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Norges Bondekvinnelag
støtter de døves krav
om teksting i fjernsynet

Igjen og igjen har landets døve og hørselsvekkete uttalt sin skuffelse over
Norsk Rikskringkastings manglende vilje til å imøtekomme vårt krav om
mere teksting i fjernsynet. Våre kraver som regel blitt møtt med det
argument at vi er alene om å ønske teksting, og at vi er for få til at det
kan bli tatt hensyn til oss. Vi har praktisk talt ikke oppnådd noe som helst
i de årene som. er gått.

I dag har vi den store glede å kunne meddele at vi har fått solid støtte fra
Norges Bondekvinnelag - en organisasjon som omfatter hele 869 lokal-lag
spredt over hele landet. 29. juni 1967 sendte Norges Bondekvinnelag
følgende henvendelse til Norsk Rikskringkasting:

Ad: Teksting av fjernsynsprogrammene.
Fra årsmøtet i et av våre fylkeslag har vi mottatt en

henvendelse som også fullt ut støttes av Norges
Bondekvinnelags styre og som vi tillater oss å bringe
videre til Norsk Rikskringkasting.

Det gjelder teksting av fjernsynsprogrammene 
der det ikke er direkte opptak. Vi henstiller til at
man tar opp til drøfting hva som kan gjøres for å få
mere og bedre teksting av fjernsynsprogrammene.
De døve og hørselsvekkete er en gruppe som ikke
kan ha nytte og glede av radio. For dem kan fjern
synet få stor betydning, men da må programmene
legges opp slik at de makter å følge med. Vi som har
helse og alle sanser bør gjøre det vi kan for at de som
ikke er så heldig stillt kan få en lysere og lettere til
værelse.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke Norsk
Rikskringkasting for alle gode program om dem som
lever på livets skyggeside. Det er en påminnelse for
oss og maner oss til å vise omtanke og forståelse for
våre medmennesker.

Vi vil bare føye til: Den omtanke og forståelse som Norges Bondekvinnelag
har lagt for dagen, gir håp. Vi vil her, på vegne av alle landets døve og
hørselsvekkete, få gi uttrykk for vår glede og takknemlighet. Henvendel
sen fra Norges Bondekvinnelag vil inspirere og styrke oss i vår videre
kamp for at de hørselhandikapte skal få muligheter til økt trivsel i sam
funnet.

Red.
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Unge Døves Kulturdager 1967:
Prestasjonene av meget varierende kvalitet - men tiltaket avgjort

noe å bygge videre på

Teatersalen i Bøndernes Hus, Oslo,
var i dagene 30. september og L
oktober åstedet for noe helt utenom
det vanlige. Her hadde Norske Døves
Landsforbund satt seg fore å samle
landets døve ungdom til edel kappe
strid på det kulturelle plan. Denne
gang skulle det ikke være bare
«uskyldige» oppvisninger i likhet med
de innslag av mere underholdnings
messig art som noen av våre ung
domsklubber tidligere hadde hatt i
forbindelse med landsmøter, kon
gressen i 1965, på fester og ungdoms
leirer - nei, nå skulle vi få en stor
mønstring - regelrett konkurranse
over to hele dager. Det var noe nytt
- et eksperiment!

Når en skal bedømme det som ble
vist fra scenen i Oslo i de to dagene,
bør en være klar over at det organi
serte ungdomsarbeid blant de døve
i Norge er av forholdsvis ny dato.
Da jeg i 1960 ble oppnevnt som leder
for de norske deltakere på den nor
diske ungdomsleir for døve i Kol
ding, Danmark, fikk jeg bl. a. en
oppgave som jeg ikke var forberedt
på. Jeg måtte fortelle om ungdoms
arbeidet i Norge, i likhet med hva
lederne fra de andre landene gjorde,
og det var sannelig lite jeg hadde å
fortelle. På den tiden hadde vi ikke
en eneste ungdomsklubb for døve.
Den eneste trøsten for meg var at det
skulle vise seg at Danmark, Sverige
og Island var i omtrent samme situa
sjon, mens Finland lå uendelig langt
foran.

Det hadde vært meget hyggelig,
mot denne bakgrunn, å se hvordan
ungdomsarbeidet har utviklet seg
siden 1960 her i landet. I dag har vi
ungdomsklubber i Oslo, Bergen,
Trondheim og Drammen - klubber
som med større eller mindre hell går
inn for å aktivisere ungdommen,
vekke og stimulere interessen for
fritidsbeskjeftigelse av mere positiv
karakter - kulturelt engasjement.
Resultater har vi sett, men en må
huske at det er mange problemer å
slåss med. Det trengs lokaler, penger,
instruktører - og det trengs dyktige
ledere med oppfinnsomhet, pågangs-
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mot og utholdenhet, og som har ev
nen til å få de andre med seg. Og så
er det viktig at de litt eldre innen
døveorganisasjonen oppmuntrer de
unge og gir dem del i sine erfaringer.

Det er altså mye som skal til for
at ungdomsarbeidet vårt skal lykkes
100%.

Unge Døves Kulturdager 1967
skulle gi oss et inntrykk av hvor
langt vi er kommet. Og det må sis
at Norske Døves Landsforbund
hadde lagt meget arbeid i forbere
delsene. Forbundets kontaktmann
for ungdomsarbeidet, Toralf Ringsø,
hadde sannelig ikke spart seg. Like
ledes var både forbundsformannen
og -sekretæren meget aktivt med i
forberedelsene. Det tekniske arran
gement var overlatt til Døves Ung
domsklubb i Oslo.

Innbydelsene var blitt sendt ung
domsklubbene, foreningene, og var
blitt inntatt i «Tegn og Tale». Det
var ingen betingelse at de unge måtte
være medlem aven ungdomsklubb,
så mulighetene for virkelig god del
takelse var de aller beste. Det skulle
likevel vise seg at det nesten bare var
ungdomsklubb-medlemmer som kom
til å delta. Dette var en skuffelse.
En burde vente at lederne for de
foreninger som ikke har ungdoms
klubber også viser interesse for ung
domsarbeidet og hjelper de unge
avsted for å delta i slike arrange
menter. Det er å håpe at disse fore
ningene kommer meget sterkere
neste gang.

*
Den største skuffelsen i forbindelse

med kulturdagene i år, fikk en alle
rede ved åpningen. Og det var verken
lederne eller deltakerne som sto for
den prestasjonen. Det var de mange
døve i Oslo som glimret ved sitt
fravær i salen. Publikums-frammøtet
var så dårlig at det ikke var til å
tro! De mange tomme benkeradene
virket som en demonstrasjon mot
hele vårt ungdoms- og kulturarbeid.
Det nytter ikke å skylde på regnet
som plasket ned utenfor. Det er vår
plikt å vise vår interesse og støtte til
et arrangement av dette slaget!

Kristine Margrete Sandøy, for
mann i Døves Ungdomsklubb i Oslo,
ønsket velkommen. Hun uttalte sin
glede over at det var kommet to ob
servatører helt fra Danmark for å
overvære kulturdagene, og hun håpet
at det ville bli to givende dager med
gode prestasjoner fra deltakernes
side, og at det hele ville gå bra.

Toralf Ringsø, forbundets kon
taktmann for ungdomsarbeidet, for
talte så litt om tanken bak arrange
mentet. Det var ingen hemmelighet
at det var ungdomsarbeidet i Fin
land som hadde inspirert oss i Norge.
I Finland har døveforbundet allerede
i en årrekke arrangert kulturdager
for unge døve, med konkurranser av
omtrent samme art som det vi nå
skulle få se i løpet av to dager i
denne salen. Vi følger etter finnene,
og når de klarer å gjennomføre et
omfattende og blomstrende kultur
arbeid blant den døve ungdom, så
burde vi klare det vi også. De unge
døve må få utvikle sine evner. Vi
mennesker består ikke bare av kjøtt
og blod - vi har også ånd og sjel. Vi
har behov for mere enn å spise,
arbeide og sove. Vi må finne posi
tive fritidsbeskjeftigelser. Vi kan
finne stor personlig tilfredsstillelse
ved å delta aktivt i kulturell virk
somhet. - Ved landsmøtet i Dram
men 1966 hadde de unge hatt noen
oppvisninger, som et innslag i pro
grammet, men arrangementet i Oslo
nå, var det første i sitt slag i Norge
- hvor migdommen skulle vise sine
ferdigheter i en rekke grener av
kulturvirksomheten.

Forbundsformannen, Eilif Ohna,
nevnte at det var blitt snakket me
get om å arrangere kulturdager for
de unge døve - men nå var det ende
lig blitt alvor. Han var spent på
hvordan det ville gå, om det ville gi
mersmak og utvikle seg til regelmes
sige arrangementer. Han ønsket del
takerne lykke til, og erklærte Unge
Døves Kulturdager 1967 åpnet.

For øvrig fant åpningen sted vel
en halv time etter programmet, men
det var muligens i håp om at flere
tilskuere skulle innfinne seg.



FOLKEDANS
Det var virkelig en hyggelig over

raskelse at Oslo deltok i denne kon
kurranse-grenen, slik at bergenserne
ikke ble alene og fikk seieren gratis.
Og personlig synes jeg at folkedansen
ble kulturdagenes høydepunkt.

Men jeg er døv. For de hørende
var det sikkert en «fattig» opplevelse.
Folkedans uten verken sang eller
musikk! Spørsmålet er om dette er
det riktige. De døve er meget flinke
folkedansere, og vi vil gjerne vise
dem fram som «reklame», men når
dansen ikke ledsages av sang eller
musikk, er det ikke noe å vise fram
for de hørende. Det er jo svært sørge
lig. Jeg tror det er best at våre lei
karringer har med seg en hørende
instruktør i dansen, som synger.
Dette bør vi iallfall ta opp til ny
diskusjon.

Den obligatoriske dansen var «Per
Spelmann», og Oslo var først på
scenen. De 3 parene gjorde hederlig
innsats, og jeg oppdaget ingen feil
trinn. Bergen hadde 4 par, og også
for disse gikk det knirkefritt - med
et «utvidet» repertoar. Det var tyde
lig at dette var rutinerte dansere.

Om det var nokså jevnt mellom
Oslo og Bergen i den obligatoriske
dansen, så var bergenserne suverene
i fortsettelsen - folkedanser etter

fritt valg. De 4 Bergens-parene viste
«Skræddarsveinen» -«Håvard Hedde»
- «Vesle Karin vår» og «Vesleguten»,
og alt gikk glatt og med største
presisjon. Det var en fryd! - Oslo
viste «3-tur fra Fana» og «Vesle
Karin vår», og her gikk det flere
ganger i utakt. Dommerne fikk så
ledes en lett oppgave, men når Oslo
får mere øvelse, må nok Bergen være
forberedt på hard kamp. Det er å
håpe at Oslo, og også andre, går inn
for å hamle opp med Bergens vel
trimmete folkedansgruppe.

1. Bergen.
2. Oslo.

TALE/KUNNSKAPSPRØVE
Det var tre som hadde meldt seg

til denne konkurransen, men en av
dem møtte ikke. Gunnar Sundby,
Oslo, var førstemann i ilden. Han
trakk to lapper, og av de to emnene
han fikk å velge mellom, valgte han
«Min første tid på døveskolen». Etter
5 minutters tenketid, fikk han ordet,
men han var sterkt plaget av «lampe
feber». - Bergenseren Erling Buanes
var nestemann. Hans emne var «En
fiskeropplevelse». Buanes virket ikke
fullt så nervøs som Sundby, men
historien var temmelig tørr.

1. Gunnar Sundby, Oslo.
2. Erling Buanes, Bergen.

Formodentlig foretok dommerne
loddtrekning, for det måtte vel være
den eneste måte å avgjøre rekke
følgen på. Begge deltakerne har sine
sterke sider, men de fikk ikke på
noen måte vist det i denne konkur
ransen.

SKETSJ, OBLIGATORISK
Den obligatoriske sketsjen hadde

titelen«Menneskekunnskap» og hand
let om en meget pratsom ung mann
som var forelsket og gjerne ville gifte
seg. Men piken var i tvil. Hun syntes
at han var for pratsom, og så ville
hun sette ham på prøve. Hvis han
kunne tie stille hele dagen, så skulle
han få hennes «ja», men det ville ikke
lønne seg å fuske. - Og så fikk vi se
hvordan det gikk da han ikke åpnet
sin munn resten av dagen. En annen
mann ble så rasende over den ufor
skammete fyren som ikke ville svare
på noen ting, at det endte med et
realt slag~mål.Men frieren besto prø
ven og ble belønnet med sin elskedes
«ja», og alt endte i fryd og gammen.

Vi fikk se 3 riktig festlige varian
ter av samme historie, med aktører
fra Bergen, Oslo og Drammen. Det
gikk glattest for Oslo, så det er ikke
noe å si på at seieren gikk dit. Nora
Edvardsen og Odd Inge Schrøder
hadde levd seg slik inn i sine roller

Vinnerbildet i jotokonkurransen. Tatt av Thomas Stavenes, Bergen.
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2.-premiebildet, tatt av Berit Hovde, Oslo.

at en skulle tro de var kjærester på
fullt alvor, og Reidar Brenden var
en meget lystig kranglefant. - De
<<forelskete» bergenserne virket litt
mindre ekte, men til gjengjeld fikk
vi se et slagsmål som var meget ekte.
~ Drammenserne ble av og til sit
tende med· replikkene fast i halsen,
og til overmål hadde piken ikke klart
å bestemme seg for «ja» eller «nei»
daslagsmåh~t vel var over.

1. Oslo.
2. Bergen.
3.Drammen.

FOREDRAG
Hans Erik Tofte, Bergen, var

eneste deltaker,· og han hadde valgt
emnet «Min døveforening». Pent og
rolig fortalte han om foreningen i
Bergen og dens underavdelinger,
feriehjem osv., og det er forståelig
at han ble påskjønnet med premie til
tross for at han var eneste deltaker.

SKETSJ, FRITT VALG
Oslo viste «En skoletime» (en skole

time på døveskolen), og det var mye
å more seg over. Elevene var håp
iøse, de kunne ikke leksene, hadde
glemt bøkene; pratet og kjeklet og
prøvde å fuske, og den arme læreren
var til slutt alene igjen i klasserom-
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met. Ja, det var morsomt, men det
virket vel for kaotisk.

Bergen viste «Formannsmøte» (Dø
veforeningens formann holder møte
medformennene i underavdelingene),
og det var en svært myndig formann
som ledet møtet. Han tålte ingen
motsielser, og han foretok avstem
ning først og la fram saken etterpå.

Dommerne hadde muligens van
skelig for å bestemme seg for hvem
som skulle tilkjennes seieren, men
resultatet ble:

1. Bergen.
2. Oslo.

KOMIKER-SHOW
Dette skulle være «en-manns

show», og det var vel noeoverras
kende at det bare hadde meldt seg
to deltakere. (Den ene med to show.)

Bergenseren Sigmund Ness fikk
her demonstrere sin dyktighet. Det
var kanskje ikke slik at lattersalvene
runget gjennom lokalet. Det var sti
lig, lun komedie, framført med stor
sikkerhet. - Karl Kjeldsen fra Dram
men er vanligvis en meget morsom
fyr, men hans forestilling denne gang
var for grotesk. Å kverke en høne
og spise den rå i Teatersalen i Bøn
dernes Hus i Oslo, er litt for hard
kost. Han kommer nok sterkere når

han kan servere noe som er lettere
å fordøye.

1. Sigmund Ness, Bergen,
med «Togreisen».

2. Sigmund Ness, Bergen,
med «Urmakeren».

3. Karl Kjeldsen, Drammen,
med «På restaurant».

FESTEN
Lørdag kl. 19.00 ble det holdt fest

i Bøndernes Hus, og her var det god
deltakelse. Ungdommen var i stort
flertall.

Gunnar Sundby ønsket velkom
men og uttalte ønsket om at alle ville
hygge seg.

Det ble servert wienerschnitzel,
is, kaffe og kaker, og praten gikk
livlig langs og over bordene.

Reidar Brenden var festens toast
master, og vi ble ikke plaget av for
mange taler.

Forbundsformann Eilif Ohna talte
om kulturarbeidets betydning. Han
mente at det var meget viktig at de
unge døve fikk øynene opp for kul
turverdier og tradisjon.

En av de danske observatørene
uttalte sin begeistring for det han
hadde sett av programmet. I Dan
mark har de ikke noe tilsvarende,
men han ville avlegge rapport når
han kom hjem igjen, og han håpet
at de unge døve i Danmark snart
også ville få sine kulturdager.

Thorbjørn Sander takket for ma
ten.

Deltakerne gikk så ned i teater
salen, hvor et kraftig orkester spilte
opp til dans, og her ble det danset
og danset til ut i de små timer, bare
avbrutt av skuespillet «Den glade
enkemann», som ble vist av bergen
serne, og som høstet kraftig applaus.
Skuespillerne ble. behørig takket av
Kristine Margrete Sandøy, som også
delte ut minnegaver til skuespillerne
som takk for framføringen. Festen
fortsatte til klokken var omkring 1,
men lokalet var i varmeste laget for
all den kraftutfoldelse som fant sted
på dansegulvet.

*
Søndag formiddag var det døve

gudstjeneste i Fagerborg kirke vi
døvekapellan Torodd Evjen Olsen.
Menighetens tegnkor medvirket.

Kl. 15.00 fortsatte programmet i
Bøndernes Hus med den store «Hvem
vet mest»-konkurransen. Det viste
seg at det skulle delta hele 8 lag a
3 personer.

Toralf Ringsø ønsket velkommen
og takket for gårsdagen. Han orien
terte så om konkurransen. Alle 8 la
gene skulle først gjennom 12 inn-



3.-premiebildet, tatt av Jan Thomassen, Oslo.

ledende runder med 3 spørsmål i hver
runde, og de ville få 3 minutter til
å skrive sine svar.

Denne konkurransen kunne jo ha
blitt svært kjedelig, hvis publikum
ikke fikk anledning til å følge ordent
lig med, men dette problemet var
blitt fint løst ved hjelp aven «over
head-projektor». Kort etter at spørs
målene var blitt delt ut, kom spørs
målene på filmlerretet, og en liten
stund etter at svarene var blitt le
vert, kom de riktige svarene på ler
retet. På denne måten kunne pub
likum følge ganske godt med, og selv
forsøke seg, samtidig som delta
kerne kunne kontrollere om deres
innleverte svar var riktige eller ikke.

Bergen og Oslo stillte med tre lag
hver, mens Trondheim og Drammen
stillte med ett lag hver. Og det ble
sannelig spennende!

Etter 6 runder viste det seg at
Drammen hadde tatt ledelsen med
29 poeng, fulgt av to Oslo-lag med
henholdsvis 27 og 25 poeng, Bergen
23 og Trondheim 20 poeng. Det teg
net altså til hard kamp, og spennin
gen var stor da 12. runde var av
viklet og resultatene ble kunngjort.
Det viste seg at Drammen frem
deles holdt ledelsen, ett poeng foran
Oslo Il. De fire lagene som gikk til
finalen, var Drammen 45 p. - Oslo
Il 44 p. - Oslo III 42 p. - Bergen I
36 p. - Utslått: Trondheim 33 p. 
Bergen Il 28 p. - Oslo I 28 p. 
Bergen III 21 p.

Finaleomgangene ble jevnere.Etter
3 runder hadde Drammen og Bergen
scoret 15 poeng hver, mens de to
Oslo-lagene hadde scoret henholdsvis
14 og 13 p. Imidlertid skulle poeng
summene fra de innledende runder
og finalerundene legges sammen, og
da lå Bergen for svakt til å kunne
innhente de andre. Drammens ledelse
var selvsagt en sensasjon, og de fleste
regnet vel med at Oslo-lagene til sist
ville trekke det lengste strå og hale
seieren i havn. Dette syntes også å
skulle slå til. Foran siste omgang
ble det meddelt at Oslo III lå ett
poeng foran Drammen, og det var
selvsagt stor begeistring blant Oslo
folkene da det til slutt ble kunngjort
at Oslo hadde vunnet konkurransen.
Dette skulle senere vise seg å være
feil. Først etter premieutdelingen ble
det oppdaget at de to Oslo-lagene
hadde fått «forbyttet» sine poeng
summer fra de innledende runder.
(Oslo III hadde fått 2 poeng for
mye og Oslo Il 2 poeng for lite.)
Dette var jo en meget kjedelig
«ulykke», men det hadde vært verre
om det ikke var blitt oppdaget. Det

endelige resultat ble altså at Dram
men vant:

1. Drammen 71 p.
2. Oslo III 70 p.
3. Oslo Il 69 p.
4. Bergen I 61 p.
Det gikk altså ikke knirkefritt i

denne kunnskapstevlingen, og i til
legg til forvekslingen kom det til
episoder med protester mot et par
«riktige» svar. For framtiden bør vel
dommerne ha bevismateriell med
seg, så alle kan føle seg på den sikre
siden.

Om spørsmålene syntes det å være
den alminnelige mening at det var
altfor mye sport og for mange spørs
mål fra «døveverdenen». Smaken er
forskjellig, og likeså ungdommens
interesser. Men tatt i betraktning at
denne kunnskapstevlingen liksom
skulle være klimaks på Unge Døves
Kulturdager 1967, synes jeg at de
kulturinteresserte var sterkt handi
kapt i konkurransen. Jeg vil anta
at neste kunnskapstevling i langt
større grad vil omfatte spørsmål om
historie, geografi, politikk, littera
tur, vitenskap og liknende. Når dette
er sagt, vil jeg likevel også si at jeg
synes det gikk fint, og at de som
hadde ansvaret fortjener ros, mye
ros. Erfaringene fra dette arrange
mentet er verdifulle, og jeg tror be
stemt at fortsettelsen vil bli suk
sess-full.

TEGNEKONKURRANSEN
Vi brakte i forrige nr. av «Tegn og

Tale» resultatet av tegnekonkurran
sen, med premielisten. Vi har
nå fått oppgitt også hvem som ble
nr. 4, 5 og 6, og vi tar derfor med
den fullstendige resultatliste:

1. Arne Kr. Nyberg, Oslo.
2. Gøsta Rougnø, Bergen.
3. Arne Kr. Nyberg, Oslo.
4. Kristen Elvebakk, Trondheim.
5. Tom Kristiansen, Bergen.
6. Georg Bjerkli, Bergen.
Tegningene som hang i rad og rekke

på veggen i teatersalen, vakte stor
interesse, og mange av dem var ut
merkete, men noen var også av
mindre bra kvalitet. Det vil vel være
en fordel om en i framtiden foretar
bedømmelsen på forhånd og henger
tegningene opp med juryens dom og
kommentarer. Det vil være god vei
ledning både for publikum og for
våre kunstnere.

FOTOKONKURRANSEN
Kvalitetsmessig var det nokså

mange mindre bra bilder, og dertil
var bare få av dem forstørret. Et
godt fotografi kommer først til sin
rett når det blir forstørret, og neste
gang bør det i konkurransereglene
bli oppgitt minstemål. Konkurran
sen denne gang omfattet bare bilder
i sort/hvitt. Deltakelsen var ganske
stor, men det som er nevnt om tegne
konkurransen, bør også gjelde foto
konkurransen: Bedømmelse på for
hånd, og opphenging bare av de bil
der som holder mål kvalitetsmessig.
Resultatet:

1. Thomas Stavenes, Bergen.
2. Berit Hovde, Oslo.
3. Jan Thomassen, Oslo.
4. Jan Thomassen, Oslo.
5. Thomas Stavenes, Bergen.
6. Thomas Stavenes, Bergen.

(De tre beste bildene er tatt inn i
dette referatet.)
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STILKONKURRANSEN
Det var tre deltakere, og seiren

gikk til skolegutten Ole Kvitfjell,
Bergen, med stilen «Det glemmer jeg
aldri», hvor han forteller om hvordan
det gikk til at han mistet hørselen.
(Stilen vil bli inntatt i julenummeret
av «Tegn og Tale».) Resultatet:

1. Ole Kvitfjell, Bergen.
2. Geir Jensen, Trondheim.
3. Kristine M. Sandøy, Oslo.

AVSLUTTINGEN
Premieutdelingen ble foretatt av

Kristine Sandøy, Toralf Ringsø, for
bundsformann Ohna og forbunds
sekretær Breiteig straks etter at
kunnskapstevlingen var avsluttet.
Det ble delt ut festlige premier.
Vandrepremien til beste ungdoms
klubb sammenlagt, ble ikke utdelt,
og denne vil visstnok ikke bli delt
ut før ved neste kulturdager. Det
ble også utdelt deltakerdiplom til
samtlige som hadde deltatt.

Forbundsformann Eilif Ohna tak
ket Døves Ungdomsklubb, Oslo, for
arrangementet og overrakte bloms
ter til klubbens formann.

Til sist takket Toralf Ringsø samt
lige deltakere, ønsket «på gjensyn»
og erklærte kulturdagene for av
sluttet.

*
Tiltross for den ujevne kvalitet

over det som ble vist, var det en stor
opplevelse å overvære arrangemen
tet, og jeg tror det er alminnelig
enighet om at dette tiltaket må bli
fulgt opp, slik at den døve ungdom
har et mål å arbeide mot. Arrange
mentet i Oslo var en meget lovende
start!

Torsar.

FØDT
Signe og Peder Pedersen fikk en

datter 24. juni.

FØDT
Erna og Jan Thomassen fikk en

sønn 30. juli.

FØDT
Bjørg og Bjarne Tømmerbakke

fikk sin annen pike 21. september.

FØDT
Sonja og Magne Pedersen fikk en

datter 24. september.

FØDT
Bodil fikk en liten bror 30. sep

tember.
Turid og Bjørn Nilsen.

75 AR
Fru Rakel Rafoss, Døves Alders

hjem, Vikedalsgt. 1, Stavanger, fyl
ler 75 år 4. november.

70 AR
Olivia H. Olsen, Larvik, fyller

70 år 27. november.

50 AR - DOBBELT
Det er ikke ofte at mann og kone

fyller like mange år på samme tid.
Men på ladejarlenes område i Trond
heim finner vi ekteparet Kirsten og
Harald Størkersen, som nå begge
runder de 50 - han 18. november, og
hun 22. november.

Harald Størkersen er vel kjent for
de fleste av landets døve, da han har
sittet i Norske Døves Landsforbunds
styre i hele 4 perioder, fra 1950 til
1962.

Størkersen, som er født i Vaagan
i Lofoten, kom etter endt folkeskole
til døveskolen i Trondheim, da hør
selen i de senere årene hadde avtatt.
Her gikk han så i 3 år.

I de harde 30-årene ble det spørs
mål om hvilket yrke han skulle
velge. Han valgte skredderfaget, og
han fikk opplæring bl. a. ved Narvik
yrkesskole.

I 1946 kom han så tilbake til
Trondheim. Til hans store overras
kelse ble han i 1950 valgt til formann
i De Døves Forening. Den gang sto
det dårlig til med inventaret i fore
ningens lokale, og på eget initiativ
satte Størkersen igang et lotteri,
med det formål å skaffe nye møbler.
Lotteriet lyktes over all forventning,
og nye møbler ble skaffet til veie.
Det ble straks mere trivelig for de
døve som søkte til foreningen. Men
det var også et kolossalt arbeid å få
foreningsvirksomheten opp på det
nivå som det skulle ha.

Samme år, 1950, ble Størkersen
også valgt som representant til
landsmøtet i Bergen, hvor han ble
valgt inn i landsstyret. Og tiden i
landsstyret var en rik og givende
tid, som han ser tilbake på med
glede og takknemlighet. Det var
prektige forkjempere for Døvesaken
han arbeidet sammen med der, sier
han.

Etter at Størkersen gikk av som
formann i De Døves Forening etter

5 år, har han innehatt forskjellige
verv, og en kan vel si at han har vært
med på alle områder innen døvear
beidet. Nevnes bør at han to ganger
har vært formann i det lokale ak
sjonsutvalg for Norske Døves Lands
forbunds lotterier, som har innbrakt
foreningen pene summer. Her treng
tes pågangsmot og godt humør, og
disse egenskaper er Størkersen i be
sittelse av.

I dag er Harald Størkersen for
mann i styret for Døves Hus i
Trondheim og programsekretær for
landsmøtet i Trondheim neste år.
:fLan er også formann i Norske Døves
landsforbunds hedersmedalje komite.

Sammen med sin kone Kirsten,
født Martiniussen, har Harald bygd
seg et koselig hjem på Lade, og i
sitt ekteskap har de 3 sønner.

Ekteparet Størkersen er greie og
omgjengelige mennesker, som er godt
likt av dem som de er i kontakt med.

Kirsten har syslet mest innenfor
hjemmet, hvor hun ved siden av
husmor-yrket også driver med skred
dersøm.

Vi ønsker paret tillykke med det
dobbelte jubileet, og vi ønsker dem
mange gode år framover.

NESTE VERDENSKONGRESS
I FRANKRIKE?

Verdensunionen for døve hadde
på sin generalforsamling i Warszawa
bare en søker til arrangementet av
neste verdenskongress, nemlig Frank
rike. Da franskmennene ikke kunne
legge fram de nødvendige økono
miske garantier, fikk de frist til 31.
desember 1967 til å ordne med
dette. Hvis Frankrike ikke innen
dette tidspunkt skaffer de nødven
dige garantier, vil Verdensunionens
styre ta opp spørsmålet om å over
late arrangementet til et annet land.
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Om tegnspråk
AV SKOLEPSYKOLOG P. VESTBERG RASMUSSEN
Statens skoler for døve og svært tunghøre børn, København.

Å dømme etter de siste innlegg i
dette tidsskrift (Nordisk Tidskrift
fOr Dovundervisningen), later det
til at vi nå igjen skal ha en diskusjon
om tegnspråkets plass i døveunder
visningen. Dvs. etter de hittidige
innlegg å dømme, ser det ikke ut til
å skulle bli stor diskusjon, ettersom
de alle viser en særdeles positiv hold
ning til tegnspråkets anvendelse.

Mens vi ennå er på veien, og før
vi havner i en grøft, har jeg lyst til
å legge fram noen synspunkter, som
jeg mener må tas med i en eventuell
diskusjon. Hvis det blir diskusjon,
vil det for øvrig være nyttig for det
saklige utbytte å avholde seg fra de
aller voldsomste følelsesutbrudd. Det
er kanskje et stort forlangende, fordi
vår innstilling til problemene pådette
området i høy grad er farget av et
intimt personlig kjennskap til de
barn og voksne som diskusjonen kan
få konsekvenser for.

Dersom diskusjonen skal gi et
positivt utbytte, vil det være nød
vendig å legge bort alle forutfattete
meninger, finne fram hva det er
enighet om og hvilke saklige argu
menter som kan framføres fra begge
sider der hvor enigheten opphører.

Det vil også være nødvendig å be
trakte problemet vidsynt, i alle dets
fasetter, men dog holde seg for øye
at det er en pedagogisk diskusjon
om språkundervisningen av døve
barn. At en overlege mener en ting
og en annen noe annet, vedkommer
ikke diskusjonen, medmindre de kan
framføre pedagogisk relevante argu
menter.

I parentes bemerket er tegnspråk
diskusjonens oppblussing ikke bare
et dansk fenomen. I 1966 utkom i
USA 2 bøker hvor forfatterne. kriti
serte den vanlige amerikanske døve
undervisning og gikk inn for an
vendelsen av tegn. Det gjelder Hans
G. Furths bok «Thinking Without
Language», som er anmeldt av H. L.
Owrid i «The Teaeher of the Deaf»,
- og Herbert R. Kohls bok «Language
and Education of the Deaf», som er
anmeldt av S. L. Kates i «The Volta
Review», juni -1967. Interesserte vil
her kunne finne en rekke argumen
ter for og imot tegnspråkets anven
delse i undervisningen.

10

J eg går ut fra at alle er enig i den
oppfatning at døveskolens oppgave
må være å medvirke til at den døve
får de best mulige utviklingsbetingel
ser for at han kan leve sitt liv på en for
ham selv og andre tilfredsstillende
måte. Det kan bare gjøres ved at vi
søker å gi ham muligheter til å gi seg
inn på så mange felt som det over
hodet kan la seg gjøre. Alle kan vel
også slutte seg til at størst mulig
morsmålsbeherskelse er av sentral
betydning for dette. Det er av likeså
sentral betydning at han er velorien
tert, har allmennkunnskaper, kan
omgås andre mennesker og leve i
noenlunde fred med seg selv. Men
hvis noe av dette skal generelt prio
riteres, må det være språket, da nett
opp dette kan være middel tilåoppnå
en del av det øvrige. Derfor må
morsmålsundervisningen være døve
skolens sentrale fag.

Det er vel også enighet om at de
unge og voksne døve selv må av
gjøre hvorledes de vil kommunikere
innbyrdes.

Men så opphører også sikkert
enigheten, i det:

1. noen vil hevde at tegnspråket er
en snarvei til morsmålet, andre
vil si at det er en omvei, hvor en
eventuelt sinkes eller hindres i å
nå målet, og

2. noen vil også mene at ingen bør
hindre noen i å tilegne seg tegn
språket, og at det tvertimot bør
undervises i tegnspråk som i
andre fag. Andre vil si at en bør
innskrenke anvendelsen av tegn
språket i skoletiden mest mulig
og helst gjøre det overflødig,
eventuelt forby det.

Til det siste vil jeg gjerne be
merke at jeg ikke tror på mulig
heten av gjennom undervisning å
overflødiggjøre anvendelsen av tegn
språket de døve i mellom, og at jeg
ikke er tilhenger av forbud på dette
området.

Om det vil være hensiktsmessig å
innføre tegnspråk som et fag i skolen,
vet jeg ikke. Jeg har ikke selv kjenn
skap til hvilke kommunikasjonspro
blemer det er mellom voksne døve,
og meg bekjent foreligger det ingen

undersøkelser over tegnspråket som
meddelelsesmiddel.

Ut fra den moderne kommunika
sjonsteori skulle en slik undersøkelse
være mulig, og den ville være sær
deles ønskelig. Det er i år gitt gull
medalje ved Københavns Universi
tet for en avhandling om døves
tegnspråk. Jeg har ennå ikke hatt
anledning til å lese den, men etter
hva jeg har forstått av forfatteren,
stud. mag. Lars von der Liedt, er
han heller ikke kjent med noen
kommunikasjonsteoretisk undersø
kelse over tegnspråket. Mine egne
erfaringer med døve barn er noe
blandet i så henseende. Noen barn
later til å kommunisere friksjonsfritt
via det tegnspråk de har oppsnappet,
andre er bestandig utsatt for mis
forståelser.

Til det første - som vel er det ve
sentligste punkt for uoverensstem
melsene i den pedagogiske debatt om
tegnspråkets plass, vil jeg -gjerne
komme med litt mere utførlige kom
mentarer.

Det har fra forskjellige kanter vært
framhevet at tegnspråket skulle ha
en faciliterende (lettende) innvirk
ning på tilegnelsen av språk. Noen
har framhevet at fordelen især vil
vise seg hos de større barn, som alle
rede har tilegnet seg et visst grunn
lag i morsmålet. Andre har ment at
fordelen vil være størst i perioden
innen og sammen med den første
morsmålsinnlæring. Atter andre har
ment at især de dårlig begavete ville
nyte fordel av tegnspråket, og enda
andre mener at tegnene især hjelper
de vel begavete til å utnytte sine
evner fullt ut.

Alle disse meninger er basert på
erfaringer gjort av mennesker som i
årevis har ofret tid og energi i døve
sakens tjeneste. De har nådd fram
til sin overbevisning ved å arbeide
med problemene. Det er uten tanke
på personlig vinning, og bare av
interesse for saken at de framfører
sin overbevisning.

De går jo alle inn for tegnspråket,
og derfor bør vi vel lytte til deres
erfaringer og følge deres anvisninger
- gå helt og fullt inn for tegnspråkets
anvendelse i døveundervisningen.
Det er imidlertid ett problem: Ofte



er motiveringene for tegnspråket i
direkte strid med hverandre. Mange
av dem som går inn for tegnspråkets
anvendelse, går inn for en begrenset
anvendelse og argumenterer med at
det skal anvendes på ett felt - for en
slags døve - men absolutt ikke på
andre felt eller til andre døve, hvor
det nærmest skader. Det er stor
uenighet om når· og for hvilke kate
gorier av døve tegnspråket skal an·
vendes. Det er også uenighet om
hvilket tenspråk en skal anvende 
om det skal være naturlig tegn, ab
strakte tegn, håndalfabetet, munn
hånd-systemet eller liknende - eller
en blanding av disse.

I den siste tid synes en imidlertid
å kunne spore en tendens til at argu
mentene konsentrerer seg om an
vendelse av tegn til å formidle kon
takt i de tidligste år. Dette er sikkert
resultat av de erfaringer døvelærere
har gjort med barn av døve foreldre.
Disse barn er jo alminnelig kjent på
døveskolene for å være sosialt modne,
velorienterte og dyktige i språk.Jack
W. Birch og E. Ross Stuckless har i
sin undersøkelse fra 1964 i U.S.A.
til og med vist at dette ikke bare er
et alminnelig inntrykk hos lærerne.
De kunne vise at døve barn av døve
foreldre, med statistisk signifikans,
var bedre enn døve barn av hørende
foreldre i munnaviesing, lesing og
skriftlig framstilling.

Et slikt undersøkelsesresultat eller
ovennevnte alminnelige erfaring ses
nå og da tatt til inntekt for en tegn
språkopplæring. Intet er mere galt.

For det første viste nevnte under
søkelse også at det ikke var forskjell
i artikulasjonen eller i den psyko
sosiale utvikling mellom de 2 grup
per av barn. Ennvidere var de for
skjeller som ble funnet meget små.
Resultatet av leseprøvene viser f. eks
at etter gjennomsnittlig 9 år skole
gang var standpunktene i gjennom
snitt svarende til midten eller slutten
av normalthørende barns tredje
skoleår.

Dernest er det kanskje enda vik
tigere å bemerke at en i undersøkel
sen forsikret seg om at de døve for
eldre hadde kommunikert med barna
fra de var ganske små, mens en ikke
hadde kontrollert om de hørende
foreldre hadde hatt kontakt med
barna tilsvarende lenge.

Og her er vi etter min mening ved
noe meget betydningsfullt. A være
barn av døve foreldre betyr jo ikke
bare å leve i et tegnspråkmiljø. Det
betyr også å leve i et aksepterende
miljø som er innrettet på å imøtegå
døvhetens praktiske problemer, et

miljø med forståelse for den situasjon
den døve er i, et miljø hvor kontak
ten spiller en stor rolle.

Det som nevnte undersøkelse har
vist, er at døve barn av døve for
eldre som bruker tegn i forbindelse
med oppdragelsen, har en liten sta
tistisk tendens til å være flinkere i
noen språklige ferdigheter enn døve
barn av hørende foreldre, ikke at teg
nene i seg selv bevirker et bedre
standpunkt. Ut fra undersøkelsen
kan en således bare konkludere med
at døve foreldre ikke skal avholde
seg fra å bruke tegn til sine døve
barn, intet annet.

Det spørsmål som gjenstår etter
dette er om det også for hørende for
eldre, som erde fleste, ligger et kon·
taktmiddel i tegnspråket. Og om
dette eventuelt også kan bedre språk
prestasjonene hos barna. Dette kan
bare avgjøres ved en ny undersøkel
se, hvor en på forsøksbasis opplærer
tilnærmelsesvis like grupper av barn
på omtrent samme måte, med unn
takelse av at den ene gruppes for
eldre, hjemmeveiledere og lærere be
nytter tegn - den annen gruppes
ikke. Ved å kontrollere disse barns
standpunkt opp gjennom skoletiden
og eventuelt senere, vil vi få en mu
lighet for på et rimelig plan å ta
stilling til ett av de mange kontro
versielle spørsmål om tegnspråket.

Et slikt eksperiment ville det være
forsvarlig å foreta, da forskjellene i
de hittidige undersøkelser, som f. eks.
den nevnte, har vært små. Det er
derfor ikke tale om at en utsetter
barna for å få men av forsøket.
Tvertimot er det jo mulig innenfor
Danmarks grenser å finne noen peda
goger som bruker tegn i småbarns
arbeidet, og noen som ikke gjør det.
Så vidt jeg kan se, kan undersøkelsen
således bli en realitet, såfremt det
kan oppstå et imtimt øst-vest sam
arbeid.

Selv om en slik undersøkelse set
tes i gang, vil det imidlertid gå 10 år
før det kan foreligge resultater, og
enda gjelder det bare et lite «hjørne»
av tegnspråkdiskusjonen, som så
kunne føres på et reelt grunnlag. Vi
må altså innstille oss på enda i
mange år å undervise på en særdeles
løst fundert overbevisning om den
rette pedagogikk.

J eg har i det foreliggende bare
flyktig berørt en liten del av de
mange problemer som må beskjef
tige en døvepedagog. Etter min me
ning vil det være en uomgjengelig
nødvendighet å begynne med en sys
tematisk kontrollert forsøksunder
visning på alle områder hvor det kan

oppstå tvil om pedagogikken, så
fremt en har ønske om å øke effek
tiviteten av undervisningen. Det er
ikke tilstrekkelig med overbevisende
argumenter og entusiastisk begeist
ring.

Til slutt vil jeg gjerne - for å fore
bygge misforståelser - poengtere at
jeg ikke mener at døveundervisnin
gen utelukkende er et spørsmål om
effektivitet. Jeg har her bare tenkt
på de mere formelle aspekter ved
morsmålsundervisningen. Den per
sonlighetsdannende og sosiale opp
dragelse i døveskolene kan og skal
ikke på en så håndfast måte gjøres
til gjenstand for eksperimentering.

IC"'-:t--~-D-ØD-.S-F-~-.-LL-B

PEDER EIDEM
Peder Eidem, Trondheim, døde

plutselig søndag 15. oktober. Han var
tilskuer på Lerkendal stadion, hvor
det spiltes fotballkamp mellom Ro
senborg og Vålerengen, da han plut
selig falt om, rammet av slag. Han
ble 56 år gammel.

For hans hustru Ael, født Braa
then, og deres 2 % år gamle sønn,
er det et stort og smertelig tap.

Kremasjonen fant sted torsdag 19.
oktober.

Vi lyser fred over Peder Eidems
minne.

ORGAN FOR
NORSKE D0VES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Elvebakken 28, Bergen-Minde

Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, Bergen

Postgironr. 13691
Abonnement:

Bla.det utko=er 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: mav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.

Bergen: Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 7Of.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. 1.
Dra=en: Finn Johansen,

Kobbervikbagen 6 a.
Hamar: Henrik Hansen,

Stangebrua
Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 24
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A v Thor Gisholt

Småplukk fra turen til Warszawa

Henri var en døv polakk vi kom
en del sammen med. Han kunne
være omkring 60 år, og han var en
litt mystisk fyr for oss. En gang sa
han at han var 75 år, men like etter
viste han oss legitimasjonskortet sitt,
og så vidt jeg husker var den virke
lige alderen omkring 60 år. Han var
blitt døv under krigen, og han var
altså en av de mange «krigsdøve» vi
møtte. Hva han levde av nå, ble vi
ikke sikre på, men vi gikk ut fra at
han hadde en slags krigspensjon.
øyensynlig hadde han vært noe fyl
digere før, klærne hans var litt for
store, og det var også gifteringen
hans. Tegnspråket han brukte var
noen store og voldsomme bevegelser,
det hendte rett som det var at gifte
ringen gled ut av fingeren hans når
han ble for ivrig, og da måtte vi til
å lete alle sammen. Under krigen
hadde han også mistet største delen
av venstre pekefinger. Dette med
fingeren ble det også en liten historie
aven dag. Henri skulle vise oss om
kring i Warszawa, og han avtalte å
møte oss på hotellet kl. 10. Dette for
talte han oss ved å vise fram alle de
fingrene han hadde, men da han
bare hadde 9 fingre, oppfattet Kurt
det som om det var kl. 9. Jeg mente
Henri hadde sagt 10, for den lille
stumpen av pekefinger var også
med! Kurt holdt på sitt, og vi måtte
be Henri om å skrive opp klokke
slettet. Han skrev kl. lO! Det var
eneste gangen jeg var flinkere enn
Kurt til å forstå utenlandske' døve,
så' jeg var ikke så lite stolt da. Det
hører med til historien at H.enri
først møtte opp da klokken var nær
mere 12.

Dagen etter var vi i den store
parken, Lazienki Park. Sammen med
Henri var også Mana (av oss nord
boere kalt «piken med barter») og
Alicje (kalt «den franske piken»).
Det ble en lang spasertur i den store
parken, og vi 4 nordmenn ville
spandere middag på våre veivisere
etterpå. Middagen besto av suppe,
kotelett og dessert, samt 10 flasker
selters, regningen ble på 192 zl., og
jeg betalte serveringsdamen 200 zl.,
viftet flott med armen for at hun
skulle beholde resten som drikke
penger. Omregnet i norske penger
var det kr. 60.- og det var meget
rimelig for en så stor middag for

12

hele 7 personer. Henri insisterte på
å kontrollere regningen, han divi
derte og summerte lenge, tilslutt
vinket han på serveringsdamen, pra
tet med henne litt, damen ristet
energisk på hodet og pekte på meg
samtidig som en ordflom rant ut av
henne. Da vi spurte Henri om hva
som sto på, sa han at serverings
damen ville snyte oss på 8 zl. (ca.
kr. 2,40), for regningen lød på 192 zl.,
men vi betalte 200 zl. Damen hadde
tatt dette ille opp, som rimelig er.
Vi får forklart Henri at resten er
ment som drikkepenger, og da rister
han bare oppgitt på hodet over slik
ødselhet. - Men vi nordmenn synes
vi har fått en rimelig middag, og
attpå til en liten historie å fortelle
når vi kommer hjem.

J eg tror det var dagen etter at
Henri slo flott ut med armene (så
gifteringen spratt av fingeren!) og
sa at han ville spandere aftensmat
på oss. Og det på Hotell Warszawa,
et sted som er meget kostbart etter
polske forhold. Vel, vi spiste brød
og smør og skinke, kaffe på glass
(gloheite glass l), og en halv flaske
vodka bestilte han også. Da regnin
gen kom, hadde han selvsagt ikke
penger nok, og vi måtte hjelpe ham
med å få skrapt sammen. Det ble
til slutt en anselig haug med små
penger på bordet, men Henri talte
nøye gjennom to ganger og passet
på at kelneren ikke fikk en eneste
zl. over det regningen lød på. Det
som han da hadde fått for meget,
leverte h;lll tilbake til oss med en
flott gestus.

Selv om vi nok hadde en del nytte
av Henri som kjentmann i Warszawa,
ble vi lei av ham. Han var så vold
som til å prate. Når han først be
gynte, så stoppet han ikke. Dertil
var tegnspråket hans ikke av det
beste, så svært meget av det han sa
gikk oss hus forbi. Etter 3 dager
unngikk vi ham som pesten, men
han hadde en egen evne til å dukke
opp alle steder. Siste gang vi så
ham, viste han oss lommeboken.
Den var stapp full av penger. Hvor
han hadde fått dem fra, vet jeg ikke,
men samtidig spurte han oss etter
ringen sin. Han hadde mistet den
og lurte på om den lå på hotellet.
Vi var sikre på at han hadde pant
satt både den og mye annet for å få

Hotell Warszawa i 'Warszawa,
hvor vi bodde under kongressen.

alle de pengene han hadde, men det
måtte jo være hans egen sak.

På restaurantene i Polen er det
ikke noe som heter «dette er mitt
bord - du får sette deg et annet
sted». Alle setter seg der det er plass,
og de bryr seg ikke om f. eks. et
ungt forelsket par sitter på den
andre siden av bordet. - En dag jeg
skulle ha en liten matbit i hotell
restauranten, ble jeg bedt om å sitte
ned ved et bord hos en enslig mann.
Han var «pratesyk» og satte i gang
den vanlige ordflommen. Men han
stoppet fort da jeg fikk forklart ham
at jeg var en døv nordmann. Ikke
kunne han engelsk eller tysk, men
ved hjelp av skriving og rare tegn
fikk han gjort meg forståelig at han
drevet lite galvaniseringsverksted i
Gdansk (Danzig), at han egentlig var
russer, nå var han på forretningsreise
til Warszawa. Hans kone kunne noe
tysk, og jeg måtte endelig skrive til
ham og fortelle hvordan det er i
Norge. Han er spandabel også, river
i en flaske øl og et glass vodka, og
da jeg skal betale min regning, er det
ikke tale om, jeg er hans gjest og
han betaler, dermed basta!

Når jeg nå er i så god gjenge med
«restauranthistorier», vil jeg nevne
et «pristilfelle», for å vise at det ikke
er kostbart for en turist i Polen (men
for polakker er det ofte kostbart, da
lønningene er så lave). Kurt og jeg
spiste middag på Hotell Warszawa,
som altså er et av de bedre steder.
Hver av oss fikk: 2 tykke skiver
godt brød, 2 store smørklumper, 1
flaske øl, 1 tallerkEm tomatsuppe
med kjøttbiter i, 2 kjøttkaker med
poteter, en skål med skåret agurk og



Nye boligblokker i Warszawa, og noe som står igjen fra før krigen, j en annen bydel.

fløte, tilslutt is (meget god). Tilsam
men for 2 personer kostet dette
84,25 zl., og det tilsvarer i norske
penger kr. 25,70, altså 12,85 på hver.
Prøv å få det samme for den prisen
på Grand i Oslo! I

Andre priser: En 20-pakning siga
retter kostet kr. 1,05. En halv liter
vodka, 40%, kostet kr. 15,30, mens
45% kostet kr. 22,50 (alt omregnet i
norske penger).

Den gang Kurt kom i følge med
visestatsministeren, må jeg fortelle
om. Det var til den høytidelige åp
ningen av 5. verdenskongress i Sala
Kongresowa. Seremonien skulle be
gynne kl. 10 presis, men vi var ute i
seneste laget (som vanlig), og bare
jeg fikk presset meg inn før dørene
ble stengt. Kurt ble igjen på utsi
den. - Det viste seg at dørene ble
stengt bare for å «rydde» plass for
visestatsministeren. Med det samme
han kom, ble dørene åpnet igjen, og
alle bukket og hilste på ministeren
og hans følge. Bak dem kommer
Kurt, stram og smilende, og sannelig
hilser de alle sammen på ham også!
Men vi nordmenn fikk .oss en god
latter. - De militære og andre vakter
vi så ved slike anledninger, hadde en
egen måte å hilse på. De førte 2
fingre opp til luekanteri, ikke alle 5
som vi er vant med her. Alle unifor
mer i Polen, enten det er militære,
jernbanefolk eller andre, er mere
«alminnelige». Det var ikke de flotte
snittene vi så i f. eks. Øst-Tyskland.
I det hele tatt: De ser mere ut som
mennesker.

Jeg har før nevnt at vi av og til
tok oss spaserturer i byen. Og det var
litt av hvert å se hvis vi hadde øy
nene med oss. Warszawa var en liv
lig by - den levde likesom. Stort sett
fornøyde mennesker å se, travelhet
i forretningsstrøkene, ro i boligstrø
kene, der barn lekte i -gater og par- .
keI'. «Vakter» satt det nesten over alt.
Når jeg bruker anførseltegn for ordet,
er det fordi det ikke erbevepnet vakt
eller noe slikt, det bare sitter en
person foran en dør, en port, en åp
ning, eller noe slikt. Som regel er det
kvinnelig «vakt», og hun må ha et
forferdelig kjedelig arbeid. Jeg sto
og så på en slik vakt en gang, hun
satt ved en garasjedør og leste i et
blad. Folk gikk forbi, hilste på hen
ne, hun svarte uten å se opp, -biler
kjørte ut og inn, og hun bare satt der.
På hotellet vi bodde, satt det en
dame som vakt i hver etasje hver
eneste natt. En gang jeg ville ha
vasket en skjorte, henvendte jeg
meg til «vakten», og kom da også
litt i prat med henne. Hun het Irene,

var gift og hadde 2 kjekke gutter.
Mannen var sjåfør. og han tjente bra
(syntes hun selv). Hun skulle sitte
som etasjevakt fra kl. 12 natt til
8 morgen, lønn for dette var 30 zl.
(kr. 9,00), men det hendte hun tjente
litt ekstra på skopuss, vask osv. For
å vaske skjorten min tok hun 10
zl. (kr. 3,00).

Et par gå-gater var jeg også innom
i Warszawa. Det var gater som var
spart av bombingen under krigen,
og de var derfor svært smale i for
hold til de andre gatene. Her var
mye salg ute på gaten, og prisene
var også enda lavere. Varer som ble
frambudt her var for det meste land
bruksvarer, og så var det blomster
salget av sigøynerne da.

I Norge har vi Narvesen-kiosker.
I Polen har de noe av det samme, der
heter det RUCH, og disse kioskene
var det voldsomt mange av. Vare
utvalget er akkurat det samme som
i våre hjemlige kiosker.

Rengjøring av fortau og gater har
jeg en mistanke om påhviler den

. som eier huset, altså at enhver må
sørge for at fortau og gate utenfor
sitt hus blir holdt rent. Og jevnt
over var det pent i gatene. Men de
som gjorde rent, var et syn! Det
var meget ofte eldre kvinner, kledd
i side strieskjørt. De feide fortauene
med hjemmelagete sopelimer og
feide bosset opp på brett. Senere fikk
jeg høre at det var ganske vanlig at
eldre mennesker tok slike jobber for
å få en ekstraslant. Papirinnsamling
var også noe som enkelte drev med,
og papiret kjørte de vekk med alle
slags «farkoster», fra utrangerte bar
nevogner til store handkjerrer.

Av og til støtte vi på tiggere, men
til å være en slik storby kan jeg ikke
si det var så meget av det. De vi så
var helt invalide, de manglet enten
armer eller ben, i ett tilfelle begge
deler. En litt mere «uappetittlig»
form for tigging ble jeg vitne til i en
restaurant en gang. Det var en slik

restaurant som i Warszawa gikk
under navnet bar. Det er meget få
bord der, de fleste står og spiser ma
ten sin i en fei, skyller den ned med
svakt- øl, og skynder seg ut igjen,
ofte uten å få tid til å spise opp all
maten eller drikke opp alt ølet. Det
var altså i en slik bar jeg en dag så
en mann i svært fillete klær, han
gikk rundt og spiste opp rester og
drakk resten av ølet der det var noe
igjen. Ingen tok noe hensyn til ham,
og betjeningen i restauranten lot ham
få lov til det.

Jeg gjorde meg skyldig i et aldri
så lite bedrageri en dag. Tidligere
har jeg fortalt at ca. 100 personer
var innbudt til lunsj hos helse- og
sosialministeren, og at jeg var med
på lunsjen. Nå var ikke jeg blant de
innbudte, men på kongresskontoret
fikk jeg tilfeldigvis se en liste over
de innbudte. På denne listen sto også
bl. a. Konrad Rendedal, Norway.
Siden den selvsamme Rendedal satt
trygt i Bergen på den tiden, var jeg
så freidig at jeg gikk bort til damen
bak bordet og presenterte meg som
Konrad Rendedal ! Qg dermed fikk
Jeg adgangstegn til den fine lunsjen!

Alle -spurte alle hvor de var fra,
og om og om igjen måtte vi svare:
«Norway». At de langveisfarende sør
fra hadde lite kjennskap til Norge,
forsto vi snart, for de aller, aller fleste
spurte om det var veldig kaldt i
Norge. Og mange hadde vanskelig
for å tro oss når vi -sa at sommeren
iNorge var deilig, god og varm, og
ikke bare det, men deilig varm, ikke
den lummerheten som de var vant
med. - Dette ordet Norway brukte
vi forreten så ofte at på slutten
brukte Kurt det samme ordet når
han snakket med meg. «Vi norway'
ene» sa han om oss norske. Han ble
remi utlendingen til slutt. "
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Noe av det første vi gjorde da vi
kom til Warszawa, var å veksle til
oss penger. Da vi senere ankom hotel
let, som på forhånd var betalt for
full kost og losji, fikk vi der utlevert
en svær bunke penger. Det var da
meningen at mat skulle vi kjøpe selv,
hvor vi ville. På den måten fikk vi
en anselig mengde penger å passe på,
og da de polske pengene var av at
skillig større format enn de norske,
ble det en temmelig stor seddel
bunke,så stor at vi ikke kunne gå
med den i lommen. Til oppbevarings
sted tok vi da Kurts kuffert, da han
hadde den beste låsen. Kufferten fikk
siden navnet pengeskapet.

I anledning kongressen var det
eget postkontor i Kulturpalasset.
Der kunne vi også få kjøpt frimerker
som var utgitt spesielt i anledning
verdenskongressen for døve, og få
dem stemplet på verdenskongressens
postkontor. Andre filatelistiske sjel
denheter var også å få kjøpt der. 
Men postgangen var sen. Et brev

jeg sendte 3 dager før avreisen fra
Warszawa, kom først til Porsgrunn
6 dager etter at jeg var kommet
hjem!

J a, nå har jeg ikke stort mere å
fortelle. Jo, en historie til: På hjem
turen hadde vi altså noen timers
opphold i Øst-Berlin, der vi bl. a.
spiste en meget solid frokost. Da vi
fikk regningen, oppdaget vi at res
tauranten het noen så fint som «Haus
Warschau»! Vi kom altså fra Hotell
Warszawa i Warszawa og havnet
tilfeldig på en restaurant med samme
navn i Berlin. På denne restauran
ten ble Kurt oppmerksom på en dame
som øyensynlig var utenlandsk, for
hun kunne ikke gjøre seg forstått
overfor betjeningen. Til slutt kom
mer hovmesteren til oss og sier noe,
og peker på damen. Såvidt vi kan
forstå, spør han om vi kan hjelpe
ham med damen som ingen forstår!
Nå sitter det en mann ved nabo
bordet vårt som overhører dette,
han forstår nok det språket damen

snakker, for han går straks bort og
hjelper henne å bestille mat. Senere
ser vi den samme damen igjen på
jernbanestasjonen. Da har hun følge
med en mann i jernbaneuniform,
han må hjelpe henne med billetter
og bagasje, og være tolk for henne.
Altså: Dette var to situasjoner der
den hørende damen var helt hjelpe
løs fordi hun ikke kunne tysk. Vi
kunne heller ikke tysk, vi var 4 døve
nordmenn, men hjelp trengte vi
ikke. Døve klarte seg bedre enn hø
rende! I alle fall i slike tilfeller.

Til slutt: Takk for turen, Kurt,
Petter og Asbjørn!

Hilsen Thor.

Dei hadde kjøpt ny brannbil
i den vesle bygda og kommune

styremedlem N., som hadde vore
imot kjøpet, sto og så på nyanskaf
finga.

«Vi må ha mange og store brannar
for å få den til å bera seg økono
misk», knurra han.

Lindås - Masfjord
Gjensidige 8ranntrygdelag

Post: Hope i Nordhordland
Telefon: Kvingo 34

Skipa: 1856

Trygdeområde: Hordaland, Sogn og Fjordane fylker

Branntrygdar hus og lausøyre til sers rimeleg premi.
Notbru k og fiskereidskap på land og under fart. Lystbåt
trygding. Nyverdi/fullverditrygding på bygningar. I sam
arbeid med SAMTRYGD. Systemtrygding og ymse slag
skadetrygdingar som trengst i bygdene, også bil- og traktor
trygding.

GLASS - STENTØY - KJØKKENARTIKLER

PRESANGARTIKLER - LEKETØY

Alt på ett sted
Best og billigst i

KORTEVAREMAGASINET A.S
Jonsvoldsgt. 4
BERGEN

A.s Vadheim elektrochemiske
fabriker

BERGEN

NATRIUMKLORAT·
UGRASDREPER
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25 års konfirmant..
jubileum

7. Juni i år var det 25 år siden 5
gutter og 7 jenter ved Skådalen dø
veskole sto konfirmanter i Døves
kirke i Oslo.

I fjor ble tanken framsatt om at
vi skulle komme sammen med vår
«frøken» og feire jubileet, og planen
ble realisert i Oslo 10. juni i år.
A ordne med sammenkomsten, ble
overlatt til dem av oss som bor i
Oslo, og disse ordnet alt. Det ble
sendt brev i øst og vest, og stor var
begeistringen da alle svarte at de
ville komme, alle 12, pluss vår frø
ken.

Jubileet ble feiret hjemme hos
Ellen Landehagen, og gjensynsgle
den var stor da vi alle troppet opp
sammen med vår avholdte lærerinne,
fru Puntervold Bjørnsen. Det var en
opplevelse å hilse på hver eneste en.
Så jeg syner? Nei, jeg måtte nesten
klype meg i armen for å kunne tro
at det var sant.

Så satt vi til bords. Bordet var
vakkert dekket med levende lys og
blomster. Vi satt rundt bordet i
samme rekkefølge som vi hadde i
klasserommet, og med lærerinnen
ved bordenden. Olav ønsket vel
kommen til denne sjeldne begiven
heten, og han håpet at vi skulle få
en hyggelig aften. Og så forsynte vi
oss av det flotte koldtbord, oppvar
tet av vertinnens mann, Odd.

Arene hadde nok satt sitt preg på
oss alle. Vi virket vel mere modne og
ansvarsbevisste enn ved konfirma
sjonen 25 år tidligere. Du verden!
Enkelte hadde nok forandret seg
meget, enkelte hadde lagt på seg,
andre tatt av, men det var likevel
ikke så vanskelig å oppdage deres
gamle jeg bak forandringene. «Hus
ker du? Husker du?» var omkvedet.
Der satt den lange Norvald, som all
tid ropte til frøken om å få låne avi
sen, i skarp konkurranse med den
like avis-hungrige Ellen. Og Odd,
som alltid skulle vite hva jeg hadde
fått i karakter. «Denne gang var jeg
bedre», kunne han da si. Nå bor han
på den andre siden av Kjølen.

Fru p'untervold'Bjørnsen var som
en mor for .oss i skoletiden, og en
bedre lærerinne enn henne syntes vi
ikke det kunne finnes. Hun virket
som døvelærerinnei 38 år, men vi var
det eneste elevkull hun hadde i fulle
8 år. De andre elevene overtok hun
fra andre.

Konfirmantene i 1942. 25 år etter,
nedenfor, møttes klassen fulltallig med
sin lærerinne, og oppstillingen er den

25 ARS JUBILANTER:

Sittende: Ellen Landehagen (Wrold
sen), fru Puntervold Bjørnsen (klas
sens «frøken»), og Hallgerd Andresen
(Wroldsen).

Ved kaffebordet holdt underteg
nete en tale og takket fru Puntervold
Bjørnsen for den gode tiden. på sko
len. Hun hadde betydd så meget for
oss. Det var med vemod vi hadde
reist hjem fra skolen for siste gang.
På den 'tiden var det heller ingen
videregående skoler for døve, så for
de fleste av oss bar det rett ut i ar
beidslivet, bortsett fra at noen av
guttene kom på yrkesskolen i Ber-

samme, bortsett fra at Kristensen og
Eikenes har byttet plass.

Stående: Gunda Dahl (Olsen) ,Frank
Brurberg, Haldis Vatn (Birkenes),
Olav Kristensen, Dina Dien, Norvald
Eikenes, Eva Martinsen (Herland) ,
Odd Evensen, Kari 13jørheim og Einar
Jacobsen.

gen, som så smått begynte på den
tiden. Vi har tross alt klart oss bra,
og de fleste av oss har stiftet familie.

Til slutt overrakte Odd Evensen
vår lærerinne en krystallvase med
nydelige nelliker, sammen med noen
velvalgte ord.

*
Etter den hyggelige sammenkoms

ten ble vi enig om å komme sammen
igjen om 5 år. Hallgerd Andresen.
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Ad Døves Volvo-lotteri

Stats-
'~-støtte til
partiene?

Som kjent har Norske Døves
Landsforbund søkt om statstilskudd
til sin virksomhet, men det ser ut
som om Staten enten ikke vil, eller
ikke kan, gi noen støtte av betydning
til forbundet.

Det er derfor med forbauselse jeg
har lest at flere av de politiske par
tier har tatt opp forslag om stats
støtte til partiene. Dette tyder på
at det må være nok av penger til
rådighet i Staten.

Når en tenker på hvordan N.D.L.
og døveforeningene sliter for å få
penger til de mest nødvendige ut
gifter, og til tross for kolossal innsats
i landslotterier, juleheftesalg, basa
rer osv. er nødt til å la viktige opp
gaver vente, synes jeg det er merke
lig at ansvarlige politikere kan synes
det er viktigere å gi penger fra stats
kassen til partiene enn til døveorga
nisasjonen. Hva skal partiene bruke
statsstøtten til 7 De får nå i stor ut
strekning dekket utgiftene til tryk
king av valglister, leie av lokaler osv.
ved .kommune- og stortingsvalgene,
mens N.D.L. og døveforeningene ikke
nyter tilsvarende fordeler.

Før en tar opp spørsmålet om
s,tatsstøtte til partiene, synes jeg at
politikerne burde forsikre seg om at

Jeg hal' støtt på flere problemer i
forbindelse med salget av lodd i
Døves Volvo-lotteri 1967. Det be
gynte ganske dårlig. Vi fikk beskjed
fra forbundskontoret om at 50 lodd
bøker var sendt vår forening med
jernbanen. Min mann var på jern
banens godsekspedisjon,men fikk der
beskjed om at loddbøkene ikke var
kommet. Han gikk dit igjen de to
neste dagene, med samme resultat,
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dette ikke vil gå ut over de handi
kaptes organisasjoner. Først når po
litikernes samvittighet på det om
rådet er i orden, kan de komme med
sine mindre viktige krav. Her må vi
kreve rettferdighet av de folkevalgte.

Det bør være klart at døveorgani
sasjonen ikke kan fortsette å basere
sin virksomhet på lotterier og lik
nende. Det er en meget usikker «leve
vei». Jeg leste i avisen før ferien om
et billotteri i Nord-Norge. Treknin
gen var blitt utsatt to ganger, men
så forlangte politiet trekning. Det
ble kjempeunderskudd, og laget som
hadde lotteriet hadde ingen penger
i kassen. - Det er altså svært risika
belt. Mye kommer an på været og
andre ting som vi ikke er herre over.

Jeg synes de ansvarlige politi
kerne oppfører seg merkelig når de
lar parti-interessene gå foran så vik
tige saker som stønad til de handi
kaptes organisasjoner. Det gir inn
trykk av at politikerne er ukjent med
at Staten hvert år må avslå en
mengde søknader om stønad til meget
viktige formål, fordi Staten ikke har
nok penger. Vi burde kunne kreve
at politikerne følger .bedre med - og
viser større forståelse for hva som
er viktigst! lts-vik.

og deretter jevnt hver annen dag i
en måned. Han skrev så til Bergen
at vi ikke hadde fått pakken. Vi fikk
ikke svar derfra, men plutselig kom
det brev fra dampskipsekspedisjonen
om at det var kommet en pakke der.
Da min mann hentet pakken, fikk
han vite at den hadde ligget der en
måned. De hadde forsøkt å få kon
takt med oss pr. telefon (l), men til
slutt sendte de brev. - Det var uhel-

dig for oss at vi hadde fått feil be
skjed fra forbundskontoret, for på
denne måten gikk vi glipp av salget
i den beste måneden, da det var en
mengde turister her med penger i
lommen. Og det var jo ikke morsomt
å mase slik på jernbanen.

Nå hadde vi altså loddbøkene, og
så var det å få tillatelse til loddsalg
av den lokale politimyndighet. Politi
mannen som tok imot meg, så litt på
en av loddbøkene. Han studerte
stemplet fra Bergen politikammer.
J eg forklarte at det var landslotteri
og at foreningen vår ville få prosen
ter av de loddene som ble solgt i
vårt distrikt. Jeg tilføyde at fore
ningen trenger penger, som sant er.
Men politimannen var vrang: «Deres
forening trenger vel ikke penger», sa
han. - Jeg spurte hvordan han kunne
tro det. - «Dere får jo statsstøtte og
uføretrygd», svarte han. - Jeg var
meget forbauset, og jeg spurte hvor
han hadde det fra. - Det kunne han
ikke svare på, men han var bom
sikker på det likevel. - «Vi får tvert
imot hverken statsstøtte eller uføre
trygd», sa jeg, «og det er skammelig
av myndighetene at de ikke har noen
tanke for' å hjelpe oss døve. Vi må
nesten slite oss ihjel, og likevel få vi
nesten ingen ting. Hvert år blir dess
uten vår forenings søknad om lokalt
lotteri avslått. De døve her i dis
triktet har lavere inntekt enn 'de hø
rende. Den eneste form for støtte vi
får, er de prosentene foreningen får
av overskuddet fra landslotteriene,
etter foreningens innsats i loddsalget.
Nå har vi fått 50 loddbøker, og disse
vil jeg ha solgt, slik at vi kan få noen
penger til foreningen.»

Politimannen så dumt på meg,
men jeg fikk omsider tillatelse til å
selge lodd rundt omkring i byen 
men ikke på torget. På mitt spørs
mål om hvorfor jeg ikke kunne få
selge på torget, svarte han at Van
førelaget solgte på torget denne
uken. «Men neste uke, da 7», spurte
jeg. - «Nei, det er likedan neste uke 
og alle de andre ukene», svarte han.
- Jeg var ergerlig, men jeg måtte til
slutt gå, uten å ha oppnådd mere.

J eg fikk en av de døve i foreningen
til å sølge to bøker, en annen til å
selge fire, dessuten påtok en hørende
søster til en døv dame seg å selge en
bok. Så skulle jeg selv prøve å få
solgt resten. Jeg gikk fra hus til hus.
Den første dagen var slitsom. Det
øsregnet. Jeg ble våt på føttene, og
jeg mistet hælene på skoene. Neste
dag gikk det bedre, men husene lig
ger svært spredt her omkring, så det
ble mye flying. Jeg ble ofte andpus-



ten, så jeg ikke kunne få fram et ord.
Sto der bare som et naut og viste
fram loddboken. Det hendte at jeg
fikk solgt et par lodd her og der.
Jeg tok hus etter hus. Noen av men
neskene V8,r hyggelige, noen var
pratsomme - men jeg traff heldigvis
ingen som var uforskammete eller
uhøflige. Salget gikk likevel smått.

Noe måtte gjøres. Jeg fikk min
svigermor med meg, og så gikk vi til
politistasjonen. Svigermor er høren
de, og hun har selvsagt bedre tale
gaver enn meg. Resultatet ble da
også at jeg fikk tillatelse til å stå
på torget en uke. Der gikk loddsalget
litt bedre. Det hendte til og med at
jeg fikk solgt 10 lodd til en enkelt
person, slik at kjøperen kan få til
sendt trekningslisten gratis i posten.

Jeg mener at de ansvarlige for
landslotteriet har vist stor gjerrighet
når folk må kjøpe hele 10 lodd for
å få tilsendt trekningsliste gratis.
Andre lotterier krever bare kjøp av
5 lodd.

Og hvorfor heter det «Døves Vol
vo-lotteri»? J eg liker ikke dette
navnet. Det burde heller stått:
«Støtt døvearbeidet», eller noe i den
retningen. Folk er mer interessert i
å støtte saken enn i å vinne, for de
regner likevel ikke med å vinne noe.

Hva med lotteribilene som benyt
tes i salget - er det ikke slik at flere
foreninger kan få lotteribil ? Så vidt
jeg kan se, er det bare noen få ut
valgte foreninger som har fått låne
lotteribil til salget. Det er jo så at en
slik bil hjelper betraktelig på lodd
salget. Det er tilsynelatende bare de
store foreningene 130m får bil. Men
saken er jo at det er de små forenin
gene som trenger bil mest, fordi det
er disse som har størst utgifter pr.
medlem. Medlemmene bor spredt, og
møtevirksomheten er ikke stor. Det
er disse foreningene som trenger
penger, så det er synd at det bare
er de store som får disponere lotteri-

bilene. Bergen og Oslo burde være
likestilt med Alesund og Arendal i
dette. I de store foreningene bor
medlemmene tett, og det koster dem
ikke noe å komme på møtene. I de
små foreningene må medlemmene
reise langt for å treffe hverandre.

Vennlig hilsen,
A ud Grut-Løvig.

Vi har forelagt ovenstående for
lotterisjefen, som opplyser følgende:

Det stemmer at forsendelsen av
loddbøkene ble sendt med båt iste
denfor med tog, men en regnet selv
sagt med at skipsekspedisjonen
straks sendte følgebrevet til adres
saten, slik at det ikke skulle være
behov for å sende nytt brev om
dette. Fra skipsekspedisjonen har en
også fått opplyst at følgebrevet (som
vanlig) ble sendt Aust-Agder kr.
Døveforening straks etter at pakken
var ankommet til Arendal, adr. fru
Aud Grut-Løvig, Vippa, Arendal.
Det må derfor bli en sak mellom
ekspedisjonen i Arendal og forenin
gen, hvordan pakken er blitt liggende
uavhentet i en måned.

Spørsmålet om kjøp av 5 eller 10
lodd for å få tilsendt trekningsliste,
har vært drøftet med mange av fore
ningene og med landsstyrets med
lemmer, og det var stor enighet om
denne gangen å prøve med 10. Regn
skapet fra forrige lotteri forteller at
lotteriet måtte ut med 12 - tolv 
tusen kroner bare i porto for å sende
ut kortene med trekningsliste på
trykt. Hertil kommer utgiftene til
selve kortene, og alt arbeidet med
dem, så en vil forstå at det er tale om
meget store besparelser. En del av
de rapporter som er kommet inn i år,
forteller at en ikke kan merke noen
irritasjon hos publikum over økin
gen fra 5 til 10 lodd for å få trek
ningsliste.

En god regel sier at en ikke skal
vrake et godt innarbeidet navn, og

derfor har vi beholdt navnet «Døves
Volvo-lotteri» også denne gang. Vi
har ofte fått høre at det synes å være
lettere å få solgt lodd i vårt lotteri
enn i andre landslotterier. Vi har
grunn til å tro at navnet vi nå bruker,
styrker loddsalget, og enhver lodd
kjøper vil sikkert forstå at lodd
salget er til inntekt for døvearbei
det. Navnet bærer bud om det, og
på plakater og lodd kommer det ty
delig fram.

Lotterisjefen har full frihet til å
plassere lotteribilene etter beste
skjønn. Han må da plassere dem der
hvor han· regner med at de vil gi
størst salg. Det er spørsmål om de
beste salgsstrøk, om personer som
kan ta vare på bilene og selge godt
ved dem. Dessuten skal ikke bilene
kjøres mere enn nødvendig. Det er
derfor naturlig å konsentrere bilsal
get i de største byene, hvor en kan
ha jevnt godt salg over et langt tids
rom, med minimal kjøring. Når vi
bare har 3 biler til bruk under sal
get, vil det selvsagt bli problemer,
og en del av de mindre foreninger vil
ikke kunne gjøre regning med å få
disponere lotteribil i det hele tatt.
Dette er det neppe noe å gjøre ved.
Det vil alltid være noen som er mis
fornøyd, men de som synes at ord
ningen avgjort er urettferdig, bør
eventuelt legge fram sine synspunk
ter på landsmøtet, hvor vi pleier å
diskutere landslotteriene.

Red.

TIL ETTERTANKE
Forholdet mellom en syk og en

frisk, en fange og en fri, kan aldri bli
jevnt. Akkurat som det alltid vil
finnes noe pinlig mellom debitor og
kreditor, mellom den som er henvist
til å ta imot, og den som yter, bærer
den syke på en latent irritasjon over
å være avhengig av andre.

Stefan Zweig.

Gustaf Aspelin A.s
STAL, JERN og BYGGEARTIKLER

TRONDHEIM
Postboks 553 - Telefon 30546

Steinkjer komme fl.verk
Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Tangen Metallstøperi
Utfører:
ST0PEGODS I BRONSE
R0DGODS OG MESSING
Oslokontor: Kr. Augustsgt. lb - O S LO

0stfoldmeieriet
Hovedkontor i Sarpsborg, telefon 51 091
Avdeling Fredrikstad »15940

»Sarpsborg, »51 091
»Rakkestad, »1249
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NYTT FRA FORENt NGENE
Årsmøte i Østfold

Østfold Døveforening holder årsmøte på

Hotell St. Olav, Sarpsborg, søndag 12. no
vember.

Middag kl. 12.00, og senere kaffe og bløt
kake, alt til halv pris.

Forhandlingsmøtet begynner kl. 13.00
(1.00).

Program for Oslo
i døveforeningens lokale, Sven Bruns

gate 7.

Lø 18/11: Døves Bridgeklubbs fest.
Lø 2/12: Døves Kvinneforenings fest.

Lø 16/12: Døves Sportsklubbs julebord.

Sø 7111968: Døveforeningens juletrefest for
barn.

Lø 13/1 1968: Døveforeningens juletrefest
for voksne.
Styret forbeholder seg rett til forandrin

ger.

Medlemsmøte i Oslo
Oslo Døveforening avholder medlems

møte fredag 3. november kl. 20.00 (8.00)
i Sven Bru nsgate 7.

Saksliste:
1. Valg påjubileumskomite-formann i for

bindelse med foreningens 90 års jubi

leum, nove(Tlber 1968.
2. Valg på opplysningskomite-formann.

3. Valg på bibliotekar.
4. Valg på Lucia-komiteformann.

5. Eventuelt.
Vi håper på godt frammøte. Styret.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til

kl. 15.00.
Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Telefon: 205408.

Billedvev-kurs
Oslo Døveforening har startet billedvev

kurs i foreningens lokale, lillesalen. Kurset·

pågår hver torsdag kveld fra kl. 18.00 til
21.00. Som leder fungerer Kristine Martin

sen.
Kurset har 12 deltakere, og det fortelles

at kurset er meget populært og at elevene
er meget lærene(Tlme.

Vi ønsker lykke til med kurset!

Foredrag i Oslo
Tirsdag 12. desember holder John Vigre

stad foredrag i Oslo Døveforening. Vi spår

stappfullt hus, og vi ber alle interesserte være

tidlig ute.
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Syforeningen «Mjøsgløtt», Hamar,
arrangerer

10 ÅRS JUBILEUMSFEST
i Håndverkeren, Hamar, fredag 1. de
sember kl. 19.00.

Middag kr. 16.- pr. person.

Innmeldingsfrist: 25. november, til

fru Nanna Hansen,
Vårheim, Kjonnerud,

Stangebrua.

Årsmøte 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 Vestfold

Lørdag 28. oktober: Medlemsmøte i San
dar Herredshus kl. 16.00.

Søndag 12. november: Døvegudstjeneste i

Tønsberg Domkirke kl. 11.00, og festmøte

i Frimurerlogen kl. 16.00. (Ikke 26. no
vember som bekjentgjort tidligere.)

Onsdag 27. desember (3. juledag): Juletre
fest i Sandar Herredshus kl. 16.00.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 15. novem ber 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.

Stavanger:
Gild høstfest

Stavanger kr. Døveforening hadde høst

fest i Døves Hus lørdag 30/9. Festkomiteen
hadde pyntet bordene med et vell av høs

tens vakre blomster, og de mange levende
lys som var tent, gjorde det hele så inn
bydende. Alle kom i feststemning, og

duften fra kjøkkenet lovet noe godt.
Sekretæren, Tormod Ropeid, ønsket vel

kommen til bords. Det ble servert biffkaker

med mange slags grønnsaker, å du, som det

smakte!

Ropeid takket også for maten, og han

nyttet høvet til å flette inn noen ord til

alle de nye skolepikene, som også var med.

Alle sørget så for at bordene hurtig ble
ryddet.

Skolepikene hjalp til med underhold

ningen. De framførte bl. a. noen gode

sketsjer. Ypperlig var sketsjen om en statue,

men vedkommende som spillte statuen
hadde vanskeligheter med å holde seg alvor
Iig, forståelig nok.

Trad isjonen tro, skulle også i år 3 per

soner slås til «riddere av den tause borg».

De som ble slått til riddere var Karsten

Samuelsen, Egil Breiland og Jonas Nygård.

Og så var det TV, ja, det var «østersen»

fra Danmark som absolutt måtte fordøyes.
Et mord også denne gang, men vi var alle

like kloke etterpå. Hvem kan morderen
være?

Fruktkurven som ble utloddet, gikk til
Sverre Erikson. Det ble noe å komme hjem

til barna med! Kaffen, som så ble servert,
var sterk og god.

Formannen, Håkon Hoff, satte så i gang.

Alle ble med på en feiende marsj, som sluttet

av i en stor ring på gulvet. Der ble det lekt

«mus og katt». Ingen blir noensinne for
gamle til å leke. Mangen en lattersalve

runget gjennom lokalet.
Det ble vist en film fra Grønlands-fisket.

Og så kom Ropeid og Samuelsen fram med

de gode gamle kunstene sine, som alltid er
like morsomme.

En takk må vi bringe til formannen Håkon

Hoff og til festkomiteen, som sørget for at
denne festen ble en fulltreffer.

L. R.

Program for Bergen

2/11 to: Forbunds-aften. Orientering om
Norske Døves Landsforbunds kurssenter.
Muligens deltar Tresseit.

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

(nytt Døves Hus) vi Opplysningskomi

teen. Hvor langt kommer vi denne kvel
den?

13/11 ma: Ungdomsklubben.
14/11 ti: Dameklu bben.

(Døveforeningens styre blir muligens

innbudt til diskusjon på Møhlenpris skole
for tunghørte denne kvelden.)

15/11 on: Døves Id rettski ubb har årsmøte i
foreningen kl. 19.30.

16/11 to: Menighetsaften i foreningen.



DØVES UNGDOMSKLUBB
BERGEN

5 ARS
JUBILEUMSFE.ST

lørdag 18. november kl. 19.00

på Fløien
Wienerschnitzel

Dessert

Lysbilder i farger:
1. Thomas Stavenes.

2. Asle Karlsen.
3. Thomas Stavenes.

4. Gunvor Ruud.
Under premieutdelingen kommenterte

Moldekiev samtlige bilder. Det ble en lære

rik «demonstrasjon». Det er å håpe at
mange lærte av dette, slik at både kvaliteten

og deltakelsen blir større en annen gang.

Vær snar med å sende stoff til bladet.
Kunngjøringen om møter osv. som skal

holdes i første halvdel av desember, bør

tas inn i nr. 20 og bør sendes redaktøren

straks. Det samme gjelder personalia-stoff

osv.
Har du noe å fortelle som du vil ha med

i julenummeret, så bare sett deg ned og

skriv. Vi vil gjerne at mange skal skrive i

bladet vårt.

FRIST 25. NOVEMBER

Indisk ordtak.

i\
(,. !
.~ , ~

Hvis De synes De HVIS De er forkjølet
tre-nger e-t ekstra. søm da for frUKt og

l d t d SpiS den for asIUK-
eppe-, egg e aketørsten isteden-o
!!,rst over b€'llo..~ro- for adrikke noe.
Iig fryser De da IkkE\ Klarer De i to døgn
lengre-dessuten a la være B. tilføre
trenger DereS kråppen væske er
brystkasse Ikke det sjanser for'at
løfte enda en vekt rkJI1[elsesbakte-
Under mn&ndtngen. riene dukker
De hviler bedre p~ under pet grunn a
denne milten. uttørkin .

Hvis De driver noen
"gjør- det-selv-hobb
.sa pass pa Bhugge
til to ca. 10cm høye
klosser. Legg dem
under spiraffjærbun
nen Isengen,L,ved
fotenden og ueres
hjerte arbe-lder mye
lettere.

ORDTAK
Den som tigger i taushet, sulter i

taushet.

I «Tegn og Tale»s julenummer skal
vi som vanlig ha masse julehilsener 
fra enkeltpersoner, foreninger, klub
ber, skoler osv. - fra alle som vil
ønske bladets lesere «god jul og godt
nyttår».

Prisen for dette er kr. 1.- pr navn
på felleslister fra foreninger osv. (når
det er flere enn 5 navn under hilse
nen). For spesial-hilsener fra enkelt
personer og lag osv. er prisen kr. 5.
pr. hilsen, med opptil 5 navn under.

Vi må ha julehilsnene innen 25.
november, og adressen er: Tegn og
Tale, Elvebakken 28, Bergen-Minde.

Red.

EN RETTELSE
I bladets nr. 18 står det under «For 25

år siden» at Olaf Hassel skulle skaffe seg

naturgjødsel på Politiskolen! Det var Politi

stallen i Slottsparken - hvor Oslo rytter
politisjef hadde vært Hassels barndoms

nabo ved Kongsberg. Han dyrket dessuten

grønnsaker på den andre siden av gjerdet

til Meteorologisk Institutt.

ikke 1. desember

Vi ber leserne være oppmerksom på at

«Tegn og Tale» ikke kommer ut 1. desem

ber. Neste nummer kommer 15. november,
(nr. 20), og nr. 21 (julenummeret), kommer

omkring 10. desember som siste nummer

i år. Dette er det samme som vanlig. tit

Program for Møre/Romsdal

4. november, lørdag: Døves Dag på Havly

v/ egen komite kl. 17.00.
18. november, lørdag: Døveforeningen

har medlemsmøte, evt, med foredrag på

Havly kl. 17.00. Utlodning.
2. desember, lørdag: Program v/ Opplys

ningskomiteen. Fastsettelse av programmet

for første halvår 1968.
Styret forbeholder seg rett til forandrin

ger. Foruten det oppsatte program, er
foreningen åpen etter medlemmenes ønske.

FINT BASAR-RESULTAT
Basaren som feriehjemsstyret og Dame

klubben arrangerte tirsdag 3. og torsdag

5. oktober i foreningen, ble godt besøkt.
Det var mange fine gevinster - og det var

selvfølgelig stor begeistring da det viste seg

at overskuddet ble på hele 3.500 kroner!

Et strålende resultat!

Døves Ungdomsklubb.

Både unge og gamle er hjertelig vel

kommen til vår jubileumsfest.

FOTO-KONKURRANSEN
Bergen Døveforenings Opplysningskomite

utlyste før ferien fotokonkurranse om beste

feriebilde fra sommeren 1967 - for døve i

Bergen/Hordaland/ Sogn og Fjordane.

12/10 ble premieutdelingen foretatt.

Moldekiev kunne meddele at dommerju

ryen hadde vært helt enig i sin bedømmelse.

(Fotograf Knudsen, Torbjørn Tokle og J.
Moldekiev.) Men det var en del av delta

kerne i konkurransen som nok ikke hadde

vært helt klar over at dette gjaldt ferie
bilder. Altså bilder som viser sommer og

ferieliv. Premiene tilfalt:

Sort/hvitt-bilder:
1. Thorbjørn Sander.
2. Thorbjørn Sander.

3. Thorbjørn Sander.

Orkestermusikk
Lek - Dans.

Kr. 30.-, ektepar 50.- Bindende. Uten
bys deltakere kan skrive til Erling

Buanes, Skoglien 35, Bergen, som

også vil ordne med hotellplass.

Fargebilder:
1. Hans Wolmer Larsen.

18/11 lø: Døves Ungdomsklubb har 5 års
jubileumsfest kl. 19.00 på Fløien. (Se

egen annonse ovenfor.)

20/11 ma: Ungdomsklubben.

21/11 ti: Lokalet opptatt.
23/11 to: Overlege Terje Basilier forteller

om attføringsarbeidet ved Hjemmet for

Døve.
24/11 fr: Døveforeningens styre og for

mannsmøtets deltakere diskuterer att

føringsarbeidet med overlege Basilier på
døveskolen, V. Torvgt. 20a, 3. etasje,

kl. 19.30.

27/11 ma: Årsmøte i Døves Ungdomsklubb

kl. 20.00.
28/11 ti: Dameklubben.

30/11 to: Kåseri eller foredrag v/ Opplys

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

Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, Drammen.

hopperen Ola Moon. kunstløpskon
gen .Carl Werner, alpinistene Eva
Herland, Hallgerd Wroldsen, Bryn
julf Dammen og Kjell Larsen. Innen
svømmesporten var Fridtjof M.
Tenden og Einar Mehlum de fremste
men det er innen fri-idretten de~
største bredden er i dag, hvor Døves
Sportsklubb har aktive utøvere som
Reidar Brenden. som har deltatt på
det norske juniorlandslaget, og Kåre
Smedsgård, som i sine beste dager
var kretsmester flere ganger. I dag
kan Døves Sportsklubb glede seg
over å ha to av landets beste kapp
gjengere blant sine medlemmer. nem
lig Harald Angeltvedt og Odd Lande
hagen. somtil stadighet figurerer høyt
oppe på premielistene. Klubben har
for øvrig håndball og fotball på sitt
program, og har i disse grener et
godt idrettssamkvem med klubber
fra de øvrige nordiske døve-idretts
forbund.

Døves Sportsklubb har en prektig
hytte oppe på Skollerudåsen i Bæ
rum. Her er det anlagt hoppbakke
og lysløype, som gir fine trenings
muligheter. Man har også anskaffet
et badstuanlegg, som blir flittig be
nyttet etter endt trening. Denne
sportshytta danner sentrum for
Døves Sportsklubbs treningsvirk
somhet og er i det hele tatt av den
største betydning for medlemmene.
Her arrangeres det trenings- og
klubbrenn om vinteren og er det ut
gangspunkt for terrengløp og orien
tering i sommerhalvåret. Også tre
ningskurs blir henlagt til dette prek
tige stedet.

Døves Sportsklubb har i en år
re}cke vært den ledende idrettsklubb
for døve her i landet. og mange av

Klubbens hytte på Skollerudåsen.

idrett samt svømming, Døves Ung
domslag som drev med fotball og
ski, ble det etter forhandlinger mel
lom partene en sammenslutting mel
lom disse tre lag, og navnet ble Døves
Sportsklubb.

Det sier seg selv at dette var en
lykkelig avgjørelse, og idrettsvirk
somheten blant de døve blomstret
sterkt opp etter sammensluttingen.
Sportsklubben tok nemlig mot aktive
idrettsutøvere også fra byer og dis
trikter utenfor Oslo, og bidro dermed
til å øke interessen for idrett blant
de døve utenfor hovedstaden.

Døves Sportsklubb har gjennom
tidene fostret mange dyktige idretts
menn, hvorav de mest kjente er
Fredrik Ar beck, som tok 1. premie
i Holmenkollens seniorklasse, stor-

75 års innsats for døveidretten

Axel Fleischer, klubbens st~fter

og første formann.

Døves Sportsklubb, Oslo
feirer jubileum

3. november 1967 kan Døves
Sportsklubb, Oslo, se tilbake på 75
års aktiv innsats for de døves idretts
liv. 75 år er en ganske anselig alder
for et idrettslag, og det vitner om en
stor og trofast innsats for idrettens
sak. Det gjør at Døves Sportsklubb
fortjener å bli vist en spesiell opp
merksomhet på 75 års dagen. Det
lange livsløp Døves Sportsklubb kan
se tilbake på, viser at klubben har
hatt en dyktig ledelse gjennom åre
ne, og som ved denne milepel for
tjener en takk for utrettelig arbeid
for å skape et godt idrettsmiljø blant
de døve i hovedstaden.

Det var 3. november 1892 Døves
Sportsklubb ble stiftet etter initiativ
av den døve malermester Axel
Fleischer, som også ble klubbens
første formann. De øvrige i styret
var Martin Skollerud og den kjente
kunstløper Carl Werner, og navnet
den gang var Døves Skiklub. Da det
var tre klubber som drev sport på
hvert sitt område, Døves Turn- og
Idrettsforening med turn og fri-
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dens medlemmer har representert
Norges Døve-Idrettsforbund ved in
ternasjonale idrettsleker og lands
kamper for døve. Klubbens store
samling av lagpokaler forteller om
en sterk innsats og mange seire.

Eneste nålevende æresmedlem er
Ola Landås, som gjennom en hel
menneskealder har utført et stort
virke for sin klubb.

I jubileumsåret er typograf Ola
Svare klubbens formann, og de øv
rige medlemmer av styret er Tore
Christiansen, viseformann,Leif Asen,
sekretær, Kjell Nysted, kasserer, og
Harald Angeltvedt, styremedlem.

I forbindelse med jubileet, arran
gerer Døves Sportsklubb en inter
nasjonal turnering i håndball med
deltakelse fra Sverige og Danmark,
for så å sette punktum med en stor
stilet jubileumsfest i Shippingklub
ben lørdag 4. november.

Vi gratulerer Døves Sportsklubb
med 75 års jubileet og ønsker klub
ben fortsatt vekst og framgang til
beste for norsk døveidrett.

Fi-Jo.

Døves Sportsklubbs styre i jubileumsåret. - Stående fra venstre: Tore Christi
ansen (nestformann) og Harald Angeltvedt (styremedlem). - Sittende fra
venstre: Leif Asen (sekretær), Ola Svare (formann) og Kjell Nysted (kasserer).

Et jubileums
intervju med
Kåre Smedsgård

Når vi i forbindelse med Døves
Sportsklubbs 75 års jubileum skal
ha en prat med en av klubbens ak
tive, så faller det naturlig å avlegge
Kåre Smedsgård et besøk, for få har

vel som ham brakt gull og ære til
sin klubb.

Vi reiste derfor en tur opp til
Bromma i Hallingdal, hvor Kåre nå
bor sammen med sin mor. Men for å
få en riktig prat, må vi dra opp til
slektsgården «Heio», vel 600 m til
fjells, som Kåre nå eier. Vi står i
storstua på «Heio» og beundrer en
imponerende medaljesamling som
henger i glass og ramme. Den fortel
ler om seire i inn- og utland, om
harde kamper og store ofre, men også
om de mange gleder som sporten gir
sine utøvere.

Kåre Smedsgård hadde ikke de
samme gode treningsmuligheter som
man har i dag. Han måtte gå 10 km
når han skulle ha banetrening, men
et hardt arbeid i skogen ga ham en
ualminnelig god fysikk.

- Nå, Kåre, hvilke av disse me
daljer setter du størst pris på ? spør vi.

- A, jeg vet ikke riktig, jeg setter
i grunnen pris på dem alle, for hver
har jo sin egen historie å fortelle!
Men du vet, det var jo ekstra moro
med Europamesterskapet i terreng
løp, og medaljene fra sommerlekene
i Bryssel, samt gullmedaljen i vinter
lekenes stafettløp.

- Mange gode minner har du altså
fra din tid som aktiv idrettsmann?

- Ja, det skal være sikkert! Mange
gode minner har idretten gitt meg,
og mange gode venner har jeg fått
blant mine konkurrenter på banen
og i løypa.

- Hvor lenge drev du med aktiv
konkurranseidrett ?

- I 10 år.
- Du ble altså lei av konkurran-

sene etter den tiden?
- Nei, langt i fra! Arsaken til at

jeg måtte trekke meg tilbake fra
aktiv idrett, var at jeg måtte overta
gardsdriften da far ble syk. Det ble
ingen tid til overs for trening og
reiser da.

- Og lysten på konkurranseidrett
er fremdeles til stede?

- Ja, vær sikker! Men det måtte
i så fall bli som old boys, det da,
sier Kåre og ler.

Døves Sportsklubb kan være stolt
av å ha fostret en idrettsmann av
Kåre Smedsgårds støpning. Han
kunne ta seier og nederlag på den
rette måten. Det viktigste for Kåre
Smedsgård var ikke å vinne, men å
delta! Det er slik det skal være, og
Kåre Smedsgård kan stå som et ly
sende eksempel for vår idrettsung
dom i dag!

Fi-Jo.
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Fri-idrettsserien 1967
DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud h.uft. 1.60 722
2. Bjarne Gunnerud lengde 6.44 701
3. Bjarne Gunnerud 100 m 11.5 687
4. Bjarne Gunnerud 400 m 53.0 679
5. Bjarne Gunnerud 200 m 23.7 672
6. Bjarne Gunnerud I.uft. 3.12 669
7. Erik Johansen 200 m 24.0 644
8. Erik Johansen 100 m 11.7 643
9. Erik Johansen 400 m hekk 63.3 616

10. Eri k Johansen tresteg 12.10 579
11. Eri k Johansen lengde 5.81 562

. 12. Magne Gaustad spyd 41.72 517
13. Magne Gaustad diskos 31.04 497
14. Erik Johansenhøyde 1.60 493
15. Magne Gaustad kule 10.25 479
16. Nils Holtungen spyd 35.28 418
17. Kjell Danielsen kule 8.93 380
18. Magne Gaustad h.uft. 1.32 379
19. Magne Gaustad slegge 22.78 349
20. Nils Holtungen kule 8.51 346

Sum 11.032
5-kamp: Bjarne Gunnerud i Svelvik 11f6

(KM): 2.697 poeng. (Lengde 6.44 - Spyd
40.72 - 200 m 24.2 - Diskos 28.67 og 1500 m
4.57.0).

HAMAR
1. johnny Olsen lengde 6.30 671
2. Johnny Olsen spyd 51.86 .. " 659
3. Trygve Gunnarrud 800 m 2.05.8 .. 653
4. Trygve Gunnarrud 400 m 54.8 .,. 610
5. johnny Olsen 110 m hekk 17.9 590
6. johnny Olsen diskos 35.03 584
7. johnny Olsen 400 m 55.5 584
8. Kåre johansen spyd 45.50 571
9. Alfred Vangen 800 rn 2.12.1 558

10. Johnny Olsen kule 11.31 553
11. Per Byvold kule 11.17 .........•. 543
12. Alfred Vangen 2000 m 6.27.6 537
13. Alfred Vangen 5000 m 17.43.2 535
14. Alfred Vangen 3000 m 10.21.6 498
15. Alfred Vangen 1500 m 4.45.4 491
16. Alfred Vangen 400 m 58.3 487
17. Arne Olsen 100 m 13.0 , 390
18. Kåre johansen kule 8.73 " 364
19. Per Byvold diskos 25.05 356
20. Kåre johansen diskos 24.25 336

Sum 10.570

Fra redaktøren
I dette nummer har vi viet stor

spalteplass til Døves Sportsklubb,
Oslo, i anledning av klubbens 75 års
jubileum. En slik begivenhet må jo
ofres en spesiell oppmerksomhet, og
det har vi da også gjort.

Som den eldste av våre døve
idrettslag har Døves Sportsklubb
vært en banebryter for de døves fy-
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siske fostring. Den har stukket opp
veien, og med det resultat at andre
har fulgt etter. Det skal vi være
Sportsklubben takknemlig for i dag.
Vi har et sterkt behov for en sunn
og frisk idrettsungdom blant de døve,
og det arbeid Oslo Døves Sports
klubb driver, er nettopp det å akti
visere de unge døve og føre dem inn
i idrettsutøvernes rekker. Det er en
stor oppgave!

Vi ønsker Oslo Døves Sportsklubb
hjertelig til lykke med de 75 år, og
har tro på at klubben også i årene
framover vil være en sterk og fram
gangsrik klubb til beste for norsk
døve-idrett.

*
Vi har merket oss at interessen for

håndballsporten er tiltakende blant
de døve, og det er gledelig. Håndball
er en fin sport som gir sine utøvere
styrke og hurtighet. Det ville være
ønskelig at alle våre døveidrettslag
startet med håndball i vinterhalv
året, som innendørs sport. Vi tror
det ville være en god måte å holde
vedlike formen også for våre fri
idrettsfolk, da spesielt dem som ikke
driver annen vinteridrett.

Håndball er også utmerket sport
for kvinner, og vi håper at lagene nå
tar et krafttak for å få kvinne-idret
ten i gang igjen her i landet. Men
det må arbeides for å skape interesse
for saken blant de døve piker! Og
her må våre fremste idrettsutøvere
gå i spissen som et godt eksempel.
Altså: Fram til felles tak for å blåse
nytt liv i kvinne-idretten blant de
døve!

*
Det har kommet inn resultatlister

over årsbeste resultater fra noen av
våre idrettslag, og vi har tatt inn
disse, da de kan ha interesse for våre
idrettsutøvere. De er ikke ment som
noe serieresultat, da arbeidsutvalget
har serien under behandling. Vi er
interessert i å få en slik liste fra alle
lagene, slik at vi kan få en oversikt
over årsbeste resultater i alle lag.

*
Mange har sikkert undret seg over

at referat fra idrettstinget i Dram
men ikke har vært offentliggjort her
i sportsspaltene. Dette er nå under
bearbeidelse, og vil komme med det
første.

*
Vi har fått inn en del nye resulta

ter siden sist, som vi her skal ta med
i forkortet utgave. Dette for å få
dem inn i sportsspalten så fort som
mulig.

o SLO

Fra avsluttingen på årets fri
idrettssesong i Oslo, skriver Tore
Christiansen om de resultater hans
gutter har oppnådd den siste tid:

Tirsdag 31. oktober på Bislett var
Tore Christiansen og Gunnar Kvit
vær med, og disse resultater ble nådd:
Tore Christiansen fikk ny pers i dis
kos på 29.58 og løp 100 m på 12.4.
Gunnar Kvitvær hoppet 12.48 i
tresteg og fikk tiden 12.2 på 100 m.

Fredag 6. oktober på Bislett: Tore
Christiansen 2.08.7 på 800 m, etter
et bra løp.

Søndag 8. oktober på Bislett:
Reidar Brenden løp 10.000 m på
33.22.2, og Tore Christiansen kastet
17.44 i slegge.

Tirsdag 10. oktober på Bislett,
som var siste dag denne sesong:
Tore Christiansen løp 3.000 m på
10.37.2, mens Gunnar Kvitvær hop
pet 12.00 i tresteg og 5.71 i lengde.

Dette ble punktum for oss fri
idrettsgutter. For mye regn, men vi
kommer igjen neste år. Oppm.

HARALD ANGELTVEDT
VANT FROGGMARSJEN

Froggmarsjen ble denne gang vun
net av Harald Angeltvedt, Døves
Sportsklubb, foran Erling Waldahl
fra Trondheim G.K. Oddvar Sand
vik, Grei, hadde ingen vanskelig
heter med å vinne eldste klasse.

B.L.

IOslo Døves Skytterlag

ÅRSMØTE
Oslo Døves Skytterlag avholder

årsmøte onsdag 15. november 1967
kl. 19.30 i Døveforeningens bibliotek.

Saksliste i følge loven.
Julebord med premieutdeling.

Styret.

TRONDHEIM

I omtalen av klubbmesterskapet
i forrige nr. var 1500 m falt ut.
Resultatene ble følgende:

1500 m
1. Bjørn Myran 4.25.8
2. Arne Karlsen 4.48.2
3. Ola Sande 4.48.6
4. Steinar Grongstad 5.09.1



MARGARI N FABRI KK
Sentral bord 21 8450

Solberg Spinderi
DRAMMEN
Etablert 1818

BOMULLSSPINNERI - VEVERI

BLEKERI - FARGERI

Postboks 5 - DRAMMEN - Telegramadr.: Solberggarn

Ingeniørene

N ISSEN og von KROG H
M.N.I.F. og M.R.I.F.
Kronprinsens gate 3 - OSLO

Rådgivende ingeniører i
ELEKTROTEKNIKK

Polarsirkelen Høyfjellshotell
LØNSDAL

A.S KNAPPfHUSfT
Kongensgt. 29

OSLO

SPEDISJONSFIRMAET

TOLLPOS T A.S

INTERNASJONAL SPEDISJON - FORTOLLING
TRANSPORT - LAGRING - TRANSITTLAGER
SAMLASTING

Grønlandsleiret 31 - OSLO
Telefon * 67 1560 - Telex 1655

Åvedalsbrua Kafeteria
ANBEFALES

BUSSELSKAPER MOTTAS

Telefon Brandbu 1341

Sigurd Bølstad
Haugesgt. 9 - DRAMMEN
Telefon 831757

TRIKOTASJE - SENGEUTSTYR
GARN - GARDINER

.Il..s H.Il.TO
Disponent: Carl Nielsen
Startet 1933

Farvehandel, Sprengstoffer, Støpegods,
Sportsutstyr - Agentur og kommisjon 
Aut. Våpenhandler
BRØNNØYSUND

Norenberg & CO. Als - Oslo
(

Leverandør av den anerkjente «Noeo»
margarin

VELKOMMEN TIL

AfS THOR DAHL

Byens spiskammer

på bryggen i Sandefjord



~Ol?pen, Sveri.(;,
FløenbD.kkell 41f,
Bergen.

REIME &CO.
T.H.OBRESTAD
REDSKAPSFABRI KK
NÆRBØ • TELEFON * 65141

Flekkefjords Sparebank
Etabl. 1837

Vi utfører alle vanlige
ban kforretn inge r

Sentral bord 2665
FLEKKEFJORD

~~~.
~~ ..crØUSET'I.

Spesialforretning i
DAMEKONFEKSJON
Hospitalgt. 6 - STAVANGER

JOHS. H. T0SSEBRO A·S

Engen 19 - Telefon 13964

BERGEN

Otto's konditori
Haraldsgt. 111 - Telefon 22398

Otto's isbar
Har<lldsgt. 79 - Telefon 24677
HAUGESUND

Høvding Konfeksjonsfabrikk Afs

M o LOE

BØKER - PAPIR
SERVIETTER - LYS

q~e;;;
BERGEN

Beyers Begravelsesbyrå
Innehaver: o. STANGELAND

Telefon 61100
SANDNES

BERGENS REVISJONSINSTITUTT
Statsaut. revisorer

BERGEN

Bergenshalvøens Kommunale
Kraftselskap

Strømgaten 19
BERGEN·

I

Baneveien 8-10
BERGEN
Telefon 17475 - Telegr.adr.: «Teak»

Utenlandske Tresorter
Finerer, Kryssfinerer, Sperreplater
Ski-emner

Andelssalteriet AfL
Disponent John Runshaug

Landets første spesialforretning i saltet norsk flesk

BERGEN

Døves Trykkeri A.5. Bergen


