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Statsminister Per Borten hilser p~ Knut Syvertsen (utg~tt fra Holme
strand døveskole), som har levert landets beste 4H-oppgave, belønnet
med 99 av 100 mulige poeng. (Se side 8)
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Apeland & Mjøset A.s
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
M.R.I.F. M.N.I.F.
Industrigt. 59 - OSLO 3 - Tlf.* 607880

Torvald Klaveness
Skipsrederi
Postboks 2447 S

OSLO

FONAS Fabrikker a.s
Postboks 4225 - Telefon 234090

o S L O

Godt utvalg i fotovarer
Moderne ny platebar

Vegel's Bokhandel
Papir - Musikk - Foto
JESSHEIM - Telefon 1450

ELEKTROKEMISK AfS

ELKEMHUSET

Postboks 5430 - Majorstua

O S L O 3 - Tlf. 46 68 70

..SYMBOLET PÅ KVALITET.

Utenbordsmotorer i toppklasse
3 Yz - 4,4 - 6,6 - 9,9 - 20 - 35 - 45 - 55 - 75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OS LO 1 - Tlf. 420980

Trondenes Sparebank
HARSTAD

H. Sundems Bokhandel

«Sundemgården», Storgt. 12
Bøker - Papir - Foto

BODØ

Vi er spesialister når det gjelder

KONVOLUTTER
Norges største og Skandinavias

mest moderne fabrikk, leverer
Deres konvolutter i alle format og

kvaliteter, med og uten trykk..
~ HARALD

LVCHE & CO. A.S

TLF. 837970 DRAMMEN

Benytt

Halse og Harkmark Sparebank
MANDAL

Banken like ved postkontoret

Knut Torgersen

Murmester- og Entreprenørforretning

Nordlivn. 34 - STABEKK - Telefon 537582

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81 126 - LEVANGER

Harald Jacobsen
MURMESTER

TEIE - Telefon 20335
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HAMAR: Hamar og Omegn Døveforening.
Formann: Arne Olsen, Folkestads
gate 22, 2300 Hamar.

OSLO: Oslo Døveforening, Sven Bruns
gate 7, Os70 1. Formann: Alf Olsen,
Agmund Boltsvei 41, Oslo 6.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Døve
forenino· Formann: Ragnar Woll,
Hågenstad, 3022 Solbergelva.

VESTFOLD: Vestfold Do'veforening. For
mann: Jørgen Bjerg, Greveveien 66,
3250 Larvik.

TELEMARK: Tr.lemark Døveforening,
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NORD-TRØNDELAG: Nord-Trøndelag
Dønforening: Formann: Jorulf Hjul
atall, 7500 Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland k,·. Døvefore
ning. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, 8690 Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Døveforening. For
mann: Ludvik Kilaen, Otto Sverd
rupsvei l, 8000 Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegn Døveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
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Formann: Leif Henriksen, Borggt.
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SOS/ALM / N ISTE.R
med innsikt

Det har dessverre ofte vært slik at vi her i bladet har funnet det påkrevd
å rette kritikk mot myndighetene. Kritikken har ganske sikkert vært
berettiget. Som regel har kritikken dreid seg om det forhold at myndig
hetene synes blottet for forståelse hår det gjelder de hørselhandikaptes
situasjon - manglende evne og/eller vilje til å sette seg tilstrekkelig grun
dig inn i sakene, rådspørre dem som det i første rekke gjelder - og gjøre
noe for å rette på forholdene. For dem som arbeider innen døveorganisa
sjonen har det stadig vært fortvilelse over hvor lite myndighetene har
vist av forståelse. Vi har følt oss som samfunnets stedbarn og har vært
henvist til en fast plass bakerst i køen.

Det er på denne bakgrunn en helt uvant situasjon som er oppstått i og
med at Sosialdepartementet på sitt budsjett for inneværende år har ført
opp et betydelig beløp til døvesaks-formål. Riktignok er det langt fra at
Norske Døves Landsforbund har fått innvilget sine søknader fullt ut,
men likevel. .. Forbundet er ikke bare kommet på «talefot» med topp
folkene i Sosialdepartementet, men har møtt en forståelse og en positiv
vilje som må kunne betegnes som ganske enestående. Sosialministeren,
statsråd Aarvik, og hans nærmeste medarbeidere i departementet synes
å forstå de hørselhandikaptes problemer i en utstrekning som vel mang
ler sidestykke på et så høyt plan. Det har i sannhet gitt grunnlag for
optimisme!

Og sosialminister Aarvik nøyer seg ikke med bare å uttale seg om de
saker som sorterer under hans departement. I et foredrag nylig kom han
også inn på undervisningsforholdene for de funksjonshemmete. Han ut
talte at det er et berettiget krav at de funksjonshemmete blir sidestillt
med alle andre når det gjelder undervisningstilbud. Han gikk så langt
som til å hevde at de funksjonshemmete bør få et bedre skoletilbud enn
andre, ettersom det er gjennom intensivert opplæring disse kan vinne
over sitt handikap, så de kan bli i stand til å konkurrere på like fot
med andre. - Selvsagt! sier vi, men dette standpunktet har så visst ikke
vært ansett som noe selvsagt hos våre mynd.igheter. Det er vel tvertimot
den alminnelige mening at de handikapte er blitt forsømt gjennom gene
rasjoner - at skoletilbudene så langt fra er i samsvar. med det syn stats
råd Aarvik forfekter - et syn som for øvrig deles av alle som arbeider
for og blant funksjonshemmete.

Måtte bare statsråd Aarviks syn vinne fram i regjering og storting. Ut
byggingen av spesialskoleprogrammet vil riktignok kreve 200 millioner;
men hvor det er vilje, er det også vei!

Th. S.
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Olaf Hassel som n01'dlysjotogmf på Meteorologisk Institutts takplattfor'm i 1960.

den døvfødte norske bondegutten som er blitt

meteorolog-fullmektig med verdensry blant astronomer

Jeg hadde håpet at jeg skulle
kunne feire min 70 års dag uten for
stort oppstuss, men da jeg har fått
inntrengende oppfordring fra Tegn
og Tale's Oslo-korrespondent om å
fortelle min livshistorie, synes jeg
at jeg bør etterkomme ønsket. Kor
respondenten understrekte at min
historie vil kunne virke inspirerende
på mange unge døve av i dag, og jeg
håper at hun har rett.

Riktignok har mitt navn ganske
ofte vært nevnt i forskjellige døve
blad og aviser, men selv har jeg levd
stille og tilbaketrukket. Det er ikke
ofte jeg har avlagt besøk i døvefore
ningene, og det er ikke så mange jeg
har fortalt om mine særegne inter
esser og mitt arbeid gjennom årene.
Mitt håp er at ingen vil oppfatte
denne min beretning slik at jeg er
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barnslig stolt av meg selv - men
innse at det kanskje ikke ville være
riktig om min vel noe uvanlige livs
historie skulle følge meg i graven og
også forbli ukjent for mine døve
skjebnefeller. Selv leser jeg alltid
med interesse om andre døve som
klarer å overvinne de problemer som
deres handikap forårsaker. Jeg håper
også at min livshistorie vil kunne in
spirere og oppmuntre unge døve til
pågangsmot og tro på sine mulig
heter, slik at de kan nå så langt som
deres evner tilsier - til glede både
for dem selv og deres pårørende.
Først og fremst gjelder det om ikke
å være motløs - og om ikke å gi opp
når vanskelighetene melder seg.

*
Jeg er født på bondegarden Store

Hassel i Øvre Sandsvær, nå inn-

lemmet i den nye storkommunen
Kongsberg.

Min mor trodde at jeg ble døv i
ett års alderen etter rachitis (engelsk
syke), men selv er jeg ganske sikker
på at jeg er født døv. (På annet sted
i dette nummer forteller Hassel noe
av det han husker fra sine første
barneår. Red.)

I årene 1907-1915 gikk jeg på
døveskolen i Oslo, den gang het den
Kristiania offentlige skole for døve
og lå i Ullevålsveien 72, nå Norges
Veterinærhøyskole. Her lærte jeg
også snekkeri og skomakeri. Etter
en god natts søvn før min 13 års fød
selsdag, fikk jeg lungebetennelse,
som var en helt annen alvorlig fore
teelse den gang enn det er nå med
våre dagers medisiner. Jeg kom på
Rikshospitalet. Lungebetennelsens



femte dag (krisedagen) bleavgjø
rende for liv eller død, men jeg sto
det altså over.

I min sommerferie 1914 brøt første
verdenskrig ut, 1. august. Usikker
heten her hjemme i Norge førte til
at døveskolens ferie ble forlenget til
midten av september. Men i denne
lange ferien hadde jeg fått en ny
interesse.

Før ferien hadde jeg kjøpt en liten
bok for gutter aven eldre skole
kamerat, som før hadde gått på fol
keskole. Det var en bok som interes
serte meg. Den inneholdt bl. a. et
kart over stjernehimmelen. Jeg til
bød 25 øre for boken, men han ville
ikke selge. Først da jeg kom opp i
60 øre, ble boken min.

I de mørke høstkveldene begynte
jeg så å orientere meg på stjerne
himmelen ved hjelp av kartet i bo
ken. Etter sløyden en mørk oktober
kveld, møtte jeg skolestyrer Ander
son i skolens alle, og jeg viste ham
da en underlig diffust lysende komet
i stjernebildet Karlsvognen, som jeg
et par måneder tidligere hadde lest
om i avisen hjemme.

Da jeg skulle utskrives fra døve
skolen i 1915, ville skolens styrer at
jeg skulle gå på tegneskole eller få
plass i Norges Geografiske Oppmå
ling for å utdanne meg til karttegner.
Men min far bestemte at jeg skulle
være hjemme på garden for etter
tiden.

Under verdenskrigen 1914-1918
var det spent situasjon og vanske
lige forhold i Norge - dyrtid, mat
rasjonering og mangel på en rekke
varer som kull, koks og olje. Og.
mine framtidsutsikter virket håpløse
enda i flere år etter krigens slutt.
Fra 1921 til 1939 var det nedgangs
tider for norsk industri, som stanset
eller gikk med innskrenkninger, f.
eks. 3 dagers arbeidsuke. Tusenvis
av arbeidere ble oppsagt og
måtte gå arbeidsledige.

Tiden falt meg lang hjemme på
garden, men jeg fant ut at jeg måtte
forberede meg på en framtid. Først
gikk jeg inn for å utvide mine skole
kunnskaper ved å lese mine hørende
brødres skolebøker.

Men jeg hadde heller ikke mistet
interessen for stjernehimmelen. Jeg
kikket stadig på stjernene med min
fars gammeldagse dobbeltkikkert.
Deretter fikk jeg i et par år låne
min fetters langkikkert. Selv hadde
jeg ikke penger til å anskaffe meg
kikkert. Jeg hadde lest i avisen om
en norsk astronom på Dombås, som
hadde fått penger av Nansenfondet

I forbindelse med at Olaf
Hassel 12. mai fyller 70 år, har
vi fått overtalt ham til å for
telle sin livshistorie. Det er be
retningen om en bondegutt
som fikk en meget uheldig
start i livet - født døv - og
med bare 8-årig døveskole som
plattform for en karriere. Men
med utrolig viljestyrke og seig
utholdenhet har Olaf Hassel
kjempet seg fram gjennom et
terreng som for alle måtte sy
nes fullstendig ufarbart - fram
til verdensberømmelse og en
stilling som meteorologfull
mektig ved Meteorologisk In
stitutt.

Det bør tilføyes at Olaf
Hassel i alle år har stått i in
tim komtakt med sine skjebne
feller. Han har hatt en lang
rekke verdifulle artikler og
debattinnlegg i Tegn og Tale,
har deltatt i landsmøter og
kongresser. Av tillitsverv kan
nevnes at han i ca. 20 år har
sittet i styret for Hjemmet for
Døve og i Døves menighetsråd
i Oslo. Fra 1943 har han sittet
i departementets rådgivende
komite for den geistlige be
tjening av døve.

Red.

til kjøp aven stor fransk stjerne
kikkert etter at han hadde oppdaget
en ny stjerne i mars 1912. Da tenkte
jeg at også jeg kunne få tak i en
slik kikkert, hvis jeg som den første
i hele verden kunne oppdage en ny
stjerne eller komet.

10. juni 1918 fikk jeg en skuffelse,
da jeg så i avisen at en svensk stu
dent hadde oppdaget en ny og used
vanlig stor stjerne 6. juni. Jeg kunne
selv ha oppdaget denne stjernen hvis
jeg ikke den kvelden hadde nøyd
meg med å se opp på de fåtallige syn
lige store stjernene i den lyse som
mernatten før jeg gikk til sengs. Med
mismot så jeg nå den nye stjernen
flere sommernetter før den etter
hvert ble lyssvakere og ut på høsten
forsvant.

Et år senere oppdaget jeg i kik
kerten en ukjent komet uten hale.
En astronom i Oslo gratulerte meg,
men han fortalte at kometen først
var blitt sett aven amerikaner ved
navn Metcalf.

24. august 1920 kl. 22 ble jeg over
rasket ved synet aven ukjent stor
stjerne i stjernebildet Svanen, men

jeg skjønte at noen i utlandet måtte
ha oppdaget den et par dager før
meg. Jeg hadde hatt overskyet vær
da en engelsk meteor-observatør
hadde oppdaget den som en lyssvak
stjerne 21. august, før den ble større.
Igjen hadde jeg mistet sjansen til en
belønning så jeg kunne skaffe meg
en stor kikkert.

26. april 1921 fant jeg igjen en
ukjent lyssvak komet på nordhim
melen, men en astronom ved navn
Reid i Sør-Afrika hadde oppdaget
den 3-4 uker før den ble synlig i
Norge da den dukket opp over nord
horisonten. - Astronomen Einbu
skrev i sin månedlige avisartikkel at
jeg oppdaget kometen med et in
strument som jeg selv hadde kon
struert av brilleglass.

Til tross for at jeg til stadighet
fortsatte å tråle stjernehimmelen,
lyktes det meg ikke å oppdage noe
av betydning før 18 år senere! En
av mine brødre bemerket at min store
interesse for stjernene ikke førte til
at jeg fikk noe igjen for strevet. Ja,
det syntes som en ørkenvandring ...

En astronom i Oslo sa at jeg først
måtte lære matematikk. Jeg sa da til
en hørende bror at astronomiske
beregninger var vanskelige for meg,
slik at jeg måtte lære matematikk.
Han svarte at matematikk var for
vanskelig for meg, og at jeg som døv
ikke ville kunne lære det. Da det
ikke var andre utveier, meldte jeg
meg på et kurs ved Norsk Korre-

HVA ER NORDLYS?

Enkelte vinterkvelder viser nord
lyset seg som en rolig, matt lysende
bue på nordhimmelen. Senere opp
løser buen seg isterkere strålebunter
som stiger høyere og bølger østover
eller vestover, som om de blir ført
bortover av vinden.

Ofte lyser nord lyset sterkere og
får vakre farger - gulgrønt, rødt,
blått og fiolett. Enkelte ganger kan
vi se en nord lyskrone med praktfu Ile
farger rett over hodet på oss. Den
går over ti I svakere nord lyståke og
forsvinner senere på natten.

Nordlyset framkommer ved at det
strømmer elektroner ut fra solen.
Når elektronene treffer lufthavet på
nattsiden av Jorden i høyde fra ca.
100 til 1000 kilometer, oppstår de
forskjellige varianter av det som vi
kaller nord lys.

O.H.
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Hassels selvkonstruerte stativ med to kikkerter og søkere foran to kinofilm-opptakere med
påmontert felles håndtale mellom to sveiveT, til dobbelt-opptale av den totale solfoTmøTleelsen
29. juni 1927 om mm·genen.

spondanseskole, og jeg lærte mate
matikk uten særlige vanskeligheter
i løpet av et halvt års tid. I de to
etterfølgende år tok jeg korrespon
dansekurs i norsk og dobbelt bok
holderi ved samme skole. Det
fantes dessverre ikke noen fortset
telsesskole for døve.

I en almanakk for året 1919 skrev
professor Carl StørrneI' om nord
lyset, og han ba om meldinger fra
folk i Sør-Norge som hadde iakttatt
merkelig nordlys. Jeg sendte noen
skisser av nordlysformer blant stjer
ner til professoren, som karakteri
serte mine observasjoner som nøy
aktige og verdifulle. Jeg fortsatte å
sende ham melding om nordlysob
servasjoner, og jeg fikk ofte takke
brev fra ham, hvor han betegnet
mine bidrag som ytterst verdifulle!
Til slutt tilbød han meg honorar for
å fortsette, og det gledet meg selv
sagt.

På nyåret 1937 flyttet jeg og
leide et rom hos en småbruker uten
for Hokksund. En natt var jeg ute
og fotograferte nordlyset fra låve
broen. To naboer la merke til meg
og undret seg over at jeg gikk fram
og tilbake på låvebroen. De fant det
mistenkelig, gikk nærmere og ropte
til meg. Da jeg heller ikke svarte,
fant de det best å varsle lensmannen,
og de sprang bortover veien til nær
meste telefon. Halvveis møtte de en
telegrafist, som var på hjemvei etter
nattjeneste på stasjonen. Som nabo
til småbrukeren hadde han nylig
fått kjennskap til min døvhet og

mine nattlige observasjoner. Tele
grafisten kunne nå forklare det hele,
og det endte med en god latter for
alle, også for meg, da jeg fikk vite
om det en uke senere av småbru
keren.

En natt i januar 1940 var det 33
kuldegrader da jeg var ute og foto
graferte nordlyset. Dagen før hadde
jeg fått låne finnesko (pelstøfler) fra
professor StørrneI'. - En januarnatt
fra kl. 17 til neste dags morgen kl. 7
tok jeg 395 bilder av et veldig nord
lys i rød og grønn farge med to spe
sielle apparater for nordlysfotogra
fering på stativer. 6 fotografier
kunne tas på samme plate på
under et halvt minutt eller opptil
1-2 minutter. Etter hver ekspone
ring måtte jeg forskyve objektivet
rundt langs kantene av den 6 x 12 cm
fotografiske glassplaten i k2.setten.
Selv framkalte jeg de mange gl2.ss
platene med 6 bilder fm hver av
dem. Det krevde mye etterarbeid
før jeg til slutt sendte det hele til
professor StørrneI'.

Høsten 1926 kunne jeg endelig
kjøpe en stor, kostb2.r stativkikkert,
etter å ha spart opp penger. Det var
en stor begivenhet for meg!

Under den totale solformørkelsen
29. juni 1927 om morgenen befe..nt
jeg meg på Ål for å tz. opp dobbelt
kinofilm gjennom en stor og en
mindre kikkert på et av meg spesi
elt konstruert stativ. Jeg hadde fått
100 kroner fra Nansenfondet til for
målet. Dessverre regnet det flere
dager i forveien, og oppklaringen tok

til 3 timer for sent, etter at solfor
mørkelsen var inntruffet kl. 7.30 om
morgenen.

J eg leste i en bok om Fridtjof
Nansens dristige plan for den fast
frosne «Fram»s drift med isen over
Nordpolen, og dette inspirerte meg
til å legge en eller annen plan. I en
bygdebok leste jeg om innsjøers
ukjente bunnformasjoner og dybde
forhold. Jeg fikk lånt et loddeappa
rat av professor Kaare Strøm, og
med dette loddet jeg dybden på over
900 steder i Fiskumvannet og
Eikern (øst for Kongsberg) i 1932-33.
Bygdefolk sa at Eikern var «bunn
løs», og min far hadde anslått dyb
den til 300 meter. Jeg fant imidlertid
ikke større dyp enn 154 meter. Jeg
tegnet dybdekurver med dybdetall
på kart som senere ble offentliggjort
i en Drammens-avis og i Norsk Geo
grafisk Tidsskrift. Jeg har også ut
målt og beregnet innsjøenes flate
innhold og antall millioner liter vann
i d'em, m. v. Mine foretagender in
teresserte professor Strøm, som sør
get for bidrag fra Nansenfondet til
nøyaktige temperaturmålinger på
alle dybder i de to innsjøene gjen
nom halvannet år i 1934-35.

Like før og etter verdenskrigen
1939-1945 loddet jeg dybdeforhol
dene i noen av Telemarks innsjøer:
Norsjø, Heddalsvannet og den lange
Tinnsjø, sammen med enkelte mo
torbåteiere på oppdrag av professor
Strøm. Særlig strevsomt var det å
drive loddingen på tvers av Tinnsjø,
fra Tinnoset til Atrå. Det største
dypet jeg målte, var på 404 meter!
Det tok 7 minutter å sveive det
tunge blyloddet opp fra bunnen. En
av motorbåteierne hadde en blind
søster, Åsta Andersen, som var i
18 års alderen. Jeg hilste på henne
i deres hjem. Hun var særlig flink
på blindeskolen ved Trondheim. Da
Åsta hørte om min døvhet, skrev
hun med sin skrivemaskin at hun
ikke trodde at hun kunne overleve
hvis hun ble døv. Jeg unnlot å si
henne at blindhet ville vært verre
for meg enn døvheten. Åsta fortalte
at hun en dag hadde vært sammen
med den blind-døve Anna Forsberg
i Sarpsborg (nå enkefru Leivestad
på Nordstrand). Den blind-døve
Anna viste et livsmot som burde
være andre et eksempel, skrev Åsta.

Krigsårene med mangel på bensin
forhindret at jeg kunne fortsette
dybdemålingene i Tinnsjø i 6 år.
Etter krigen var også motorbåten
til Åstas bror ubrukelig. En student
fra Kongsberg fortsatte isteden må-
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lingene, og han fant et største dyp
på 465 meter. Dermed ble Tinnsjø
registrert som Norges nest dypeste
innsjø etter Hornindalsvannet nær
Nordfjord, Europas dypeste innsjø,
som er 514 m dypt.

Istedenfor Tinnsjø loddet jeg da
opp Bandak og fant et største dyp
på 284 meter. Motorbåteieren som
hjalp meg i Lårdal var far til den
døve snekkeren Kristen Strand.

Høsten 1934 var det i København
utstilling av nordiske døves arbei
der. Ved siden av den norske avde
lingen stillte jeg opp en modell av
store stjerners beliggenhet i him
melrommet i forhold til solen og
Jorden. I et 3 x 3 x 3 meter kabinett
med svarte vegger og tak, hengte jeg
opp hvite kuler med svart snelle
tråd i forskjellige lengder, med
stjernenes navn og avstand fra solen
i antall lysår. En dansk astronom
som besøkte min utstilling, anbe
falte en avis å fotografere stjerne
modellen og skrive om den. Kong
Christian X besøkte utstillingen og
håndhilste på meg. J eg så at
han også håndhilste på en dansk
blind-døv pike, Lilly Jensen, og
hennes lærerinne. Det virket som
om gråten satt i halsen på kongen
ved møtet med den blind-døve
piken. (Forts. i neste nr.)

Olaf Hassel i sitt observatorium året 1928, med stor stjernekikkert og andre instrumenter.

Fra Olaf Hassels barndom
Kan huske fra han lå i vuggen!

I et fødselsdagsselskap på Vest
landet fortalte en gammel mann sine
gjester at han kunne huske at han
som spedbarn satt i en barnevogn
ute, da det begynte å snø. Det var
første gang han så snø som kom da
lende ned fra himmelen, og han
ville gjerne spørre hva det var, men
han hadde ikke lært å tale. .. Dette
kom i avisen, hvor det ble gitt ut
trykk for at den gamle mannens hu
kommelse var helt enestående. I
min familie var det den alminnelige
mening at folk ikke kan huske noe
fra sitt liv før 4-5 års alderen.

Selv husker jeg godt at jeg våknet
i vuggen og så litt av den merkelige
verden omkring meg i soverommet.
Jeg så dagslyset sive inn fra et
vindu 1-2 meter til venstre for meg.
Himmelen virket hvit, så det var
antakelig skyet oppholdsvær. (Eller
muligens var det blå himmel. Viten
skapen sier at spedbarna er farge-

blinde, at de først i 4-5 års alderen
begynner å skjelne fargene). - Der
etter husker jeg at en storebror, som
den gang var 5 år gammel, kom
bort til høyre side av vuggen
og stirret på meg. Antakelig sa han
noen ord, men jeg kan ikke huske
at jeg hørte noen lyd - jeg er visst
nok født døv. Han vugget meg en
stund, og jeg kjente vuggemeiene
knirke mot gulvet. Jeg kunne ikke
føle at jeg hadde andre legemsdeler
enn hode og bryst. Jeg så at min
bror etter å ha vugget meg krøp opp
i sengen sin igjen med bare føtter.
Jeg følte bare velbehag og sovnet.

Fra tiden senere kan jeg huske at
jeg kunne stå på gulvet og se på
far og mor. Da må jeg ha vært i ett
års alderen. Videre husker jeg at jeg
ble båret på armen aven hushjelp
ute på gardsplassen, hvor en svart
glatthåret hund stanset og snuste på
marken.

Jeg husker også at min 2 år yngre
bror lå og diet ved min mors bryst
i soverommet, og jeg husker godt
at jeg første gang hadde en drøm,
antakelig i 3-4 års alderen.

En kald vinterdag i 3 års alderen
sto jeg og min to år yngre bror foran
en åpen ovnsdør og varmet oss. Bak
oss satt mor. Da jeg kom for nær
ilden, ble mitt barneforkle antent.
Jeg så at ilden blusset oppover mot
mitt ansikt. Far, som lå og hvilte
på sengen, får da fram og fikk sluk
ket ilden med sin hånd.

I 5 års alderen kom en dag min
far med en melkevogn fra Kongsberg.
J eg ville prøve å komme meg opp
på vognen, men jeg falt og ble over
kjørt av vognens tunge bakhjul. Far
gikk ved siden av hesten, og han så
meg ikke. Jeg tidde stille. Jeg verken
skrek eller gråt, og ingen fikk vite
om overkjørselen.

Med henvisning til ovenstående,
spurte jeg i en Oslo-avis og
i et dansk døveblad om noen av
leserne kunne huske noe fra sitt liv
før ett års alderen, men jeg har ven
tet forgjeves på svar. Kan noen av
Tegn og Tale's lesere fortelle noe fra
sin tidligste barndom? Det vil sikkert
ha stor interesse. Olaf Hassel.
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Nedenes Sparebank
ARENDAL

Forvaltningskapital ca. 105 mill. kr.
Avdelingskontorer: Eydehavn, Mykland og Øyestad.

Fiskmatcentralen - Hedvig Hauan
Tlf. 422443 - 421713 - 416443

Fiskhallen - OSLO 1

GULU TREVAREFABRIKK
(Brødr. Grødem)

BARKAKER - Telefon 29144

Spesialitet:
Ventilasjonsvinduer for

driftsbygninger for landbruket

Alt;
BYGGEVARER - MALERVARER

få r De greiest i

JERN BYGG OG FARVE AfS
Idrettsvegen 9, Ski - Tlf. 862488 - 862441

Filial: Nord byvegen

Avd. for bil-lakk - maling - tapeter
Tlf. 861471

AfS LØWENER, MOHN
Vitaminvn. 6 - OSLO 4

Avdelingskontorer i:
KRISTIANSAND S. - BERGEN
TRONDHEIM - TROMSØ

Maskiner - Verktøy - Brannutstyr
Vernemateriell - Bilverktøy

Trucker

AKSJ ESE LSKAPET SM ICRIS

AKSJESE LSKAPET SM ISTAL

TH. SMITH-CHISTENSEN

Vi leverer ferdigbetong og mørtel
fra eget blandeverk

FOLLO FERDIGBETONG AfS

Industrivegen. SKI - Tlf. 862683

Walter Thorvalclsen
VIKSFJORD st. - Telefon Larvik 98475

Alt i stein - Fleste sorter

Sagede plater i monumenttykkelser



De tunghørtes
situasjon

,.-._---.._-------------------------..._---_........,

Konsulenter for døve
Ved hjelp av midler bevilget fra Sosialdepartementets budsjett skal Norske

Døves Landsforbund fra sommeren 1968 opprette to stillinger som konsu
lenter for døve således:

l konsulentstilling med kontor i Oslo og med Østlaudet som arbeids
område.

l konsulentstilling ved forbundets kontor i Bergen og med Vestlandet
og Trøndelag som arbeidsområde.

Det er her tale om helt nye stillinger som vil by på krevende, men samtidig
interessante arbeidsoppgaver blant landets omlag 2.500 døve.

Det vil ved tilsetting bli lagt vekt på sosial innstilling og på åpen og vennlig
framferd. Det forutsettes videre vilje og evne til å beherske de døves tegnspråk.

Vedkommende som blir ansatt, må sette seg inn i visse deler av landets
sosiallovgivning.

Også døve personer kan søke stillingene.
Nærmere opplysninger om stillingene og deres arbeidsområde og lønns

betingelser kan fås ved henvendelse til forbundets sekretær, Albert Breiteig.
Skriftlig søknad med attestkopier og oppgave over utdanning og praksis

sendes Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen, innen
l. mai 1968, merket (,konsulent.>.

Red.

•

-

-

-

-
Ja, hvor er ungdommen? Hvor

er alle de flinke døve tegnerne? Og:
Bør ikke tegnelærerne ved døve
skolene også være våkne og opp
muntre sine elever til å delta i våre
tegnekonkurranser?

Vi håper på bedre deltakelse neste
gang.

Abonner på
TEGN og TALE

Sissel Gillebo, Børstad Alle 5d,
Hamar, er oppnevnt som ny kom
misjonær for «Tegn og Tale» i Hamar
distriktet etter Henrik Hansen, som
er flyttet til Trondheim.

Sissel Gillebo tar altså nå imot
kontingent for bladet, og vi håper
at hun får det travelt. Både gamle
og nye abonnenter kan lettvint be
tale og bestille bladet ved å hen
vende seg til henne.

Ny kommisjonær
på Hamar

SISSEL GILLEBO

. -- ..-. - .-Lo. •

Ingen tegnepremie

hører alt. Det er dumt, for det opp
dages jo snart, at de ikke hører. Det
er også mange eldre som sovner når
TV riktig kommer i gang.

Det blir oppgitt forskjellige tall for
hvor mange som hører dårlig. Jeg
tror det er mange flere enn de offi
sielle tall.

J eg tror alle som hører dårlig vil
være glade når TV vil vise at munn
avlesing hjelper, og jeg tror også de
vil glede seg over god teksting.

Med hilsen, Edvard Svanøe.
(i «Hørselverneb0.

Da fristen for innsending av teg
ninger til forsiden av «Tegn og
Tale»s påskenummer utløp, var det
bare kommet en eneste tegning, og
den fant vi ikke brukbar. Den var
for øvrig innsendt aven mann på
65 år, så vi må spørre: Hvor er ung
dommen? Så kom en tegning til,
etter fristens utløp, innsendt aven
mann på ca. 60 år. Den var bedre,
men vi syntes at den var for blek og
spinkel, så vi ble enig om å bruke
statsminister Borten og Knut Sy
vertsen denne gang.

Herr redaktør!
Da jeg var 65 år begynte jeg å

høre dårligere. Jeg meldte meg inn
i Oslo og Omegns Hørselvern, kjøpte
høreapparat og hørebriller, og deltok
66 år gammel i munnavlesingskurs
hos døvelærer H. Kluge, og studerte
hans «Veiledning for Tunghørte»,
utgitt av Tunghørtes Vel i 1936.

Senere har jeg anskaffet meg led
ninger med spesielle hodetelefoner
for radio og TV.

80 år gammel tok jeg et nytt
munnavlesingskurs.

I dag er jeg 85 år. Uten høreappa
rat kan jeg ikke snakke med noen,
og hører intet i radio eller TV.

Med høreapparat kan jeg snakke
med folk som taler tydelig og som
viser munnen tydelig, og med munn
avlesing og ledning med hodetelefon
kan jeg følge nyhetene på bokmål
i TV.

Sitter jeg sammen med flere som
snakker, forstår jeg bare ett ord av
og til. Sier jeg noe, risikerer jeg å
snakke i munnen på en annen, og
det blir alltid meget unådig tatt opp.

Nynorsk, svensk, dansk og andre
språk har jeg vanskelig for å forstå.

Jeg interesserer meg ikke for ly
rikk, sang, musikk eller teater. Jeg
hører praktisk talt kun på nyhetene
i TV. De er som regel flinke til å tale
tydelig, og til å vise hvordan mun
nen beveger seg. Jeg er glad når det
er tekst på bokmål.

Det generer meg allikevel ikke å
høre dårlig. Jeg har aldri hatt det
så godt som nå.

Jeg er glad i å spasere i byen, f. eks.
se på Gamle Aker kirke eller Munchs
bilder, og kanskje ta en tur innom
«Den flyvende Hollender» i Trond
heimsveien etterpå, eller på ski i
Frognerparken, rundt Sognsvann,
Bogstadvann, Frognerseteren, det er
nok å velge mellom.

Jeg er også glad i :røverromaner
og aviser. Finner jeg noe morsomt i
avisene, lar jeg ofte TV greie seg selv.

Men selvfølgelig er det kjedelig å
høre dårlig. En kan være en plage
for sine omgivelser. «Selskap» er det
verste jeg vet. Det må iallfall være
noe å røke og drikke, så en har noe
å hygge seg med når de andre prater.

J eg tror det er svært mange som
hører dårlig, men later som om de
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Flott prestasjon av døv 15-åring I Vestfold
Knut Syvertsen, Nykirke, oppnådde høyeste poengsum

som er gitt for en 4H~oppgave her i landet

Knut Syvertsen viser her utstillingen som ga ham 19 pomg.

Den 15 år gamle Knut Syvertsen,
«Bien» 4H-klubb, Nykirke, har fått
melding om at han har oppnådd den
høyeste poengsum som noensinne er
gitt for en 4H-oppgave her i landet.
For sin botanikk-oppgave har han
fått 99 av 100 oppnåelige poeng.

Oppgaven går ut på å samle et
visst antall planter, for hans ved
kommende 45 stk., fra 3 plante
samfunn. Plantene skal limes opp
på spesielle herbarieark og alt skal
samles i et herbarium. Ved siden av
herbariet skal en ha en arbeidsbok
hvor en skal fortelle om arbeidet og
det en har lært av oppgaven.

Knut har i hele sommer gått inn
for sin oppgave med glød og iver,
og han samlet bortimot det dobbelte
antall planter av hva han behøvde
til oppgaven, og alle var riktig be
stemt. I tillegg til oppgaven hører
en utstilling av hva en har lært av
oppgaven, og denne skal vises fram
på høstfesten. Også her viste Knut
at hans arbeid var meget godt gjen
nomarbeidet. Han stillte ut et stort
antall vekster, særlig cryptogame
planter som for folk flest kan synes
helt ukjente. Og det var ikke bare
tilskuerne som syntes at hans ut
stilling var storartet. Det samme syn

Vår-fest
i Oslo Døveforenings lokale,
lørdag 20. april kl. 19.

UNDERHOLDNING
OG MUSIKK

*
Pilkast - «Bingo»

*
Premie for bruneste fjes (etter
påske) for begge kjønn

*
DANS OG LEIK
Mineralvann og øl fåes kjøpt
Kaffe. smørbrød og kaker

Alle velkommen!
Entre kr. 5.- (kr. 4.- for medlemmer
1968) Arrangør:

Døves Spartsklubb. Håndballgruppa
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hadde også juryen, som bedømte
hans arbeid og ga ham 19 poeng
av 20 oppnåelige.

Tønsberg Blad, 13/1.

STATSMINISTEREN
GRATULERER

Statsminister Per Borten avla vi
sitt på 4H's fylkesfest i Vestfold,
hvor han roste det arbeidet 4H dri
ver og uttalte betydningen av at
ungdommen blir aktivisert på denne
måten.

Han benyttet også anledningen
til å hilse på Knut Syvertsen, be
undre hans botanikk-oppgave og
gratulere med det flotte resultatet.
(Bildet på forsiden av dette num
mer er fra visitten 15. januar, og
sikkert litt aven opplevelse for
Knut.)

- OG SA ER HAN DØV!
Det som ikke sto i avisen, er at

Knut Syvertsen er døv. Han har gått
på døveskolen i Holmestrand, hvor

han ble konfirmert i fjor. Ved kon
firmasjonen ble han overrakt en opp
muntringspremie fra Lars A. Hav
stads Minnefond for sin deltakelse
i den stilkonkurranse Norske Døves
Landsforbund arrangerte for elevene
ved døveskolene. Thor Gisholt re
presenterte for anledningen forbun
det og overrakte premien.

Vi vil benytte anledningen til å
gratulere Knut Syvertsen med den
flotte innsatsen i 4H-konkurransen.
Det bør bli en veldig inspirasjon for
ham selv og for mange andre døve.
Med den rette innsatsvilje og kon
sentrasjon viser det seg at døve kan
nå meget langt. Knut Syvertsens
innsats er et strålende eksempel.

Knut går nå på Alm skole, og så
håper han å komme inn ved yrkes
skolen i Bergen fra høsten av.

Gratulerer, Knut!

«Kelner. la meg få en tørr tallerken, det
er sølt vann på denne.»

«Vann?! Det er suppen!»



••••.. Sjakk•••
BERGEN-STAVANGER
3-2 I SJAKK

Jon Olafsson. Bergen, nytt navn
lynsjakk!

Lørdag 2. og søndag 3. mars møttes sjakk
spillere fra Bergen og Stavanger I Stav
anger. Denne gang gjaldt det den årlige
klubbkampen om «Vikingskipet», og Vest
landsmesterskapet I lynsjakk. Egentlig skulle
det vært arrangert i høst, men var altså
utsatt.

Bergen vant klubbkampen med 3 mot 2,
og dermed sitt 5. napp I, vandretrofeet.
Ifølge avtalen har Bergen med 5 aksjer vun
net «Vikingskipet» for godt. Det er ikke
meget å skrive om fra kampen. Kvalitets
messig var den meget svak. Her må nok
massevis av tren ing ti I.

Ved 1. bord vant E. Ohna over Alf
Sakariassen, etter at Alf i det 29. trekk
gjorde en unøyaktighet. Partiet mellom
Rasmus Rauset og Knut Høgset ved 2. bord
endte remis etter en 8 timers kamp. Halv
veis i partiet tilbød Rasmus remis, da begge
bondesti Ilinger ti Isynelatende hadde låst
seg fast, men Knut avslo tilbudet. Da Knut
senere mistet en løper i et mislykt forsøk
på gjennombrudd, foreslo han remis, som
Rasmus uten videre aksepterte. I og med at
Bergen på det tidspunktet ledet med 1
poeng, mente Rasmus at det var nok med
et halvt poeng for å sikre lagseiren ti I
Bergen. Partiet mellom Rolf Valla og Kurt
Aanestad var dessverre skjemmet av mange
grove feiltrekk. Det er tydelig at begge
spillere har mistet meget i spillestyrke si
den forrige klubbkamp, og det er ingenting
å si på at de ble enige om remis. Johan
Paulsen hadde den glede å kunne notere seg
for Stavangers eneste parti-seier i partiet
mot Jon Olafsson. Her var nok Jon helt
utenfor. Ved siste bord møtte Sverre Greb
stad vår gode idrettsvenn Arnulf Pedersen.
Åpningen ble ført i lynsjakktempo, og her
ble rutinen et avgjørende moment. Sverre
hadde den i behold, og Arnulf ble lurt inn
i en felle, dermed ett poeng til Bergen.

Alf Sakariassen-Eilif Ohna O -1
Knut Høgseth-Rasmus Rauset 0,5-0,5
Kurt Aanestad-Rolf Valla 0,5-0,5
Johan Paulsen-Jon Olafsson 1 -O
Arnulf Pedersen-Sverre Grebstad . O -1

Vi savnet her vår gode sjakkvenn, Leif Skjeie, '
som dessverre ble forhindret. Hans fravær
har nok en viss betydning for Stavangers
svake innsats I klubbkampen og særlig ,i
lynsjakkturneringen. For en gangs skyld
fikk Bergens-spillerne klaff og besatte 4 av
de 6 første plassene, nemlig 1., 2., 4. og
6. plass. Jon Olafsson dukket opp som troll
av eske, og sjokkerte lynspesialistene med
å lede under hele turneringen. Det var først'
i en av de aller siste runder at Eilif Ohna
klarte å innhente ham i poeng, men da var
det allerede for sent. Jori vant på kvalitet.
Av resultatlisten ser vi at det skillte bare
1 poeng mellom de 4 spillerne i toppen.

1. og Vestlandsmester 1967,
Jon Olafsson, Bergen 11 p. (61,50)

2. E. Ohna, Bergen 11 » (58,75)
3. Kurt Aanestad, Stavanger. 10» (52,50)
4. Rasmus Rauset, Bergen .. 10» (50,50)
5. Alf Sakariassen, Stavanger 9,5 p
6. Rolf Val la, Bergen 8,5»
7. Arnulf Pedersen, Stavanger 8 »
8. Knut Høgseth, Stavanger. 7 »
9. Ingvald Rondestveit, S. . 4,5» (14,25)

1O. Lars Berge, Stavanger " 4,5» (9,25)
11. Bjørn Jerstad, Stavanger. 3 » (5,50)
12. Terje Karlsen, Bergen.. 3 » (4,00)
13. Tormod Åsan, Stavanger 1 »
14. S. Grødem, Stavanger O»

God i vest

- sterk i vekst

Det kan være morsomt å kikke'lltt på
tidligere Vestlandsmesterskap i lynsjakk.
Av den oversikten som undertegnete har
for hånden ser en at Leif Skjele har vunnet
flest V.-titler, nemlig i årene 1962, 1963
og 1965. Rolf Valla i 1964 og Alf Sakariassen
i 1966. En savner her for 1960 og 1961.
Eilif Ohna var den første, nemlig i 1959.
En annen lynspesialist, Kurt Aanestad, vant
D.M. i 1964 og han er ellers premiert med
2. eller 3. plasser i de fleste lynturneringer.

På et møte etter avsluttingen av turne
ringen ble det oppnådd enighet om å fort
sette med en ny serie i kampen om et
vandretrofe som klubbene i fellesskap skal
kjøpe, og den første kampen skal spilles i
Bergen ti I høsten.

Oversikt over kampene om «Viking
skipet»:

1959: Stavanger - Bergen 2 -3
1960: Bergen - Stavanger 3,5-1,5
1961: Stavanger - Bergen 5 -O
1962: Bergen - Stavanger 2,5-2,5
1963: Stavanger - Bergen 3 -2'
1964: Bergen - Stavanger 4 -1'
1965: Bergen - Stavanger 2,5-2,5
1966: Stavanger - Bergen 1,5-3,5
1967: Stavanger - Bergen 2 -3

Eilif·

ARNA PRIVATBANK
Ytre Arna - Indre Arna

ASK0VBANKEN
Kleppestø - Ask - Follese

SUNNHORDLANDSBANKEN
Stord

VESTLAN DSBAN KEN
Filial Florø

VESTLANDSBANKEN
Filial Busstasjonen - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Eikeviken - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Knarvik - Isdalstø

VESTLANDSBANKEN
Filial Landås - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Paradis - Fana

VESTLANDSBANKEN
Filial Smiberget,
Fyllingsdalen - Bergen

Om Vestlandsmesterskapet i lynsjakk for
1967 er å si at interessen for lynsjakk frem
deles er på topp. Hele 14 spi Ilere deltok.

Stavanger-Bergen

*
2- 3 VESTLANDSBANKEN

SAMBANDSBANK FOR VESTLANDET
BERGEN
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(Fra Tegn og Tale april 1943)

markere sitt 25 års jubileum. Krig
og okkupasjon har satt sitt preg på
forbunds- og foreningsvirksomheten,
men en lever i håpet om lysere tider,
ser fram til fred og normale forhold,
da virksomheten innen døvearbeidet
kan bli tatt opp igjen i sin fulle
bredde.

Forbundsstyret består av: For
mann Helmer Moe, nestformann
Ester Pedersen, sekretær Thoralf
Strømme, kasserer Lunde Johansen,
styremedlemmer Nils Gjerstad og
Olaf Foss. (Av disse er det altså i dag
bare Olaf Foss som lever.)

Døveforeningen i Trondheim kan
bare ha møter i Døvekirken, da det
er forbudt å bruke brensel til slike
møter i foreningens egne lokaler.

Antallet elever ved døveskolene
har gått sterkt ned de senere årene,
fra ca. 350 til ca. 200. Dette skyldes
for en stor del at foreldre ikke vil
sende sine barn langt bort under de
usikre forholdene. Styrer Langåker
i Trondheim uttaler at det vil kom
me mange overårige elever når kri
gen er slutt, og at dette vil skape
store problemer for skolene.

Det er 50 år siden Norge fikk sin
første døveprest. Conrad Svendsen,
som fylte 80 år i august, deltar frem
deles daglig i arbeidet for de døve,
særlig på Hjemmet for Døve.

Dosent J. H. Akerman i Lund,
Sverige, har søkt et ledig professorat
i nasjonaløkonomi og finansrett.
Han er helt døv, men om hans viten
skapelige kvalifikasjoner hersker det
ingen tvil. Fra flere hold får han det
omdømme at han er en utmerket
foreleser med utpreget evne til å
fengsle sitt auditorium, og han har
innen det filologiske fakultet lenge
virket som lærer og eksaminator i
nasjonaløkonomi. Nå skal regjerin
gen avgjøre om han skal få profes
soratet. Han er eneste søker, men vil
regjeringen godta en som er døv?

Kirke- og undervisningsdeparte
mentet har påbudt at tunghørte barn
skal registreres, med tanke på even
tuell sær-undervisning. Styrer Lang
åker sier til «Adresseavisen» at denne
registreringen er svært påkrevd. Det
neste skritt bør være at de tung
hørte barna blir spesial-undersøkt av
lege. De av dem som ikke kan hjel
pes ved legebehandling, må inn i
sær-klasser i tilknytting til folke
skolen. Sluttelig må vi få en egen
tunghørtskole for hele landet. (Dette
betyr vel at vi nå kan feire 25 års
jubileum for opptakten til den inte
grerte undervisning her i landet.)

I

Arnulf Øverland.

om at de gode tradisjoner vil bli
holdt i akt og ære. Et godt grunnlag
er lagt, hvorpå det kan bygges vi
dere.»

Landsmøtet i Trondheim er på
grunn av den vanskelige situasjon
landet befinner seg i, utsatt inntil
videre. Isteden overveier forbundet
å holde et representantmøte for å

o

Du skal ikke selge for penger din næstes brød
Du skal ikke forråde ditt hjerte og ikke din elskedes skjød!
Du skal dø. når du volder død.

Noget er større enn dig. Der er bjerge med sne.
Der er dyrere ting enn ditt liv. Du skal kjempe for det!
Men du skal ikke trampe på den som er sunket i kne!

Du skal ikke stille dig op ved den rikes grind!
Han åpner sin kjøkkendør. Du skal ikke gå inn!
Du skal ikke selge sannhet. Den er ikke din!

Du eier ikke din bror.
Du skal ikke eie din nabos hjem og jord!
Du skal dele med nogen, når du har dekket ditt bord!

Du skal ikke bære sverd under hvite klær!
Du skal ikke si: Jeg er skyldfri! Si hvem du er!
Klædt eller naken røber du ditt begjær!

LOVEN

Du skal ikke elske alle, det volder besvær,
men tenke så langt du rekker på dem du står nær.
Og for din egen skyld skal du holde en annen kjær!

Du skal ikke dømme den som er sunket i slam!
Du skal si til ditt hjerte: Denne gang var det ham.
Og så kan du bøie ditt hode i sorg og skam.

Hedre din mor og ditt barn, at det hedrer sig selv,
så ikke dit barn blir en feig og forsiktig trell.
og han ikke må leve altfor lenge og vel!

Vi reiser tomhendt en dag. Du skal også avsted.
Berike ditt hjerte, så du kan ha noget med!
Vær tro mot din ungdom, så du kan gå bort i fred!

Din gjerning skal vidne for dig. din høire hånd
skal ikke visne i hansker og gylne bånd!
Hold ordet hellig, ti vit at ordet er ånd!

l

Forbundsformann Helmer Moe
skriver om Norske Døves Landsfor
bund 1918-1943, i anledning for
bundets 25 års beståen. Han slutter
slik: «Når vi nå til slutt vender blik
ket framover mot bedre og lykke
ligere tider og med tillit og fortrøst
ning tenker på forbundets virksom
het i framtiden, føler vi oss forvisset

Il ._OMO__._O_..-- -- •~
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Statsråd Egif Aarvik:

Samfunnet må tilpasses
til de funksjonshemmete

])ilzscnalia

11

Hagen. Siden 1945 har han uten
avbrudd hatt jobben som kasserer
og det vil da si at nå har han be~
gynt på det 23. året som forvalter
av de midler laget har til rådighet.
Nå kan det vel være at det rundt
omkring i lagene finnes dem som kan
vise tillike lang tjenestetid, men det
spesielle når det gjelder Hagen, er at
han har et betydelig handikap å
hanskes med. Hagen er nemlig døv
og talehemmet. Dette er i og for seg
en skjebne som en skulle tro ikke
inspirerte til noen innsats på idret
tens område, men med Hagen gjør
det motsatte seg gjeldende. I alle år
- det vil da si fra krigens slutt - har
han utført sin kassererjobb til alles
tilfredshet, og slikt skal en ta av
seg hatten for. Han er en tro tillits
mann som har gjort sitt og mere til
for at Hållingen idrettslag holder
virksomheten oppe, og han er stadig
like interessert. Så vidt vi vet, har
Hagen også deltatt mye på skyte
banen, og tidligere var han en god
fri-idrettsmann. - i sitt daglige virke
er han landpostbud, og aldri har vi
hørt at det noen gang har vært noen
misforståelser. Han gjør en stor inn
sats, og av medlemmer i Hållingen
har vi da også fått høre at de setter
overmåte stor pris på det arbeid han
har gjort og fortsatt gjør.

Ingvald Hagen trakk seg tilbake
fra vervet som kasserer i idrettslaget
ved siste årsskifte. Han er ellers en
ivrig friluftsmann, med fiske og jakt
som hobby.

Bladpengene for Tegn og Tale er kr.
15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1968, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, 5000 Bergen.

'KONTINGENTEN

-•• ••

50 AR
Ingvald Hagen, Høylandet i Nam

dal, fyller 50 år 25. april.
I «Trønder-Avisa», Steinkjer, sto

det for en tid siden følgende notis:

FØDT
Unni og Asbjørn Kjøsnes fikk en

datter 26. februar.

Trofast idrettslags-kasserer i 23 år.
Hållingen idrettslag er et virk

somt idrettslag, og det er ikke bare
tilfeldigheter som har skapt for
holdet. Skal et idrettslag kunne drive
sin virksomhet slik at det virkelig
oppfyller en misjon, trengs det til
litsmenn som er villige til å gjøre
en nnsats, og når det nå gjelder
Hållingen, er det spesielt en mann
vi vil trekke fram i lyset. Vi ten
ker da på lagets kasserer, Ingvald

funksjonshemmete få et bedre skole
tilbud, ettersom det er gjennom in
tensivert opplæring de kan vinne
over sitt handikap og konkurrere på
like fot med den jevne samfunns
borger.

Myndighetene har liggende et spe
sialskoleprogram som det vil koste
200 millioner kroner å utbygge. Hvor
fort dette kan skje, ville etter tale
rens mening fullt og helt avhenge av
hvordan en vil prioritere de forskjel
lige felter innen undervisningslivet.
Ellers understrekte statsråd Aarvik
at flaskehalsen innen omsorgen for
de funksjonshemmete i tiden som
kommer, trolig vil bli mangelen på
utdannet personell.

FORLOVELSE
er inngått mellom Wenche Angel

tvedt, Stord, og Bjørn Jerstad, Lura,
Sandnes.

,

- Spørsmålet er ikke bare om de
funksjonshemmete skal hjelpes til å
tilpasse seg samfunnet, men likeså
mye om ikke samfunnet i sterkere
grad skal tilpasse seg de funksjons
hemmete, sa sosialministeren, stats
råd Egil Aarvik, under et foredrag
i Bergen om omsorgen for de funk
sjonhemmete. Sosialministeren pekte
på at det ved utgangen av 1966 var
100.000 uføretrygdete i vårt land,
og av disse var en tredjedel belastet
med rent mentale skader. Han poeng
terte gjentatte ganger at medisinsk
hjelp til de funksjonshemmete må
ytes gjennom de kanaler som om
fattes av vårt ordinære helsestell.

Statsråden kom inn på de ærgjer
rige mål som nå foreligger når det
gjelder de funksjonshemmete, nem
lig å få disse mennesker til å funk
sjonere på nytt og føre dem tilbake
til samfunnslivet. Folketrygden vil
etter statsrådens mening innebære
et betydelig pluss for dem, dels på
grunn av større økonomisk ytelse og
dels grunnet mulighetene for rehabi
litering gjennom det tilbakeførings
apparat som er nedsatt i trygden.
Hovedhensikten med Folketrygden
i dette tilfelle er at de funksjons
hemmete skal vinne over sitt handi
kap og føres tilbake til vanlig erverv.

For øvrig skisserte statsråden opp
fire hovedproblemer når det gjelder
omsorgen for de funksjonshemmete:
Behandlingsmåten, undervisningen
og yrkesopplæringen, så en vernet
sysselsetting, og til slutt hensikts
messige boliger og transportmidler.
Hva angår den vernete sysselsetting,
opplyste statsråd Aarvik at det her
i landet er omkring 1000 vernete
arbeidsplasser, mens behovet ligger
på det tidobbelte. Han understrekte
at en må få arbeidsplasser hvor ar
beidsproduksjonen subsidieres av
Staten, slik at de ansatte kan få en
rimelig betaling.

Statsråden kom også inn på under
visningsforholdene for de funksjons
hemmete, og han mente det var~t

berettiget krav at disse var side
stillt med de tilbud som eksisterer
for alle andre. Han gikk så langt som
å hevde at i bunn og grunn bør de



Ringebu Sparebank

RINGEBU

VANLIGE
BANKFORRETNINGER

Septiktanker, gate- og gårdskummer,
havebassenger, ganghelter, sementrør
og monierrør m. m.

A.s Bakk Cementstøperi
Sørkedalen, OSLO - Tlf. 699064, 698860

Norsk og
utenlandsk
kryssfiner
Møbelplater
Sponplater

Afs OSTERHAUSGATENS H0VLERI'i
tRUASTUTSALG

OSTERHAUSGATEN 15-18

SENTER.B. 205855

SPESIALITET: INNVENDIGE PANELER

Fiberplater
Plastlaminat

Steinull - Papp,
spiker, stift etc.

•

REINKJØTT, ELG, RADYR, HJORT, VILT,

FJÆRKRE, LAKS, ØRRET, HUMMER

En gros

ODD BERG

TROMSØ

Telegr.adr.: «Oddship»
Telex 3533 - Sentralb. 1500

REDERI - SKIPSEKSPEDISJON
SKIPSMEGLER - SPEDISJON
ASSURANSE - REISEKONTOR

Agent for BENNETT'S REISEBURAU AfS

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

MUNKEOAMSVN. !i8 - TLF. 41 .22- O8L01

Kværnø Skomagasin A.s

TRONDHEIM

W. KØLTZOW A.S
BRYN, OSLO - Sentralbord 675583

Telegr.adr.: «Revileo»

BRØDRENE HANSSENS AUTO AfS

STANGEBY - NØTTERØY

Telefon 20208 - 23325

Forhandler for:

Fiat

A.s Ranheim Papirfabrik

L::A::LUND t
BYGGEARTIKLER OG JERN
CASPAR STORMSVEI 12 - OSLO 6

Telefon 670790



Bridge..turnering
Drammen-Oslo

Søndag 25. mars ble det holdt vennskaps

turnering i bridge i Drammen mellom Oslo
og Drammen. Denne turneringen gjaldt for

Drammens vedkommende som uttaking til

å representere Drammen i Nordisk mester

skap i Trollhattan. Sverige. til pinse. Og
antakelig vil en slik turnering finne sted

igjen i Oslo 28. april og bli uttakingstur

nering for Oslos vedkommende.
Resultatet av Drammens-turneringen ble:

Norske Døves Landsforbunds 50 års jubileum
Jubileet vil bli feiret med disse arrangementer:

Lørdag 18. mai 1968:
Kl. 13.30: Festmøte i Oslo Rådhus.
Kl. 15.00: Mottakelse på Bristol hotel, Oslo.
Kl. 19.00: Festmiddag i Mauriske Hall, Bristol hotel, Oslo.

Lørdag 15. juni 1968:
Kl. 19.00: Festmiddag i Haakonshallen, Bergen.

Lørdag 13. juli 1968:
Kl. 19.00: Festmiddag i Folkets Hus, Trondheim (i forbindelse med

landsmøtet 1968)

DE LEVER MER ENN 100 ÅR

Detaljerte opplysninger om arrangementene vil komme i neste nummer av
Tegn og Tale. Vi ber alle som er interesserte i å delta om at de foreløpig
reserverer tid til å delta.

j

1. Knut Smedsgård-Ragnar Woll. Dr. 271
2. Bernt Kjølleberg-E. Ziickerman, O. 268

3. Johan larsen- Arne Handberg, O. 266

4. Finn Johansen- Rolf Hansen. Dr 246
5. Hans Jensen-Reidar Brenden, O 242

6. Jacob Stagrim-R. Yalla, O 232

7. Johan Sol bø-Ro Nordsveen. O. . . .. 212
8. Ola Svare-Svein A. Peterson. O. . 210

9. Olaf Skoglund-Johannes Stenseth. O. 208

10.Jenny Skoglund-Per Hauklien. O./D. 202
11. Ola Hagen-Jacob Maureniusson, O. 199

12. Dagny Bjelland-Henry Lilljord, O .. 193
13. Svend Møller-Kåre Smedsgård, Dr. 181

14. Gunnar Jacobsen-Ragnar Fauske, Dr. 173

15. Halvor langeland-Osvald Olsen. Dr.142
16. Arne Holmgren-Arne Richardsen,

Drammen 121
R. W.

1nnbydelse til

smalfilm..
konkurranse

MOTTO: «15 METER»

Alle medlemmer av filmklubben
for døve i Oslo, og alle interesserte
som er medlemmer av døveforenin
gene rundt om i landet, innbys til å
være med i denne konkurransen.

Som motto har vi valgt «15 meter»,
og det vil si at det konkurreres om
den beste 8 mm film tatt opp på en
enkelt filmrull i sort/hvitt eller farge
film. Som motiv kan en velge opptak
fra foreningsliv, utflukt, skuespill,
tablå, ferie, tur, familieliv, dyreliv
og hva som helst. Det må brukes
bare en rull, og den må ikke klippes,
men en behøver ikke å bruke filmen
fullt ut. Det vil bli lagt vekt på at
«enden er god».

Deltakerne kan sende inn flere
filmruller til konkurransen, men hver
rull vil bli bedømt for seg selv og

må altså være «selvstendig» og
uklipt.

Medlemmer av Oslo-foreningen
som ønsker å delta, men som ikke
har egen opptaker, kan leie opptaker
av filmklubben, som har to stykker
til disposisjon.

Fristen for innsendelse av film er
satt til 1. oktober 1968.

Oslo Døves Smalfilmklubb, som er
en avdeling av Oslo Døveforening,
er arrangør av konkurransen, og alle
som er interessert i å være med.
også nybegynnere, kan henvende seg
til formannen, Olav Kristensen, og
få alle opplysninger og nødvendig
veiledning i bruken av filmopptaker.
Skriftlige henvendelser om nærmere
opplysninger kan også skje til sekre
tæren, Sven Braathen, Vetlands
veien 67 a, Oslo 6.

Vi håper det vil bli god deltakelse
i denne første konkurransen av dette
slaget. Deltakelsen er gratis, men
utgiftene må bæres av deltakerne
selv (film). Vi gjentar at filmene

ikke må klippes, og de må heller ikke
limes. Det gjelder å utnytte en 15
meters 8 mm film best mulig, uten
å «fuske». Prisen for en filmrull er
mellom 20 og 30 kroner.

Deltakerne behøver ikke å melde
seg til konkurransen på forhånd. De
kan bare sette i gang når som helst,
og dersom resultatet er godt, er det
bare å sende filmrullen til film
klubbens formann, Olav Kristensen,
Konowsgt. 43, Oslo 1. Filmen må
ha en tittel i begynnelsen, og husk
navn og adresse på avsenderen.

Framvising av de filmer som blir
premiert, vil antakelig foretas på
filmklubbens høstfest i Oslo.

Alle som driver med filming som
hobby, oppfordres til å være med i
denne interessante filmkonkurran
sen, med sjanse til å bli kåret som
«15-meter-mester». Premieringen vil
bli avgjort aven jury innen film
klubben.

Oslo Døves Smaljilmklubb.
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NYTT FRA FORENINGENE

JØRGEN BJERG ny formann

Vestfold Døveforening stifter
ungdomsklubb og hobbyklubb

•

Vestfold Døveforening holdt sitt ordinære
årsmøte i Sandefjord lørdag 10. mars. For
mannen, Helene Larsen, ønsket velkommen,
og hun holdt så en minnetale for Elia Larsen,
som var avgått ved døden.

Alf Melgaard ble valgt som dirigent, Marit
Melgaard som referent, og Signe Hantho og
Jørgen Bjerg som desisorer. Etter opptel
ling av de frammøtte med lemmene, erklærte
dirigenten årsmøtet for lovlig satt. Dags
ordenen ble godkjent uten bemerkning.

Arsberetningen: Dirigenten opplyste at
det antall lodd som foreningen hadde solgt
i Døves Volvo-lotteri 1967 skulle være
57.000, ikke 55.500 som det var oppgitt i
beretningen. Det framgikk for øvrig av be
retningen at det hadde vært et godt ar
beidsår, og det framkom ingen bemerknin

ger.
Regnskapene ble også godkjent uten be

merkninger. Det viste seg at foreningens
økonomi var god. Revisorene uttalte også i
sine kommentarer at det som tidligere år
hadde vært en glede å kunne konstatere at
regnskapene vitnet om en gjennomført
orden.

Budsjettframlegg: Det ble lagt fram et
budsjett som gikk ut på at det skulle brukes
vel kr. 20.000 til arbeidet i foreningen i
kommencle år, og dette ble godkjent.

Innkomne saker: Det ble behandlet 8
saker. Først ble det vedtatt to tilføyelser
om styret i foreningens lov. Det ble også
enstemmig vedtatt å utnevne som æresmed
lemmer Rudolf Larsen (post mortem),
AdolfM. Olsen og Olivia Olsen, samt Asbjørg
Markussen som Iivsvarig med lem. Disse vi I
bli gjenstand for æresbevisning under høst
festen på feriehjemmet «Skogstua» lørdag
28. september. Det ble enstemmig vedtatt
å påskjønne Asbjørg Markussen og Alf
Melgaard med en godtgjørelse for deres
innsats i Døves Volvo-lotteri 1967. Det ble
vedtatt at foreningen skal stifte en hobby
klubb, med det formålet å sette i gang fri
tidsbeskjeftigelse i form av porselensmaling,
mosaikk-arbeid, kurvfletting o.a. Det ble
vedtatt at foreningen skal stifte ungdoms
klu bb, da det nå på forskjell ige steder i
Vestfold finnes en del døve ungdommer
som har behov for å komme sammen og
dyrke felles interesser. Det ble vedtatt å
stifte en spareklubb under navnet «Bi
kuben», med det formålet å stimulere med
lemmenes interesse for sparing for å gjen-

14

Jørgen Bjerg.

nomføre bestemte planer. Det ble gjort
prinsippvedtak om at foreningen selv skal
velge representanter til kirkemøtene, men
det ble likevel godtatt at Alf Melgaard og
Helene Larsen møter som representanter
ved førstkommende kirkemøte, utpekt av
De Døves Menighet i Oslo. Til sist ble det
gjort flertallsvedtak om forhøyelse av godt
gjørelsen til de personene som har viktige
helårs tillitsverv i foreningen.

Valgene ga følgende resu Itat:

Foreningens styre: Formann Jørgen Bjerg.
Nestformann Helene Larsen. Sekretær og
kasserer Alf Melgaard. Styremedlemmer:
Signe Hantho og Aage Johansen. 1. vara
mann Finn Nyberg. 2. varamann Bjarne
Fevang.

Feriehjemmet «Skogstua» : 1. hyttesjef
Adolf M. Olsen. 2. hyttesjef Eldor Aase.
1. kjøkkensjef Guldborg Larsen. 2. kjøkken
sjef Alfhi Id Nyberg. Materialforvalter Adolf
M. Olsen.

Hyttekomite: Formann Aage Johansen.
Medarbeidere Adolf M. Olsen (hyttesjefen),
Gu Id borg Larsen (kjøkkensjefen), Eldor
Aase og Reidar østen by.

Festkomite: Formann Guldborg Larsen,
medarbeider Marit Melgaard. 1. varamann
Alfhild Nyberg, 2. varamann Signe Hantho.

Tegn og Tale: Referent Alf Melgaard.
Vestfold-Nytt: Redaktør Alf Melgaard,

medarbeidere Jørgen Bjerg og Signe Hantho.
Filmkomite: Formann Jørgen Bjerg, med

arbeidere Finn Nyberg og Eldor Aase.
Hobbyklubben: Formann Jørgen Bjerg,

medarbeider Alf Melgaard.
Ungdomsklubben: Formann Bjarne Fevang,

rådgiver Jørgen Bjerg.

Spareklubben «Bikuben»: Formann
Jørgen Bjerg, kasserer Marit Me Igaard.

Representanter ti I landsmøtet i Trond
heim: Jørgen Bjerg og Alf Melgaard, vara
menn Helene Larsen og Signe Hantho.

Representanter ti I kirkemøtet i Oslo: Alf
Melgaard og Helene Larsen.

Danmarks-tur: Turleder Jørgen Bjerg,
medarbeidere velges av foreningens styre.

Revisorer: Alf Melbye og Normann
Svendsen, varamann Albert Gilje.

Etter behandling aven rekke nyttige for·
slag som blesatt fram av medlemmene under
«eventuelt», tok den avgåtte formannen,
Helene Larsen, ordet. Hun takket hjertelig
for det gode samarbeidet i den tiden hun
hadde vært formann i foreningen, og hun
takket særlig Anton Skilbred, som nå var
gått ut av styret, for godt samarbeid. Videre
ønsket hun den nye formannen Jørgen Bjerg
lykke til, og hun uttalte at hun gledet seg
til samarbeidet til beste for foreningen un

der hans ledelse.
Jørgen Bjerg grep så ordet og takket for

den tilliten som var vist ham ved valget som
formann, og han uttrykte håpet om at han
kunne gjøre en god innsats til gagn for fore
ningen.

Dirigenten klubbet så som tegn på at
årsmøtet var slutt, takket forsamlingen for
at de hadde medvirket til et godt gjennom
ført møte, og så var det over for denne
gang. Møtet ble hevet kl. 19.00, etter 4%
times forhandlinger og 1 times kaffepause.

Alf Melgaard.

Program for Vestfold
1

Søndag 14. april (1. påskedag): Døveguds
tjeneste på feriehjemmet «Skogstua» kl.
11.00.

Lørdag 20. apri I: Med lemsmøte i Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Antakelig blir det besøk av danske døve i
Vestfold i tiden fredag 10. mai til søndag
12. mai.

Søndag 2. juni' (1. pinsedag): Busstur til
feriehjemmet «Fjellstua» i Østfold.

Antakelig blir det barnefest på feriehjem
met «Skogstua» søndag 9. juni.

Søndag 23. juni: St. Hans-fest på feriehjem
met «Skogstua».

Antakelig blir det Danmarks-tur for 4. gang
i tiden fredag 30. august ti I søndag 1.
september.

Lørdag 28. september: Høstfest på ferie
hjemmet «Skogstua» kl. 19.00.
Rett til forandring i programmet for

beholdes.
Styret.



Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg

Trygve Hansen fortsetter som formann

Trygve Hansen.

«overhead» projektør-apparat, et apparat
foreningen har hatt meget glede av. Ferie
hjemmet «Solhøy» har hatt en meget travel
sesong, og driften viser et overskudd på
ca. 1.000,- kroner. En annen merkesak i
1967 var opprettelsen av «Medlemmenes
Interessefond».

Det var innkommet to forslag til lov
endringer. Alle aktive medlemmer hadde
fått forslaget tilsendt, og det var ikke inn
kommet noen protester mot det. Av for
slagene ble navneforandringen altså god
kjent uten merknader. Det andre forslaget
var fra O. Haug, og med en liten endring i
dette, kommer et avsnitt i foreningens opp
løsningsparagraf til å lyde slik: «I motsatt
fall disponeres midlene fritt av Norske
Døves Landsforbund.» Et forslag om kon
tingentforhøyelse fikk ingen stemmer,
mens en justering av prisene for opphold
på feriehjemmet ble vedtatt enstemmig.

Ved valgene ba formannen Rolf Hansen
overta ledelsen. Han viste seg oppgaven
voksen, idet han fikk det hele unna på en
grei måte (med god hjelp av overhead-pro
jektøren). - Trygve Hansen ble gjenvalgt
som formann uten motkandidat, det samme
ble Olav Haug og Thor Gisholt som hen
holdsvis nestformann og sekretær. Kasserer
Hans Smukkestad og styremedlem Åse
Auensen var ikke på valg i år. Som 2.
varamann og hjelpekasserer ble valgt Per
Jonassen (ny). Valget på hyttesjef skaffet en
del problemer, idet Olav Haug ønsket å
trekke seg. Imidlertid lot han seg overtale
til å fortsette et år til. Tii hytteassistenter
ble valgt Per Jonassen og KnutWestbye, med
Kristian Skifjeld som varamann, til kjøkken
sjef Hjørdis Smukkestad med Åse Auensen
som assistent. Arrangementskomite: Knut
Westbye, Åse Auensen og Arne Skoglund.
Representanter ti I landsmøtet: Trygve
Hansen og Olav Haug, med Ruth Haug og
Åse Auensen som varamenn. Representant

SIli lJelJølv

Ungdomsforening i Telemark?
Foreningen om..døpt

På årsmøtet som ble holdt 30. mars ble
det enstemmig vedtatt å forandre forenin
gens navn fra Skien-:Telemark Døvefore
ning til Telemark Døveforening. Saken har
vært diskutert blant med lemmene i et års
tid, og navneforandringen ble gjennomført
uten diskusjon på årsmøtet.

Det var et godt besøkt årsmøte, idet 19
av 25 stemmeberettigete var møtt fram.
Dessuten var Rolf Hansen ti I stede fra for
bundsstyret, og dertil 5 med lemmer uten
stemmerett.

En av de mest positive saker kom fram
under «Fritt ord», der Per Jonassen på vegne
av foreningens ungdom spurte forenings
ledelsen om en eventuell ungdomsforening
for døve i Telemark kunne regne med noen
økonomisk støtte. Han nevnte at det var
9 unge døve i fylket nå, tilstrekkelig til å
danne en ungdomsforening. Han fikk svar!
Fra foreningsledelsen ble det sagt at det
ikke skulle stå på dem, til driften skulle de
få den støtte de hadde behov for. Rolf
Hansen ga også noen opplysninger om hvor
dan andre ungdomsforeninger fikk kom
munal og statlig støtte til forskjellig slags
ungdomsarbeid. Ungdommen fikk «blod på
tann» etter opplysningene, og etter at
årsmøtet hadde valgt Åse Auensen som fore
ningens «kontaktmann» for ungdomsarbei
det, besluttet de å stifte en ungdomsfore
ning allerede i første uken av april. Et godt
tiltak som gledet årsmøtedeltakerne meget.

Før årsmøtet tok til, holdt formannen,
Trygve Hansen, en kort minnetale over to
med lemmer som var gått bort siden forrige
årsmøte, Øistein Ording og Jakob Bern
hardsen, etterfulgt av et minutts stillhet.

Årsberetning og regnskap ble godkjent.
Til årsberetningen hadde Olav Haug en til
føyelse. Av beretningen gikk det ellers fram
at det i 1967 hadde vært 12 sammenkomster
for medlemmene. Foreningen har ved hjelp
av tilskudd fra fylket gått til innkjøp av et

Styret.

Th.

BE DERES GULLSMED VISE DEM

Program for Østfold

April 27, lørdag: Styre· og medlemsmøte
på «Fjellstua». Klokkeslett vil medlem
mene bli underrettet om senere.

Juni 2, første pinsedag: Muligens Vestfold
besøk på «Fjellstua».

Juni 22, lørdag: Midtsommerfest på «Fjell
stua». Klokkeslett fastsettes senere.

Juli: Ferie. Styremøte bare hvis det blir
nødvendig.

Aug. 17, lørdag: Styre- og medlemsmøte
på «Fjellstua». Medlemmene vil senere
få beskjed om klokkeslett.

Sept. 14, lørdag: 40 års jubileumsfest på
Støtvig Hotell, Larkollen. Klokkeslett
kunngjøres senere.

Oktober 19, lørdag: Siste styre- og med
lemsmøte på «Fjellstua» denne sesongen.
med etterfølgende hyggesamvær. Klokke.
slett kunngjøres senere.

Oktbr. 27, søndag: Kirkemøte i Sarpsborg,
Klokkeslett senere.

November: Årsmøte på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Des. 28, lørdag: Juletrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.
Det vil muligens bli holdt et ekstra-møte

maifjuni. - Rett til forandring i program-
met forbeholdes.

Program for Hamar

TIL ORIENTERING

Bussturen til Andebu er blitt avlyst, på
grunn av Vestfolds besøk uken etter. Iste
denfor bussturen vil det sannsynligvis bli et
styre/medlemsmøte i mai måned. Dette vil
bli bestemt på møtet 27. april.

På møtet 27. april blir det anledning til å
fremme forslag som ønskes behandlet på
landsmøtet. Evt. forslag som ønskes lagt
fram på møtet, må være styret i hende minst
1 uke før møtet holdes.

Hamar og Omegn Døveforening holder
fest på lærerskolen i Hamar 27. april.
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Arne Birkenes valgt til formann for 19. gang

oar

MAOS TANKER «MEDISIN»
FOR DØVE

i Kristiansand S.

framgikk av regnskapet at året 1967 hadde
vært et bra år for foreningens vedkommen
de. og det ble godkjent uten bemerkninger.

Bjørg Sne myr leste opp regnskapet for
feriehjemmet, som også ble godkjent uten
kommentarer.

Så gikk en over ti I valg. 3 av styret sto
for tur til å gå ut, nemlig Rolf Pedersen,
Willy Nordquist og Arne Birkenes.

Arne Birkenes ble gjenvalgt til formann.
(Her gjøres oppmerksom på at han med
dette ble valgt for 19. gang!) Styremedlem
mer: Egil Bjørkelid ble valgt, mens Rolf
Pedersen og Egil Snemyr fikk like mange
stemmer hver i kampen om den andre
plassen, og det måtte omvalg til, som førte
til at Rolf Pedersen ble valgt. 1. varamann
Egil Snemyr. 2. varamann Wendla Pedersen.

Ivar Christensen (hørende) fortsetter som
revisor.

Hyttesjef: Egil Snemyr.
Styret konstituerte seg så ved å ve Ige

Thomas Gundersen som nestformann, Egil
Bjørkelid som sekretær og Rolf Pedersen
som kasserer.

Angående valg av representanter ti I
landsmøtet, var alle enige om at Arne
Birkenes og Rolf Pedersen var verdige re
presentanter for Kristiansands Døvefore
ning.

Under den åpne posten «Aktuelt» kom
det ikke fram noen saker av betydning,
og snart kunne formannen Arne Birkenes
erklære årsmøtet for hevet, hvilket han
markerte med et dunk i bordet.

Egil Bjørkelid.

Arne Birkenes.

Det er aldri for sent å bli god.

*

Når en er tyve år har en løst verdens
gåten. når en er tredve begynner en å
fundere på den, og når en er femti finner
en den uløselig.

godt

Moskva. 26. mars.
(AP) En nål stukket inn i hodet

på riktig sted etter inspirasjon av
formann Mao Tse-tungs verker, kan
få en døv og stum til å gjengi Maos
tanker. melder det offisielle sovjet
iske telegrambyrået «Tass» fra
Peking.

Vestlige observatører framholder
at «Tass» latterliggjør kineserne ved
å sitere deres offisielle meldinger
uten kommentarer. Sanitetsoffiser
Liu Jun-hua i den kinesiske folke
hær var sterkt bed røvet over at den
15 år gamle døve og stumme Chiang
Pai-chuang «ikke kunne synge sanger
med Maos tekster.» Han forsøkte
seg først med det eldgamle kinesiske
legesystemet og intensiverte be
handlingen ved å stikke gutten i
hodet med nåler mens han sto
foran en byste av Mao. Resu Itatet
var at den døve og stu mme gutten
etter en stu nd åpnet munnen og sa:
- Lenge leve formann Mao. melder
«Tass».

Økonomisk

Lørdag 16. mars hadde Kristiansands
Døveforening årsmøte. som fant sted på
foreningens feriehjem «Solheim» i Rande
sund.

Det var møtt fram 16 medlemmer, og
etter deres samtykke erklærte formannen.
Arne Birkenes, årsmøtet for åpnet. Til diri
gent ble valgt Arne Birkenes, og sakslisten
omfattet 5 poster, nemlig: Arsberetning.
Regnskap. Valg. Valg av representant og
varamann til landsmøtet i Trondheim.
Aktuelt.

Arsberetningen ble lest opp av Willy
Nordquist. Det var holdt 2 styremøter siste
år. Videre hadde det vært døvegudstjeneste
i Grim småkirke ved pastor Bonnevie
Svendsen. Det kom ingen bemerkninger til
årsberetningen.

Så tok en fatt på regnskapene.
Rolf Pedersen foresto opplesingen av

regnskapet for foreningen. Han opplyste at
det var godkjent av revisoren. Det ble også
opplyst at revisoren anbefalte en inventar
bok. Det var nå opp til styret å avgjøre om
en skulle ha en slik bok, eller ikke. DetProgram for Oslo

Lø 20. april: Døves Sportsklubbs fest vI
hånd ballgruppen.

Lø 4. mai: Døves Ungdomsklubbs fest.
Fr 17. mai: Døves Kvinneforenings arrange

ment.
Sø 26. mai: Utflukt i samarbeid mellom

Døves Ungdomsklubb. Døves Menighet
og Døveforeningen.

Lø 1. juni: Døves Sportsklubbs fest vI fot
ballgruppen.

Sø 9. juni: Feriehjemmet. pensjonistdag.
Lø 15. juni: Døves Skytterlag.

Onsdag 24. april kl. 18.30 i Kafe Williams.
Porsgrunn.

Onsdag 22. mai kl. 18.30 i Indremisjons
heimen. Skien: Hyggemøte i anledning
Norske Døves Landsforbunds 50 års
jubileum.

Søndag 23. juni: St. Hans fest på Sol høy.

Program for Drammen

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.

Program for Telemark

til Døves Trykkeris generalforsamling:
Thor Gisholt med Bergen Døveforenings
representant som varamann. Samarbeids
nemnda: Thor Gisholt og Helga Skifjeld.
Revisor: A. K. Jonassen.

Etter valgene var det de tradisjonelle taler
for avgåtte og nyvalgte tillitsmenn. Olav
Haug kom også inn på hvor lite utbytte
de døve fremdel·es får av programmene i TV.
Han mente at det måtte kunne gå an å få
en bedre ordning, og ville at landsforbun
dets TV-utvalg skulle gå hardere fram over
for Norsk Rikskringkasting for å få mere
tekst i fjernsynsprogrammene.

Søndag 14. apri I. 1. påskedag: Påskeandakt
ved pastor C. Bonnevie-Svendsen på ferie
hjemmet «Skogheim» kl. 14.00.

Torsdag 18. april: Bridgeklubben.
Søndag 21. april: Program vI Opplysnings-

komiteen.
Onsdag 24. april: Ungdomsklubben.
Torsdag 25. april: Bridgeklubben.
Søndag 28. april: Filmkveld.

Møtested. hvis intet annet er nevnt. er
kafe «G lobus».
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Karl Lundqvist tar fatt på sitt 13. formannsår

Stor innsats på feriehjemmet i Narvik

T

Narvik og Omegn Døveforening avholdt

årsmøte lørdag 13. januar på Tøttavangen
Kaffistova og Bondeheim. 14 av 18 med

lemmer var ti Istede, samt døveprest Wetle
sen og en døv dame fra Oslo.

Formannen åpnet årsmøtet og ønsket alle
velkommen. En gikk så ti I sakslista, som ble

enstemmig godkjent.
Årsberetning for 1967 ble lest opp av

sekretæren: I året 1967 har foreningen
holdt 4 medlemsmøter og 3 styremøter,

hvor det er behand let i alt 9 saker. Blant
sakene som er behand let, er arbeidet på

feriehjemmet, leieprisen for foreningens båt

ved bruk utenom feriehjemmets behov, valg

av representant til generalforsamlingen i
Døves Trykkeri A/s i Bergen, og diverse
forbundssaker. Som foreningens represen

tant til generalforsamlingen i Døves Tryk

keri A/s ble valgt Karl Lundqvist, men på
grunn av sen melding fra forbundet, ble ikke

reisen noe av.
Yi bestilte 800 julehefter i fjor, hvorav

vi fikk solgt 600, og det er vi fornøyd med
og kan særlig takke Arthur Markussen for

resu Itatet.
Av beretningen framgikk at foreningen

hadde et jevnt godt år, og at oppmøtet til
foreningens møter og sammenkomster har

vært jevnt bra.
Av beretningen for feriehjemmet «Bjer

kely» 1967 viste det seg at det hadde vært

50 overnattinger. Det er blitt foretatt store
arbeider på feriehjemmet i 1967. Yi begynte

allerede ved påsketider med oppussing av
kjøkkenet. Yi var bare 3 mann, så det var

en stri tørn. Besøket på feriehjemmet har

ikke vært så stort som ønskelig, men årsa
ken er nok den dårlige sommeren med regn

og mye vind.
Kassereren refererte regnskapet for fore

ningen og feriehjemmet 1967. Regnskapene
ble enstemmig godkjent, uten bemerknin

ger.

Aksjonsformannen for Yolvo-Iotteriet,

Leander Johansen, orienterte om lodd

salget. Han har mottatt oppgjør for i alt
56 loddbøker. Han hadde igjen en behold

ning på 44 bøker av de 100 loddbøker han
fikk tilsendt. Han har sendt 44 loddbøker

tilbake til lotteriets kontor i Bergen.

En gikk så over ti I valg på formann og

styremed lemmer. Ellingsen foreslo Lund
qvist. Lundqvist foreslo Leander Johansen.
Lundqvist ble valgt med 9 stemmer, mot

Leanders 5 stemmer. De øvrige i styret ble
gjenvalgt. Styret i foreningen består nå av:

Formann K. Lundqvist, nestformann Thor

leif Johansen, sekretær leander Johansen,
kasserer Erling Ellingsen og styremedlem

Karl Lundqvist.

Svei n-Ivar Skogstad. Første suppleant Solveig
Davidsen, annen Marie Larsen.

Lundqvist ble overrakt gave for 12 års

formannstid fra medlemmene i foreningen.
Formannen takket for den fine gaven.

Møtet ble hevet kl. 21.00. Etter årsmøtet
hadde vi festlig samvær og hyggestund med

servering.
Sekretæren.

Program for Bergen
Hytta og feriehjemmet er åpne i påsken,

men ikke foreningens lokale.
11/4, skjærtorsdag: Døvegudstjeneste kl.

11.00 i Korskirken. Andakt på feriehjem

met om ettermiddagen.
14/4, påskedag: Døvegudstjeneste i Døve

kirken kl. 13.00.
16/4 ti: Åpent.
17/4 on: Opplysningskomiteen har møte kl.

19.30 på kontoret.
18/4 to: Kl. 19.00 begynner TY-debatt med

John Yigrestad (formann i Norske Døves
landsforbunds TY-utvalg) om fjernsynet

og de døve. Yær oppmerksom på at møtet
må begynne så tidlig, fordi Yigrestad skal

reise hjem igjen samme kveld. Servering.
22/4 rna: Motorkurset kl. 18.30 hos Rogstad.

Ungdomsklubben kl. 20.00.
23/4 ti: Dameklubben.

24/4 on: Omvisning på Sjømannsskolen,
Haugeveien 28, kl. 20.00, hvor vi blir

vist om av rektor Tor Stu land og får se
mange interessante ting.

25/4 to: Avslapping før DM. Servering.
26/4 fr: Kameratslig samvær i foreningen fra

kl. 19.00, med servering og lett under
holdning.

27/4 lø: Døvemesterskapet i terrengløp på
Storetveit, start kl. 15 (3). Hard kamp

mellom Brenden og Myran???

Kl. 19.00 stor fest på Fløirestauranten.

(Generalforsamling i Døves Trykkeri A/s
kl. 10.30, kun for representanter.)

29/4 ma: Ungdomsklubben. Servering.

30/4 ti: lokalet bortleid.
1. mai: Servering formiddag og ettermiddag

i foreningen v/ Ungdomsklubben.

2/5 to: Medlemsmøte kl. 20.30 i foreningen.
Saker som ønskes behand let på lands
møtet. Servering.

5/5 sø: Trim/rebusløp på Totland (døve
hytta), arr.: Døves Idrettsklubb og Døves

Ungdomsklubb.

6/5 rna: Ungdomsklubben. Servering.
7/5 ti: Dameklubben. Servering.

8/5 on: Døveforeningen har styremøte kl.

20.00 på kontoret.
9/5 to: Servering.

Avskjeds-gudstjeneste av hovedprest

Bonnevie-Svendsen i Biskopshavn kirke
kl. 18.30, deretter festmøte iBiskopshavn

menighetslokale i anledning av at det er
75 år siden Norge fikk sin første døve

prest.

11. og 12. mai er det dugnad på døvehytta,
Totland.

13/5 ma: Kl. 18.00-20.00 har idrettsklubben
styremøte på kontoret
Kl. 20.00 Ungdomsklubben. Servering.

14/5 ti: Dameklubben. Servering.

16/5 on: Servering.
17. mai: Servering og arrangement i fore

ningen v/ Ungdomsklubben.

Fest på Hamar

Program for døvefesten på Hamar
off. lærerskole, 27. april:

Leo Toistoy: Gjestene, panto-
mimespill.

Folkedansframvising.
Leiker.

Døve underholder.
Pause med bevertning.

Intervju med døve.
Andakt ved døveprest T. Evjen

Olsen.
Festen begynner kl. 19.

*

Søndag:

Døvegudstjeneste iSolly inter

imskirke kl. 11.15.

*

Døve og hørende hjertelig velkom

men.
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$UlJ fW cgattaudet qgoltege
KjellO. Mørk tolket «Deilig er jorden» på tegnspråk julaften

i sjømannskirken i Philadelphia!

Program for Trondheim

Program for Møre/Romsdal

Også DU
bør abonnere på

~Pf/~
Bare kr. 15.- pr. år.

hadde selvfølgelig egen bil, en Pon
tiac. Han går på college i en annen
stat, det er nemlig få colleges i New
Jersey. Walter og jeg kjørte rundt
i Moorestown, der de bor, og om
kvelden var vi på en baseballkamp.
Ahlberg er president for Camden
Copper Works. Da jeg var på besøk
i hans bedrift, holdt de på å lage et
større destillasjons-apparat for pro
duksjon av gin.

Den 22. regnet det voldsomt.
Dagen tilbrakte jeg sammen med en
herr Leonard, som er ingeniør i tele
fonbransjen. Han er ansatt ved New
Jersey Bel! Telephone Company. Vi
kjørte rundt i Camden, var i Phila
delphia og beså de kjente landerner
ken der. Som dere kanskje vet, var
det i Philadelphia den amerikanske
grunnlov ble forfattet, og det er
svært mange bygninger i byen som
står slik de sto i det 18. århundre.
Vi var også til en messe for den nylig
avdøde kardinal Spellman. Det var
første gang jeg overvar en katolsk
messe, og det var en opplevelse.
Etter en bedre middag, kjørte Leo
nard meg så hjem til herr Thomas,
hvor jeg tilbrakte natten.

James Costello plukket meg opp
om morgenen den 23. Han jobber
som superintendant for et offentlig
gass- og elektrisitetsforetak. Jeg til
brakte dagen hos hans familie.
Costellos har 2 døtre, som er gift
og bosatt i det nordlige New Jersey,
og vi kjørte opp til dem begge. Det
var hyggelig å besøke dem, og jeg
må si at dagen var ett av høyde
punktene i min juleferie. Fru Co
stellos mor bor hos dem. Hun er
sterkt tunghørt, bruker høreapparat,
og hun var i litt skrøpelig legemlig
kondisjon, men hun har en hjerne
som få! Det oppdaget jeg da jeg
pratet med henne i løpet av kvelden.

CharlesO'Donnell plukket meg opp
julaftens morgen. Som det går fram
av navnet, har han irsk blod i årene.
Han kom kjørende i sin «lille» Mu
stang. Charles og hans kone Linda
har 3 barn under 10 år. Vi tilbrakte
en rolig formiddag i deres hjem, pra
tet, lekte med barna, leste litt, osv.
Ved 16-tiden spiste vi middag, og så
kom den store overraskelsen. O'Don
nell spurte om jeg kunne tenke meg

Det er nå svært lenge siden jeg
skrev hjem, men det er fordi vi har
hatt en svært travel tid her på Gal
laudet. Nå vil jeg først fortelle om
min juleferie i Camden.

Jeg ble hentet 17. desember aven
herr Thomas og hans kone. De kjørte
meg direkte til herr Nevius, som jeg
var i to dager hos. Der ble jeg hjerte
lig mottatt. Ekteparet Nevius er
eldre, og de lever svært stille. Jeg
benyttet anledningen tit å lese litt
matematikk, for å stå sterkere i fa
get etter ferien. Siste dag var jeg til
stede ved et møte i Rotary-klubben.

Om ettermiddagen den 19. flyttet
jeg 10 etasjer ned, til 3. etasje i
samme huset, til familien Vettel, der
jeg tilbrakte en stille aften med
Vettels og deres datters svigerfor
eldre, som var på besøk, og som var
fra Canada. Vi diskuterte døveunder
visningen i Norge kontra det ameri
kanske systemet. Fru Vettel var som
liten adoptert av norske immigran
ter. Hun har i sin besittelse en an
daktsbok skrevet av Conrad Svend
sen. Den fikk hun aven norsk
luthersk prest en gang på sykehuset.

Dagen etter flyttet jeg igjen, nå
til familien Van Name, som har en
flott villa i samme strøket. Meget
vennlige mennesker. De har en dat
ter og to sønner. Den ene sønnen var
på sitt college da jeg var hos dem,
så jeg «okkuperte» hans seng. Barna
hadde sin egen bil, da de gikk på
skole langt fra hjemstedet. Om etter
middagen dro vi til et større super
marked, og jeg benyttet anledningen
til å kjøpe julepresang til «Milli». Fru
Van Name insisterte på at jeg også
skulle ha en julepresang, og da jeg
sa at jeg hadde bruk for et stryke
jern, bar det rett til jernvareavde
lingen, hvor jeg valgte ut et reise
strykejern. Dessuten fikk jeg et sy
skrin. Herr Van Name har egen be
drift, en naglefabrikk.

21. desember ble en overraskelsens
dag, idet jeg var gjest hos en «lands
mann» av meg, svensk-amerikaneren
Walter E. Ahlberg. Hans sønn,
Walter E. den tredje, hadde vært på
Rotary-leir ved Stavanger sist som
mer. Ahlberg har to sønner pluss en
hund. Og selvfølgelig en flott villa.
Sønnen som hadde vært i Norge

-

Nestformannen.

•

•

-

•

•

27{4 kl. 17.00: Siste møte på «Havly» før
ferien. Foredrag?

4{5 kl. 17.00: Første møte på feriehjemmet
denne sesongen. Drøfting av arbeidet som
skal utføres.

18{5: Dugnad på feriehjemmet, og hygge
kveld med film.

8. og 9. juni: Døvestevne i Molde. (Program
senere.)

22{6: St. Hans-fest på feriehjemmet med
skuespill m. m.

Ons 17{4 Første åpningsdag etter påske.
Døves Ungdomsgruppe. Fritt program.
Leder: Ingolf Rønning. Det serveres bul
jong med kjøttboller. Entre kr. 4.-.

Fre 19{4 Foredragsaften.
Lør 20{4 Yårfest v{ Dameforeningen.
Søn 21{4 Servering.
Ons 24{4 Åpent for alle.
Fre 26{4 Dameforeningen.
Lør 27{4 Yårfest på «Gran ly» v{ldrettslaget.
Søn 28{4 Årsmøte i Døvekirken.
Ons 1{5 Døves Ungdomsgruppe.
Man 3{5 Foredragsaften.
Søn 5{5 Servering.
Man 6{5 Orgelaften i Døvekirken kl. 19.00.
Ons 8{5 Åpent for alle.
Fre 10{5 Dameforeningen.
Søn 12{5 Servering.
Ons 15{5 Døves Ungdomsgru ppe.
Fre 17. mai arrangerer Døveforeningen fest.

Tirsdagene er det kurs i folkedans (leikar
ring) fra kl. 20.00 ti I 22.00.

Torsdagene er det kurs i tegnspråk.
Sosialsekretæren har kontortid hver ons

dag fra kl. 19.00 til 21.00.
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DElTE ER pISKEN

.~~ r'
Siden begynnels~~ ~
C·l 800-tollet fol
Ier p()Sked~en pil
den første s ndo
etter fullm ne ea.r P8sken bE:,tegnet
va rjevndeig n. lenge ny ttClrsoogen.

å tilbringe aftenen sammen med
andre nordmenn i den norske sjø
mannskirken i Philadelphia. Om jeg
kunne!!! Jeg hadde vært der før
sammen med Van Names, og da
Leonard og jeg var i Philadelphia,
tok vi også en snarvisitt innom lese
værelset, men tenke seg til å få opp
leve en ekte norsk jul!

Prestefamilien hadde bedt meg til
middag: Stek, surkål, grønnsaker og
riskrem - akkurat som hjemme i
Norge. Etter middagen var det pak
keutdeling. Stor var min forbauselse
da det også var et par presanger til
meg. Jeg kom til å tenke på ordtaket
som sier at «når det regner på pres
ten, drypper det på klokkeren». Jeg
fikk andaktsboken «Trygg havn» og
en marsipangris fra Bergene (som
jeg siden ga O'Donnellsom takk for
meg). - Senere på kvelden kom det
en del unge norske sjøgutter, og
også noen norsk-amerikanere bosatt
i Philadelphia. Til en avveksling
kunne jeg altså plapre løs på norsk,
selv om det gikk litt tregt. Det var
faktisk lettere å falle tilbake til en
gelsken, som liksom er blitt mitt
annet morsmål. Vi fikk kaffe og ka
ker, gikk rundt juletreet og sang de
gamle, kjære julesangene. Jeg tok
tilmed motet til meg og sang «Deilig
er jorden» med tegn-ledsaking for
forsamlingen. Ved 23-tiden ble jeg
hentet av O'Donnell.

Juledags morgen ble jeg vekket
ganske tidlig, fordi det var herr
Thomas' tur til å ha meg den dagen.
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Men før jeg forlot O'Donnell, ble jeg
en del presanger rikere. Jeg fikk en
rød skjorte, komplett barberutstyr
(Gilette høvel og Foamy samt Old
Spice After Shave og Talkum) og
noen andre småsaker. Er det noe
disse rotarianerne har, så er det
hjertelag og forståelse!

Den 26. bar det videre igjen, etter
at jeg hadde satt igjen brorparten
av bagasjen hos Thomas. Vi dro til
det ukentlige Rotary-møtet, og der
ble jeg presentert for min neste vert,
Harry H2Jes og hans sønn Bruce.
Hales er grosserer i kolonialbransjen,
og Bruce studerer med tanke på å
overta forretningen etter faren.
Bruce og jeg kjørte til Princeton,
byen hvor det kjente Princeton
univer::itetet ligger, ett av de beste
i Amerika. Lite ante jeg da at jeg
senere skulle vende tilbake til byen
som gjest hos et norsk student
ektepar.

Om morgenen den 27. kjørte
Bruce meg til The Courier Post, hvor
Leroy Evans, min neste vert, arbei
der. Han var i et møte, men hans
datter Eleanor (den eldste av fem
døtre) kom like etter oss, og vi tre
hadde oss en koselig prat til Evans
kom. Bruce og jeg ble da vist om
kring i avisen. Vi besøkte alle av
delingene, slik at vi fikk se hvordan
«maskinerieb> fungerer i en større
avis. Spesielt interessant var det i
fjernskriver-rommet, og i arkivet,
hvor de har alle årganger av avisen
på mikrofilm. Vi valgte ut avisen
for 20. juni 1944, og det var inter
essant å lese hva som foregikk om
kring i verden den gang. Det var jo
like etter D-dagen, dagen for de al
liertes landgang i Frankrike, og
førstesiden var sterkt preget av
denne begivenheten. (D-dagen var
6. juni 1944.) - Etter omvisingen dro
vi til Cinnaminson, hvor Evans bor,
og der spiste vi litt, hvoretter Evans,
Eleanor og jeg kjørte over til Penn
sylvania for å bese Eleanors college.
De hadde noen døde katter på is der,
og som ble dissekert i biologitimene,
fortalte hun. Vi var rundt i klasse
rommene osv. Det er et privat ka
tolsk pike-college, - «men vi er ikke
i kloster, for det er en «high-school»
for gutter like i nærheten», sa Elea
nor. Om kvelden, etter en bedre
middag, dro Evans og jeg til hans
bowlingklubb, der vi hadde en venn
skapelig konkurranse. Selvfølgelig
slo han meg «ned i støvlene», men
som nybegynner var jeg fornøyd
med de 140 poeng jeg oppnådde som
høyeste score vis-a-vis Evans' 170

poeng. (I dag har jeg forbedret meg
til 142 poeng.)

N este morgen, i øsende regn, dro
jeg videre, denne gang til en Donald
Curtis og hans vgkre kone June, 2
døtre, valper og en tante av June.
Curtis og jeg dro videre nesten med
det samme. Curtis er direktør for
South New Jersey arbeidsgiverfore
ning, og vi besøkte noen av bedrif
tene som er tilsluttet foreningen.
Først dro vi til Campbell Soup Com
pany, en bedrift som tilbereder sup
per, alle mulige slags lettvint mat
på boks. Omvisingen var interes
sant, selv om jeg ikke fikk se selve
framstillingsprosessen. Jeg anbefalte
dem å skaffe seg et eksemplar av
Henriette Schønberg-Erkens store
kokebok, engelsk utgave. Selv ble
jeg proppet med smaksprøver, dess
uten fikk jeg skje og gaffel (<<til min
førstefødte», sa de), et par koke
bøker o.a. Vi spiste lunsj i bedriftens
kafeteria, og da vi skulle gå derfra,
ble vi stoppet aven dame som be
gynte å snakke til meg på tegnsprå
ket. Stor forbauselse, for sjefen visste
ikke at det fantes en slik kapasitet i
bedriften hans. Hadde han visst det,
skulle hun ha spist sammen med oss,
sa han. Hun fortalte at hun tidligere
hadde vært døvelærerinne! - Vi dro
så til et fjernsynsstudio, hvor vi
tittet litt på opplegget for farge
fjernsyn, men da det for øyeblikket
ikke var noen sending, dro vi videre
til en fabrikk for klosett-seter. Eieren
er tidligere presiden t for Camden
Rotary Club. Etter å ha besett be
driften, dro vi tilbake til Curtis'
kontorer og hans to søte sekretærer.
Vi ble ikke lenge før vi kjørte hjem
til Curtis i Cherry Hill, en bedre mid
dag og en rolig kveld foran TV
skjermen. Hans yngste datter og jeg
lekte også litt med en modeJJjern
bane som de hadde i dagligstuen, og
vi spilte noen spill som hun hadde
fått til jul.

Min neste vert var James Laessle.
Han er entreprenør, og han hadde
nylig flyttet inn i nytt hus sammen
med sin kone, to døtre, en sønn og
hans hund, en stor, hvit samojed
som røytet noe aldeles forferdelig.
Vi beså noen av Laessles byggeplas
ser den 29., og var ellers hjemme den
dagen. Hans sønn og jeg lekte litt
med en modell-bilbane. Dessuten
lånte jeg tubaen til en av døtrene.
Dere vet vel ikke at jeg før jeg mis
tet hørselen spilte tuba i skolemu
sikken. Gamle kunster var ikke
glemt! Dessuten spilte jeg ping-pong
og darts med småpikene. Laessle har
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en stor lidenskap: TOG. Han er
medlem aven klubb som driver en
smalspor-linje i området. I sine yngre
dager jobbet han ved jernbanen, og
han sikret seg da flere av de fabrikk
merker som festes på lokomotiver.
Senere har han økt samlingen ved
bytte og kjøp. Han hadde til og med
noen fra Norge. Det er kanskje ikke
nødvendig å fortelle at hans spise
bestikk, sølvtøy, glass, brevpapir
osv. er preget av samme interesse. 
Hos Laessle var jeg i to dager. Den
30. dro vi til Atlanterhavs-kysten,
til en naturpark på en øy. Bare en
del av øya er park, den øvrige del er
bebygd med sommerboliger. Fru
Laessles familie eier en av disse, et
større hus ved vannkanten. I det
sure været vi hadde den dagen, snø
føyke og isnende kaldt, var det like
vel noen som sto på vannski i bøl
gene. Brrrr! Ingen skulle ha fått meg
til å gå i vannet den dagen! På veien
dit fikk jeg en stund overta rattet i
bilen, men bilen hadde servo-sty
ring, og det var jeg ikke vant til,
så det ble en del skjening. De aller
fleste bilene her har servo- eller au
tomatisk styring, automatisk gear
og servobremser. Selvsagt er det lett
vint, men ikke for meg som er vant
til fatter'ns gamle Pobeda. Den har
ingen slike «fiks-fakserier».

Neste, og siste, mann på listen
over mine verter, var A. Weir Sted
man. Hans kone Janice, datteren
«Missy», sønnene David (vordende
historieprofessor) og Allan (som skal
overta farens forretning) har fått en
stor plass i mitt hjerte. Vi «barna»
spiste ute nyttårsaften i Haddows
field, og vi hadde det riktig festlig.
Vi til og med akte kjelke og kastet
snøball! Nyårsdag fikk jeg en stor
overraskelse, da et norsk student
ektepar - fra Bergen - kom på be
søk. De studerer ved Princeton
universitetet, og de heter Ida og
Jon Helge Knudsen. Vel, Ida er fra
Kristiansand, det er Jon som er ber
genser. Han studerer for sin filoso
fiske doktorgrad, matematisk stati
stikk. Ida, som har barnevernsskolen
i Bergen fra før, studerer for å bli
lærer. Jeg pratet nesten i ett kjør
med Ida utover kvelden, og jeg har
aldri før kost meg så godt siden jeg
kom til Statene.

Men dagen etter bar det tilbake
til Gallaudet igjen. Alan kjørte meg,
for han studerer ved et universitet
i Virginia, en stat som grenser opp
til Washington i sør.

Forts.

Møtet ble holdt på Noss Fjellgård, og hele

styret var på befaring på Bakketeigen, ste

det for forbundets planlagte folkehøyskole
og kurssenter.

Til stede: Ohna, Vigrestad, Greftegreff,

Gisholt, Hansen, Ropeid og Breiteig.
Det ble bl. a. behandlet følgende saker:

Regnskaper
a) Tegn og Tale's regnskap for 1967. 
Regnskapet viste et overskudd på kr.

1.945,96, som er overført til forbundets

drift.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig god

kjent.
b) Landsforbundets regnskap for

1967. - Breiteig orienterte om forbunds

regnskapet, som ville vise et større under
skudd. Han ønsket styrets vedtak om hvor

ledes ytelsene ti I Døves Trykkeri A/s fra

forbundet og landslotteriet skulle fastsettes.
Vedtak: Forbundet yter kr. 36.000.- for

1967 for administrasjon. Lotteriet yter kr.

18.000.- i alt for administrasjon.
c) Havstads Minnefond. - Ref. oversikt

over fondets stilling pr. 31/12 1967. Kapi
talen er kr. 15.703,58, hvi Iket betyr. en

øking i årets løp på kr. 614,27.
d) Landslotteriet. - Breiteig ga en kort

foreløpig oversikt over lotteriets stilling.
Det ble solgt om lag 440.000 lodd, og det

tilsier en nettoinntekt på ca. kr. 140.000.-,
etter at foreningene har beholdt 20% pro
visjon og Norges Døve-Idrettsforbund er

tilgodesett med kr. 10.000.- for 2 år. Av

disse kr. 140.000.- skal foreningene ha 40%
på deling, mens forbundet skal ha 60%.

Vedtak: Returer av loddbøker som er

kommet til forbundskontoret etter trek
ning fra 3 døveforeninger, tilsammen 3.526
lodd, godtas ikke. Disse 3 foreninger må

selv betale dem -7- 20% provisjon.

Det Folkelige Musikklivs innsamlings
aksjon

Ohna meddelte at planleggingen av denne
aksjonen fra Det Folkelige Musikklivs side

går planmessig. Han har fått oppgitt derfra
at det ikke vi I bli nødvendig med noen

«røde stokk»-aksjon fra de døve i denne

forbindelse.

2 stillinger som døvekonsulenter
Breiteig meddelte at det ved søknads

fristens utløp hadde meldt seg 5 søkere, hvis

navn ble oppgitt. Det ble fra et par av styrets

medlemmer gitt uttrykk for at annonsen om
stillingene hadde en formulering som kunne

oppfattes dit hen at døve ikke kunne an
settes.

Vedtak: Sti Ilingen kunngjøres påny i «Tegn

og Tale» i noe endret form, og med søk

nadsfrist 20. april 1968. Saken tas opp til
avgjørelse 19. mai 1968, på landsstyremøtet

i Oslo.

Sosialsekretærstillingen i Bergen Døve
forening

En drøftet den anmodning som var kom
met fra Bergen Døveforening om hjelp til

utvidelse av sosialsekretærstillingen i fore

ningen.
Vedtak: En yter inntil videre et tilskott

til nevnte stilling med kr. 7.500.- pr. år,

regnet fra 1. april 1968, under den forut
setning at stillingen utvides til minimum

halvdagsstilling. Tilskottet utbetales kvar

talsvis, 1. gang 1/41968. Foreningen må hvert

år 31/12 sende rapport ti I forbundet om
virksomhet,en i denne stillingen. Tilskottet

tas fra statsmidler.

Sosialsekretærstillingen i De Døves
Forening, Trondheim

Greftegreff ga en kort orientering om
den måte en har ordnet seg på i Trondheim

m.h.t. sosialsekretær for foreningen. Han
har for tiden 2 timer pr. uke, men del er

behov for mere. Greftegreff mente det vi Ile

være bra om hans forening kunne få øko
nomisk hjelp fra forbundet til en utvidelse

av denne virksomheten med f. eks. 4 timer'

pr. uke.
Vedtak: Under forutsetning av at fore

ningens styre godtar en slik utvidelse, yter

forbundet et tilskott til nevnte stilling med

kr. 2.000.- pr. år, regnet fra det tidspunkt
utvidelsen trer i kraft. Ti Iskottet utbetales

forskottsvis hvert kvartal. Foreningen må
hvert år pr. 31. desember sende rapport om

virksomheten i denne stillingen til forbun

det. Tilskottet tas fra statsmidler.
Forts. i neste nr.
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Fra sportsred.
Vi er nå midt inne i april måned

og står altså på terskelen til en ny
sommersesong! Dette er jo noe våre
fri-idrettsutøvere ser fram til med
glede, og alle håper jo på at riktig
mange vil være å finne på start
streken ved sommerens konkurran
ser.

Når dette leses, kan vi forhåpent
lig allerede begynne med en forsiktig
utendørstrening, for derved å bygge
opp formen. Det er meget viktig at
en allerede på et tidlig tidspunkt
opparbeider seg god kondisjon, slik
at en, når banetreningen setter inn,
kan ofre seg mest mulig for de tek
niske detaljer.

Vi har hdligere her i bladet slått
til lyd foren landskamp i fri-idrett
med Vest-Tyskland, og vi kan nå
glede våre fri-idrettsutøvere med en
melding om at Norges Døve-Idretts
forbund har rettet en henvendelse til
det tyske forbundet med forespørsel
om det er interessert i en landskamp
mot Norge til sommeren! Vi håper
at en slik forbindelse vil komme
i stand og venter nå spent på svaret
fra Vest-Tyskland! Vi tror det vil bli
en mektig stimulans for denne id
rettsgren om vi kan utvide vårt
landskampsprogram.

Kvinneidretten har nå i lang tid
ligget nede i våre døve-idrettslag, og
vi mener tiden nå skulle være inne
til å blåse nytt liv i kvinne-idretten
blant de døve. Nå er det ikke vår
mening at vi skal hente alle døve
kvinner ut på idrettsbanen. Det er
nok ikke alle som har anlegg for og
lyst til det. Siktepunktet er derimot
å gi dem som har lyst og anledning 
og det bør være mange - en sjanse
til å oppleve idretten i vid forstand.
Vi mener at lagene nå bør ta saken
opp til alvorlig overveielse.

Mange døve drar nå til fjells for å
nyte påskedagene ute i vår herlige
natur. Det er helsebot for sjel og
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kropp. Det er herlig å legge i vei
innover langstrakte vidder i sol og
frisk fjelluft og hente krefter til en
ny hverdag. Lykkelig er de som kan
dra til fjells, men husk at fjellet kan
være lunefullt. Det maner til å vise
forsiktighet!

Hvor turen enn går, så ønsker vi
dere alle en riktig god påske!

o S LO

Skøyteløp på Frogner stadion
25. februar 1968: Det ble endelig

anledning for oss til å ta klubbstevne
på skøyter på Frogner stadion. Dette
er antakelig det første som er arran
gert av Oslo Døves Sportsklubb. Vi
begynte kl. 10, etter først å ha lagt
spor av snø på isen. Men mange kom
litt sent, siden de fleste hadde deltatt
i fornøyelseslivet kvelden før, et
vanlig syn for oss i lengre tid. Det
lønner seg å komme fram så tidlig
som mulig, slik at ingen av publikum
som kommer senere kan forstyrre
oss. Dette er en god erfaring for oss
til slike anledninger senere, men det
er hovedlederen som er vårt største
problem. Lederen må være villig til
å arrangere dette og få samlet mange
rekrutter til klubbstevne enkelte
ganger. Rekrutter har vi nok av,
men ikke den rette lederen, som er
det store problemet.

Det var stor stas for oss å få prøve
oss på skøyter, hentet fra støvete
skuffer eller loft. Noen måtte ta
skøyter til leie for hele 4-5 kroner
timen. Riktignok var alle svært
ustøe, men iver var det å finne hos
oss alle sammen. Noen tilskuere var
det også, bare døve piker. Været var
ideelt og isen i brukbar stand. Ellers
kan resultatene tale for seg.

400 m
1. Gunnar Kvitvær 42.5
2. Tore Christiansen 42.7
3. Trond Wilhelmsen 43.5

4. Kjell Snorre Nysted 43.6
5. Gunder Søvik 45.6
6. Rolf Johansen 45.9
7. Viggo Elvenes 47.6
8. Egil Haugen 51.8
9. Botolf Myrvold 57.0

1000 m
1. Kjell Snorre Nysted 1.56.7
2. Tore Christiansen 1.57.6
3. Trond Wilhelmsen 1.57.7
4. Rolf Johansen 2.03.4
5. Gunder Søvik 2.04.0
6. Viggo Elvenes 2.11.3
7. Gunnar Kvitvær 2.14.1
8. Egil Haugen 2.23.3
9. Botolf Myrvold 2.34.3

T.e.

Klubbmesterskap på ski
10. mars i Lommedalen: Det ble

en virkelig stor suksess for Oslo
Døves Sportsklubb i Lommedalen,
med meget vellykt arrangement.
Komiteen la ned et stort arbeid, først
og fremst Finn Gjøen, som laget
langrennsløype for småbarn og da
mer rett utenfor hytta og for herrer
ca. halvannen km borte, for der var
terrenget ideelt. Han brukte hele
5 timer, men så var løypa første
klasses, syntes vi. Og så har vi fru
O. Kjølleberg (kasserer) som var grei
til å ville hjelpe oss med å bake
boller og lage solbærtoddy, som vi
langrennguttene og andre deltakere
skulle drikke etter endt dyst. Været
var helt strålende, med få grader
under frysepunktet. Svært mange,
både voksne og barn, fant fram til
hytta. Stuene ble mer og mer trange,
mens noen spiste og praten gikk liv
lig. Klokken 12 begynte konkurran
sen, og damer og herrer begynte
samtidig på hver sin kant med egne
dommere, 2-3 på hvert sted. Men
vi skulle gjerne sett de damene løpe
avsted. Til slutt fikk småbarna til
døve foreldre gå, og de fikk også
prøve seg i slalåm etterpå. Det ble
kjempet godt av alle, og resultatene
ble gode. Løypa for damer var ca.
1,2 km og måtte gåes to ganger, og
for herrer ca. 5 km (2 runder for
B-klassen og 3 for A-klassen). Til
slutt var vi forsamlet i storstua til
premieutdeling, og alle fikk premie
i form av småpokaler og skjeer i for
skjellige former. Igjen en stor takk
til komiteen og frivillige hjelpere.

Resultatene:
Aktive - 13 km

1. Reidar Brenden 50.54
2. Terje Karlsen 52.17
3. Kjell Snorre Nysted 54.00
4. Rolf Smenes 56.10
5. Botolf Myrvold 56.35



Turklasse - 9 km
1. Henry Lillejord 41.15
2. Erik Andresen 41.44
3. Einar Walbækken 41.59
4. Odd Landehagen 42.00
5. Trond Wilhelmsen 43.50
6. Vidar Gran 45.43
7. Torstein Ekerbakke 47.37
8. Tore Christiansen 49.59
9. Ola Svare 50.25

10. Rolf Johansen 54.59
11. Ulrik Sverdrup 57.17

Utenfor konkurranse
Erik Johansen, Drammen. 43.21

Over 50 år
Peder Nilsen 51.13
Egil Haugen brakk skiene sine og

måtte bryte.

Damer - langrenn
1. Unni Slemdal 11.53
2. Hallgerd Andresen 12.49
3. Kari Dammen 12.51
4. Mona Haugen 14.00
5. Turid Sandvik 14.08
6. Kirsti Wold 14.29
7. Norunn Kalvenes 14.51
8. Klara Gjøen 14.53
9. Annie Haugen 14.57

10. Evy Brenden 16.12
11. Elisabeth Nordli 16.28
12. Ellen Landehagen 16.45
13. Elisabeth Løvskeid 18.23

Slalåm - piker, 6-8 år
1. Heidi Bråthen 48.0
2. Ann M. Kjølleberg 52.2
3. Liv Landehagen 59.6
4. Anne Landehagen 61.0
5. Nina Bråthen (4 år) 2.49.1
Beste omgangsresultat hadde Ann

M. Kjølleberg med 17.8.

Klasse 8-12 år
l. Brit Gjøen 30.0
2. Vera Landehagen 35.2
3. Sissel Gjøen 48.7

Slalåm - gutter 6-8 år
l. Tor Gjøen 33.3
2. Stein Andresen 52.6

Klasse 9-12 år
1. Per Bråthen 31.4
2. Morten Andresen 32.5

Langrenn - piker 6-8 år
1. Ann-Mari Kjølleberg . . .. 7.50
2. Anne Landehagen 9.21
3. Liv Landehagen 10.25
4. Heidi Bråthen 10.37

Klasse 8-12 år
1. Sissel Gjøen 6.15
2. Brit Gjøen 6.31
3. Vera Landehagen 6.31

Langrenn - gutter klasse 6-8 år
1. Tor Gjøen 6.56
2. Stein Andresen 6 57
3. Ole Johny Walbækken

(4 år) 19.25

Klasse 9-12 år
1. Morten Andresen 6.21
2. Per Bråthen 6.49

Hytta i Lommedalen bør være et
sportssenter for oss døve. Den har
vært flittig besøkt i gamle dager,
men årene 1956-57 falt tallet nesten
til nullpunktet. Hytta har stått
mere eller mindre tom i de siste 10
år, selv om det er blitt arbeidet der
en del. Det er f. eks. nye senger,
litt bredere enn før, nye golv i dame
og herreværelset, en vegg er revet
og et nytt vindu satt inn, og dess
uten skal det legges nytt golv der.
Etter dette å dømme burde det vært
godt besøk bestandig, men nei. Nå
i det siste synes det å spores noe
større interesse til å oppsøke hytt:>"
I fjor begynte vi med forsinket 50
års jubileum for hytta, som ble byg
get for 50 år siden. Festen ble meget
vellykt med hele 60 gjester, sent i
november måned. Og i år hadde vi
meget stor deltakelse i skirennet. Vi
håper at alle kjære medlemmer vil
sette i gang igjen som i gamle dager.
Hytta trenger oss og vi har mye å
ta oss av på denne kjære hytta. En
sovepose, mat og to flasker pils er
nok for oss til å tilbringe en helg der
oppe, når det er noe å by oss på pro
grammet satt opp av Oslo Døves
Sportsklubb.

Klubbmesterskapet i slalåm
ble avholdt på «Døvehytta»

Lommedalen søndag 24. mars.
Dette rennet, der unge og gamle

møtes til slalåm-moro, markerer av
slutningen på skisesongen.

Det var gledelig stor deltakelse,
hele 17 startet.

Etter første omgang ledet Larsen
foran Roar Pedersen, som til tross
for lite skitrening, slo alle unggutene.
Trond Wilhelmsen kom på tredje
plass, etter overraskende god kjø
ring. Deretter fulgte Arne Stenberg,
til tross for fall. I annen omgang
spolerte Roar Pedersen sin sjanser til
en annenplass ved å kjøre forbi en
port. Her merket en seg 17-åringen
Terje Lund, som noterte seg for om
gangens nest beste tid. I klasse B.
ledet Kjell S. Nysted overlegent,
etter første slalåm-omgang. I annen
omgang kjørte Kjell utenom en port.
Dermed gikk seieren til Vidar Gran,

som kjørte på håpløst dårlige ski
og nærmest slang med bare for moro
skyld.

Dameklassen ble vunnet av Berit
Hovde. Hun har vært med på sla
låmkurs i vinter og viste stor fram
gang.

De beste resultater ble:

Kl. A.
l. Kjell Larsen 60.0
2. Trond Wilhelmsen 73.1
3. Arne Stenberg 74.8
4. Erik Andresen 75.2
5. Terje Lund 89.8
6. Gunder Søvik 95.7
Beste omgangsresultat fikk Kjell

Larsen med tida 29.6.

Kl. B.
l. Vidar Gran. . . . . . . . . . .. 96.9
2. Gunnar Kvitvær 101.0

Damer
l. Berit Hovde 94.3

Klubbmesterskap innendørs i Oslo
7. mars på Fagerborg skole: Opp

mannen for fri-idrett var en smule
nervøs for om det ville bli bra nok
deltakelse, siden hele 4 dommere
var til stede. Etter mas og jag fikk
vi overtalt noen til å være med, så
deltakerne ble heldigvis mange. Hele
14 mann deltok i lengde u/t., og det
må være litt aven rekord, selv om
noen faste deltakere fra tidligere år
ikke kom. Resultatene ble som ven
tet, best for de samme personer år
etter år, men det dukket opp en ny
lovende junior, Tor Hammerborg.
Han vant nemlig i høyde u/t., men
han virket mere oppsiktsvekkende i
vektløfting som vi trente i ved siden
av. Han gjorde flere oppvisninger og
løftet over 100 kg i støt, rykk osv.,
så det nesten tok pusten fra oss.
Per Chr. Larsen var uheldig i h.u/t.
Det ble akkurat fullt hus, med 20
resultater til fri-idrettEserien, med
5.958 poeng.

Resultatene:

Lengde ult.
l. Per Chr. Larsen .. 2.99591 p.
2. Tore Christiansen 2.83494 »
3. Tor Hammerborg 2.83 494 »
4. Gunnar Kvitvær . 2.78463 »
5. Vidar Gran 2.53 307 »
6. Viggo Elvenes 2.52 301 »
7. Broder Gundersen 2.48 276 »
8. Terje Lund 2.47 270 »
9. Age Lauritsen 2.38 212 »

10. Rolf Johansen 2.37 205 »
11. Erling Eriksen .. 2.33 179 »
12. Ole J. Sigvartsen . 2.30 160 »
13. Egil Haugen 2.26 133 »
14. Rolf Smenes 2.23114 »
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Ski-nytt fra Trondheim

TRONDHEItv1

«Storhaugrennet»
I «Storhaugrennet.», Vanvikan

Stadsbygda, deltok Arne Karlsen
sammen med 150 hørende og ble
nr. 3 i kl. C, bare ca. 2 min. etter
vinneren. Fint løp av Karlsen, som
var eneste døve deltaker.

Rensfjellrennet i Selbu
Ved Rensfjellrennet i Selbu deltok

Arne Karlsen og Asbjørn Kjøsnes.
Løypa var 35 km lang. Arne Karlsen
deltok i kl. C, hvor han ble nr. 5
med tiden 2.02.46. Asbjørn Kjøsnes
deltok i kl. D, og fikk tiden 2.15.51.

Kjøsnes deltok i dette rennet for
8. gang og tar sikte på å få lO-gangs
statuetten. På grunn av manglende
trening var formen dårlig.

DRAtv1 tv1 EN

Høyde ult.:
Bjarne Gunnerud 1.56
Erik O. Johansen 1.16

Lengde ult.:
Bjarne Gunnerud 2.92
Erik O. Johansen 2.59

Ved et innendørsstevne 26. februar
arrangert av KFUM-kameratene i
lagsserien på Volda skole ved Åle
sund, deltok Kjell Olsen og oppnådde
i lengde uten tilløp 2.90, ny pers.,
samt Kjell Fiskergård, som hoppet
2.89 i lengde ult., og 1.45 i høyde ult.

Lengde ult.
1. Alfinn ordøy 2.81
2. Pål Kjellid 2.71
3. Lars Herland 2.70
4. Hans Tofte 2.66
5. Gotthard Langeland 2.65
6. Bjarne Tømmerbakke 2.57
7. Asle Karlsen 2.53
8. Frode Bjånesøy 2.31

Oppm. N. J. B.

Høyde ult.
1. Asle Karlsen 1.40
2. Gotthard Langeland 1.31
3. Hans Tofte 1.31
4. Pål Kjellid 1.26
4. Svein Tømmerbakke 1.26
4. Bjarne Tømmerbakke 1.26
7. Lars Herland 1.15
Pål Kjellid , Svein Tømmerbakke

og Bjarne Tømmerbakke hoppet likt
og rev likt, de ble nr. 4 alle, ingen
omhopp, for ingen av dem hadde
sjanse til medalje.

Døvemesterskapet i hopp uten tilløp
1968

Ved Døvemesterskapet i høyde og
lengde uten tilløp, som ble arrangert
av Hellas-Døve, Drammen, 13. mars,
oppnåddes følgende resultater:

3. mars. Områderenn i storslalåm.
Hans Lie ble nr. 1 i sin klasse.

SAM.

26. februar. Ulriken utfor. (Verdens
største, med 600 deltakere i 20 klas
ser.) Hans Lie ble nr. 6 i Elite
klassen. Asle Karlsen ble nr. 2 i sin
klasse, bare 2 sek. etter vinneren.

28. januar. Kretsrenn i slalåm vi
Bergen Skikrets. Hans Lie ble nr. 1
i sin klasse, men erobret sølvmedalje
i kretsmesterskapet som nr. 2 av
samtlige deltakere. Flott gjort!

21. januar. Kretsrenn i slalåm,
arr. Bergens-Studentene. Hans Lie
ble igjen nr. 1 i kl. D.

18. februar. Storslalåmrenn i Min
debakken, arr. Viking. Igjen ble det
en fin seier for Hans Lie i kl. D, på
dagens tredje beste tid. Hans Lie,
som snart er 40 år, er suveren i sin
kjøring og overgår mange ungdom
mer i dristighet.

28. januar deltok Ingrid Eide i et
5 km langrenn arrangert av idretts
laget Gneist, og ble nr. 4, 1 Y2 min.
etter vinneren.

14. januar deltok Hans Lie i et
slalåmrenn arrangert av Fana Id
rettslag, og ble nr. 1 i kl. D, med
fjerde beste tid av samtlige løpere.

BERGEN

28. februar, Propagandastevne
med Skikretsen som arrangør. De
olympiske gulljenter deltok, i spissen
for en del utvalgte. Ingrid Eide ble
uttatt av kretsen og deltok på 5 km,
og hun ble nr. 2 i sin klasse.

25. februar var det områderenn,
med Viking som arrangør, av 5 km
for damer. Her ble Ingrid Eide nr. 2,
bare 20 sek. etter vinneren. Flott
gjort!

1.37442 p.
1.37442 »
1.32379 »
1.22248 »
1.22248 »

5.958 p.

Høyde ult.
1. Tor Hammerborg
2. Gunnar Kvitvær ..
3. Tore Christiansen.
4. Per Chr. Larsen ...
5. Broder Gundersen.

«Marka Rundt»
Langrennsguttene i Trondheim

har deltatt i flere renn i mars måned,
og oppnådd gode resultater. Spesielt
hal' Arne Karlsen hevdet seg godt
blant de hørende. Både Karlsen og
Bjørn Myran deltok i det 35 km lange
løpet «Marka Rundt», sammen med
Ingolf Rønning, og guttene opp
nådde følgende tider (best oppnådde
tid var 2.03.48):

Arne Karlsen 2.21.00
Bjørn Myran 2.32.23
Ingolf Rønning 2.53.02
Der deltok i alt 490 løpere. Karlsen

var plaget av forkjølelse, og var
temmelig sliten. Bjørn var ikke for
nøyd med løypa, som var hard og
iset.

Bjørn M yran skadet
Vår gode ski- og fri-idrettsmann,

Bjørn Myran, har dessverre vært ut
satt for et beklagelig uhell på sin
arbeidsplass ved «Siemens», og som
forårsaket en brukket lillefinger og
et stygt sår. Hånden måtte gipses,
og han må regne med å være syke
meldt en tid. Det er imidlertid ingen
fare med Myran, som har holdt for
men ved like og går for alvor inn for
sommerens fri-idrettskonkurranser.

Klubbmesterskap innendørs i Bergen

Asle Karlsen og Alfinn Nordøy
klubbmestre

Døves Idrettsklubb avviklet
klubbmesterskap i innendørs på
Fridalen skole, tirsdag 19. mars.

Asle Karlsen hoppet lekende lett
over 1.40. Alfinn Nordøy vantIengde.
med 2.81. Det var 8 deltakere.

,
•
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Gustaf Aspelin A.s
STAL, JERN og BYGGEVARER

TRONDHEIM
Postboks 553 - Telefon 30600

NO RS K
ILDFAST STEIN

BORGESTAD FABRIKKER A.S

BORGESTAD p. å.

Steinkjer komme EI.verk

Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

MANUFAKTUR - UTSTYR
PIKE- OG DAMEKONFEKSJON

Magnus Larsen A.s
Rett ned for Tønsberg torv

Telefon 11 038

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER
SPEKEVARER - FISKEMAT

H. Skramstad A.s Farveri

DRAMMEN

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Aktieselskabet Borgestad
Borgestad p. å.

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

FORSIKRINGS·AKTIESELSKABET NOR DEN

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

A.s Ivarans Rederi

OSLO

Gausdal Ysteri

SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost



WALLEM & CO. AfS

Slottsgt. 3

BERGEN

SKIPSREDERI

SVØMMEHALLEN - BERGEN
Apent
hverdager
fra kl. 8-22
Søndag fra
kl. 13-22

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

CAF~
pdJ~en

L. Hviding
LIKKISTEFABRIKK
Telefon 2B 772 - 36 479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

p~ ERII(SEN Als
1'1 AT E R I A LER. VE R K T ø Y, REK V I SIT A FOR
SKIPS-o MOTOR· OG ANNEN MEK. INDUSTRI
TEL. 91300- TELGR. FAGMANN - TELEX 2090 FAGMANN BR.

BERGEN

SANDNES STØPERI
Hold Dem til Volvo 

den holder!

Meehanite støpegods

OLAV RIEBER THORSEN
SANDNES

Autorisert Volvo-forhandler

Telefon 64008 - 62008 - 32606
SANDNES - LURA - STAVANGER

BERGEN

BØKER - PAPIR
SERVI ETTER - LYS

9=e:!: BERGEN

. .
r •

International farvefabrih %
- o

Johan Aksdal A.s
KOLONIAL EN GROS

BERGEN

BERGEN

Døves Trykkeri A.s - Bergen


