor
besluttet å overlate den endelige be
dømmelse til en fagmann i Bergen,
i samråd med representanter fra
Norske Døves Landsforbund. Vi
gjengir nedenfor fagmannen Johan
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Moldeklevs vurdering av tegningene,
med kommentarer.

I neste nummer vil vi komme til
bake med en fyldig omtale av de
øvrige konkurransene.

Red.

Resultatet av tegnekonkurransen
er levert meg for bedømmelse. Teg
ning nr. 15 mangler.

De innsendte arbeider vitner om
uhyre forskjell i kvalifikasjoner. Fra
de mest banale småskoletegninger,
er det et stort sprang over til skolerte

ORGAN FOR
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Elvebakken 2S, Bergen-Minde

Forretningsjm'er og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, Bergen

PostgiJ:onr. 13691
Abonnement:

Bladet utko=er med 21 numre i å.ret,
og abonnementsprisen er:
I Norge, , .. , .. , kr. 15,- Pl'. ål'
I utlandet , " kr, 17,- Pl'. år
Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstå.ende kommisjo
nærer:

Oslo: Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.

Bergen: Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70f.

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

Kobbervikhagen 6a.
Hamar: Henrik Hansen,·

Stangebrua
Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 24

\.. )



tat. Penneteknikken er rutinert, og
fordelingen av lyse og mørke par
tier ganske bra. (Tegningen er ut
ført av Arne Kr. Nyberg, Oslo, og
vises på forsiden av dette nr. av
Tegn og Tale.)

2. premie:
Tegning nr. 7 blir tildelt 2. premie

som den beste løsning av den van
skeligste oppgaven. Det er tyde
lig at tegneren har hatt foran seg en
konkret modell, et av de klassiske
gipshoder. Det er vanskelig selv å
vurdere valørene av lys og skygge i
en slik fasettert modell, men teg
neren har med sin tegning dokumen
tert et velutviklet øye for dette og
en evne til å uttrykke det meget
respektabelt på papiret. (Tegningen
er utført av Gøsta Rougnø, Bergen.)

3. premie
3. premie blir å tildele tegning nr.

18.. Tegningen er et portrett av. en
kongelig person. Vi går ut fra at
tegneren ikke har hatt foretrede
personlig hos prinsessen, så også
denne tegning betraktes som kopi av
foto. Men tegningen er meget godt
utført, og portrettlikhetenupåkla
gelig. (Også denne tegningen er ut
ført av Arne Kr. Nyberg, Oslo.)

* .
Det var innkommet mange mor

somme tegninger, som det dessverre
ikke blir anledning til å omtale spe
sielt. Likevel må vi kunne regne
med at langt flere unge døve vil
delta i tegnekonkurransen neste
gang, så mange flinke ungdommer
som i årenes løp er gått ut fra døve
skolene våre.

Johan MoldekIev.

DØVE DANSKER SOM
TEKNISKE ASSISTENTER

Tre unge dansker, Vera Nilsson,
Ole Faustrup og Kresten Helleberg,
ble 29. juni i år uteksaminert som
tekniske assistenter. Når de har mak
tet dette, kommer det utvilsomt av
at de hele tiden har hatt en tolk til
hjelp. De har gått på den eneste pri
vate skole i Danmark for utdannelse
av tekniske assistenter.

FIKK HØRSELEN TILBAKE
, E~ dag gikk et fly gjennom «lyde
muren» over en London-forstad.
Mange vindusruter sprang som følge
av lufttrykket, og en mengde men
nesker fikk seg et sjokk. Klagene
strømmet inn, men det var også en

3. premie' tilfalt Arne Kr. Nyberg, Oslo,for
denne tegni7I{Jen.

mann som ga uttrykk for takknem
lighet, nemlig den 74-årigepensjo
nisten David Jones fra New Ditham.
Han hadde .vært døv i flere år,' men
ved det kraftige smellet fra flyet
fikk han plutselig hørselen tilbake.

Ny tegnekonkurranse
Vi innbyr til konkurranse om den

beste tegning til forsiden av ~<Tegn

og Tale»s julenummer 1967. I fjor
vant Kåre Høgsve. Hvem vinner
iår?

Tegningen skal'dekke helefør~te

siden av «Tegn og Tale» (høyde 29.7
cm, bredde 21 cm), og den skal være
i Em eller to farger.

Motivet må være noe som passer
til julen, men husk at dette ikke blir

,et juleh~fte,.men ~tjule~ummer.av
«Tegnog,Tafe» med «alIhi'nnelig blan
deu> jnnliold.

Bare døve og sterkt tup.ghørte kan
være·. 'med i.konkuml.nsen. Delta
kerne må opplyse hvilken skole de
har gått: på, i mep.! det ;er ikke noen
betin~el~e at de! h3,r.iått på døye
skole.

Vinnere.n får kr. 50.-. Dommer
jury blir formannen og sekretæren i
Norske Døves Landsforbund, sam
men med sosialsekretær Johan Mol
deklev og bladets redaktør. Men vi
forbeholder oss retten til å forkaste
alle mottatte tegninger (og returnere
dem), hvis vi ikke finner noen som
er god nok.

Tegningene må sendes innen 20.
novemoer: til «Tegn og TaJe»s redak
sjon, Elvebakken 28, Bergen-'-Minde.

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

Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, Drammen.

Redigeringen av sports
spaltene

Vi beklager at det i den siste tid
ikke har vært noen tilfredsstillende
ordning med hensyn til stoff og re
digering av sportsspaltene. I den
korte tiden Karl Gunnar Bjørnsen
har vært redaktør for sportssidene
har han måttet flytte to ganger og
således hatt det vanskelig med job
ben.

Men fra og med nr. 18 for 15. ok
tober overtar Finn Johansen redak
tørjobben, og vi håper da at leserne
vil få glede seg over at det blir bedre
med stoff i sportsspaltene.

Finn Johansen har som kjent
vært mangeårig redaktør av Tegn
og Tale, så han er godt inne i slikt
arbeid.

Vi ønsker Johansen hjertelig vel
kommen som redaktør av sports
sidene.

Norges Døve-Idrettsforbund,
Arbeidsutvalget.

Fra sportsredaktøren

Fra og med dette nummer av bla
det, har jeg på anmodning fra Nor
ges Døve-Idrettsforbund overtatt
stillingen som sportsredaktør i Tegn
og Tale. Jeg gleder meg til å ta fatt
på oppgaven og håper på et godt
samarbeid med idrettsutøvere og le
dere landet rundt.

Det vil selvsagt ta litt tid innen
jeg får satt meg inn i saker og ting,
og jeg ber om litt overbærenhet i
overgangstiden. Dog vil jeg gjøre
mitt beste for at denne skal merkes
minst mulig, slik at vi kan komme i
god gjenge allerede fra starten av.

For å gjøre sportsspaltene her i
Tegn og Tale .så interessante som
mulig, vil jeg også, så langt råd er,
knytte kontakter over landegren
sene for å bringe nyheter om døve
idretten i det store utland. Men først
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og fremst skal Tegn og Tales sports
spalter være et middel til å fremme
idrettsinteressen blant de døve i
Norge, og være et talerør for alle
idrettsinteresserte, samt være et
kontaktledd mellom Norges Døve
Idrettsforbund og dets tilsluttete lag.

Når man tar på seg en oppgave,
bør man alltid ha et mål å se fram
til, og vi vil arbeide mot det mål
å trekke flest mulig døve med i de
aktives rekker!

Så ønsker jeg dere alle vel møtt
til et fruktbringende samarbeid til
beste for norsk døveidrett!

Finn Johansen.

TRONDHEIM

Under lagseriestevnet som ble ar
rangert av NTHI på Stadion, torsdag
14. september, deltok Walter Peder
sen i en innlagt øvelse på 100 m og
fikk notert så god tid som 11.9,
tross sen start.

Under triangelkampen mellom
Trondheim, Nord- og Sør-Trøndelag,
16.-17. september i Stjørdal, deltok
Olaf Garberg i slegge og vant øvelsen
på gode 52.28, tross tåke og dårlig
vær.

18. september ble det arrangert et
stevne på Nidelv stadion, hvor det
deltok 3 døve. Alle viste god høst
form og nådde ·fine resultater. På
100 m var Walter Pedersen klart
best og fikk notert tiden 11.8, mens
Jon Pettersen løp på 12.2. Bjørn
Myran og Walter Pedersen stilte til
start på 800 m. Myran åpnet sterkt
og hadde en passeringstid på 58 sek.
etter 400 m, men fikk likevel etter
en god innspurt den flotte tiden
2.01.1, og ny personlig rekord. (Hans
gamle var på 2.03.9.) Walter Peder
sen fikk tiden 2.14.0, men var nok
sliten etter 100 m like før.

Onsdag 20. september arrangerte
Lærerhøgskolen lagseriestevne, og

her stilte Bjørn Myran til start på
800 m og fikk tiden 2.03.4, mens Jon
Pettersen løp 200 m på 26.6. Det
regnet litt og blåste en sur vind
under stevnet.

J eg er meget fornøyd med idretts
guttene våre, som er meget flinke
og ivrige etter å delta i konkurranser
dag etter dag.

Kåre J.

KLUBBMESTERSKAP
ble holdt på Lerkendalbanen 5.-

8. september. Der deltok mange døve
i konkurransene, som var meget
spennende.

Resultatene ble:
100 m

1. Walter Pedersen 11.7
2. Jon Pettersen 12.0
3. Reidar Jacobsen 12.5
4. Jon Stokvik 12.6
5. Bjørn Myran 12.8
6. Steinar Grongstad 13.0

Kule
1. Jon Stokvik 9.42
2. Jon Pettersen 9.06
3. Walter Pedersen 8.66
4. Reidar Jakobsen 8.15
5. Torbjørn Pedersen 8.03
6. Kristen Elvebakke 7.63
7. Georg Bjerkli 6.63

Utenfor konkurranse:
Torfinn Trondsen 9.03
Lengde-.

1. Walter Pedersen 5.79
2. Jon Stokvik 5.43
3. Reidar Jakobsen 5.23
4. Kåre Jakola 5.17
5. Jon Pettersen 4.67

Tresteg
1. Walter Pedersen 12.61
2. Jon Stokvik 12.42
3. Kåre Jakola 10.69

Høyde
1. Jon Stokvik 1.60
2. Kristen Elvebakk 1.45

Oppm. Kåre Jakola.

DRAMMEN

Under «Hellas»' treningsstevne på
Marienlyst, mandag 4. september,
oppnådde medlemmer av Hellas
Døve følgende resultater:

Høyde junior: Erik Johansen 1.60.
100 m jun.: Erik Johansen 11.7.
Spyd sen.: Magne Gaustad. . 41.72

Bj. Gunnerud ... 38.78
N. E. Holtungen 29.70

Fi-Jo.



IOslo Døves Skytterlag

GOD H0STSKYTING
Høstskytingene tok til søndag 17.

september med skyting over 100 m
og med samme program som ved
døvemesterskapet. Været var fint,
og det ble oppnådd mange gode re
sultater. Og 3 av resultatene over
stiger beste resultat ved DM i Dram
men i sommer.

I kl. 1 gjorde Einar og Kjell det
meget bra, med 141 p. på klassen
kan Einar være meget godt fornøyd.

Skytingen fortsatte søndag 24.
september med skyting over 300 m.
Her ble det også skutt 1. klasse og
1. grunnlag med vanlig tid. Med
5 skudd ligg. er det 1 Y2 min., 5 stå.
3 min. og 5 kne. 2min.

Den nye tid for grunnlagskytin
gen, 3 min., skal gjelde fra 1. januar
1968, men alle ble enige om å bruke
samme tid nå. Odd og Kjell kom i
tidsnød og. rakk ikke å få avfyrt
alle skudd. At «gamle» Anders skulle
gå hen å skyte sitt beste grunnlag
hittil· med et toppresultat på hele 88
poeng, var nok overraskende. Men
Einar og Erik viste også gode resul
tater her.

Resultatene ble:

100 m
Klassen. 5 skudd ligg., 5 stå., 5
kne.:
2. og 3. 'd.

1. Anders Haukedalen 140
2. Johan Solbø " 92
3. Erik Andresen , . . . .. 90

1. kl.
1. EinarWalbækken 141
2. Kjell Nysted 138
3. Odd Landehagen 128
3. Benny Persson 128
5. Henry Lillejord . . .. . . . . . .. 125
6. Omar Martinsen 123
7. Nils Vikene. . . . . . . . . . . . . .. 111
8. Rold Walla :... 105

Grunnlaget. 3 skudd stå., 3 kne.,
4 ligg.
2. og 3. kl.

1. Anders Haukedalen 95
2. Erik Andresen . . . . . . . . . . .. 84
3. Johan Solbø. . . . . . . . . . . . .. 65

1. kl.
1. KjellNysted 86
1. Einar Walbækken . . . . . . . .. 86
3. Odd Landehagen . . . . . . . . .. 85
4. Omar Martinsen ,... 81
4. Henry Lillejord . . . . . . . . . .. 81
6. Rolf Walla " 77
7. Benny Persson 74
8. Nils Vikene. . . . . . . .. . . . . .. 65

Klasse og grunnlag sammenlagt:
1. Anders Haukedalen 235
2. Einar Walbækken . . . . . . .. 227
3. Kjell Nysted 224
4. Odd Landehagen 213
5. Henry Lillejord 206
6. Omar Martinsen 204
7. Benny Persson 202
8. Rolf Walla 182
9. Nils Vikene 176

10. Erik Andresen ; 174
11. Johan Solbø . . . . . . . . . . . .. 157

300 m
Klassen. 5 skudd ligg., 5 stå.,
5 kne.:
2. og 3. kl.

1. Anders Haukedalen 114
2. Erik Andresen . . . . . . . . . . .. 78

1. kl.
1. Einar Walbækken ; 107
2. Odd Landehagen 103
3. Kjell Nysted . . . . . . . . . . . .. 100
4. Omar Martinsen 72

Grunnlaget. 3 skudd stå" 3. kne.,
4 ligg. - tid 3 min.:
2. og 3. kl.

1. Anders Haukedalen 88
2. Erik Andresen . . . . . . . . . . .. 78

1. kl.
1. Einar Walbækken . .. . . .. .. 80
2. Odd Landehagen . . . .. •... 58
3. Omar Martinsen 50
4. Kjell Nysted 44

NYTT fra N. D. I.
Treningskurser i langrenn

Hvis et tilstrekkelig antall del
takere melder seg, vil det bli holdt
treningskurser i langrenn på følgende
steder, med instruktør Bjør~ Knut
sen som leder:

Trondheim: 7.-8. oktober.
Bergen: 21.-22. oktober.
Oslo: 28.-29. oktober.

Ny sportsredaktør
Fra og med nr. 18 av Tegn og

Tale, som utkommer omkring 15.
oktober, har Finn Johansen tatt
over som redaktør av sportsspaltene.
Med sin lange erfaring som tidligere
redaktør av Tegn og Tale skulle Jo
hansen ha alle betingelser for å fylle
sportsspaltene med aktuelt idretts
stoff;

3-landskarnpen i langrenn 1968
3-12.ndskampen i langrenn mellom

Norge, Sverige og Finland vil finne
sted i Trondheim 24.-25. februar
1968.

DM på ski, langrenn 1968
DM i langrenn finner sted i Trond

heim over dagene 9.-11. februar
1968. Foruten langrennene over 15
og 30 km skal DM også omfatte
muligens 3 x 10 eller 4 x 10 km stafett.

Internasjonal håndballturnering
I forbindelse med Døves Sports

klubbs 75 års jubileum vil klubben
21. oktober i år arrangere en inter
nasjonal håndballturnering med del
taking av Døvania, København,
Hephata, Stockholm og muligens
Småland Dovas Idrottsklubb.

A.H.

Vi gjør oppmerksom på:

- at den nye idrettsserien for døve
starter 11. oktober, og alle resul
tater som er oppnådd etter den
tid, blir ført på serien for 1968.

- at alt stoff til Tegn og Tales sports
spalter fra nå av skal sendes til
den nye sportsredaktør: Finn' J 0

hansen, Kobbervikhagen 6a,
Drammen.

OSLOD0VES SPORTSKLl,JBB

75 års jubileums
festbankett

i Shippingklubben, Haakon VlI's gate

1, Oslo, lørdag 4. november 1967.

kl. 18.30 presis

Ved ankamsten serveres:
1 lite glass sherry
MENY
Havets frukt i skjell
Lammestek Oriental
Fromage.
Mocca.
Viner og mineralvann.

Pris pr. couvert: Kr. 70.- - Garde

robe betales av hver enkelt gjest.

DANS - 3-manns orkester
UNDERHOLDNING

Bindende innmelding, samt forskudd
kr. 20.-, skjer til Døves Sportsklubb
vi Torstein Ekerbakke, Sven Bruns

gate 7, Oslo 1, innen fredag 27. okt.
Utenbys gjester bes vennligst ord

ne med overnatting selv.

Antrekk: Mørk dress.
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Gavepremiene
Nordisk mesterskap

Ved Nordisk Mesterskap i idrett,
som ble holdt i Oslo 25.-26. august
1967, ble det utdelt gavepremier til
de beste idrettsmenn og -kvinner i
de forskjellige idrettsgrener.

Fri-idrett
Løp: Reidar Brenden, Norge.
Hopp: Eero Saarikoski, Finland.
Kast; Bo~Goran Henriksson, Sve-

rige.

Skyting
20 skudd stående: Anders Hauke

dalen, Norge.
20 skudd knestående: Alvar Gustafs

son, Sverige.
20 skudd liggende: Arne Snitt,. Sve

rige.

Svømming
Damer: Ann-Margret Malmstram,

Sverige.
Herrer; John Meizner, Danmark.

Tennis
Single damer: Erna Fredriksen, Dan

mark.
Single herrer; F. Siccardi, Italia.
Double damer: Erna Fredriksen,

og G. Bæhr, begge Danmark.
Double herrer: J. EImer og P.

Krogsgaard, begge Danmark.
Beste dame utenfor Norden: G.

J eanmot, Frankrike.
Beste nasjon: Danmark.

Små-notiser

At vinteren står for døren, forstår
vi når vi leser notisen fra forbundet
om treningsleirer for våre skiløpere.
En har vært så heldig å sikre seg
instruktøren Bjørn Knutsen, som
tidligere har trenet våre skiløpere.
Nå gjelder det for våre aktive å be
nytte sjansen til verdifull instruk
sjon. Vi står foran en viktig sesong
med landskamper og mesterskap, og
det gjelder derfor å bygge opp for
men allerede på et tidlig tidspunkt.
Vi håper disse treningskurs må få
stor oppslutting blant de aktive, og
vi er forvisset om at resultatene vil
vise seg, når vinterens konkurranser
tar til.

*
For å få nye rekrutter må vi få

de helt unge med, vi må kort sagt
begynne i døveskolene. Det er her
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utvalget for skoleidrett kommer inn
i bildet. Fysisk fostring har jo i dag
en stor plass i skolene, og vi har sett
at skoleidretten har fått et veldig
oppsving de senere år.

Under en samtale jeg hadde med
skolestyrer Sæbø nylig, fortalte han
at slik var det også ved våre døve
skoler. En viet skoleidretten stor
oppmerksomhet og hadde et godt
samarbeid med de andre spesial
skoler.

Vi i skoleidrettsutvalget vil gjerne
ha et godt samarbeid med våre døve
skoler slik at vi sammen kan aktivi
sere de unge og legge grunnlaget for
en staut idrettsungdom.

*
Svømmesporten har dessverre i de

senere år ligget nede i vårt forbund.
Det har ikke lykkes å få de unge
døve interessert i denne sportsgren.
Det er synd, for svømming er en fin
sport! Vi må prøve å blåse liv i
svømmesporten igjen. I dag gror jo
fine svømmehaller opp som padde
hatter, og folk til å instruere mang
ler vi heller ikke, så mulighetene
skulle i høy grad være til stede.
Svømmesporten egner seg jo best
for de helt unge, og jeg tror det er
mot skoleungdommen vi må rette
øynene når det gjelder å finne gode
emner. La oss gjøre et forsøk!

*
Det er med glede vi ser at hånd

ballsporten har fått vind i seilene
blant de unge døve. Interessen er,
etter det vi erfarer, stor, og det gle
delige er at vi dermed trekker nye
folk inn i de aktives rekker.

Fi-Jo.

Skoleidretten

Døvemesterskapet innendørs på Fri
dalen skole, 14. mars 1967

Høyde ul tilløp: 3 skolegutter var
påmeldt i høyde ult., men bare 2 av
dem møtte opp. Svein Ivar Hansen
kom på 14. plass med 1.28, som er
ny pers. rek. Han var den eneste fra
oss som var med i høyde ult.

Lengde ul tilløp: Pål Kjellid var
best av skoleguttene i lengde ult.Han
ble nr. 11 med 2.66. Torstein Bernås
kom på 15; plass med 2.63. Så fulgte
Edvard Larsen på 18. plass med 2.60.
Asbjørn B. Hansen måtte nøye seg
med 20. plass med 2.59.

Torstein Bernås, idrettsleder.

VÅRMESTERSKAP I FOTBALL
Jern og Metall I og Snekkerne

sparket fotball mot seriemestrene

75 ARS
JUBILEUMSTURNERING

Håndball

avholdes i Nordstrandshallen lørdag
21. oktober kl. 13.00-17.00

Deltakende lag:
Døvania Idrettsklubb, København
Hephata Idrottsklubb, Stockholm
Småland Idrottsklubb. jorikoping
Døves Sportsklubb, Oslo

6 kamper = 4 timer
Entre kr. 3.- Arr.: Håndballgruppen

fra i fjor, Jern og Metall Il, elevene
fra Alm året 1965/66.

Vi har i alt spillt 6 kamper mot
hverandre.

Jern og Metall I og Jern og Me.
tall Il topper resultatlisten med 8
poeng hver. Snekkerne fikk 2 poeng.

Snekkerne-Jern og Metall I. . .. 2-4
Jern og Metall Il-Snekkerne .7-2
Jern og Met I-Jern og Met 1I.~· 2-7

Jern og Metall I-Snekkerne .. 1-5
Snekkerne-Jern og Metall Il . 3-4
Jern og..Met. Il-Jern og Met. I 5-9

Jern og Metall Il-Snekkerne . 5-0
Snekkerne-Jern og Metall I .. 0-5
Jern og Met. I-Jern og Met. Il 7-2

Divisjon på skolen:
1. Jern og Met. I 6 4-0-2 28-21 8 p.
1. Jern og Met. Il 6 4-0-2 29-24 8 »
3. Snekkerne . 61-0-512-262»

Torstein Bernås på topp
«Årets spiller» hittil er som ventet

Torstein med sine 24 scoringer. Han
er tett fulgt av klubbkameraten Ge
org Bjerkli med 16 scoringer. Ingar
Høiberg og Asbjørn Bech-Hansen
fikk hver 10 mål, og så kommer noen
andre med noen mål.

Georg Bjerkli, varaidrettsleder.

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

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

Har ·du ikke betalt for 1967, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen



A.s Trondhjems Papir- &
Papfabrik

TRONDHEIM

Telefon 35020

Jespersen & Thon A.s
Sentralbord 13203

Kanaiveien 1 og 3- TØNSBERG

Volkswagen

A.s Frøya Fiskeindustri
NESSET - FRØYA

Post. telefon: DYRVIK

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81 126 - LEVANGER

SIG. G. PEDERSEN AfS
KLOAKKPUMPER

GRUNNVANNSPUMPER
VARMELEDNINGSPUMPER

Hansteensgt. 5
Telefoner 562737 - 564416

OSLO

Brødr. Melby's
Konfeksjonsfabrikk

Spesialitet: BARNEKONFEKSJON

Skytterveien 10
FREDRIKSTAD

Telefon 15484 -16 552

Trondenes Sparebank

HARSTAD

REDERIET

O. B. Sørensen & Co.

ARENDAL

Kr. Inderberg A.s
St.Olavsgt.10-TRONDHEIM

Telefon 20901

Furumøbler

Joh. Mortensen & Co.
Kjøtt- og pølsevarer - En gros - En detail

Munkegt. 54 - Tlf. 24161 - 24181
Utsalg: Elgesætergt. 34, tlf. 25258 -Ilevolden 11, tlf. 21871

TRONDHEIM

A.s Uglands Rederi
Telefon 40040

Telegramadresse: Ugland

GRIMSTAD

AfS LØWENER, MOHN
Vitaminvn. 6 - OSLO 4

Avdelingskontorer i: .
KRISTIANSAND S. - BERGEN
TRONDHEIM - TROMSØ

Maskiner - Verktøy - Brannutstyr
Vernemateriell - Bilverktøy

Trucker

L



'''oppen, ·v~rJ.(;)

F øenbakk. li 4-1f,
B rge •

Nærbø Trelastforretning A.s
DØRER - VINDUER - TYPEHUS

BE OM Telefon 85131
TILBUD! NÆRBØ

Engen 19 - Telefon 13964

BERGEN

Jakob Idland

SANDNES

Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61 060

Mottar innskudd - Bevilger lån

Hilmar Reksten
SKIPSREDERI

FJØSANGER

OLE LøvAs
Aut. rørfeggermester

VARME - SANITÆR
OLJEFYRING - RØRHANDEL
Cort Adelersgt. 9. vI Frue Meieri
STAVANGER - Telefon 25812

Flekkefjords Sparebank,.
Etabl. 1837

Sola SHELL stasjon

Kranvik & Meling

SOLA - Telefon 50232

Schwebs & Roalsø A.s
Vi utfører alle vanlige
bankforretninger

Sentralbord 2665
FLEKKEFJORD

FJi7iii~
BERGEN

FARGEHANDEL

Hillevågsvn. 74 - 76 - Telefon 26094
STAVANGER

Vi (ører et godt utvalg i .

DAME-, HERRE- OG BARNESKO

Alltid

på god fot

med
NESTTUNGARDEN

Telefon 72 450 - NESTTUN

Døves Trykkeri A.5. Bergen


