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Telefonens oppfinner, Alexander Graham Bell, utdannet som døvelærer,

gift med en døv kvinne.
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VOKSEN·UTDANNINGEN •
en presserende sak
Først vil vi uttrykke vår glede over at styrer Bjørndal ved Alm off.
framhaldsskole for døve og tunghørte tok opp denne saken i forrige
nummer av Tegn og Tale. Hans innlegg var foranlediget av debatten om
dette emne på X. Nordiske Døvekongress, og vi vil gjerne trekke fram
dette som et typisk eksempel på hvor verdifullt det er for oss å få erfarne
fagfolk engasjert aktivt i de større saker vi arbeider med. Måtte styrer
Bjørndal få følge av mange andre pedagoger! Den tid må være forbi da
døvepedagogene og døveorganisasjonens folk sto på hver sin side aven
mur og kastet stein på hverandre, som en av pedagogene har uttrykt det.

Spørsmålet om voksenutdanning må få høy prioritet, og vi tar det som
en selvfølge at de nordiske døveforbund vil innlede et samarbeid om
saken, både seg imellom og med representanter for døvepedagogene.
Det skulle ikke by på særlige problemer å komme fram til enighet hver
ken om emnevalg eller den praktiske gjennomføring. Når det gjelder den
økonomiske side av saken, må det opplagt være mulig å få statsstøtte.
Vi anser det for å være utelukket at planene vil strande på økonomiske
forhold.

I dag følger vi opp saken med et innlegg av den døve stud. theol. Kjell
Omahr Mørk, samtidig som vi bringer interessant stoff med statistisk
materiale fra forsøk med voksenutdanning i USA. Dette bør kunne gi
verdifulle impulser til dem som forhåpentlig skal ta fatt med planer på
norsk og nordisk basis. Skulle det ikke være gode muligheter for en
nordisk «sommerskole» allerede i 1966 på det svenske døveforbunds
<<ungdomsgård» i Leksand? Det mangler ikke kvalifiserte lærerkrefter,
selv om det i dette tilfelle er nødvendig å beherske tegnspråket.

Men også på det mer lokale plan kan det utrettes meget. Våre døvefore
ninger legger stadig større vekt på den kulturelle virksomhet. I de større
foreningene er det vel bare spørsmål om ett eller to år før man setter
i gang regulær kursvirksomhet i allmenndannende fag, som aftenskole
kurser. Her bør det være mulig å få statlig eller kommunal bevilgning til
lønning av kursledere, og eventuelt til tolking. Døvepedagogene er
neppe uvillige til å påta seg oppgaver av denne art, og det foreligger også
andre muligheter. Lokale-spørsmålet vil man sannsynligvis kunne løse
ved et samar:beid med døveskolene eller de kommunale myndigheter, slik
at man får disponere klasserom i skolene.

Det kreves initiativ fra de voksne døves egne organisasjoner. Voksen
utdanningen er en utfordring til oss. Det er vi som har utspillet. Det er i
høyeste grad ønskelig at vi tar sikte på å sette planene ut i livet allerede
i året som kommer. Th. S.

\.._--------------' - - • -
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DØVES VOLVOLOTTERI 1965:

Vestfold og Oslo forbi Stvgr.
Skien-Telemark forbi Drammen og Hamar

Oslo toppscorer, men Bergen øker ledelsen

8.750
6.050
6.000
4.850
4.400
2.900
1.500
1.500
1.100

850

Innbetalingene i løpet av de siste
15 dagene fordeler seg slik:

Oslo .
Bergen .
Innherred .
Vestfold .
Skien-Telemark .
Trondheim .
Salten .
Drammen .
Møre og Romsdal .
Kristiansand .

i hele 40 dager, minst. Forhåpentlig
betyr det at foreningen har mange
penger klar til innsending, ellers ri
sikerer man å bli liggende på den
«ulykkelige» trettende-plassen.

Gjennomsnittlig oppgjør pr. dag
siste 15 dager:

lodd pr. dag
Oslo 583 (162)
Bergen 403 (452)
Vestfold 323 (20)
Skien-Telemark . . . . . . .. 293 (160)
Trondheim. . . . . . . . . . . .. 193 (236)

Tallene i parentes er daglig gjen
nomsnitt i forrige rapport. (Vi har
her ikke tatt med Innherred, da
foreningen i forrige rapport ikke
hadde' noen innbetaling, slik at inn
betalingen denne gang må beregnes
å gjelde for 40 dager istedenfor 15.)

Oslos store framgang er gledelig,
mens det er meget trist at Trond
heim ligger under 200.

Skien-Telemark har kommet seg
betydelig over 200, og Vestfold,
som forrige gang hadde en ubetyde
lig innbetaling, har også gjort det
godt.

Innspurten er begynt, og nå gjel
der det å henge i. Målet er: Utsolgt!

Heia - heia - heia! Red.

SISTE NYTT omlotteriet
Stillingen pr. 26. oktober:

1. Bergen. . . . . . . . . . . . . .. 56.600
2. Oslo . . . . . . . . . . . . . . . .. 42.250
3. Vestfold 40.150
4. Stavanger. . . . . . . . . . .. 34.150
5. Innherred .. . . . . . . . . .. 27.550
6. Skien-Telemark 27.200
7. Trondheim .. 25.400
8. Drammen .. 24.500
9. Hamar. . . . . . . . . . . . . .. 24.350

10. Haugesund. . . . . . . . . .. 18.050
11. Kristiansand S. 16.950
12. Møre og Romsdal. . . . .. 15.600
13. Østfold. . . . . . . . . . . . . .. 12.000
14. Helgeland. . . . . . . . . . . . 4.250
15. Harstad. . . . . . . . . . . . . . 1.700
16. Salten 1.500
17. Narvik. . . . . . . . . . . . . . . 1.400
18., Tromsø O

Sum 373.600

Innherred holder fremdeles 5. plas
sen, og har styrket sin stilling. I for
rige rapport lå foreningene i tett kø
like bak Innherred, klar til å gå
forbi, den nærmeste bare 200 lodd
etter. I dag er den nærmeste 2.500
lodd bakut. Innherreds innsats er
flott, uten at de har bil!

Skien-Telemark, som også hadde
en pen innbetaling i forrige rapport,
har rykket opp to plasser. Drammen
har gått forbi Hamar, men er selv
blitt forbigått av Skien-Telemark.

Salten er endelig kommet med på
listen.

Det kanskje mest bedrøvelige er
at storbyen Trondheim fremdeles
ligger på 9. plass.

Stillingen pr. 12. oktober:
1. Bergen. . . . . . . . . . . . . .. 54.450
2. Vestfold 36.500
3. Oslo . . . . . . . . . . . . . . . .. 34.800
4. Stavanger. . . . . . . . . . .. 34.150
5. Innherred . . . . . . . . . . .. 27.550
6. Skien-Telemark 25.000
7. Drammen 22.500
8. Hamar. . . . . . . . . . . . . .. 21.350
9. Trondheim 21.300

10. Haugesund . . . . . . . . . .. 18.050
11. Møre og Romsdal. . . . .. 13.300
12. Kristiansand S. 13.000
13. Østfold. . . . . . . . . . . . . .. 12.000
14. Helgeland. . . . . . . . . . . . 3.750
15. Harstad. . . . . . . . . . . . .. 1.700
16. Salten 1.500
17. Narvik. . . . . . . . . . . . . . . 1.400---

Tilsammen 342.300

Ingen innbetaling fra Stavanger,
Hamar, Haugesund, Østfold, Helge
land, Harstad og Narvik.

Fra Østfold var det heller ingen
innbetaling på forrige oversikt, slik
at denneforening nåhar vært savnet

I løpet av tidsrommet 27. sep
tember til 12. oktober (15 dager) ble
det mottatt oppgjør for i alt 38.900
lodd. Dermed er vi endelig kommet
over halv-veis.
Det er trykt 660.000 lodd
Innbetalt pr. 12/10 .. 342.300 »

Rest . . . . . . . . . . . . . .. 317.700 lodd

Denne dato hadde vi 63 salgsdager
igjen. Skal vi bli utsolgt, må vi klare
et gjennomsnittlig salg på 5.000 lodd
pr. dag.

Siste 15 dager var tallet 2.560 lodd
pr. dag. Blir det ikke bedre, vil vi
sitte igjen med nær 160.000 usolgte
lodd når trekningen skal foretas!

Siste rapport er likevel den mest
oppmuntrende hittil. Forrige rap
port viste et gjennomsnittssalg på
bare 1.880 lodd pr. dag. Så det går
framover, selv om dagene blir kor
tere, kaldere og våtere.

Vestfold har igjen rykket opp på
2. plass. Dette kommer av at fore
ningen har fått bil igjen, og at de
bruker bilen godt. Oslo følger like
etter. Begge disse foreninger har
passert Stavanger, som står uten
innbetalinger siste halve måned, til
tross for at foreningen har bil og en
<<proff»-selger. For første gang får vi
vel i dag spandere noen pene ord på
Oslo, som endelig en gang har klart
å sende inn mest penger i en periode.
Gratulerer, Oslo! Vi må vel regne
med at Oslo passerer Vestfold i neste
oversikt.

Bergen har likevel økt forspranget
til nr. 2. Forrige gang lå Bergen ca.
14.000 foran Stavanger. I dag ligger
Bergen ca. 18.000 foran Vestfold, og
vi kan vel betrakte det som avgjort
at Bergen blir beste forening også
denne gang. Hva sier Oslo til det?
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Yoksenutdannelse for døve i USA
God begynnelse i Los~Angeles

med 3 døve kurslærere statslønnet

Kjennsgjerningen «hele livet en
skolegang» gjelder også for amerika
neren, enda mere enn tidligere. For
andringene i det økonomiske og
industrielle liv tvinger stadig mere
menneskene til å gjøre noe for å
bevare sin åndelige elastisitet og ut
vide sine kunnskaper.

For den døve er det i denne hen
seende enda vanskeligere, da hans
utdannelsesmuligheter blir innskren
ket i en tid da hans intellekt ennå
ikke er fullt utviklet. Massemediene
(radio, film, fjernsyn) som kvikt og
behagelig informerer den hørende,
er han for en stor del avskåret fra
å ha nytte av. Adgang til de for
skjellige videregående skoler og stu
dier likeså. Med unntak av Gallaudet
College, er mulighetene til høyere
utdannelse ytterst begrenset, eller
de eksisterer overhodet ikke.

Disse fakta henter vi fra en beret
ning om et forsøksprogram for vok
senopplæring for døve i USA, som i
året 1963 ble gjennomført med stat
lig understøttelse. Der borte lar man
seg ikke blende av glansen fra den
enestående høyskolen for døve. Det
er bare en liten prosentdel av de
døve som studerer der, og enda færre
gjennomfører studiene. Av 100 del
takere i det omtalte forsøksprogram,
var fem fra Gallaudet College. Bare
2 av disse nådde fram til sitt diplom.
Ved en sammenlikning av den døves
utdanningsmuligheter kontra den
hørendes, kommer den døve meget
til kort.

Mellom Gallaudet College og
grunnskolen gaper et stort hull.
Yrkesskoler, tekniske skoler og andre
videreførende skoler mangler. En
døv amerikaner kjenner problemet
med å bli forstått. Han sammenlik
ner det med en mur som er vanskelig
å komme over. «I stedet for at den
døve går løs på den for å overstige
muren, går han den letteste vei og
avslutter sin utdanning når han slut
ter i barneskolen.»

Voksenutdanningen for døve må i
første rekke rydde av veien de språk
lige kommunikasjonsvanskelighete
ne og ta hensyn til de døves livs
situasjon. Ut fra disse forutsetninger

har man så satt opp et mønster for
voksenutdanningen av døve, som
også må være av interesse for oss.

Mottoet lød: «Voksenutdanning
ikke bare for de døve, men med de
døve». Før programmets begynnelse,
var det en konferanse med døve
lærere, med representanter for fem
døveforeninger i distriktet og repre
sentanter for fire forskjellige kirke
samfunn som har omsorg for døve
grupper. Programmets bekjentgjø
ring skjedde gjennom menighetene
og gjennom avisene. Da man senere
forhørte seg om hvor deltakerne
hadde fått sine opplysninger, oppga
70: Gjennom kirken, 39: Gjennom
venner (foreninger) og en eneste:
Gjennom avisen. Syv deltakere oppga
2 kilder for sine opplysninger.

Når det gjelder verving av delta
kere er det viktig at man går dit
hvor den døve oppholder seg, for
personlig å tale med ham. Gjennom
en anonym henvendelse finner han
ikke fram til videreutdanning. På
ønskelisten av fag, stod engelsk
øverst på listen (morsmålet), deretter
fulgte politikk, økonomi, forsikrings
vesen, lover, barneoppdragelse. Disse
kurser ble holdt samtidig på en
aften i skolehuset ved stedets bap
tistkirke. Hvert kurs varte en time,
og etter en pause ble det gjentatt.
Deltakerne kunne således være med
på 2 kurs på en kveld, f. eks. en
gelsk og forsikringsvesen, eller barne
oppdragelse og lover, eller en annen
kombinasjon. De fikk på den måten
rikere mulighet for utvalg, og sam
tidig en mulighet for bedømmelse av
de forskjellige læreres undervisnings
måte (lærere ved døveskole; døve;
hørende fagfolk med tolk). Kursene
fant gjerne sted på fredager mellom
kl. 19 og 21.

I tilslutning til dette arrangerte
man en «kaffestund», en utvungen
sammenkomst med kaffe og kaker.
Det skulle befordre de medmennes
kelige kontakter og glede deltakerne
som var kommet sammen langveis
fra, nemlig fra 27 forskjellige byer
og steder i Syd-California, fra om
egnen rundt Los-Angeles. En av dem
hadde tilbakelagt 130 km med bil

og måtte kjøre like langt tilbake.
Deltakerantallet svinget slik:

1. aften. . . . . . .. 80
2. » 101
3. » 142
4. » 126
5. » 115
6. » 130

Frihets-prinsippet gjelder også for
voksenutdanningen i USA. Her viser
det seg særlig påfallende, fordi del
takerne ikke «forplikter» seg ved noe
økonomisk bidrag. Av 93 svar på
spørsmålet om familien, framgår det
at det blant deltakerne var 31 ekte
par, dvs. at mann og kone deltok
samtidig i kurs (60% av alle delta
kerne). Interessant er også alders
fordelingen:

Under 29 år 5 deltakere
30-39» 13 deltakere
40-49» 28 deltakere
50-69» 25 deltakere

60 år og derover 10 deltakere

Den som hadde regnet med høy
deltaking fra den yngre generasjon,
måtte bli skuffet.

Spørsmålene om yrker ryddet
bort forestillingen om at bare få
yrker egner seg for døve. Av 65 yr
kesbeskjeftigede oppga 48 de føl
gende yrker:

Konfeksjonssøm 6
Maskinister . . . . . . . . . .. 5
Malere 4
IBM-hullkortmaskinister 3
IBM-mekanikere 2
Bokbindere . . . . . . . . . .. 2
Programmører 2

De øvrige 24 deltakere var fordelt
på 24 andre yrker.

Gjennom en rekke spørsmål ville
lederne av dette mønster for voksen
opplæring prøve å få deltakernes
syn på det gjennomgåtte kurs. Det
var bare noen få som returnerte
spørreskjemaene ufullstendig utfylt.
I det hele var det 107 deltakere som
besvarte de 4 spørsmål. De hjalp til
med å sette opp bedre og mere vari
erte programmer i framtiden. Deres
forslag til forbedring lar seg sammen
fatte i 10 punkter:

1. Innskrenking av klassene til 10
deltakere.
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Polen forbereder' 5. verdens..kongress
i Warzau'a 1967

2. Gjentakelse av spørsmål når
i \ de ikke blir forstått.
3. Ingen avbrytelser i løpet av

undervisningen.
4.0kt bruk av tavle og bilde

overføring.
5. Mere diskusjon.
6. Man beholder bestemte sitte

plasser.
7. Begrensning av spørsmålene til

en bestemt tid.
8. Utgivelse av trykte sammen

fatninger.
9. Ingen avvikelser fra temaet.
10. Kontroll med deltakere som

snakker for mye.

Ved bedømmelsen av undervis
ningsmetode, fikk den lærer flest
stemmer som ved siden av tale også
anvendte tegn og fingeralfabet. 35%
av deltakerne mente at det var van
skelig å stille spørsmål overfor en
hørende lærer som brukte tolk.

Etter at de 6 undervisningsaftener
var avsluttet, møttes lærerne og en
gruppe av deltakerne til en konfe
ranse for å finne fram til noen holde
punkter for en videre utvikling av
voksenutdanningen :

Voksenutdanningen kan regne med
de døves interesse. Det bør komme
til et samarbeid i voksenutdannin
gen. Samtidig er det nødvendig med
lederdeltaking fra de døve selv.
Man bør gi et rikest mulig tilbud
av kurser og ta hensyn 'til ønsker fra
de ulike aldersgrupper. Der forelå
ønske om en avsluttende eksamen,
altså kurser med f. eks. en middel
skoleavslutning. Kjennskap til de
døves situasjon må være avgjørende
for den stedlige utvikling. I ~e voksne
klassene bør man ikke beskjeftige
seg med den enkelte døves private
problemer. Deres videreutdanning
bør inngå i den allmene voksenut
danning, det vil lette den døves del
takelse i samfunnet. De døves vok
senutdanning er i samfunnets inter
esse.

Dr. Ray L. Jones gir uttrykk for
håpet om å kunne la kursene inngå
i byen Los-Angeles' folkehøyskole.
Ett år senere skriver han at dette
har lykkes, at lærerkreftene «hono
reres» etter den vanlige tariff og at
deltakerne mot et lavt gebyr er like
berettigede «studenter». Kursene i
høstprogrammet 1964 var følgende:

1) Forbrukersamfunn. Kurset be
handlet innkjøpsspørsmål og
pengeanliggender (rate-beta
ling, sparing, aksjekjøp). Hvor
dan kan husholdningspengene
strekke til? Lærer: Mr. F. A.

6

Caligiuri, en døv boktrykker
og skatte-rådgiver. Tirsdager
kl. 19-21. '

2) Engelsk. Dette kurs skal for
bedre språket: Høyne lese
forståelsen, bedre skriften. 
Lærer: Mrs. Lillian Skinner,
døv husmor. Tirsdag~r kl. 19
21.

3) Grunnkurs i engelsk. Vekten
legges på ord- og setningsdan
nelse, på leseforståelse og ut
fylling av formularer. Lærer:
Mr. Tom Henderson, en erfaren
døvelærer. Tirsdager kl. 19
21.

4) USA's regjering. Dette kurs
vil hjelpe til med å forstå
Sambandsstatenes forfatning,
statenes rettigheter, og å klar
legge områder og byer. Der
legges særlig vekt på stats
borgernes rettigheter og plik"
ter. Lærer unevnt. Fredager
kl. 18.30 - 21.30.

5) Finger- og tegnspråk. Kurs i
grunntrekkene for fingeralfa
bet og tegnspråk. Kurset er
bestemt for dem som i sitt
yrke har å gjøre med voksne

I følge beslutning på den 4. Ver
denskongress for døve i 1963 i Stock
holm, og i samråd med regjeringen
i Polen, har det polske døveforbund
overtatt organiseringen av den 5.
Verdenskongress, i Warzawa i tiden
fra 12. til 18. august 1967.

Til å forberede kongressen har
Polens døveforbund nedsatt en ko
mite, bestående av 25 personer, deri
blant også representanter for regje
ringen. Formann i denne komite
er dr. Alexander Hulek, og komite
ens arbeid for kongressens forbere
delse tok til 1. juni 1965, med å ut
arbeide programmet for de enkelte
kongressdager, budsjettet og de
sannsynlige omkostninger ved opp
holdet i Polen for de utenlandske re
presentanter.

Komiteens videre arbeidsplan tar
sikte på en avtale med det polske
reisebyrå «Orbis» m.h.t. innkvarte
ring og forpleining under oppholdet
såvel som besiktigelse av bedrifter

døve, f. eks. yrkeskonsulenter,
'sosialarbeidere. Lærer: Mrs.
Barbara 'Babbini, en døv 1?-us
mor. Tirsdager og torsdager
kl. 19-22.

Til avslutning i den amerikanske
beretning heter det: «Det er vårt
håp at vi har skapt et mønster for
resten av landet. Med vår erfaring
bør det bli lettere for folk i andre
byer å sette opp et godt program
for voksenutdanning.»

Selv om vi i Tyskland har en
rekke erfaringer fra døves voksen
utdanning, som strekker seg over
flere år, så mener jeg dog at vi bør
la oss oppmuntre til- nye framstøt,
og at vi bør nyttiggjøre oss 'det i
sannhet interessante amerikanske
forskningsresultat.

Også for oss gjelder de tre slag
ordene, som en døv amerikaner av
sluttet med etter det beskrevne mo
dell-program: Urgent - Necessary 
lmmediate! Voksenutdanningen 'øn
skes «inntrengende»; er «nødvendig»;
og bør virkeliggjøres «straks»!

Reinhart Graf
i Deutsche GehOrlosen-Zeitung

og anstalter. Kongressen skal holdes
i Kulturpalassets kongress-sal i War
zawa. Polens døveforbund går inn
for at det ikongressdagene 12. til
18. august 1967, blir utgitt spesial
frimerker med spesialstempel, som
peker hen på verdenskongressen for
døve. Hovedtemaet for 5. verdens
kongress er: «Døve blant hørende».

I tilknytning til kongressen blir
det utstilling av bøker som forteller
om døve, og en utstilling av høre
apparater. Dessuten blir det to in
ternasjonale kunst- og film-tilstel~

linger, foruten opplegg for interna
sjonal motorsport.

Ved avslutningen av den 5. ver
denskongress for døve i Warzawa
skal det gjennomføres en 7-dagers
utflukt rundt i Polen for kongress~

deltakerne. Omkostningene ved ut
flukten må bæres av hver enkelt
deltaker. Senere vil det bli utgitt en
spesiell opplysnings-bulletin om or
ganisasjonskomiteens samlete arbeid.



Døv mann med på fantastisk redningsdåd

Liten redningsbåt red på bråttene
og hentet bevisstløs fisker

som lå på et skjær i full storm i Norskehavet

Utarbeider forslag til nye lovbestemmelser - og vil ha varefakta
på sigaretter og tobakk

Landslaget mot tobakkskadene
vil beskytte barn og unge mot røyking

Den 32 år gamle fiskeren John
Edvardsen fra Sandvær hadde gitt
opp alt håp etter i 10 timer å ha
klamret seg fast på et lite skjær i
havgapet vest for Sandnessjøen. I
storm og snøkav klorte han seg fast
på det blankskurte og oljeglatte
skjæret, mens sjøen steg og steg.
Bare noen minutter før han hadde
måttet slippe taket og blitt kastet
ut i det stormpiskede Norskehavet,
ble han reddet av naboer fra Sand
vær.

Og redningsdåden vil det gå ord
om i alle tider framover i dette øy
riket, for de 6 mennene ombord på
fiskekutter «Sjøleik» utførte det rene
mirakel i kamp med havet.

Dagbladet har hatt en samtale
med skipperen på «Sjøleik», den 53
år gamle Eilif Sandvær fra Sandvær.
Vi gjengir samtalen omtrent ordrett,
for den gir det beste bildet av det
som skjedde:

- Vi har hørt om redningsdåden-.
- Jaså, men det var da vel ikke

noen dåd, svarer Sandvær.
- Men det blåste jo full storm fra

søraust?
- Det var ruskete å gå gjennom

bråtta, ja. Vi var seks mann ombord
på «Sjøleik», fortsetter Sandvær. Det
var sønn min og naboene hans Johan
Edvardsen.

- Var det vanskelig å få folk med
på turen ut i sjøen?

- Nei, vi snakka ikke noe særlig
om det. Vi bare gikk ombord alle
sammen. Båten hans Edvardsen fant
vi en 8-9 km fra Sandvær, og litt
etter så vi en mørk masse på et
skjær. Det var nok han Edvardsen,
og sjøen vasket over kroppen hans.
Jeg prøvde å kjøre «Sjøleik» inn mot
skjæret, prøvde to ganger, men det
var grunt og bråtta sto himmelhøyt.

- Og Deres egen kutter holdt på å
gå ned?

- Ja, men vi kom da klart bråtta
igjen, og over radiotelefon kalte jeg

E1'ling Hansen.

opp andre fartøyer for å få assistan-·
se. Men det var bergflo, og vi
kunne ikke vente, om han Edvard
sen skulle reddes. Så gikk tre mann
i lettbåten - det var han Osvald
Andersen, Alf Pedersen og Erling

Landslaget mot tobakkskadene (LMT) har
hatt sitt årsmøte 1965 i Oslo. Styrets beret
ning forteller bl. a. at Landslaget i det for
løpne år har styrket sin posisjon som det
sentrale organ i Norge når det gjelder en
effektiv kamp mot tobakkens skadevirknin
ger. Det er opprettet et Legeråd og et
Skoleråd med fremragende fagfolk på det
medisinske og pedagogiske området. Lege
rådet og Skolerådet skal fremme Lands
lagets formål på beste måte, gjennom sam
arbeid med de sentrale myndigheter, utføre
oppdrag som pålegges dem, og ved selv å
ta initiativ for å spre kunnskap om forsk-

Hansen, naboene til han Edvardsen.
Men Edvardsen var nærmest be
visstløs, så det nytta ikke å kaste
redningsline og livbøye. Derfor rodde
karene inn i bråttet med lettbåten,
og de beregnet det hele slik at en
bølge kastet dem opp på skjæret.
De ble kastet like opp til Edvardsen,
og da sjøen trakk seg tilbake et øye
blikk, sto båten på skjæret. De fikk
Edvardsen ombord i småbåten, og
så kom det en ny svær bølge og
kastet båten med de 4 mennene om
bord loss av skjæret. Ja, så var det
ikke mer, sier skipper Eilif Sand
vær.

- Og Edvardsen?
- Han ligger på sykehuset i Sand-

nessjøen, men han er en sprek kar,
og er snart i fin form igjen. Verst
for han Edvardsen var det at han
mista båten, sier Eilif Sandvær.

ningsresultatene til lanflets leger og almen
heten.

Landslaget vedtok å sette ned et utvalg
på 3 medlemmer med det oppdrag å ut
arbeide forslag til nye lovbestemmelser for
barns og mindreåriges bruk av tobakk.
Det forutsettes at utvalget skal fremlegge
forslag om at et hvert salg av tobakk ti I barn
og ungdom under 18 år skal være forbudt.
Utvalget fikk følgende sammensetning:
Høyesterettsadvokat Ola Sveen, Oslo, for
mann, lensmann Kristen Abelvik, Løren
skog, og advokat Jack Kjuus.
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Døv gutt reddet far
fra fengselsstraff
Faren uteble fra militæret for å passe sønnen

Landslaget har gjort en alvorlig henstilling

til Finans- og tolldepartementet om salg av
avgiftsfri tobakk til skoleskipene. Det heter

her bl. a.. : «Anser departementet det rime

lig og nødvendig at skoleskipene med hen
syn til avgiftsfri tobakk kommer i samme

stilling som handelsflåten? Yille det by på

noen vanskeligheter for departementet å

ta denne saken opp til nærmere drøftelse
for at gjeldende bestemmelser kan bli revi

dert? Under det arbeid som vår organisa
sjon driver for å motarbeide tobakkskadene,

har man hele tiden sin oppmerksomhet i
første rekke rettet mot barn og ungdom.

Det hersker ikke lenger noen meningsfor

skjell på dette punkt hverken blant medi
sinsk sakkyndige, skolemyndigheter eller

andre som interesserer seg for folkehelsen

og skoleungdommens fostring. Under disse
omstendigheter finner Landslagets styre at

en av de nærmeste oppgaver må være å
hindre at skoleungdommen, slik som det

skjer i forbindelse med skoleskipene, direkte
forledes til å begynne med tobakk».

Landslaget ber videre om at det blir inn
ført varefakta på sigaretter og tobakk. I et

brev til Departementet for familie- og for
brukersaker peker Landslaget på at For

brukerrådet bør sørge for at tobakkvarer
forsynes med merknad om helsefaren som

«DAGBLADET»:

En ung Oslo-mann som sto siktet
for to ulovlige fravær fra det mili
tære, slipper å sone fengselstraffen
fordi forhørsretten la avgjørende vekt
på forholdet mellom siktede og hans
3 år gamle døve sønn. Dommer Lilly
Bølviken skriver i domspremissene
at det er helt ekstraordinære om
stendigheter som ligger bak denne
saken.

Siktede var straffet flere ganger
tidligere og skulle etter vanlig praksis
hatt ubetingeLfengsel da han under
militærtjenesten gjorde seg skyldig

. i to lange, ulovlige fravær.
Men dommeren fant det riktig å

se fraværene i sammenheng med sik
tedes familiesituasjon: Etter at han
ble gift, hadde han sluttet helt med
sine kriminelle handlinger, og strevd
for å bygge 'opp et hjem for seg' og
sin familie. Han hadde hustru og
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bruken kan medføre, og understreker at
denne saken bør gis høy prioritet også her

i Norge.
Tobakkreklamen ble inngående behandlet

på årsmøtet. Samtidig som de legeviten

skapelige forskningsresultater entydig un

derstreker tobakkens svære helseskadelige
virkninger, øker tobakkindustrien sin an

nonsering. Det ble nevnt at et blad som

«Mannskapsavisa», som s.ikter på gutter i
slutten av tenårene, i militærtjeneste, har

opptil 5 store tobakkannonser i ett og

samme nummer. Landslaget arbeider for at
tobakkreklame i en hver form skal opphøre.

Gallupundersøkelsen som ble publisert i
begynnelsen av 1965, viser at Landslaget har

støtte fra 53% av landets befolkning i dette

krav. Direktøren for den svenske National
foreningen mot tobak, Sven-Erik Hedin,

som var gjest ved årsmøtet, uttalte bl. a.
at i Sverige er det ikke lovlig å bruke ung

dom under 25 år i tobakkreklamen. Heller

ikke tillates idrettsstjerner og pop-idoler
brukt itobakkreklamen.

Det TY-program som NRK sendte 5/2
1965 med professor dr. med. Leiv Kreyberg

og lungespesialist dr. Johan Lundar, er nå
filmet etter initiativ av Statens Filmsentral,
Oslo, og interesserte kan låne filmen ved

henvendelse dit.

et lite barn (3 år), og barnet var
nærmest døvhørt. Det var et spesielt
forhold mellom far og sønn. På
grunn av døvheten til gutten var
det mange problematiske situasjoner
i hjemmet, og det viste seg at faren
var den eneste som kunne bringe
barnet til ro. Det er et nesten rø
rende vakkert bilde av forholdet
mellom far og sønn, som dommeren
skildrer i premissene;

Da siktede ble innkalt til militær
tjeneste, søkte han om å slippe å bli
sendt så langt vekk som til Nord
Norge. Men Forsvaret avslo søk
nadene, og krevde at siktede skulle
møte ved Bardufoss.

I to tilfelle uteble så siktede fra
forlegningen etter permisjon, og for
hørsrettenskriver at den må se fra
værene på bakgrunn av familiesitu
asjonen. Det foreligger helt ekstra-

ordinære grunner til å gjøre denne
straffen betinget, fortsetter dom
meren, som peker på at dersom fa
miliebåndene nå skulle rives opp på
ny ved at faren skulle settes i fengsel
for å sone en lengre straff, ville
det kunne få ubotelige skader. Der
med lot dommeren nåde gå for rett
og idømte en straff på 45 dagers
betinget fengsel med 2 års prøvetid.

Tungt slag for
døvt ektepar

Et døvt tysk ektepar ved navn
Schwarz tilbrakte sin ferie ved Lago
Maggiore.i Nord-Italia sammen med
sine tvillingdøtre Jutta og Rita, 11
år gamle. Søstrene padlet på en luft
madrass ute på vannet. Foreldrene
holdt seg på land'sammen med hun
drevis av andre badegjester som så
på kunstene en vannskiløper gjorde
mens han ble trukket aven motor
båt.

Pikene la ikke merke til motor
båten, som plutselig nærmet seg.
De merket den først da den dukket
opp bare få "meter fra dem, og det
var ikke tid for dem å komme vekk.
Motorbåten raste tvers over luft
madrassen. Jutta Schwarz ble ikke
skadd, men Rita ble tatt av propell·
vingen og døde straks. Etter lang
søking ble hun funnet av et red
ningsselskap. - Skylden for ulykken
lå ene og alene hos motorbåtføreren.

Hør med tungen!
Juni-nummeret av den franske

døveavisen «La Voix du Sourd»,
gjengir følgende vidundermelding fra
avisen «lei-Paris»:

En lærd russer har bevist at det
på ytterste spiss av tungen befinner
seg små nerveceller som har samme
oppbygning som cellene i hørener
ven, som besørger hørselen. I følge
denne vise manns overbevisning,
kan disse nerveceller føle visse lyder.
Menneskene kan derfor høre med
ørene og med tungen samtidig! Når
trommehinnen blir hard, da nøl ikke
(råder avisen): Åpne munnen din
mest mulig og rekk tungen ut. Du
vil høre meget bedre!

Vår bemerkning:
Vær forsiktig! Den du taler til

kunne kanskje misforstå ansikts
uttrykket ditt ...



Telefonens oppfinner sx2te'tpnde'l cgwham !]Bett
Hans livshistorie, sendt som britisk TV-serie,

av stor interesse for døve

Alle, både eldre og""yngre, er hjertelig

velkommen! I Entre kr. 5.
Arr.: Døves Ungdomsklubb

sine tidligere kampfeller Hubbard og
Sanders, selv om de ikke vil finan
siere hans telefon-eksperimenter. I
en fortvilet pengemangel (episode 5)
tilbyr han halve patentretten for
Europa for en meget liten pengesum
til en mann ved navn Brown. Men
han får bare en liten del av pengene,
og Hubbard er overbevist om at
Brown forsøker å trekke tingene i
langdrag, slik at Western Union kan
få sin patent registrert først.

Nå er det imidlertid gått opp for
Hubbard at telefonen, trass i tid
ligere uhell, antakelig vil fungere,
og at den har en stor framtid, og han
tillater Aleck og Mabel å forlove seg.
Aleck nekter dog hårdnakket å tro
at Brown har bedradd ham, og
skjønt hans patentanmeldelse er ut
ferdiget, vil han ikke innregistrere
den. I 6. episode ser man Mabel,
som har patentet til trygg oppbe
varing, gi dette til sin far, og han
styrter avsted og registrerer det,
bare få timer før Western Union
kommer dit. Aleck blir først sint,
men han innser til sist at Mabel og
hennes far har reddet ham, og at
Brown er en snylter.

Historien ender med en vellykket
demonstrasjon av langdistansetele
fonen, og stilner så rolig av slik den
begynte; med at den gamle mann
Aleck 50 år senere mottar sin æres
borgermedalje.

A. G. Bell utdannet seg

som døvelærer, og han var

pioneren for talemetoden i

USA. Han giftet seg med

en av sine elever, den døve

Mabel Hubbard, som kom

til å spille ert viktig rolle

hans oppfinner-karriere.

flink til å tale. Hennes far ønsker at
Alexander skal gi henne privattimer,
og dette går han med på. Naturligvis
blir de forelsket i hverandre, men
ikke ved første blikk. Mabel fortel
ler sin far (episode 3) at hun synes
Bell er ubehøvlet og nærgående.

Trass i at han er blitt advart om
ikke å arbeide for hardt med sin
svake helbred, tilbringer Aleck man
ge av nattens timer med telegraf
eksperimenter, ofte til vertinnens
ergrelse, og noen ganger jager hun
ham på dør. Han går da til Sanders'
hjem, far til en av de døve elevene,
og snart finansierer både Sanders og
Hubbard eksperimentene hans. I
episode 4 forteller han Hubbard
familien om sin kjærlighet til Mabel,
men Hubbard forbyr ham å tale til
Mabel om det eller å se henne mere -
inntil han har fullkommengjort tele
grafien sin og er blitt i stand til å
forsørge en hustru.

Men Aleck er nå i sving med noe skal arrangeres av DØVES UNGDOMS-
enda større - telefonen - som skal KLUBB i De Døves Farening's lokale i Oslo
overføre stemmer i stedet for 6. novem ber kl. 18.00.

bare summing og tikking. Hubbard Godt program. _ Smørbrød kaker kaffe

ler og sier a~ en slik .ting er umuli~, og brus fåes kjøpt. 3 underh~ldning:fiImer
men med hJelp av sm trofaste assl-=-- f--b.1i.r:-.!ramvist. Leikekonkurranser. Sketsj.
stent, Watson, begynner han å lage IS-TEA selges. Dans. Musikk. Jenka.

en telefon. Nattsuppe fåes kj~pt kl. 24.00.
Et stort elektrisk firma, Western

Union, forsøker også å oppfinne en
mangetegns-telegrafi og en telefon,
men da de ikke kommer noen vei,
inviterer de Aleck til å slutte seg til
dem. Imidlertid vil han ikke gå fra

"'- ---l

En av de store helteskikkelser
blant oppfinnerne i de mange oppfin
nelsenes tid - siste del av det nit
tende århundre, var Alexander Gra
ham Bell. En historie om ham som
vi liker å tro, selv om den ikke er
sann, er at han laget telefonen ved
et tilfelle mens hans forsøkte å fram
stille et elektrisk høreapparat.

Bells livshistorie er glimrende eg
net for dramatisering, og dette er
nå utmerket gjort for BBC Televi
sjon. Første episode ble sendt 28.
februar, og serien fortsatte hver søn
dag gjennom 6 episoder. Man har
sett hvordan «Aleck» vant sin vakre
døve brud, Mabel Hubbard, etter
en periode med motstand fra for
eldrene - og hans vei mot lykke og
berømmelse.

Første episode begynner med at
Aleck som gammel mann vender til
bake til Canada og U.S.A., hvor han
hadde gjort storparten av sitt ar
beid - etter et besøk .i fødebyen
Edinburgh. Hans datterdatter Ma
rion er med ham, og i et sølvskrin
bærer han æresborgermedaljen, som
nettopp er overrakt ham. Etter det
ser vi hans livshistorie fortalt
glimtvis.

Som ung mann deler han sin tid
mellom å undervise døve barn i å
tale, og å utvikle elektriske oppfin
nelser, spesielt masse-signaltelegra
fien, hvor mange morse-budskap
kan sendes samtidig over en tråd og
bli skilt ut ved den annen ende.

En av hans brødre er allerede død
av tuberkulose, en annen er snart
døende, og han selv viser alle tegn
på samme sykdom. Hans far, pro
fessor Bell, underviser i fonetikk og
har oppfunnet plansjer og diagram
mer til bruk for døve barn, for å
lære dem hvordan de skal lage vokal
lyd og konsonantlyd. Hans mor er
nærmest døv og bruker hørerør.

For at Alexander skal få en sjanse
til å bli frisk, flytter familien til
Canada, hvor luften er ren og frisk,
og i 2. episode ser vi ham arbeide
med sine oppfinnelser der. Så tar
han en jobb som lærer ved Boston
døveskole, og han møter her 17-årige
Mabel Hubbard, døv, meget vakker,
flink som munnavieser, men ikke så
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Jubilanter i Stavanger

«q)enu~'»
et nytt vidunder..høreapparat???

Bekledningsarbeidernes forening, Stavan
ger, holdt medlemsfest før jul med utdeling
av Bekledningsarbeiderforbundets 25 års

jubileumsnål til en rekke av sine medlem

mer. Det var møtt fram mange medlemmer.
Innbudte var fra Samorganisasjonen se

kretær Einar With, og Rogaland Avis.
Formannen åpnet festen med å ønske

de frammøtte velkommen, og håpet at de
hadde tatt med seg god appetitt til den

gode middagen som ble servert.
Etter middagen foretok sekretær With

utdeling av 25 års nålen til følgende med
lemmer: Jørgen Klovning, Martha Espe
vold, Karina Svantesvold, Bertine Eiane, Kris
tine P. Steen og Harry Rasmussen. Fra

værende var Grethe østrem og Olga Lerang,

Den franske dagsavisen «Le Re
public Lorrain» bringer en sensa
sjonsmelding om et nytt teknisk
«høre-vidunder» og oppgir nøyaktige
navn på konstruktørene, forsker
gruppene og vitenskapelig godkjen
ning, så man må undre seg over
hvorfor ikke fagfolk fra alle verdens
land strømmer til Rennes for å prøve
og kjøpe apparatet.

Den franske døveavisen «La Voix
du Sourd» siterer artikkelen - uten
kommentarer:

«Teknikerne ved nasjonalsentret
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som fikk overrakt nålen ved en senere an

ledning.
Deretter holdt sekretær With et inspi

rerende foredrag om fagorganisasjonens be
tydning for medlemmene. Foredraget, som

medlemmene fulgte nøye, ble belønnet med
stor applaus. Til slutt spilte musikken opp

til dans og leik.
Festen, som sluttet ved 23.30-tiden, var

vellykket på alle måter.
« Tekstil-Bekledning».

Jørgen Klovning og Harry Rasmussen er
døve, og vi gratulerer, om enn sterkt for"

sinket, med jubileumsnålen.
Red.

for kommunikasjonsforskning
(CNET) har nylig fått ferdig et nytt
apparat, som er blitt berømt for å
kunne være til verdifull hjelp for
døve barn. Dette apparatet kalles
«VENUS», som er en forkortning for:
Voix Electronique Normalisee a
l'Usage des Sourds» (normalisert
elektronisk stemme til bruk for
døve). Det er framstilt av ingeniør
Pimonov ved CNET i Paris, og hr.
Ferieu, sjef for avd. for akustisk
forskning og teknikk ved CNET i
Lannion. Apparatet ser ut som et

sigarett-etui og skal overføre den
tydelige del av flytende tale til ørets
hørselrest-område. (Det skal alle
høreapparater: - Red.)

. I følge dr. Bourget, professor i øre
nese-hals-medisin ved fakultetet i
Rennes, skal dette apparatet kunne
yte hjelp til mer enn 50% av barn
med nesten total døvhet ...

«Venus» blir for tiden gjennom
prøvd ved «Sentrum for omskolering
av døve» i Rilles-Fougeres, der 300
barn fra 4 til 18 år (150 piker og
150 gutter) blir undervist av munker
og nonner.

Døv har hovedrollen
russisk kjærlighetsfilm

Dagsavisene i Moskva inneholdt
nylig kritikk over den nå avsluttede
internasjonale filmfestival.

Etter at langfilmene ikke hadde
vist noe særlig bemerkelsesverdig,
fikk man se en 38 minutters kort
film fra Riga, med tittelen «De to»,
og denne ble en stor suksess.

Denne sort-hvitt-filmen skildrer
den begynnende kjærlighet mellom
en ung musiker og en døv pike som
er beskjeftiget som lysrnester. Kri
tikeren L. Thome skriver meget ro
sende om dette filmkunstverk, dets
skaper og skuespillerne.

Den døve piken spilles av Victoria
Fiodorowa. Filmregissøren er den
27-årige Mikhail Bogin, som med
denne filmen har bestått sin diplom
eksamen ved en filmhøyskole.

La oss håpe at vi kan få se denne
filmen.



[ DØVE I ARBEIDSLIVET J

Larvik:

Hamar:

Bergen:

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

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70 f.

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

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

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

50.000 fra staten i årlig støtte
til det svenske døveblad?

Sveriges Dovas Riksforbund har i
en årrekke fått kr. 2.000.- i stats
støtte til utgivelsen av sitt tids
skrift «SDR-Kontakt». Forbundet
har søkt om at statsstøtten må bli
økt til kr. 55.000 årlig.

Kungliga Svenska Skoloversty
reIsen har nå anbefalt at staten be
vilger kr. 50.000 årlig til utgivelsen
av det svenske døveforbunds organ.

ORGAN FOR
NORSKE D<>VES LANDSFORBUND

RedakUJr:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
Forretnings/arer og ekspedisjon:

MøllendaJsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

store anlegget anvendes allerede flit
tig i den franske postforvaltning og
i store kontorer. Det kunne brukes
som telefon-erstatning for døve. Man
maskinskriver sin melding på en
papirrull, slik som på en kontor
regnemaskin. Maskinen opptar og
formidler meldingen. Svaret kommer
på samme måte omvendt. Man leser
det av som et hvert telegram.

Ledelsen for det franske døvefor
bund har besluttet å forære døve
forbundskontoret et Telex-anlegg.
Apparatet er tilsluttet postforvalt
ningens fjernskriver-nett og kan
benyttes av alle fjernskriftdeltakere
- og naturligvis også omvendt av
døveorganisasjonens kontor. Dette
bekvemme meddelelsesmiddel vil
sikkert spare mange for både uorden
og omkostninger når man ønsker å
motta eller sende informasjoner,
opplysninger, hilsninger og andre
meldinger. Fru dr. Suzanne Lavaud,
som leder Paris-kontoret, vil med
dele pressen ytterligere opplysninger
om dette vidunder-apparatets funk
sjoner.

KaJe.

På Paris-utstillingen «Handikap
pede i' den moderne verden» var det
en stand som het: «Døvhetens pro
blem». Der kunne man se interes
sante forsøk med TELEX, en elek
tronisk fjernskrivermaskin med «re
turtjeneste» - svarskrift. For den
offentlige framvisning var anlegget
forbundet med et døve-hjem. Dette

ikke lenge etter fikk jeg brev med
beskjed om å komme til T.T.Filin
center Als. Der ble jeg ført ansatt
på 3 måneders prøvetid.

- Hva har du tegnet den tid du
har vært der?

- Jo, jeg har tegnet forskjellige
ting, bl. a. reklametegninger som
brukes til å vises fram på kinoene.
Videre en del av tegnefilmene som
er blitt vist i TV, samt tegninger
som er levert til Sverdrup Dahl, og
forsikringsselskapet Norden. For ti
den holder vi på med en helaftens
tegnefilm for barn, etter den pris
belønte barnebok «Trollkrittet», som
er skrevet av forfatterinnen Zinken
Hopp.

- Er arbeidet vanskelig?
- Det er et krevende arbeid, til

sine tider vanskelig. Det kreves stor
tålmodighet. Det hender også at
mange tegninger blir forkastet, og
man må konsentrere seg på nytt.
Med andre ord må man bruke sin
fantasi.

- Er du så glad i å tegne?
- Ja, jeg har alltid vært meget

glad i å tegne, fra jeg var liten.
J eg prøver å få litt mere ut av

Arne, men han er av den typen som
visstnok tenker mye, men snakker
lite. Litt forsiktig forteller han om
sine videre planer om å gå tegnekurs
for viderekomne på Kunst- og Hånd
verkskoIen, men det er dessverre
sprengt, sier han. Imidlertid håper
han å komme inn senere.

Jeg takker for intervjuet, og øns
ker Arne fortsatt lykke til.

En målbevisst ung herre, som vet
hva han vil.

TELEX..anlegg til
det franske forbund

Arne Nyberg med
på å lage tegnefilmen
«Trollkrittet»

Jeg ville gjerne ha et intervju med
den unge, beskjedne herren Arne
Nyberg, som arbeider med Norges
første helaftens tegnefilm, og om
sider går han med på det. Korrekt
og greit svarer han på mine spørs
mål.

- Hva heter firmaet du arbeider
hos, og hvor holder det til ?

- Det heter T.T. Filmcenter Als,
og holder til i Akersgaten 47.

- Hvor gammel var du da du be
gynte, og hvor lenge har du vært
der nå?

- Jeg var ca. 15 12 år og har nå
vært der i 3 år.

- Hvor mange er dere på arbeids
plassen, og hvordan er arbeidskame
ratene?

- Det er bare 4, med meg, og
kameratene er greie å ha med å
gjøre.

- Hva består egentlig arbeidet
ditt i, Arne?

- Jeg tegner forskjellige figurer til
tegnefilmserier og reklame.

- Hvordan fikk du jobben, om jeg
tør spørre?

- Jo, det var Dueland som anbe
falte meg for arbeidskonsulenten på
arbeidskontoret, som foretok en del
testprøver etter noen tegneprøver.
Disse fant han var så bra at han ba
om å få beholde dem inntil videre,
i påvente av at han skulle la høre
fra seg. På dette tidspunkt var det
.sterkt behov for arbeidskraft, og
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Føres av Felleskjøpene
og grossister over hele
landet.

FISKHALLEN
E. Bakken A.s

FISK EN GROS

Etablert 1887 - Drammen

VULKANISERINGSVERKSTEDET

Bildekk
Alf E. Evensen
HØNEFOSS - Telefon 22108
Lager av ny og brukt bilgummi
Banepålegging

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

Heddal Sparebank
-NOTODDEN-

STEDETS ELDSTE BANK

Utfører alle alminnelige bankforretninger
Mottar innskudd til dagens høyeste rente

O. Henriksens Sønner A.s
Etablert 1904

AUT. RØRLEGGER - RØRHANDEL
Sentralbord telefon 15840

FREDRIKSTAD

Johan Jeremiassen A.s
BYGGEARTIKLER - TRELAST

Sentral bord 50052
PORSGRUNN

Sev. Dahl"-s'-Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 41 6830

Tegner all slags assuranse

Jespersen & Thon A.s
Sentral bord 13 203

Kanalveien 1 og 3 - TØNSBERG
Volkswagen - Dodge

G. Larsens Pipefabrik A.s
Etablert 1844

LILLEHAMMER

Misvær Ysteri, Misvær

SPØR ETTER MISVÆROSTEN!
OGSA KVIT GEITOST!

fra Misv:i3r

Oscar Grenager
Fargehandel

Telefon 1276 - HALDEN
Fargehandel. Vindusglass. ·tinoleum

Tapeter

A.s Rakkestad Sag & Høvleri
RAKKESTAD - Telefoner 73 og 134

Skur/ost og tømmer kjøpes
Høvel/ost, bygningsmaterialer
plater og finer selges

Tangens Kjøttforretning
BRAGERNES DELIKATESSE
(LARS JORDHEIM)

DRAMMEN

. Nor..sk Mineralnæring
med JOD,

JERN,
KOBBER,
KOBOLT,
MANGA.~,

SINK,
MAGl'.'ESIUM

Als Norsk Mineralnæring
Postboks 52 - Oslo
Blanderiet, Ringeriksv. 126/128



Columbus - en SOO-årig feiltakelse

fant lå bart:: 10 cm under jorden og
besto av 9 hus og en smie. Omkring
år 1000 bodde mennesker der. Eks
pertene ser på dette funnet som det
definitive bevis på at europeere al
lerede da bodde i Amerika. Dr. Bird
ved det amerikanske museum for
nasjonal historie og dr. Collins ved
Smithsonian Institute har konsta
tert at boplassen helt og holdent er
anlagt i gammel vikingestil. En an
ser det for umulig at eskimoer eller
indianere kunne bygge noe slikt.

(Bergens Tidende.)

og søke å forhindre at enkelte land
blir tilbakeliggende. Vi må forberede
oss på å møte framtiden.

- Hvordan er forholdene for døve
i Skandinavia, sammenliknet med
den øvrige verden?

- Her i Norden har døvearbeidet
lang tradisjon og dere har en høy
kultur. De døve her har et svært
høyt stade i forhold til mange andre
land. Særlig er det lykkes å skape
forbindelse mellom de døve og de
hørende. Det hviler et ansvar på
dem som går i første rekke!

- Hvordan er døvearbeidet orga
nisert i Jugoslavia?

- Vårt største problem er å få alle
døve i skole, vi har åpnet 11 nye
skoler etter verdenskrigen, foruten 6
klasser i normal-skolene. Ettergrunn
skolen står det 14 yrkesskoler åpne
for døve. Likevel er det mange døve
analfabeter hos oss.

Alt døvearbeid i Jugoslavia er
statsbetalt, skolene er finansiert over
statsbudsjettet, mens øvrige utgifter
dekkes av inntekten på statslotte
riet, som også tilgodeser andre hu
manitære og kulturelle formål.

ATLANTERHAVET

1492

OPPDAGELSEN AV AMERIKA
...__ VIKINGENES

RUTE

._. - ttlfl])
L... ~~'--='="-~-""- --"=--=---=--=-~-

Det er nå grundig bevist at Co
lumbus ikke kan gjøre krav på æren
for å ha oppdaget Amerika. Den
norske polarforskeren og forfatte
ren Helge Ingstad har oppdaget en
gammel vikingekoloni, som er bygd
allerede 500 år før Columbus. Bo
plassen ble oppdaget ved L'Anse av
en ekspedisjon finansiert av Natio
nal Geographie Society. Trolig ble
den anlagt av den legendariske Leiv
Eirikson, som for til Amerika fra
Island via Grønland. Boplassen man

innarbeidet forståelsen for døve
saken i disse landene.

I vår del av verden skaper auto
masjonen stadig større problemer for
de døve. For å kunne hevde oss er
det en forutsetning at vi følger med
i den tekniske utvikling. Det er ikke
lett. I USA er dette et særlig stort
problem.

- Er det forholdsvis flere døve i
utviklingslandene enn hos oss?

- Ja, vi regner med at de fleste av
verdens 32 mill. døve hører hjemme
i utviklingsland.

- Får de døve sin andel av nå
tidens tekniske og medisinske fram
skritt?

- Ja, i de land der det er mulig å
følge med i den tekniske utvikling.
Som president i verdensunionen ser
jeg dette som en umåtelig viktig
oppgave, å følge med i utviklingen

- I vårt internasjonale samarbeid
har vi ikke de store barrierer som i den
hørende verden. Døve mennesker er
ens over alt, sier Dragoljub Vukotic 
president i unionen for verdens 32
millioner døve.

Jugoslaven Vukotic mistet hørse
len etter sykdom da han var 12 år.
Etter å ha gått på skole, tok han
som den eneste ikke-hørende student
fatt på sosiale studier ved univer
sitetet i Beograd. Somsosialarbeider
fattet han for 20 år siden interesse
for de døves organisasjonsvirksom
het, og de siste ti årene har han vært
president i Døves Verdensunion. Nå
gjester han døvekongressen i Ber
gen, og lar seg intervjue med en
dansk tolk i internasjonalt tegnspråk,
mens han selv taler et godt engelsk.

- Hva er de døves hovedproblem
i dag, sett iverdensmålestokk ?

- Undervisningen for døve i ut
viklingslandene, er en hovedsak. An
alfabetismen i u-landene forsterker
dette problemet. Det er en viktig
oppgave for oss ikke bare å få byg
get ut skolevesenet, men også å få. ,_.. . - -

Internasjonalorganisasjon
uten de politiske barrierer
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NYTT FRA FORENINGENE
Hamar: Medlemsmøte

Medlemsmøte på Bondeheimen, Hamar,

13. november, kl. 18.

Foredrag v{ pastor Conrad Vogt-Svendsen.

Alle hjertelig velkommen.

Program for Drammen

Sø. 7. november.

Sø. 14. november. Foredrag.

Sø. 21. november. Arsmøte.

Sø. 28. november.

Sø. 5. desember.

Sø. 12. desember.

Sø. 19. desember. Julebord.

Alle sammenkomstene skal være på

«Melkebaren».
Ungdomsgruppen har sine møter på fre

dager på kafe «Vuffy».

Ny korrespondent
i Stavanger

Lillemor Ropeid, som er sekretær i Stav

anger kr. Døveforening, er ansatt som ny

korrespondent til Tegn og Tale fra Stav

anger ~'lrådet, etter at Gunhild Pedersen

har ønsket å slutte.

Vi takker Gunhild Pedersen for samar

beidet i tiden som gikk, og så ønsker vi

Lillemor Ropeid velkommen. Red.

65 års fest på K.N.A.
i Stavanger

Stavanger kr. Døveforening holdt med

lemsmøte 12. oktober i Døves Hus, og man

ge medlemmer var for anledningen møtt

fram, da formannen Tormod Ropeid ønsket

velkommen til møtet.

Foreningen skal i desember ha 65 års

jubileumsfest. Det ble i denne anledning

holdt avstemning om hvor festen skulle

holdes. Flertallet stemte for K.N.A.-hotel

let Ocean, og der vil altså festen bli holdt.

Ropeid kåserte så om X. Nordiske Døve

kongress i Bergen. Han fortalte både skjemt

og alvor.

Etter kåseriet ble det servert kaffe og

kaker, og praten gikk livlig videre.

L.R.

Program for Bergen

1{11, ma: Ungdomsklubben styremøte kl.

18 på kontoret. Ungdomsklubben kl. 20.

2{11, ti: Dameklubben.

3{11, on: Døveforeningen, styremøte kl.

19.30 på kontoret.

4{11, to: Filmaften ved Opplysningskomi

teen.
7{11, sø: Idrettsklubben marsjkonkurranse

Fanahallen - hytta.

8{11, ma: Idrettsklubben s:yremøte kl. 18

på kontoret. Ungdomsklubben kl. 20.

9/11, ti: Dameklubben.

11/11, to: Utlodning til inntekt for ferie-

hjemmet, i foreningen.

15{11, ma: Ungdomsklubben.

16{11. ti: Dameklu bben.

17/11, on: Idrettsklubbens årsmøte.

18{11, to: Formannen i N.D.L. forteller om

aktuelle saker.

19{11, fr: Innvielse av Døves Aldershjem.

(Nærmere kunngjøring i foreningen.)

Program for
Skien-Telemark

Torsdag 18. november kl. 18.30: I kafe

Williams, Porsgrunn.

Torsdag 9. desember kl. 18.30: I Indremi

sjonsheimen, Skien.

Lørdag 8. januar: Julefest i Porsgrunn.

Fest i døveforeningens lokale fredag

31. desember kl. 19.00 (7).

Kaffe og drikkevarer fåes kjøpt.
Lapskaus fåes gratis!!

MUSIKK DANS MUSIKK
Atle i atle aldre er hjertelig velkommen!

Entre kr. 8.
(inkl. lapskaus)

Arr.: Døves Ungdomsgruppe,

Trondheim.

ALT I BLOMSTER OG KRANSERA.s Hydravinsj

Fabrikk for hydrauliske vinsjer
og spill

HAGAVIK pr. Bergen

Den velsmakende kvalitetsis som kan be
nyttes til enhver anledning.

Spesielt anbefaler vi IS KA K E R, dagens høyde
punkt for liten og stor

~-
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K. Schjelderup Begravelsesbyrå

Telefon 1675
ALESUND

NAR DET GJELDER:
Plasticposer og film, sprøyte
støpte plasticartikler. press
støping m.m.

Vennligst ring telefon
*97 776 - *96 575

Løbergsvn. 87 i
BERGEN



program for Trondheim

Programmet fram til nyttår er nå klart.

Ellers vil det som i fjor bli arrangert TV

kvelder innimellom.

Sø 31/10: Kulturkveld. Foredrag om FN i

forbindelse med FN-dagen 24. oktober.

On 3/11: Medlemsmøte + filmaften.

Lø 6/11: Døveforeningens høstfest.

On 10/11: Ungdomsgruppa.

Fr 12/11: Dameforeningen.

On 17/11: Kulturaften.

Fr 19/11: Døves Idrettslags årsmøte.

On 24/11: Ungdomsgruppa.

Fr 26/11: Dameforeningens årsmøte.

Sø 28/11: Kulturaften.

Fr 3/12: Medlemsmøte.

On 8/12: Ungdomsgru ppa.

Fr 10/12: Dameforeningens julebord.

On 15/12: Kulturaften.

On 22/12: Siste åpningskveld.

Fr 31/12: Nyttårsfest: Ungdomsgruppa ar

rangerer.

80AR
Jakob Bernhardsen, Ballestad i

Skien, fyller 80 år 21. november.
Nesten helt fra begynnelsen av

har Jakob vært medlem av Skien
Telemark Døveforening. Det er ikke
mange møter og fester J akobikke
har møtt fram til, og fremdeles er
han med. Til møtene kommer han
tidlig, og går tidlig, men for ham
er hovedsaken at han har vært med.
Han innehar Skien-Telemark Døve
forenings sølvmedalje.

Jakob er et stillferdig medlem,
snill som få. I sine yngre dager ar
beidet han på et snekkerverksted,
men gikk senere over til gårdsar
beid, og har i alle år siden arbeidet
på brorens gårdsbruk, Ballestad
utenfor Skien. - Når han skulle på
møter og fester var det å ta beina
fatt eller sykle. Nå blir det å ta
bussen, men hvorfor skal ikke han
også ta bussen når alle ungdommene
gjør det?

Dagene blir nok kanskje lange
for Jakob nå, men han tar seg en
tur til byen av og til, besøker ven
ner og kjente, og litt puslearbeid
har han vel også iblant. Selv om
jorda er bortleid, er det bestandig
noen småting som skal gjøres på en
gård. Hans bror døde i vinter, og
det er bare Jakob og hans sviger
inne igjen på gården nå.

Våre beste gratulasjoner til 80 års
jubilanten.

Bjørg Namtvedt og Bja.rne Tøm
merbakke, som giftet seg 28. august.

50 AR
Kaiarbeider Severin Pettersen,

Bukta på Elvebakken (Alta) fyller
50 år 5. november. Han har gått på
døveskolen i Trondheim. Etter at
han var ferdig på skolen, drev han
som fisker sammen med sin far, et
hardt yrke som han kan berette om.
Etter krigen fikk han plass som kai
arbeider.

Døves Volvolotteri holdes hvert
annet år, og skaffer penger til Lands
forbundet og døveforeningene. Vel
350.000 lodd er fremdeles u-solgt når
jeg skriver dette. Det klages over
dårlig vær. Men det er ikke bare væ
ret som har skylden. Det er bl.a.
vanskelig å få tillatelse av politiet.
En må ofte vente på tur til å få
plass på en salgsplass i byens 8ent
rum, for det er mange forskjellige
lotterier som skal få anledning til å
selge lodd.

Haugesund Døveforening fikk til
latelse til å selge lodd i lengere tid
på den beste plassen ved posthqset,
og det ble solgt mye fra starten og
til begynnelsen av mai, over 12.000
lodd. Så fikk vi tillatelse av politiet
til å selge ved busstasjonen i august,

50 AR
Sigvart Darmstad, Oslo, fyller 50

år 22. november.
Vi gratulerer med dagen.

KaJe.

Julehilsener
I Tegn og Tale's julenummer skal

vi ha masse hilsener fra foreninger,
klubber, skoler, organisasjoner og
enkeltpersoner - altså fra alle som
vil ønske landets døve og sterkt
tunghørte «god jul og godt nytt år».

Prisen er kr. 1.- pr. navn på
«felles-lister» fra foreninger osv.
(når det er flere enn 5 personnavn
under hilsenen). - For spesialhilse
ner fra enkeltpersoner og lag osv. er
prisen kr. 5:- pr. hilsen (med inntil
5 personnavn under).

Vi må ha julehilsnene innen 20.
november. Adressen er: Tegn og
Tale, Mannsverk 61, Bergen.

Om
Døves
Volvo

lotteri

men dessverre er denne plassen
dårlig. Bedre er det å selge onsdager
og lørdager (torgdagene) i Haralds
gate ved Rådhusplassen. Det er opp
lagt at vi kunne selge meget der,
men spørsmålet er da om vi kan få
en Volvo Amazon fra lotteriet, eller
om vi kan få låne en av Volvo-for
handleren i byen. Det viser seg at
de ikke har bil til oss. Lotteribilene
er opptatt andre steder, og Volvo
forhandleren har ingen bil å låne
oss. - Vi synes at landslotteriet bør
ha også andre bilmerker som ge
vinster, f. eks. Opel Kadett sta
sjonsvogn, Ford Taunus 12M, VW
1200, osv. Dette ville bety meget for
salget, fordi vi kunne få lånt en bil
de dagene som passet for oss.

J eg spurte i midten av juli Hauge-
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MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640· Trondheim

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

TRONDHEIM
Postboks 553 - Telefon 30546

Franz Schulz Als
REISEARTIKLER - DAMEVESKER
OG SKINNVARER

Astrid Jacobsen

MANUFAKTUR- OG BRODER/FORRETNING

DRØBAK
Telefon 308

Filial:

Lille Grensen 5
OSLO

Bogstadveien 21 - OSLO

HYTT E R i alle s,tørre/ser
leveres ferdig oppsatt over alt

Erling Sande
BERKAK
Telefon 216

Vadsø Sparebank.
ROLV ERIKSEN

Kjøttstabbe- & Stanseblokkfabrikk

Hotvetvn. 170 - Telefon 833375
(Innkj. Rosenkrantzgt.)

DRAMMEN

Reg. nr. 917 Telefon nr. 1501
Banksjefen »1265

VADSØ

Forvaltningskapital ca. 20 mill. kr.

Skjelbreds Rederi A.s

KRISTIANSAND S.

H. Gonsholt A.s
SKIPSHANDEL

Vi leverer alt til SKIPSBRUK
hjemme og ute

Telefoner 20324 - 20325 - SKI EN

Stjørdalens Sparebank

STJØRDAL

Støtt Døvesaken!



Et svar fra stud. theol. KJELL OMAHR MØRK

utdanning

sunds forhandler av Ford, som leier
tomten ved Haraldsgate, ikke langt
fra Hotel Saga, men disponenten sa
nei. Han vet at landslotteriet bare
har Volvo-biler som gevinster, og
det er jo urimelig at han skal bruke
plassen sin til reklame for et kon
kurrerende bilmerke. På denne plas
sen sitter nå en loddselger ved en
Ford Cortina. Han har fått låne
plassen hver dag til salg av lodd i
landslotteriet til inntekt for Lands
foreningen for Hjerte- og Lungesyke,
fordi dette lotteriet bl. a. har Ford
Cortina som gevinst. Et annet lands
lotteri, som har lotteribil på par
keringsplassen ved posthuset, har
fått låne Opel Kadett hos Opel-for
handleren i byen.

Vår mening er altså at Døves
Landslotteri neste gang bør ha for
skjellige bilmerker som gevinster,
verdi for hver gevinst fra kr. 25.000
i toppen og nedover til kr. 15.000.
Lotteriet behøver bare å bruke to
kjøpte biler i loddsalget. Disse to
bilene kan proffselgere kjøre med
hele Sør-Norge rundt, utenom de
byer hvor døveforeningene har sitt
sete. Døveforeningene kan låne et
av bilmerkene blant gevinstene til
loddsalg i byen, mot at vinnerne får
bil hos forhandlerne på deres hjem
sted. Den som låner ut bil på denne
måten, har altså sjanse til å få solgt
en bil til lotteriet, samtidig som

Videre

Takk skal De ha, herr Bjørndal,
for Deres innlegg i Tegn og Tale nr.
18. Jeg har lenge lurt på om dette
spørsmålet ville bli tatt opp - og
jeg er så hjertens enig med Dem 
også vi døve må få adgang til videre
utdanning - og da også teoretisk
utdanning - og på våre egne
skoler!

J eg vil i dette henseende få gi et
kort resume av mine egne erfaringer:

Jeg har vært så (u)heldig aldri å
ha gått på døveskole. Dette skyl
des at jeg ble døv i nokså «moden»
alder (11 år). Etter legenes anbe
faling fortsatte jeg på min gamle
folkeskole og tok avgangseksamen
der i 1958. Jeg søkte meg så over på
realskolen - og ble opptatt på Gro
rudda-len skole her i Oslo. Etter 3
ikke helt behagelige år, avla jeg

bilen brukes til reklame. Antakelig
vil bilforhandlerne være fornøyde
med en slik ordning. Vi behøver da
ikke å vente på lotteribil, slik som
nå, for Haugesunds vedkommende
er det å vente på bilen fra Stavanger.
Vi ville også spare en god del i ferje
utgifter. Og naturligvis mye spart
tid. Vi synes ikke det er morsomt å
vente på lotteribil som skal komme
fra en annen by. Det er best å bruke
en utstillingsbil fra forhandleren, og
når det er flere bilmerker å velge
mellom, vil vi sikkert finne en for
handler som er villig og som
har bil til disposisjon. Da kunne
vi selge lodd når det var godt vær,
og på torgdagene, og vi behøvde ikke
å mase på lotterisjefen. Alle fore
ningsbyer kunne selge lodd ved bil
på samme tid. Alle lodd ville hurtig
bli solgt. Lotterisjefen bør under
søke muligheten for dette hos bilfor
handlerne, og få svar i god tid før
landsmøtet holdes neste år.

Vi i Haugesund Døveforening er
meget fornøyd med loddsalget i år,
men det kunne gått meget bedre om
vi hadde hatt en annen ordning med
bil. Vi håper at neste landslotteri vil
bli bedre, men gevinstverdien bør
være mindre, ikke over kr. 150.000.-,
og mindre lodd-antall. Jeg tror at
det kan gi forholdsvis større for
tjeneste.

A.K.

for døve

eksamen, og fortsatte så i gymnaset,
engelsklinjen. Etter ennå 3 år, kunne
jeg så pryde meg med duskeluen i
1964.

Det sier seg selv at det var van
skelig å følge med i undervisningen 
så jeg fikk ekstratimer i hoved
fagene - først matematikk, tysk,
engelsk, senere og i fransk, biologi
og delvis i norsk (gymnaset). Som ek
sempel kan nevnes at jeg i 5. gym.
hadde 3 effektive timer, mot det
vanlige 9, når herfra trekkes den tid
som bruktes til engelsk stil.

Selv om jeg konsekvent satt på L
benkerad, hadde d'herrer lærerne
den (u)vane å sette seg på pulten
bak meg eller vandre rundt i klasse
værelset - noe som, kan man vel si,
i vesentlig grad hindret meg i å lese
dem på leppene - idet jeg fant det

uforsvarlig å gå foran dem for (mu
ligens) å plukke opp noen «gullkorn».

De nevner at vi kun har 3 stats
skoler som gir utdannelse over bar
neskolen - jeg finner det her nød
vendig å tilføye at vi har Yz skole
til - nemlig Sandaker kombinerte
skole - som tar imot døve elever.

Men nå skal man jo avskaffe real
skolen her i landet til fordel for den
såkalte 9-årige skole med et frivillig
10. år på toppen (tilsvarende folke
skole og realskole). - Etter hva jeg
har hørt ymtet - skal visstnok barne
skolen for døve utvides, for liksom
hos de blinde, å omfatte 10 skoleår.
Men dette er vel ennå i det blå, med
de plassforhold døveskolene strever
med i dag. - Det skorter på bevilg
ninger fra staten. (L'etat, c'est moi,
citat le Roi Soleil, Einar Gerhardsen
og Per Røyselyng !) Så derfor kan vi
ikke vente noe de første årene.

Det er derfor gledelig at De setter
fram et forslag om et internordisk
samarbeid, Olsen kan som kjent
ikke være dårligere enn Swensson,
så kanskje regjeringen får noe å
tenke på!

Jeg synes, som sagt, det er et
meget gledelig forslag - men jeg
mener man må gå et lite skritt vi
dere dersom ordningen, slik De har
foreslått den, går igjennom. Hvorfor
ikke bygge et College for døve? Der
vi alle kan gå gradene: Gjennom
realskole (jr. high) og gymnas (sen.
high) til høyskole? For det trenger vi! !
- Det har jo tidligere vært tale om
samarbeid innen yrkesskole-sekto-
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Døve prester?

ren, så hvorfor ikke ta skrittet fullt
ut?

Som Dem mener jeg denne skolen
bør ligge i Sverige - men etter min
mening bør den alternere de nordiske
land imellom i form aven ungdoms
leir (som den allerede eksisterende
leirordning) som holdes hvert år 
med en College-avdeling (undervis
nings-avd.) ved siden av. Man måtte
da selvsagt bestrebe seg på å få dan
net et inter-nordisk tegnspråk.

Så vidt jeg forstår, mener De at
vi skal få en skole uten noe karakter
system (kanskje jeg misforstår) 
jeg mener vi burde bruke et system

Ad formannen i Sveriges Davas
RiksfOrbunds diskusjonsinnlegg (i
Tegn og Tale nr. 17, side 7, punkt
2, siste ledd): «Kan vi, f. eks., få
fram døve prester?»

Svar: Ja!

I relasjon til et annet innlegg fra
meg, vil jeg fortelle at jeg i russe
tiden 1964 stakk innom Menighets
fakultetet for å spørre om hvordan
man der eventuelt ville stille seg til
en døv student. - Jeg fikk da til
svar at det var liten vits i å prøve,
siden jeg var døv, p.g.a. de døde
språkene, og at jeg, siden jeg er
epileptiker, i alle tilfelle ville bli
nektet ordinasjonstillatelse.

Dette virket jo deprimerende på
meg med det samme - men jeg fikk
siden et tipp om at jeg sikkert ville
bli opptatt på Diakonhjemmet. Jeg
søkte så (1964), men legen i skole
styret nedla veto av hensyn til pasi
entene; men jeg kunne sikkert få
begynne på den «teologiske» delen
av denne spesielle utdannelsen.

J eg så søkte - men da man ikke
hadde hørt noe fra (navn skal ikke
nevnes) en viss person her i Oslo,
ble ikke jeg kontaktet i det hele tatt,
og dette spesielle kurset var full
tegnet.

Men jeg ville jo bli døveprest, ikke
«en Y2 diakon», jeg mente at selv
om lovens bokstav forordner at en
prest skal høre - så behøver vel ikke
en døveprest nødvendigvis være hø
rende? Døvepresten selv er jo i
mange tilfelle nødt til å lese sine
«soknebarn» på leppene!

Videre - da embetet som døve
kapellan i Oslo ble lyst ledig, var
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med standpunktkarakterer som det
avgjørende, da man som kjent ikke
alltid presterer hva man virkelig er
god for ved eksamensbordet.

La oss derfor sette i gang. Mine
herrer landsstyremedlemmer - gjør
med en gang dette utmerkede for
slag fra skolestyrer Bjørndal kjent
for deres kolleger i de øvrige nordiske
land; begynn å bombardere regje
ringen med krav om fortest mulig å
gjennomføre lO-årig skole for døve. 
Kort sagt: Sett i gang!!!

P.S. Ordet er sikkert fremdeles
fritt, og jeg står åpen for kritikk!

D.S.

det bare en søker! Hva da når
Bonnevie-Svendsen, Wetlesen m. fl.
om ikke så lenge faller for alders
grensen? Skal de være nødt til å
fortsette - utslitte som de er; de har
jo Norges største kirkesokn i ut
strekning - være nødt til å fortsette?
Fordi det ikke finnes hørende prester
som vil overta?

Hva om det da fantes en døv
«candidat udi theologien», som dess
verre var epileptiker, og derfor ikke
kunne ordineres som prest, men så
gjerne ville få arbeide for å utbre
Guds rike blant sine døve skjebne
feller? Skal man da vise ham vinter
veien, eller er det «ingen regel uten
unntakeise ?»

For å sitere Hamsun: «det var i
den tiden jeg drev og sultet ved
Universitetet», - for det er ikke let
tere å følge forelesningene der enn
det var å følge med i undervisningen
ved den høyere skole.

J eg sier igjen: Ja! - Det er mulig
å drive fram døve prester - kvinner
som menn - har man kallet og ev
nene skal man ikke støtes ut. «La
de små barna komme til meg», sa
Jesus, <<for Guds rike hører sådanne
til».

«La de døve som har evner og kall
bli døveprester», sier jeg, «for de
døve har like mye bruk for døve
prester som døveprester.»

Men jeg tror også at det vil være
meget vanskelig å kunne komme så
langt som til embetseksamen ved
våre hjemlige (de nordiske) univer
siteter, fordi studiet er lagt opp rent
orait. Man må nødvendigvis høre for
å kunne ha utbytte av studiet. Man

kan ikke lese seg til alt. Noe må man
nødvendigvis tilegne seg gjennom
forelesningene. Personlig har jeg
tenkt å bruke båndopptaker ved
forelesningene, de andre studentene
vil så skrive av for meg - men best
ville det være å studere ved et uni
versitet for døve.

Da vi jo er vestlig orienterte her i
Norge, faller det for meg naturlig å
tenke på Gallaudet College i USA.
Har man det tilstrekkelige språk
grunnlaget, ville det vel ikke være
så vanskelig å greie seg der, når man
bare venner seg til og lærer den spe
sielle amerikanske måten å tale på.

Fikk vi den nødvendige økono
miske støtte, tror jeg vi snart ville
ha døve prester i Norden og. For
jeg er vel ikke den eneste kristne
døve som kan tenke seg å bli døve
prest? - Hva mener dere andre
unge? Hvordan vil dere stille dere
overfor en døv prest? Vil dere gå i
kirken dersom det var en døv som
forrettet de sakramentale handlin
ger? Hvordan stiller dere dere til
kirken og kristendommen i det hele
tatt?

De fleste av dere kan vel den «lille
Bibel», Joh. 3, 16, men har dere lest
resten av dette kapitlet? Om Niko
demus og Jesus: At vi må bli som
små barn for å komme inn i Guds
rike; bli født på nytt. Dere har vel
«hørt» det, men vet dere hva det
innebærer?

Våre bestefedre og fedre visste det
kanskje - de tok seg tid til å gå i
kirken av og til. Det orker vi ikke 
om lørdagen skal man jo feste; og
hvem gidder da stå opp så tidlig
som før kl. 110m søndags morge
nen? Z-Z-Z-Z-Z, vi er et snorkefolk!

I farfars tid, da man virkelig måtte
jobbe for å tjene til det daglige brød,
sang man i kirken i otta, «arbeid til
natten kommer.» - I dag synger man:
«Våkn opp, du som sover.»

Gud vil at vi skal se på Ham som
om han var vår far. At vi skal være
glade i Ham, at vi skal kjempe sam
men med Ham, at vi skal være ly
dige mot Ham; for uten Ham var
vi ikke til.

Og Han har gitt oss 2 måter som
vi kan komme i kontakt med Ham
på: - Vi kan snakke med Ham i
bønnen - og vi vil høre Hans ord
rope i våre, akk så døve ører, i Bi
belen.

<<Tro på Gud, og tro på meg», sa
Jesus, men vi gidder ikke en gang
gjøre et forsøk. - «Han er bare en
skjelven, harmløs, gammel hvithåret
gubbe som sitter ett eller annet sted,
på en stjerne kanskje? - og titter



For De Døves Forening, Oslo,
DØVES DAG-KOMITEEN,

Ruth Hjermstad,

"- fo_rm_an_n_. J

nedpå oss.» Men Han ser alt vi gjør,
og husker det. På dommens dag vil
våre gjerninger bli veiet; skal vi
der opp eller der ned? - «Tull», sier
du, «den leksa har vi hørt før - og
vi er unge og vil leve - det er nok
om vi «omvender» oss når. vi er
gamle og skal dø!»~Mon tro det! lIva
slags «omvendelse» skulle det for
resten bli? Det·er når vi er unge og
sterke Han har mest bruk for oss.
Tenk på det!

Da jeg var liten lærte jeg ~n bønne
sang som het «Gud som har oss
småbarn kjær», - og den fortsatte 
«- se til meg som liten er -». Ja, vi
kjekker ..oss· og tror-vier store og.
sterke, men i grunnen er vi bare noen
små partikler, støvfnugg, - og vi
hadde ikke levd i dag dersom
ikke Gud hadde skapt Adam
og Eva! Vi er bare ørsmå hjul i
det store kIokkeverk som heter
universet. Vi blir ikke større om vi
blåser oss opp og kjekker oss· aldri
så mye.

«Tro på .Gud og tro på mElg>" sa
Jesus, og ble korsfestet og døde 
for at vi skulle bli frelst. Men
vi vil allikevel ikke tro, enda vi vet!
Vi lærte det på skolen, vi hører det
i kirken, vi leser det i Bibelen - og
enda tror vi ikke!

«Men ett gjør vi - i stedet for å
glemme det som er bak oss, lever vi
oss mere og mere inn i det, vi strek
ker oss ikke ut etter det som er foran
oss, men bak oss, og jager, ikke mot
målet og den seierspris som Gud har
kalt oss til der ovenfra i Jesus Kris
tus, men mot mammon: Penger,
Beatles, Rolling Stones, amerikanske
bilvrak osv. til vi til sist sitter så
fast i det at det er umulig å ~omme
derfra!» (Fritt etter Brevet til
Fillip., 3. kap., 14. vers.)

Men allikvel er det håp!!! - «Tro
på Gud og tror på meg», sa Jesus.

Så gjør det da!
Kjell Omahr Mørk,

- stud. theol.
P.S. Er interessert i å komme

kontakttiiea andre kristne døve i
alderen 18-25 år. Adressen fåes ved
henvendelse til redaksjonen. D.S.

TAPT P A KONGRESSEN!
Et par av kongressdeltakerne har

mistet eiendeler under kongressen.
Dette savnes:

2 gull øredobber
1 nøklehank.

Hvis noen har funnet disse tin
gene, bes de melde fra. til Norske
Døves Landsforbund, Møllendalsvei
17, Bergen.

1-

DØVES DAG I OSLO 1965
De Døves Forening, Oslo, ved sin Døves Dag-komite ønsker å
gjøre kjent følgende program i forbindelse med feiringen av Døves
Dag i Oslo-området:

Lørdag, 27. november kl. 16.30

~e"t!ore"tiLLiHfI
i Teatersalen, Bøndernes Hus, Rosenkrantzgt. 8, Oslo.

1. Kort tale av sekretær i Norske Døves Landsforbund, disponent
Albert Breiteig: «Den døve ønsker å gL»

2. MASKERADE. - Skuespill i tre akter av Ludvig Holberg.
Framført av døve skuespillere fra Bergen.

Slutt ca. kl. 18.45

Lørdag, 27. november kl. 19.00

':Døl1e" .CJ)ag-!e"t
iLandbrukssalen, Bøndernes Hus, Rosenkrantzgt. 8, Ill.

1. Velkomstord av formannen i Oslo-komiteen for Døves Dag,
Ruth Hjermstad.

2. Kort tale av Oslo bys ordfører, Brynjulf Bull.
3. Kort tale av Albert Breiteig: «Den unyttede reserve.»
4. Varm mat og kaffe.
5. Demonstrasjon av TV-telefon vi Norsk Als Philips.
6. Dans.

Slutt ca. kl. 0100.

Søndag, 28. november 1965 kl. 11.00.

GUDSTJENESTE for døve og hørende i Oslo Domkirke.

.:eriser: Kr. 20.00 for begge lørdagsarrangements tilsammen.
Kr. 5.00 - kr. 7.00 for festforestillingen alene. (Denne prisen

blir fastsatt i -disse dager.)

Det er viktig så tidlig som mulig å få oversikt over hvem som skal
delta i festen lørdag kveld, spesielt må utenbysboende melde fra
i tide. Skriv eller oppsøk : Kåre Arnesen, De Døves Forening,
Sven Brunsgt. 7, Oslo 1. Billettene betales ved innmeldingen.
Alle døve og hørende er hjertelig velkommen til de ovennevnte
arrangements. - Vær med på å gjøre Døves Dag 1965 til en fest.
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M. M. Nygård
Alt i

KJØTT- OG PØlSEVARER

SANDNES
Telefon 63567

Brødr. Sunde A.s
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Telefon 63 097
SANDNES
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A.s BUndheim Møbelfabrikk
VEGSUND
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JACOB ODLAND S. S.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, cIo Tandberg, Nils Juelsgt. 70, Oslo

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

NYE POENG:
Oslo 264
Trondheim.. . . .. . . . . . . . . .. 24
Hamar 77
Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91

o S LO

Fri-idrettsserien 1965
OSLO SERIEMESTER 
har passert de magiske
14.000 poeng

Nå er utendørssesongen i fri-idrett
slutt for i år og Oslo er blitt serie
mester etter å ha passert 14.000 p.

Sluttstillingen:

1. OSLO
1. Reidar Brenden, 3000 m, 8.42.6 .. 826
2. R. Brenden, 3000 m hinder 9.37.6 .. 806
3. Reidar Brenden, 10000 m 32.17.0. 800
4. Reidar Brenden, 1500 m 4.03.0 .... 791
5. Reidar Brenden, 5000 m 15.29.4 .. 777
6. Bjarne Gunnerud, høyde 1.88 751
7. Bjarne Gunnerud, lengde 6.62 740
8. Per Chr. Larsen, 100 m 11.3 733
9. Reidar Brenden, 800 m, 2.01.8 717

10. Bjarne Gunnerud, 100 m 11.4 710
11. Bjarne Gunnerud, I. ult 3.11 706
12. Bjarne Gunnerud, h. ult 1.55 695
13. Per Chr. Larsen, 200 m, 23.5 691
14. Bjarne Gunnerud, tresteg, 13.01 .. 677
15. Tore Christiansen, 800 m 2.04.4 675
16. Per Chr. Larsen, 400 m 53.5 663
17. Per Chr. Larsen, I. ult 3.04 650
18. Tore Christiansen, tresteg, 12.65 .. 639
19. Brynjulf Dammen, spyd, 50.03 633
20. Tore Christiansen, 400 m 55.2 596

14.276
Nye: R. Brenden, 3000 m hinder (før

10.01.4),5000 og 10.000 m.
Utgått: R. Pedersen, I.u/t 2.95, R. Bren

den 1000 m 2.40.9, etter 6 bedre øvelser.

2. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg, slegge 52.'19 844
2. Bjørn Myran, 1500 m 4.07.2 758
3. Walter Pedersen, tresteg 13.23 700
4. Bjørn Myran, 3000 m 9.17.1 698
5. Bjørn Myran, 800 m 2.04.2 678
6. Walter Pedersen, lengde 6.23 655
7. Bjørn Myran, 1000 m 2.44.5 645
8. Olaf Garberg, diskos 37.35 632
9. Jon Sto kvi k, tresteg 12.52 625

10. Arne Karlsen, 1500 m 4.27.2 608
11. Olaf Garberg, kule 12.11 606
12. Walter Pedersen, 100 m 11.9 601
13. Jon Stokvik, lengde 5.94 591
14. Arne Karlsen, 3000 m 9.50.0 590
15. Olaf Garberg, høyde 1.69 578
16. Walter Pedersen, 200 m 24.8 573

17. Ingolf Rønning, 800 m 2.12.2 557
18. Kåre Jakola, tresteg 11.89 .. . . . . .. 556
19. Walter Pedersen, 400 m 56.4 552
20. Olaf Garberg, tresteg 11.82 548

12.593
Nye: O. Garberg, slegge (før 51.27), Arne

Karlsen, 3000 m.
Utgått: O. Garberg h.u/t 1.45.

3. HAMAR
1. Arne Olsen, 100 m 11.7 643
2. Trygve Gunnarrud, 1000 m 2.45.5. 633
3. Johnny Olsen, lengde 6.12 631
4. Johnny Olsen, 400 m 54.3 629
5. Johnny Olsen, spyd 49.15 622
6. Johnny Olsen, 110 hekk 17.5 621
7. Johnny Olsen, 800 m 2.09.8 592
8. Alfred Vangen, 1500 m 4.30.0 . . . .. 589
9. Johnny Olsen, 1500 m 4.30.7 585

10. Alfred Vangen, 800 m 2.10.8 577
11. Trygve Gunnarrud, 400 m 55.7 576
12. Kåre Johansen, spyd 44.62 558
13. Trygve Gunnarrud, 800 m 2.15.4 .. 512
14. Alfred Vangen, 3000 m 10.17.6 509
15. Per Byvold, kule 10.63 506
15. Alfred Vangen, 1000 m 2.57.2 506
17. Bjørn Bekkevold, 100 m 12.5 482
18. Arne Olsen, 200 m 26.1 468
19. Alfred Vangen, 400 m 59.0 464
20. Erling Eriksen, lengde 5.31 446

11.149
Nye: J. Olsen, 400 m (før 54.5), spyd

(før 48.31) og 110 m hekk.
Utgått: Diskos J. Olsen, etter 6 bedre

øvelser.

4. BERGEN
1. Willy Johansen, spyd 49.65 628
2. Gunnar Kvitvær, tresteg 12.44 616
3. Kjell Olsen, 400 m 55.6 580
4. Asle Karlsen, bOO m 2.10.6 580
5. Alfin Nordøy, I. ult 2.94 578
6. Kjell Olsen, 1000 m 2.50.5 577
7. Asle Karlsen, 400 m 55.7 576
8. Gunnar Kvitvær, lengde 5.76 551
9. Gunnar Kvitvær, 100 m 12.2 540

10. Bjarne Tømmerbakke, tresteg 11.75540
11. Kjell Olsen, 1500 m 4.40.0 525
12. Kjell Olsen, I. ult 2.86 52~

13. Gunnar Kvitvær, høyde 1.63 521
14. Jan Thomassen, spyd 41.62 515
15. Hans Feldberg, I. ult 2.83 501
16. Svein Tømmerbakke, kule 10.56 .. 501
17. Pål Kjellid, lengde 5,54 500
18. Svein Tømmerbakke, spyd 40.22 .. 494
19. Pål Kjellid, høyde 1.60 493
20. Gunnar Kvitvær, 200 m 25.8 491

10.829
Nye: Asle Karlsen 400 m.
Utgått: P. Kjellid, tresteg 11.26.

25/9: Idrettsstevne i Notodden, med
«Snøgg» som arr.: Reidar Brenden
ble nr. 2 på 1500 m på 4.21.0. Han
var stiv i beina etter 3000 m hinder
dagen før.

Bjarne Gunnerud løp 100 m på
11.7 og besatte 6. plass, mens han
ble nr. 2 på 400 m på 55.0 sek.
Begge fikk en premie, som var en
ostehøvel. Det hører med til sjelden
hetene at de døve får premier på
hørendes stevner.

Sterkt 10.000 m løp
av Reidar Brenden

4/10: Idrettsstevnet på Bislett
arr. av BUL/Ol: Reidar Brende~
ble nr. 10 av 26 deltakere, men han
besatte 6. plass ved kretsmester
skapet for Oslo, som var innlagt.
Tiden ble gode 32.17.0, men det var
plagsomt med føttene hans under
siste del av løpet, så det ble en del
tap på tiden.

Bjarne Gunnerud hoppet 6.21 m
i lengde og ble nr. 2 for juniors.

NY NORSK JUNIOR-REK. FOR
DØVE:

Bjarne Gunnerud
400 m 53.1

8/10: Under idrettsstevnet arr. av
O.F.LK. på Bislett løp Bjarne Gun
nerud 400 m på flotte 53.1 sek. Han
bedret med 1.7 sek. sin gamle pers.
rek. og satte ny norsk rek. i junior
for døve med 0.3 sek. forbedring.
(53.4 av Per Chr. Larsen før i år).
Han åpnet hardt på de første 200 m
ca. 24.0 sek., men stivnet voldsomt
mot slutten.

Reidar Brenden ga opp på 5.000
p.g.a. stivhet i beina etter alle løp
i den siste uken. - Dette stevnet ble
det aller siste for de døve som deltok
i år i utendørssesongen.

H.B.

21



Ved verdensidrettsstevnet for døve
i Washington

Det var en stor glede for meg at
jeg ble uttatt og kom med den norske
døvetropp som skulle representere
Norges Døve-Idrettsforbund ved
Verdensmesterskapet for døve som
fant sted i Washington 26/6 - 3/7
1965. Reisen gikk med charterfly fra
København over Island til Washing
ton.

Ved landingen på flyplassen mer
ket vi straks den voldsomme varmen
ca. 40°C. Vi ble mottatt av ambas
sadesekretær Kai Lie som ytet oss
god bistand under oppholdet. Fra
flyplassen bilte vi gjennom Washing
tons fornemste strøk frem til Gal
laudet College (høyskole for døve),
og hvor vi bodde under oppholdet.
Oppholdet var upåklagelig meget
godt, maten var nærmest som norsk.

I alt deltok det 28 nasjoner med
ca. 1000 døve idrettsgutter og -jen
ter. Apningen av stevnet fant sted
på Byrd stadion, Maryland, litt
utenfor byen.

Framgang i fotball
Døve vant over 0kernsbråten med

6-3 i 6. div. (4-2 i første omg.).
Denne kampen var den siste serie
kamp i år, og guttene spilte godt i
den beste kamp vi har sett i år.
Ja, så har vi bare å håpe at de holder
formen til neste sesong. De døve har
også begynt med håndball. De spilte
for første gang sist søndag og tapte
14-7. Det sies at det er en voldsom
interesse for håndball blant de døve
nå. H.B.

TRONDHEIM

Lagseriestevne på Stadion 27.
september med «Trond» som arr.:
J on Pettersen løp sin første 400 m
i år og fikk tiden 58.5, som er bra
for ham, mens Kåre Jakola skuffet
en del i lengdehopp på 5.54 m.
Ingolf Rønning og Arne Karlsen
stillte opp på 3000 m, og Arne satte
ny personlig rek., forbedring med
20 sek. til 9.50.0 min. Men tiden
kunne blitt bedre hvis han ikke
hadde magesmerter under løpet.
Ingolf brøt etter 3 runder.

A.K.
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Det v~r en stor glede for den døve
idrettsungdom å møtes her til kappe
strid, idet alle kunne snakke sammen
på de døves eget språk, «tegnspråket».
Så var det altså ingen språkvansker
blant døve. Idrettsøvelsene gikk
raskt unna. Selv deltok jeg i kapp
gang og hevdet meg, forholdene tatt
i betraktning, bra. Jeg fikk sølv
medalje i 20.000 m og bronse i 5.000
m. På 10.000 m havnet jeg på 4. plas
sen. Det var meget varmt under
konkurransene, og det sj·:merte meg
endel.

Hele den norske idrettstropp var i
en mottakelse ved Norges Ambassa
de i Washington og ble mottatt
av ambassaderåd Olav Solli og frue.
Vi hadde en meget hyggelig stund
der.

Det var meget å se og oppleve i
Washington, og for å gi et lite inn
trykk av store dimensjoner kan jeg
fortelle at ved avslutningsbanketten
deltok det hele 5500 personer. Ban
ketten ble holdt i Storaham Hotel,
et av de største i byen.

Blant de severdigheter vi beså kan
nevnes U.S.A.'s første president,
George Washingtons, residens Ver
non. Dette er nå museum, og det
er stor folkevandring hit. Av andre
severdigheter kan nevr.~3 Det hvite
hus, Capitol, Lincoln capitol m.m.

Odd Landehagen (520).

Vi merket oss at det er svært
mange negre i Washington, hele
60% av befolkningen er negre.

Vi reiste med tog fra Washington
til New York hvor vi ble mottatt av
sosialsekretær Harry Nilson. I New
York bodde vi i Sjømannshuset, og
her følte vi oss liksom mer hjemme.

I New York bilte vi over verdens
lengste bro mellom Manhattan og
Jersey Island. Vi reiste med en stor
bilferge forbi frihetsstatuen rett inn
til skyskraperkvartalet Manhattan.
Her var vi på toppen av verdens
høyeste hus, Empire Stf"to Building,
som med sine 102 etasjer rager godt
opp i luften. Hyggelig var det å
avlegge et besøk i den norske sjø
mannskirke hvor det var en stor
forsamling av norske. Vi ble her av
Harry Nilson presentert i tur og
orden.

En av dagene i New York ble av
satt til besøk på verdensutstillingen.
Det er en utstilling av fantastiske
dimensjoner, og meget av det vi så
kan ikke beskrives men må sees.
Vi bilte også gjennom Harlem (ne
gerkvarteret) og fikk se litt av
negrenes forhold. Her er det både
gode og dårlige boligforhold. Da
turen her gikk sent på aftenen, hadde
alle biler vinduene lukket av gode
grunner. Man kunne bli utsatt for
plutselige overfall.

Hjemreisen gikk med fly fra
Kennedy Airport og ble litt drama
tisk. Etter et par timers flytur ut i
Atlanterhavet fikk flyet motorstopp.
Det ble øyeblikkelig slått alarm at
flyet kunne lande når som helst.
Men da været var bra, klarte flyet
å vende tilbake til flyplassen. Flere
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Tresteg ult pr. 1965:
l. Bjarne Gunnerud 8.85 (64)
2. Tore Christiansen 8.65 (64)
3. Kjell Fiskergård 8.57 (61)
4. Per Chr. Larsen 8.52 (64)
5. Arne Stenberg 8.41 (62)
6. Walter Pedersen 8.33 (61)
7. Bjarne Tømmerbakke 8.15 (61)
8. Harry Jegersen 8.13 (58)
9. Olaf Garberg 8.07 (59)

10. Roar Pedersen 8.05 (62)
11. Harald Angeltvedt 7.98 (56)
12. Reidar Jacobsen 7.96 (61)
13. Peder Nyset 7.94 (58)
14. Toralf Ringsø 7.93 (61)
15. Thor Harper 7.84 (58)
16. Kjell Larsen 7.83 (60)
17. Jarle Lid 7.82 (56)
18. Henry Lillejord 7.82 (60)
19. Eitan Ztickermann 7.78 (64)
20. Brynjulf Dammen 7.73 (61)
21. Geir Jensen 7.65 (61)
22. Kåre Jakola 7.57 (61)
23. Einar Walbækken 7.54 (61)
24. Kjell Kåsene 7.48 (61)
25. Asbjørn Kjøsnes 7.35 (58)
26. Ulf Pedersen 7.35 (61)
27. Magne Pedersen 7.31 (61)
28. Vidar Gran 7.30 (63)
29. Age Mellbye 7.29 (64)
30. Ole J. Sigvartsen 7.24 (64)
31. Gudmund Hukseth 7.22 (60)
32. Jan E. Berntsen 7.17 (60)
33. Kåre Høgsve 7.15 (59)
34. Oskar Nilsen 7.10 (58)

34. Andreas ErJ11:~Sjø , 1.25 (5:1)
35. Peder Nyse· •.... < l/.·. 1.25 (57)
36. Willy Mauer 1.25 (58)
37. Arne Karlsen 1.25 (59)
38. Odd Landehagen 1.25 (61)
39. Willy Johansen 1.25 (62)
40. Magne Pedersen 1.25 (62)
41. Jan Thomassen 1.25 (65)
42. Thor Harper 1.24 (56)
43. Walter Pedersen 1.23 (60)
44. Sverre Bjørø 1.22 (49)
45. Kåre Kvalness 1.22 (57)
46. Brynjulf Dammen 1.21 (58)
47. Tore Eek 1.20 (51)
48. Gudmund Hukseth 1.20 (52)
49. Rolf Johansen 1.20 (60)
50. Ulf Pedersen 1.20 (60)
51. Kjell Kåsene 1.20 (61)
52. Fridtjof Johnsen 1.20 (61)

Høyde ult pr. 1965:,
l. Bjarne Gunnerud 1.55 (65)
2. Kjell Fiskergård 1.51 (64)
3. Olav Espedal 1.45 (58)
4. Toralf Ringsø 1.45 (64)
5. Olaf Garberg 1.45 (65)
6. Svein Tømmerbakke . 1.42 (61)
7. Geir Jensen 1.40 (64)
8. Per Chr. Larsen 1.40 (65)
9. Gunnar Kvitvær 1.40 (65)

10. Asle Karlsen 1.38 (65)
11. Endre Grytnes 1.37 (48)
12. Arnulf Pedersen 1.37 (57)
13. Bjarne Tømmerbakke . 1.36 (64)
14. Roar Pedersen 1.36 (64)
15. Hans Tofte 1.36 (64)
16. Arne Olsen 1.36 (65)
17. Jarle Lid 1.35 (58)
18. Johnny Olsen 1.35 (60)
19. Arne Stenberg 1.35 (62)
20. Tore Christiansen 1.35 (64)
21. Jon Stokvik 1.35 (64)
22. Kristen Elvebakk 1.35 (65)
23. Ingolf Rønning 1.35 (65)
24. Henrik Hansen 1.32 (49)
25. Nils Bjørø 1.31 (56)
26. Reidar Brenden 1.31 (64)
27. Andreas Kallevig 1.30 (57)
28. Torfinn Trondsen 1.30 (62)
29. Henry Lillejord 1.30 (62)
30. Gotthard Langeland .. 1.30 (65)
31. Harald Angeltvedt .,. 1.26 (58)
32. Bjørn Myran 1.26 (62)
33. Per Sikko 1.25 (51)

32. Kjell L2.rsen ; 2.76 (58)
33. Ulf Pedersen 2.76 (61)
34. Gudmund Hukseth 2.75 (52)
35. Tore Eek 2.74 (51)
36. Olaf Garberg 2.73 (61)
37. Reidar Jacobsen 2.72 (61)
38. Asle Karlsen. . . . . . . . . 2.72 (64)
39. Gunnar Kvitvær 2.72 (65)
40. Bjørn Jerstad 2.71 (63)
41. Age Lauritsen 2.71 (63)
42. Gunnar Løvskeid . . . . . 2.70 (51)
43. Nils Bjørø 2.70 (56)
44. Peder Nyset 2.70 (57)
45. Willy Mauer 2.70 (57)
46. Brynjulf Dammen .,. 2.70 (61)
47. Kjell Kåsene 2.70 (61)
48. Thor Harper 2.69 (58)
49. Vidar Gran 2.69 (65)
50. Bjørn Bekkevold 2.68 (61)
51. Svein Tømmerbakke . 2.66 (62)
52. Sverre Bjørø 2.65 (49)
53. Ingolf Rønning 2.65 (62)
54. Torfinn Trondsen 2.64 (60)
55. Olav Vik 2.64 (51)
56. Harry Jegersen 2.63 (57)
57. Odd Landehagen 2.63 (58)
58. Andreas Ermesjø 2.62 (51)
59. Per Byvold 2.62 (60)
60. Magne Pedersen 2.61 (61)
61. Gotthard Langeland .. 2.61 (64)
62. Kåre Kvalness 2.60 (57)
63. Lars Herland 2.60 (64)

Snart er det slutt med utendørs
sesongen i fri-idrett, og innendørs
sesongen står for døren. Før det blir
innendørs konkurranser, vil redak
tøren sette inn listen over hopp uten
tilløp, så de aktive vet hvor de står,
og kanskje noen av dem vil prøve
å komme noen plaser høyere. Vil du
det, så tren riktig teknikk og hold
formen i orden! Det er lett. Bare med
en eller to centimeters forbedring
kommer du til å rykke flere plasser
opp, da det er fullstendig jevnt med
1 eller 2 cm etter hverandre på lis-
ten. Lykke til! Red.

Lengde ult pr. 1965:
1. Bjarne Gunnerud 3.11 (65)
2. Per Chr. Larsen 3.04 (65)
3. Kjell Fiskergård 3.02 (60)
4. Oddvar Særheim 3.02 (64)
5. Endre Grytnes 3.00 (50)
6. Walter Pedersen 2.99 (61)
7. Arnulf Pedersen 2.97 (57)
8. Roar Pedersen 2.95 (65)
9. Alfin Nordøy 2.94 (65)

10. Tore Christiansen 2.93 (64)
11. Harald Angeltvedt 2.88 (58)
12. Johnny Olsen 2.88 (62)
13. Eitan Zlickermann 2.87 (64)
14. Olav Espedal 2.86 (57)
15. Kjell Olsen 2.86 (65)
16. Andreas Kallevig 2.84 (57)
17. Henrik Hansen 2.83 (51)
18. Bjarne Tømmerbakke . 2.83 (61)
19. Arne Stenberg 2.83 (61)
20. Jon Stokvik 2.83 (65)
21. Hans Feldberg 2.83 (65)
22. Geir Jensen 2.83 (65)
23. Per Sikko 2.81 (52)
24. Fridtjof Johnsen 2.81 (52)
25. Toralf Ringsø 2.81 (61)
26. Hans Tofte 2.80 (64)
27. Einar Koppen 2.78 (51)
28. Jarle Lid 2.77 (58)
29. Henry Lillejord 2.77 (60)
30. Asbjørn Kjøsnes 2.77 (62)
31. Arne Karlsen 2.76 (58)

Etterkrigsstatisti kk

av passasjerene fikk seg nok en
forskrekkelse. Neste dag startet vi
igjen og med et bedre fly, og denne
gang gikk det bra.

J eg synes hele turen var en stor
opplevelse som jeg sent vil glemme.
Oppholdet varte i 3 uker.

Etter de iakttakelser jeg gjorde i
U.S A., så er nok forholdene gjen
nomsnittlig bedre i Norge.

Odd Landehagen.
(fra «Speaker'n», bedriftsavis
for Christiania Spigerverk)
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BRØDR. SØYLAND Afs
BRY NE

•

AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

SANDNES

HØYLAND SPAREBANK
SANDNES
Sentral bord 61 060
Mottar innskudd - Bevilger lån

ROMSDALS FELLESBANK AfS
Sentralbord 52211

MOLDE

RØRHANDEL
ved Busstasjonen - BERGEN

FIGGJO FAJANSE A.S

FIGGJO

Volda Samyrkelag
Telefoner 269 - 23
Kafeen telefon 296

VOLDA

Hildre Fiskevegnfabrik A.s
BRATTVAG

Forsyn - Not - Garn - Snører

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

Utenlandske Tresorter
Finerer, Kryssfinerer, Sperreplater
Ski-emner

Døves Trykkeri A.5. Bergen


