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Hold Dem til Volvo -

den holder! GULLBOTN TURISTHEIM

OLAV RIEBER THORSEN
Varmt og·kaldt vdnn på alle rom.
Mottar gjester for kortere og lengre tid

Autorisert Volvo-forhandler
GULLBOTN - TRENGEREID
Telefon 40930

Telefon 62008 - 63910 - 32606
SANDNES - LURA - STAVANGER

Fiskevann og båter er disponible

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

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

CAFtk
pclJ~en

Lars M. Bjørnsen A.s
Malervarer- Kjemikalier- Vaske-ag Pusse·
artikler - Kosmetikk - Leketøy - En gros,
en detalj

Skagen 6 - Tlf. sentralbord 21 507
STAVANGER

E. Birkeland A.s

ALT I FOTO

Andelssalteriet A IL
Disponent John Runshaug

Landets første spesialforretning i saltet norsk flesk

Telefon 51169
MOLDE

BERGEN

BØKER - PAPIR
SERVIETTER - LYS

9~e;:; BERGEN

, Kvinesdal Sparebank

LIKNES

Telefon Kvinesdal 4102

Brødr. Søyland AlS

BRY NE

Konsulent for varmetekniske anlegg
Kjeleanlegg - Oljefyringsanlegg
Automatiske anlegg og fyringskontroll

Lars Handeland
Sivilingeniør MNIF

Telefon 33862
BERGEN

KLÆR AV KVALITET

FOR BY-ELEGANSE OG SPORT

Velkommen innom.
De finner oss midt i byen

•:'"
.. ,

, ~

7~Cer/
Etablert 1885

Handelens og Sjøfartens Hus (G4). Telefon 11197
BERGEN

GLOPPENS SPAREBANK
SANDANE

Kontortid: Kvar yrkedag kl. 9-15
Laurdag kl. 10-13
Fredag også frå kl. 17-18

Alle vanlege bankforretningar



Norske Døves
Landsforbund

SAMMENSLUTNING AV
DE DOVES FORENINGER

Kontor:
Møllendalsveien 17, Bergen

Telefon 94996

Formann:
Eilif Ohna, Erleveien 42a, Bergen

Nestformann:
John Vigrestad, Lillebergveien 32,

Oslo 6

Sekretær:
Albert Breiteig, Møllendalsveien 17,

Bergen

Landsstyremedlemmer:
Thor GiBholt, Skien

Halvor Greftegreff, Trondhcim
Tormod Ropeid, Stavanger

Rolf Hanscn, Drammen

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DOVES LANDSFORBUND

{)3TFOLD: Ostfold Doveforeninu. For
mann: Kri~tian Sørensen, Bjørke
bekk p.å., Halden.

HAMAR: HamarogOn,eunDoveforeninu.
Formann: Sven Torgersen, Kjos
stuen, Ring st.

OSLO: De Doves Foreninu, Sven Brunsgt.
7, Oslo 1. Formann: Alf Olsen, Ag
mund Boltsvei 41, Bryn.

DRAMMEN: Drammen ou Omeuns Dove
foreninu. Formann: Ragnar Woll,
Hågenstad, Solbergelva.

VESTFOLD: Vestfold Doveforeninu. For
mann: Helene Larsen, Aker gård,
Sem.

TELEMARK: Skien-Telemark Vovefore
ning, Boks 181, Skien. Formann:
Olav Haug, Skogmo 9, Skien.

AUST-AGDER: Aust-Auder kr. Dove-
forening. Formann: Aud Grut-
Løvig, Vippa, Arendal.

KRISTIANSAND: Kristiansands Dove
foreninu. Formann: Willy Norkvist,
Svarttjønnveien 8, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Dovefore
ninu, Saudaut. Il, Stavanuer. For
mann: Tormod Ropeid, Jonas Dahls
p lass 2, Stavanger.

HAUGESUND: Hauuesund og Omeun
Doveforeninu. Formann: John Egil
Knntsen, Saudagt. 20 b. Haugesund.

BERGEN I HORDALAND I SOGN OG
FJORDANE: Bergen Doveforeninu, Ves

tre Torvut. 20a, Beruen. Formann:
Thorbjørn Sander, Mannsverk 61,
Bergen. Tlf. 96157.

MORE OG ROMSDAL: More ou Roms
dal Doveforeninu. Formann Magne
Lid, Boks 72, Ikornnes pr. Ålesund.

TRONDHEIM: De Doves Foreninu, Erik
Jarlsut. 2, Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, Lade Alle 70 f,
Trondheim.

INNHERRED : Innherreds Doveforeninu.
Formann: J orulf Hjulstad, Stj ørdal.

HELGELAND: Helueland kr. Dovefore
ninu. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Doveforeninu. For'
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd·
rupsvei l, Bodø.

NARVIK: Narvik ou Omeun Doveforeninu.
Formann: Karl LundqviBt, Hage
bakken 4 b, Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. Doveforeninu.
Formann: Leif Henriksen, Borggt.
81, Harstad.

TROMSO: Tromso kr. Doveforenino.

l
Formann: Julius Lorentzen, Roy
tun, Karl Hallsvei 14, Tromsø.

---'

Utgiver: Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen.
Redaktør: Thorbjørn Sander, Mannsverk 61, Bergen.

Nr. 18 1966 - 47. årgang

KR. 200.000
av syv millioner

Så kan vi endelig sette krysf:. i taket. I Regjeringens forslag til statsbud
sjett for 1967 er det første beløp til den nye yrkesskolen for døve oppført 
kr. 200.000. Samtidig er opply~t at skolen skal bygges i Fana, i tilknyt
ting til den yrkesskolen som Fana kommune skal bygge på Nesttun ved
Bergen. Og yrkeiOskolen for døve er kostnadsberegnet til 7 millioner
kroner.

Nå skal vi ikke se for meget på det beskjedne beløp som er satt opp på
budsjettet. Kr. 200.000 tyder jo ikke nettopp på at det skal bli noen
svimlende fart i realiseringen av planene, og noe håp om at Stortinget
vil øke beløpet, er det vel knapt. Forlydendet om at en på høyeste hold
tar sikte på at skolen f:.kal stå ferdig i løpet av 1968, må vi nok også
betrakte som sterkt overdrevet, når vi først i 1968 kan regne med en
bevilgning som monner. Men hvem vet? Når alle formalia er i orden, arki
tekten har fått sine tegninger godkjent, og tomten er byggeklar - så kan
det jo hende at det vil gå hurtigere enn noen av oss aner ...

De 200.000 kronene betyr så uendelig meget mere enn bare pengene. De
betyr at det er tatt en avgjørelse. De betyr at staten for første gang i
dette århundre skal bygge en skole for døve og ikke bare fortsette med
lappverket. I løpet av de nærmest følgende år vil det følge nye bevilg
ninger til det står en 7 millioners skole ferdig. Og det vil bli en felles
yrkesskole for gutter og jenter, bl. a. med en kontor-linje, og for øvrig
vil den døve og sterkt tunghørte ungdom, når skolen står ferdig, få en
atskillig bedre yrkesutdannelse og under betydelig triveligere forhold
enn hva tilfellet er i dag. - Det har tatt lang tid før vi er kommet så
langt. Yrkesopplæringen har foregått under proviwriske forhold i alle
år siden den spede begynnelse i 1942. Endelig kan vi se fram til den dag
da det vil være ~lutt på problemene i denne sektor av døveundervisnin
gen - og dagen er ikke så altfor fjern.

Det hører til sjeldenhetene at vi på denne plass i «Tegn og Tale» finner
grunn til å gi uttrykk for glede. I dag er vi i en slik situasjon. Kryss i
taket!

Th. S.
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Bjctrne Gunnel"ud 0(1 Randi Leira heise1' flagget, mens .Anne Gloslie synge'!" «J(~, vi elsken>.

UNGDOMSLEIREN

for døve 1966

Sagavoll, Gvarv Telemark

10.-17. juli

De fleste av deltakerne kom til
Sagavoll Ungdomsskole lørdag 917.
Søndag formiddag kom to langveis
farende «fanter» fra Narvik i Svein
Ivar Skogstads brannrøde Cortina,
nemlig sjåføren himself og Leander
Johansen. De hadde da kjørt «bare»
150 mil. Men - «så langt, og lenger
enda!» - De overgås nemlig i høy
grad av de to tromsværingene Arnulf
Andreassen og Terje Brændeløkken.
De har nemlig fløyet til Oslo, noe
som har kostet dem 750.- kroner
hver - og dette bare for å være en
uke sammen m-ed andre unge døve.
Slå den! Aktiviteten i Nord-Norge
kan ikke være så dårlig som mange
synes å mene; 5 deltakere av 33
skulle tyde på det. For Grethe Olsen
fra Bodø var jo også her!

Lørdagskvelden ble viet det hyg
gelige samvær, slik at nye venn
skapsbånd kunne knyttes. De fleste
kjenner nok hverandre fra skolen,
men så har de jo reist hver til sitt,
så det er riktig hyggelig å møtes

«Monolitten i Gvcuv.»
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igjen. - Kl. 23.30 skulle vi ha lagt
oss, men tiden var meget eldre da
vi omsider køyet!

Reveljen gikk kl. 8. «Opp alle
mann - og kvinner med!» Eilif var
«lur» - og sov til siste sekund. - Han
kom såvidt tidsnok til frokost kl. 9.
Bordbønnen ble lest av Omar Mørk,
og så gikk vi løs på det lekre fro
kostbordet. En kunne fristes til å si
med Garborg:

Nei, sjå kor me eter her!
No skal me lange inn, g1.dar 
nei, sjå kor en mengd det er,
det er nok båd' til kviger og stutar !

Kl. 10 ble leiren offisielt åpnet ved
Rolf Hansen, som ønsket velkom
men. Så ble flagget heist, mens Anne
Gloslie sang nasjonalsangen med
tegnledsagelse! Anne var jo som
flagget selv, nesten - med den røde
kjolen, det gullblonde håret som
solstrålene lekte seg i, og de tind
rende klare blå øynene! - Like etter
ankom pastor Hammer og frue og
deres fortryllende datter. Hammer
holdt andakt for oss og prekte over
emnet: Jesu første disipler, Joh. 1,
35-52.

Etterpå la vi veien til badestranda.
Ny-y-delig vann! Og slik som vi spru
tet i vei! Stakkars Anne G.! Hun
får ikke gå i fred på landjorden, ei
heller får hun være «alene» i vannet.
Ja, hun ble nærmest slengt rundt
som en annen badeball mellom gut
tene. Jeg er glad jeg er gutt, så jeg
slipper å bli jaktet på, men jeg deltar
så gjerne i jakten! - Våre muskel
sterke he-men moret seg med å lage
menneskelige pyramider på stran
den. Ved siste forsøk kom de opp i
3 etasjer; 8 mann i første, 4 i annen

og 1 på toppen. Godt gjort, gutter!
Så bar det tilbake til middag kl.

14. Nam-nam - svinestek med pote
ter, surkål, svisker og garnityr. Til
dessert is og kjeks.

Fri til kaffe kl. 16. Kl. 16.30 holdt
så Eilif foredrag om «Norges unge
døve». Han mante til solidaritet, til
samhold. Dessverre har jeg ikke
manuskriptet for hånden - Eilif talte
dessuten bare etter noen løse nota
ter. - Etterpå var det utlyst spørre
time, men da vi ennå var ganske
«ukjente» med hverandre, var det få
som turde ta ordet. Hederlige unn
tak var Turid Grøndahl (i bikini, så
hun fanget i hvert fall guttenes opp
merksomhet!!) og Omar Mørk, begge
Oslo, samt ordstyreren, Sigmund
Ness fra Bergen. Det ble til sist be
sluttet at vi skulle kutte ut spørre
timen.

Deretter lekte vi. Det gjaldt å
peke ut en bestemt person, eventuelt
si navnet på denne etter forskjellige
stikkord som ble gitt. Bjarne Gunne
rud hadde en del bryderi med å
«finne» seg selv. Svein Ivar S. kunne
ikke for sitt bare liv huske navnet
på de Gaulle.

Apningsprogram
Vi borjade vid 20.30 dags. Først

hadde vi «bro-bro-brille». Det viste
seg at de sterkeste, deriblant så pro
.minente personer som Eilif, Rolf og
undertegnete, foretrakk båt framfor
bil i den påfølgende tautrekkings
konkurranse. Selv ikke Svein Ivars
Cortina kunne hjelpe disse uheldige
fra nederlaget. Deretter ball-leker,
til myggplagen ble for stor, og vi
gikk inn i peisestua. Eilif fortalte at
vi skulle på biltur onsdag.



BadinJen gikk med liv og lyst, setv om elvevannet kunne være i kaldeste laget.

Noe «program» ble det forresten
ikke. Det ble me:::t til at vi satt og
fortalte skrøner. Sigmund Ness «tok
kaka», han kom med de fleste og
lengste. Etter hvert brøt en opp,
pikene til sine rom, guttene til sine.

Dagen etter ble vi vekket med et
«brutalt» skuldergrep av Rolf og
Anne. (Rolf hadde, selvsagt, først
hatt den udelte fryd å vekke Anne!)
Vi tørnet ut til en oppfriskende gym
nastikktime under Bjarne Gunneruds
ledelse. Deretter bar det inn under
dusjen. Som det seg hør og bør,
somlet pikene bort det meste av
halvtimen, slik at vi guttene stort
sett kom for sent til flaggheisingen.

Kl. 10 okkuperte vi et av klasse
rommene. Kjell Omahr Mørk holdt
innledningsforedrag over emnet:
«Døveungdommens plass i forenings
livet». Dette vil bli gjengitt særskilt.
Men først hadde d'herrer Ohna og
N e:::s «fått ris på sin bak» fordi de
kom for sent.

En ble så delt opp i 3 grupper,
som hver skulle behandle et spørs
mål. Disse var: 1) «Hvorfor stiller
foreningene seg så negativt når det
gjelder å velge ungdommer i styret ?»
Leder Anne Gloslie. 2) «Hva mener
dere de unge kan gjøre i forenings
styret ?» Leder Sigmund Ness. 3)
«Hvordan mener dere foreningens
medlemsblad bør være?» Leder Tho
re Christiansen. Svarene vil bli gjen
gitt særskilt, hvis lederne ennå har
disse i behold!

Vi skulle bade kl. 13.00, men ikke
mange fulgte oppfordringen. Det
hadde nemlig regnet fra den årle
morgen. Vikinge-ånden var ikke helt
død likevel. Kanskje var det «var
men» fra Annes strålende øyne som
gjorde sitt til at vi ikke merket noe
til det kalde vannet!

Kl. 16.30, etter. at vi hadde spist
middag og drukket kaffe, ble de en
kelte svarene satt under debatt. 
Sp.m. log 3 utløste en ganske heftig
diskusjon, som av og til var litt
usaklig. Sp.m. 2 (som ble behandlet
sist), kom usåret gjennom debatten.
Et eneste innlegg var det, det kom
fra Terje Karlsen, 30m hadde bare
godord å si.

Flagget firtes kl. 20.30. Deretter
bega vi oss til gymnastikksalen,
hvor det var lagt opp underhold
ningsprogram vi d'herrer Gunnerud
og Ne5s, samt Anne Gloslie. (Disse
utgjør leirstaben sammen med Eilif,
Rolf og Thor.) Den absolutt mor
somste posten var da en skulle holde
foredrag over et oppgitt emne etter
å ha trukket en lapp fra en kurv.
Bjarne skulle fortelle om Bergen,

Rolf om Marilyn Monroe! Og Thor
om sin første arbeidsdag. Det hele
var svært moro, for «foredragshol
derne» visste svært lite om sine res-'
pektive emner.

Vikinge-blodet fløt ikke særlig
rikelig i våre årer tirsdag heller, men
det var da noen som badet. Ellers
var det klager over for tidlig vekking.
Kl. 8 er tidlig når vi ferierer!

Kl. 10 startet det store «Rebus
forhindringsløpet». Vi ble delt opp i
5-mannslag, de tre tiloversblevne
var postvakt sammen med ledel
sen. - Post 1: Svøm over elven, pos
ten var på andre siden: «Hvor og
når ble siste landsmøte arrangert?»
Post 2: Klatre i et tre. Post 3 hang
i en l?>pp på flaggstangen: «Hvor
mange døveskoler har vi, hva heter
de og hvor ligger de?» For å nå post
4 måtte vi krype under noen opp
satte benker. Vi skulle bedømme
avstanden mellom 2 trær. Rett
ieV1H var 29 m, men ett av lagene
svarte 55 m! Post 5: «Hvor og når
ble NDL stiftet?» Svar: Trondheim
1918, men enkelte svar lød p3. Ber
gen og diverse årstall før århundre
skiftet. Post 6: «Hvor mange døve
foreninger står tilsluttet NDL? Siste
post var ballkast i en papirkurv, det
var en artig konkurranse!

Alle sammen var nå blitt varme i
trøya, så etter en ekstra oppmyking
på idrettsplassen, bar det ned til
vårt faste tilholdssted, badestran
den. Skal si det var deilig med en
dukkert!

Etter programmet skulle Thor og
Eilif nå begynne en kursserie, men
denne ble kuttet ut, da de etter for
holdene ikke fant det hensiktsmes
sig. I stedet holdt Eilif et foredrag
han kalte «Døvekonsulenter eller
studieinstruktører for døve». For
bundet er mest stemt for det siste

alternativ, idet det ::.elv kan bestem
me disses arbeidsfelt, hvem vi vil ha,
osv. Di3se instruktørene kan virke
som kombinerte sosialarbeidere og
døvekonsulenter utenom opplys
ningsarbeidet.

Den påfølgende diskusjon ble åp
net av meg med en kjempebommert!
Det videre forløp førte oss over til
hvilke landsdeler instruktørene skulle
virke i: Sør-Norge, Nord-Norge, eller
begge steder? Kommet så langt,
besluttet vi å gi oss for dagen. Selve
problemet Nord-Norge er jo aven
slik karakter at vi fant det best å
forberede oss først. Dessuten var vi
blitt sultne, så i samlet flokk inntok
vi atter spisesalen.

Kveldens program var overlatt
Oslo vi undertegnete. Etter at flag
get var firt, samlet vi oss alle i gym
nastikksalen. Da vi måtte finpusse
litt, underholdt Eilif i den lille
pausen.

Vi var 5 personer som framførte
en sketsj vi kalte «Det første møte
med svigerfamilien». Anne var min
kone, Bjarne min unge sønn i slyn
gelalderen og dertil nyforlovet, Aud
Øverland hans forlovede, og Turid
Grøndahl alles «Vesla».

Deretter en konkurranse alle mot
alle, «Følg lederen». Denne var slik:
Vi satt i ring. Så skulle vi først slå
håndflatene mot fanget, deretter
sammen, og så tilslutt føre først den
høyre, så den venstre knyttete ned
bak skulderen. Aud Øverland vant i
skarp konkurranse med Leander
Johansen.

Eilif og Rolf hadde en overraskelse
til oss. Alle som var med i rebus
løpet fikk premie etter fritt valg. De
hadde kjøpt souvenirer fra Gvarv for
ca. kr. 80.-. Et fint innslag, for så
har vi noe i hånden som kan føre
tankene tilbake til Sagavoll. Hygge-
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Vi nyter utsikten i Seljord. Vi var 8 biler sterke.

samvær peisestuen til «lang tone»
kl. 24.00.

Onsdag: Dagens høydepunkt? Jo,
bilturen i omegnen.Ruten var denne:
Gvarv, Sauland, Notodden, Heddal
stavkirke, Hjartdal, Nutheim, Flat
dal, Seljord, Bø, Gvarv, med opp
hold i Notodden, Heddal og Seljord.
Alle 8 bilene kom vel avsted. En
regnskvett på turen til Notodden,
men ingen fare! Vi beså byen, kjøpte
souvenirer, aviser, blad o.l. Da vi
skulle dra videre, ville ikke Svein
Ivars Cortina starte, så den måtte
dyttes i gang rett som det begynte
å regne igjen. Neste stopp var Hed
dal stavkirke, som vi beså, og så gikk
ferden glatt videre til Nutheim. For
resten - en uvettig bergenser dob
beltkjørte forbi hele kortesjen på en
av veiens smaleste strekninger. Ved
Nutheim sviktet Bjørn Jerstads bil,
det var visst noe galt med tennin
gen, coilen. Eilif ble derfor igjen hos
dem, mens Aud flyttet over i «min»
bil, dvs. Thor Gisholts. Vi kjørte så
ned bakken til Seljord Camping. Her
skulle vi bade, men det var så usann
synlig langgrunt at det ble vanskelig.
Ingen av oss gadd å vasse 100-150 m
utover, så vi holdt oss i stedet på
stranda, og vi hadde det meget mor
somt. Hjemturen startet ved 15.30
tiden og vi kom såvidt hjem til mid
dag kl. 17.00.

Kaffe i peisestuen kl. 19. Deretter
diskusjon, tema: Nord-Norge. Eilif
åpnet med å fortelle litt om sine
erfaringer fra besøk der nord. Der
etter ble en av Tromsø-guttene ut
spurt om forh91dene slik han kjenner
dem fra sin forening. Etterpå var det
Narvik som skulle utspørres, men
det ble det ikke noe av. Vi ble dog
enige om at forholdene i Nord-Norge
må tas opp til en drastisk revisjon.
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Vi kan ikke uten videre forlange at
de døve skal flytte sørover, selv om
det for enkelte av dem utvilsomt
ville være bedre å komme inn i et
videre samkvem med andre døve.
Derfor må vi arbeide med denne
saken, ikke bare på skrivebord
stadiet i Sør-Norge. Lang tone kl.
23.30.

Torsdag hande vi enda et for
hindringsløp, stafettkonkurran,e.
Skal kort nevne de enkelte poster:
1) Hvor høyer flaggstanga? 2) Hvor
mange biler er med på leiren? Merke
og årsmodell. 3) Slå en ball rundt '101
leybanen. 4) Kim's spill. 5) By i
Norge - «døveprestens selskap». 
Svar her var Hammerfest, - men
det var ikke mange som greide den.

Bading, middag, kaffe - og kl.
16.30 fikk vi høre om planene for
kurssentret på Gol i Hallingdal, 'Il
Eilif. For det første så var dette
ingen ny tanke, forbundsstyret had
de arbeidet med planer i mange år,
men det hadde vært vanskelig å rea
lisere dette. Nå hadde en fått tilsagn
om tomt hos gardbruker Hoftun på
Gol, som selv har 2 døve sønner som
arbeider på garden. Gol kommune
har gitt tilsagn om å legge fram
veien gratis. De!lsuten vil kommu
nen hjelpe til med vann og kloakk.
De kommunale myndigheter vil også
vederlagsfritt holde et øye med en
treprenøren som får tilslag på selve
byggearbeidet.

Men så var spørsmålet hvor stort
vi skulle bygge? Ohna kunne tenke
seg plass til 80 personer på 2-manns
rom, + auditorium, gymnastikksal
kanskje, salonger, konferanserom
osv. En liten idrettsplass er det også
meningen å anlegge med tid og
stunder,så her skal ingenting mangle!
Det var kun sporadisk diskusjon

. etter Eilifs innlegg. Retningslinjene
var engang for alle slått fast. Omahr
Mørk spurte bl. a. om hvordan det
lå an med arkitekttegninger (disse er
jo blitt så fryktelig dyre, de kan
løpe opp i over 100.000 kr.), men ble
beroliget. Likeledes gikk det med
Bergens Terje Karlsen, som ville
vite hvor vi skulle bade! - Aftens
kl. 19, deretter fri til flagget ble firt
kl. 20.30. Da overtok Bergen, under
ledel~e av Sigmund Ness, og de
hadde sannelig lagt opp til et flott
og godt variert program!

Sigmund ønsket først velkommen
og annonserte så den første sketsjen,
som var den samme som bl. a. ble
spilt i Drammen. Dere vet den med
den rømte fangen og statuevaskeren
som skifter klær. Pål Kjellid og Sig
mund. - Så gikk teppet opp for «Et
restaurantbesøk», der Gotthard Lan
geland, Terje Karlsen og Sigmund
spilte hovedrollene. Midt i blinken
var også «Urinprøve» med Richard
og Sigmund. Her var Grethe Johnsen
søt sykepleierske, slik også Ingrid
Eide hadde vært «barpike» under
«Restaurantbesøket». - De høstet
langvarig og fortjent applaus.

Etterpå hadde de funnet på et
par artige konkurranser. Rolf, Eilif,
Thor og Pål Kjellid måtte bl. a. så
fort som mulig prøve å trekke til seg
en fyrstikkeske etter en snor ved å
rulle denne rundt en blyant. Dess
uten var det en lagkonkurranse i
potetskrelling. Laget til Svein Ivar
Skog5tad vant. - Så var det premie
utdeling igjen. Lagene fra stafett
konkurransen ble tildelt sjokolade i
fritt valg. Deretter hyggesamvær i
peisestuen til lang tone.

Fredag 15. juli. Kl. 10 leste Sig
mund Toralf Ringsø's foredrag:
«To åri> program for ungdomsarbei
det». Dette vil bli gjengitt særskilt.
Ganske bra foredrag, etter min me
ning, men enkelte dødpunkter fan
tes det. Etter min mening er ikke
folkedans og kanskje særlig skuespill
det som egner seg best for de døve.
J eg har drevet med begge deler som
hørende, så jeg vet hva jeg snakker
om. Men filming og fotografering
skulle være midt i blinken for de
fleste døve, likeledes mime, sketsjer
og deklamasjon. Det var Anne G.
som satte fram forslag om deklama
sjon, mens Eilif supplerte med hob
bies. Han mente at biler og motorer
langt på vei er de døve guttenes
hobby, akkurat som de hørendes,
og her må jeg si meg enig med ham.
Andre hobbies finnes det jo også.
Engod bok for eksempel! Lesesirkler
skulle vel også kunne tilpasses de



Ved stabburet påØdegården.

døves behov, f.eks. som et ledd i
voksenopplæringen. Men også ung
dommen har godt av å ta i en bok,
virkelig sette seg ned og studere hva
som står der og prøve å finne for
fatterens mening med det han har
skrevet.

Flere eksempler ble også nevnt,
men kl. 12 skulle vi til Ødegården
og bese et gammelt stabbur. Det er
150 år gammelt, altså eldre enn
Trondheim døveskole, men uendelig
meget mere hensiktsmessig til sitt
bruk. 2. etasje tjener nemlig som
«jomfrubur» - ja sålede3 heter det 
for Ragnhild og Åsta Ødegården,
som begge er døve. Litt av et jom
frubur!

La oss først ta for oss selve stab
buret, eller skal vi heller ~i loftet:
Døren til første eta5je var forseggjort
og utskåret med bilde aven elg.
Svalgangen i 2. etasje var «tilgitret»,
slik som vi ofte finner det på gamle
loft og stabbur. Og inne i jomfru
buret til venstre to riktig brede,
gammeldagse og solide senger byg
get et par trinn opp fra gulvet. På
veggen bak var utskårne lampetter
ved de romansk-buete vinduene. Til
høyre på veggen et åkle, og under
det en solid utskåret sofabenk av
tre med et virkelig ordentlig bjørke
bord foran. Et par kubbestoler fan
tes også, foruten stoler i stil med
sofabenken. Der var også speil i
utskåret ramme med en lite kom
mode (dragkiste) under. Eia var jeg
der!

Også i gardens våningshus var det
mange fine gamle møbler, pluss noen
gamle våpen. Ja, jeg glemte å for
telle at jentene har hver sin gamle
muskedunder hengende over døren i
Jomfruburet. Den ene er munnlader,
den andre er bakladel' av eldre mo
dell, hvis jeg ikke tar feil. Sannelig
noe å forsvare seg med! Jeg ville
ikke være den gutten som skulle
forsvare seg mot en slik overmakt!

Så bar det tilbake til en rask duk
kert før vi spise middag kl. 14. Der
etter fri til kl. 16, kaffe, og fri til
aftens kl. 19. Flagget ble firt kl.
20.30.

Triumviratet (trekløveret) Eilif,
Rolf og Thor hadde klekket ut en del
yriene spørsmål som vi skulle be
svare i en «hvem-vet-mest-konkur
ranse». Vi ble oppdelt i 6 lag, hver
på ca. 5 mann/kvinner. Lagledere
var: Lag 1 : Bjarne Gunnerud. Lag 2 :
Anne Gloslie. Lag 3: Sigmund Ness.
Lag 4: Omahr Mørk. Lag 5: Aud
Øverland (Tore Christiansen eller
Gotthard Langeland). Lag 6: Karin
Woll (Jan Pedersen).

Dette var sannelig en spennende
konkurranse. Vi håper alle sammen
at vi vil få en liknende en på den
neste leiren. Og det er noe vi kunne
begynne med i ungdomsklubbene og
i døveforeningene. Vi kan lære meget
av det! Etterpå pratet og diskuterte
vi til de årle morgentimer.

Lørdag. «Stå opp, stå opp - nå har
du sovet lenge!» - Hanen (Rolf) gol
kl. 8. Det vanlige ritualet, bare litt
vemodigere, for dette var jo siste
dagen. - «1 morgen reiser vi.»

Kl. 10: Nominering av medlem
mer til NDL's ungdomsutvalg. Sig
mund, Eilif og Rolf hadde ordet
etter tur og talte om forbundets hnke
med ungdomsutvalget. Det kan be~tå

av 1 representant for hver av ung
domsklubbene og 1 representant for
Nord-Norge. Representantene i ut
valget kan danne et arbeidsutvalg

på 2-3 personer. De andre i utvalget
skal være korresponderende med
lemmer. Ved siden av medlemmet i
arbeidsutvalget skal hver av klub
bene ha en kontaktmann til arbeids
utvalget, fortrinnsvis formannen. Så
gikk vi over til selve nominasjonen.
Den ga følgende resultat:

Fra Bergen: Toralf Ringsø og
Sigmund Ness. Fra Trondheim: Jan
Pedersen og Geir Jensen. Fra Dram
men: Jorunn Johnsen og Karl Kjeld
sen. Fra Nord-Norge: Leander Jo
hansen, Narvik. Fra Oslo: Anne
Gloslie og Kjell Omahr Mørk. Nå
skal landsstyret plukke ut de per
soner de mener egner seg best til
oppgaven og supplere utvalget med
en av sine egne eller en annen repre
sentant det peker ut. Jeg går da ut
fra at det blir en av de styremed
lemmer som sokner til arbeidsutval-
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get, nemlig John Vigrestad, eller det
avgående ungdomsutvalgs formann,
Rolf Hansen.

Siden gikk vi over til å diskutere
en «merke&ak». Anne Glo&lie foreslo
noe om at vi unge skulle ha et spe
sielt merke, ~om vi skal ha når vi
representerer Norge utad, f. ekE. pa
Nordisk ungdom"leir og andre leirer.
Det ble overlatt til landsforbundet å
produsere dette (Døves Trykkeri
AlS, på silketrykk). - Det som mest
opptok de døve var hvordan merket
skulle bæres. Noen mente på bukse
benet, jakke-ermet, p lue, jakke,
genser osv. Så her får vi se til å bli
enige. - Kl. 13 fikk vi lunsj, deretter
hadde vi fri.

Til kl. 18 hadde vi pyntet oss i
vår beste stas, da vi inntok spisesalen
til festmiddag. Rolf ønsket velkom
men til bords, deretter ble bordbøn
nen leGt. «Tyvarr» - som svensken
sier - «ar jag inte saker på vad jag
fick att eta, må"te ha glCmd det
bort». Men det val' i hvert fall godt.
Referenten holdt en kort takketale
for våre utmerkete kokker og servi
triser. De fikk hver en eske konfekt.
Thor talte for damene og Turid for
herrene, før Sigmund endelig fikk
komme fram med det han hadde på
hjertzt. I en kort, men meget vel
formet tale framsa han ungdommens
takk til NDL for den leiren vi hadde
fått være med på. Eilif ble så over
rakt et cigarkrus i tinn, skjenket av
ungdomsklubbene i Trondheim,
Drammen, Bergen og Oslo. Han
takket rørt og lovte at det skulle bli
flittig brukt, ja at det skulle få
hedersplassen blant. forbundsstyrets
eiendeler. Den medfølgende hilsen

•skulle bli gravert inn på lokket. 
Alle ble litt hm - hark - pust, og
noen lommetørklær Så3 snike seg opp
i øyekroken.

Fm «kanuwals,).løyene.
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Kl. 20 ble flagget høytidelig firt.
For siste gang var vi vitne til denne
seremonien, og litt sårt var det, for
hvor meget glede, hygge og nytte
hadde ikke vi unge døve hatt på
denne leiren?

Men vi kom fort i festhumør igjen,
for nå skulle vi ha «maskerade» eller
«karneval rundt leirbålet», får vi vel
heller si. Vi maskerte os" etter beste
evne. Sigmund danderte seg med et
laken, et putevar, klinte litt leppe
stift og agerte «gatflieka», Anne ble
en 3taut bilmekaniker i overall med
en ball til mage samt en sjarmerende
bart. De andre var heller ikke snaue.
Selv var jeg - som mitt navn tilsier 
sjeik. Omar er jo et arabernavn.
Sjeik Omahr Ben Kristian - det er
meg.

Så gikk vi opp og skiftet etter at
vi først hadde danset rundt leir
bålet, ja Anne og Svein Ivar tok seg
til og med et bad, vi gikk ned til
stranden igjen, og det var nå blitt
ganske mørkt. Rolf og Eilif delte ut
fakler, og vi ble stilt opp i prosesjon,
gutt, pike, gutt osv., og Gå bega vi
os::; i langsom prosesjon opp til sko
len igjen. Da vi kryaset veien, var
det flere biler som stanset. Folk
lurte vel på hva dette kunne være.
På sJwleplassen marsjerte vi inn og
stilte oss opp i en sirkel. Da alle var
kommet inn, marsjerte vi en for en
inn mot midten, slik at en parvis
møttes på halvveien. En for en falt
faklene mot marken, og til sist hadde
vi et lite bål liggende der. Det var
en virkelig høytidsstund! - Sirkelen
ble løst opp, og vi samlet oss til
hyggelig prat ute og i peisestuen.
Selvsagt ble leiren livlig kommentert,
og vi var alle skjønt enige om at
denne leiren, den var helmax!

Det var vanskelig å legge seg den
ne kvelden, vi hadde jo så mye

usagt! Så mye vi gjerne ville ha gjort,
men ikke fått tid til. Og bak i tan
kene lurte vel den neste leiren på
lur? - På Gol kanskje? Men utpå
morgenkvisten kom vi oss da endelig
i seng.

Og så opprant avskjedens time.
Flaggheising som vanlig, og frokost.
Deretter gulvvask i værelsene våre,
slik at skolens personale skulle slippe
dette. Tiden gikk altfor fort. Vi
skulle reise allerede ved 11-12-tiden,
!lå det ble bare en kort avskjedsprat
før vi entret bilen og toget. Anne og
jeg kjørte sammen med Bjarne, Rolf
og Sigmund til Drammen, og vi rakk
akkurat Sørlandsekspressen der. Men
først hadde vi sunget hele veien fra
Gvarv til Drammen! «Syng kun i din
ungdoms vår», heter det jo. Vel
framme på Vestbanen i Oslo, ble det
så en ny avskjed.

En opplevelsesrik leir var til ende!
Kjell Omahr Mørk.



Vedr.

RØDE FJÆR
og døve som «har

det godt»

Karl G. Bjørnsen mener at jeg er
misunnelig på de blinde, bom har fått
så mange penger til helsesportsente
ret. - Nei, min gode mann, det er
jeg ikke, jeg unner dem gjerne
pengene.Men jeg gjorde oppmerksom
på at pengene ble innsamlet til helse
sportsenter for de handikapte - altså
til alle de handikapte, ikke bare til
de blinde. Det var blik det var ment.
Da aksjonen ble satt i gang, fikk
jeg rede på at pengene skulle brukes
til et sted hvor vanføre og andre
kroppslig handikapte kunne få hjelp
til å komme i bedre fysisk form.

Da det kom inn hele 8.4 mill.
kroner, er det blitt en del diskusjon
om hva en 'ikal bruke så mange
penger til. Blindeforbundet har ut
talt seg om prosjektet på Beito!>tø
len, og mener at det ikke er noe på
trengende behov for dette helse
sportsenteret. De mener at pengene
kan brukes langt bedre. Blindefor
bundet synes å mene at pengene til
hører de blinde, men det blir myn
dighetenes sak å avgjøre hva pengene
skal brukes til.

Jeg misunner ingen andre handi
kapte. Men jeg syne!> det var galt
at innsamlingen ble foretatt i de
handikaptes «navn». Det vil jo si at
folk har trodd at de også har hjulpet
oss døve med sine gaver, og for øvrig
alle med større eller mindre handi
kap. Hvis det skal fortsette med flik
uklarhet, vil folk lett se med mistro
på innsamlingsaksjoner i framtiden,
og de kan miste lysten til å gi bidrag.

Aksjonen var glimrende lagt opp,
slik at det gikk sport i å være med
å gi. Men da det i virkeligheten ikke
var noen fellesaksjon, og de handi
kaptes organisasjoner helt var holdt
utenfor, måtte det jo komme klager
og prote~ter, og dette må jo gjøre
et dårlig inntrykk på bidragsyterne.
Det hadde vært meget bedre om det
var blitt sagt klart fra at pengene
skulle brukes til et senter for trening
av fysiFk svake, vanføre o.l. - eller

til opplæring av døve - eller til et
nytt verkstedbygg for blinde, eller
liknende. Vi er i stedet kommet i den
uheldige situasjon at samtlige handi
kapte mener å ha rett til å få nyte
godt av de innsamlete midler.

Du synes at vi døve har det godt 
vi kan kjøre bil, eller reise med toget,
uten hjelp. Vi kan oppleve naturen.
Osv. - Du må være svært ung, eller
svært lite døv, når du 3ier det. Du
har det sikkert godt, og du mener
at andre unge døve har det likedan
som du. Så langt er det jo bra!

Men har du truffet døve som bor
ensomt? - Det er mange, mange
døve som ikke har truffet klasse
kamerater på 30 år og mere, og som
ikke har vært på landsmøter eller
døve~tevner på mange år. Vil du si
at de har det godt? - Jeg har truffet
mange slike. Jeg har spurt dem hvor
for de ikke deltar på landsmøter og
stevner for å treffe skjebnefeller. 
Jo, de har nok lyst, men de føler
seg så utrygge. De våger ikke å gi
seg ut på lange reiser alene. Og det
er mange andre grunner, f. eks. øko
nomien.

Du må huske på at det å være døv
ikke er det samme som å være tung
hørt. Noen tunghørte er nok også
svært tilbakeholdne og er redde for
å virke påtrengende, og det er mange
tunghørte som isolerer seg med 3itt
handikap. Men med de døve er det
meget verre.

Ja, det er nok helt feilaktig å si
at vi døve har det godt - dessverre.
De fleste av oss er utrygge og fulle
av komplekser. Vårt utseende er
normalt nok, men ikke vårt indre.
Vi er mer isolert enn noen av de andre
i samfunnet, og derfor trenger vi
mer enn noen andre å komme ofte
ut og i kontakt med skjebnefeller.
For mange av oss er dette et stort
problem. De hørende kan snakke
med hvem som helst. Det kan ikke
vi døve. De fleste av oss har både
for dårlig tale og for lite ordforråd

til å få noe tilfredsstillende utbytte
av samvær med hørende. De andre
handikapte har ikke et tilsvarende
problem. Dette bør Karl G. Bjørnsen
være klar over.

Agr.

Plutselig oppstått døvhet
som hurtig blir behandlet
kan helbredes

På den 10. tyske terapi-uke i
Karlsruhe foreleste dr. Neveling fra
Diisseldorf-universitetets øre-nese
hals-klinikk om «det akutte hørsel
tap» - en plutselig inntredende døv
het på det ene øret. Pasientene må
hurtigst mulig bli tatt under be
handling.

I slike tilfeller - hvor hørseltapet
for de flestes vedkommende beror
på en forstyrrelse av blodsirkulasjo
nen i det indre øre - er det i 85% av
tilfellene stor utsikt til helbredelse,
hvis det innen en uke settes i gang
med den riktige terapi. Den nyeste
behandling av denne lidelse består i
en med Novocain-sprøyter gjennom
ført blokade aven av sympatikus' til
hørende nervegrener. Derved utvides
karene i det angjeldende området,
og den forstyrrete blodtilførsel i det
indre øret forbedres. Mens en tidli
gere - på grunn av for stor risiko 
sjelden anvendte denne blokade, har
Diisseldorf-Iegene nå utført inn
grepet på mere enn 1.000 pasienter,
med heldig resultat.

«Die WeU».

skapt
for
menn
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"Døoes I)ut 1966
Norske Døve::: Landsforbunds jule

hefte, «Døves Jul», foreligger nå
ferdig fra trykkeriet. Sidetall, for
mat og utstyr blir som tidligere,
altså 32 sider A4 med omslag trykt
i 2 farger. Som i fjor er Thor Gisholt
heftets redaktør, og etter den lille
«titt» vi har hatt i heftet, kan vi love
leserne en både hyggelig og interes
sant stund sammen med «Døves
Jul» 1966.

Prisen er i år satt til kr. 3.00 pr.
hefte. «Døves Jul» er en god og nød
vendig inntektskilde for foreningene
og forbundet, og vi ber derfor alle
våre .flinke selgere rundt om i landet
om å gjøre en innsats for oss i salget
av juleheftet. Det gjelder å nytte
tiden godt framover til jul, og vi
må sette alle kluter til for å få "olgt
opplaget, som i år er satt til 15.000
hefter.

Vi har i år hevet provisjonene, som
blir dis~e:

Ved salg av:
1- 9 hefter Ingen provisjon.

10- 250 » kr. 0.60 pr. hefte
251- 500» » 0.65» »
501-1000» » 0.75» »
over 1000 » » 0.85» »

Vi gjengir her et eksempel på ut
regning av provi,jonen, og tenker oss
da at en person har solgt 1800 hefter.
Han får da denne provisjonen:
250 hefter il kr. 0.60 kr. 150.-
250 » »» 0.65 » 175.-
500 » »» 0.75....» 375.-
800 » »» 0.85....» 680.-

kr. 1.380.-

Som leserne vil se er det en virke
lig god fortjeneste man kan oppnå
ved å selge dette, heftet. Hvis man
bare har en smule «håndlag» med å
selge, vil man snart oppdage at det

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

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

Har du' ikke betalt for 1'966, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien,17, Bergen
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resulterer i en lettvint fortjeneste.
NB: Det er de enkelte selgere som
skal beregne provi3jon etter oven
nevnte skala. Foreningene skal ikke
nytte skalaen for selgere samlet.

De av leserne (døve og hørende)
som vil selge «Døves Jul» kan bestille
heftet slik:

1. henvende seg til den lokale
døveforening og be om hefter.

2. hvis de ikke har kontakt med
noen lokal døveforening, kan
de henvende seg til Norske
Døves Landsforbund, Møllen
dalsvei 17, Bergen.

f
·· - .. _-_o··1

7Jez$cnalia
L. - .... ...._ • ...lJ

Liv (f. Moldekleiv) og Willy Jo
hansen, Bergen, som giftet seg 13.
august.

Sjelden å se en døv kronebrud!

FØDT
Ellen (f. Paulsen) og Roar Peder

sen, Oslo, fikk en sønn 6. oktober.

BRYLLUP
feires 12. november av Tove Pe

dersen, Oslo, og Kurt Oksnes, Ber
gen. Adresse for dagen: Agmund
Boltsvei 22, Teisen, Oslo 6.

80 AR
Anders Solheim, Naustdal i Sunn

fjord, blir 80 år 19. oktober. Noe
plaget av gikten er han nok av og
til, men han ser ungdommelig ut for
alderen, og som vanlig var han også
i år med å feire Døves Dag i Bergen.

Gratulerer med dagen!

GOD JUL - GODT NYTT AR!

Vi pleier å sende julehilsener til
hverandre i Tegn og Tale. Det er en
hyggelig skikk. Og dette vil vi minne
om allerede nå, slik at leserne får
god tid på seg.

I Tegn og Tale's julenummer skal
vi ha masse julehilsener fra forenin
ger, klubber, skoler, organisasjoner
og enkeltpersoner - fra alle som vil
ønske «god jul og godt nytt år».

Prisen for dette er kr. 1.- pr. navn
på felles-lister fra foreninger osv.
(når det er flere enn 5 navn under
hilsenen). For spesia.l-hilsener fra en
keltpersoner og lag osv. er prisen
kr. 5.- pr. hilsen (med opptil 5 navn
under).

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

Prisbelønt bok
om døve

To franske forfattere, Yvres Gros
richard og Pierre Saurat, har etter
reiser over hele verden skrevet en
omfattende bok om de døves liv og
deres forhold til de hørende. - De
to forfatterne er selv hørende, men
Pierre Saurat har en døv bror, derfor
antakelig hans interesse for de døve.

Boken forteller om døve i Frank
rike, Belgia, England, Danmark,
Italia, Sovjetunionen, Japan og
Amerika. Om de døves medisinske
og utdannelsesmessige problemer, be
rettes det ikke noe - bare om de
døves liv og i hvilken utstrekning
deres hørende medmennesker godtar
dem som medmennesker og like
berettigete. Boken har som aner
kjennelse fått «Albert Schweitzer
prisen for litteratur».

Dessverre mangler opplysning om
bokens originaltitelog forlag.



Her kan De notere navn og adresse til dem som ønsker å kjøpe (,Døves Jul» 1966,
så har De en klar oversikt når De skal bestille hefter fra trykkeriet. Heftet er på 32
sider (uten annonser) og et vakkert omslag i 2 farger. Innholdet er meget leseverdig
og variert, med bidrag fra flere kjente forfattere og skribenter, og heftet passer ut
merket som en julehilsen til familie og venner i inn- og utland. Prisen er kr. 3.00, som
betales ved leveringen av heftet. Overskuddet av salget blir fordelt mellom orske
Døves Landsforbund og de døves foreninger over hele landet.

Navn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

«7)ØOi?S I)ut» 1966

Adresse Antall

il:::
~:r:
e;
....J
I~

I
I
I
I
I
I

20.

21.

22.

Bestillinger sendes til Døves Trykkeri A.s, Møllendalsveien 17, Bergen.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
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Resolusjon fra
døveisererne

sykehus for å søke helbredelse for
sin hørselskade. Men han kan dess
verre ikke helbredes for sitt hørsel
tap, skriver østerreichische Gehør
losen-Zeitung.

DØDSFALL

..
ft
f, .

På landsmøtet i Norges Døvelærer
lag i juni 1966 ble følgende resolusjon
vedtatt å oversende Kirke- og under
visningsdepartementet:

«Norges Døvelærerlags landsmøte
uttrykker sin tilfredshet med de til
tak som kommer til uttrykk gjennom
Stortingsmelding nr. 42 og ber om
at den utbygging av spesialskolene
for døve og tunghørte som er foreslått
i innstillingen fra Spesialskole
rådet, snarest blir realisert.»

Døv kineser som
framragende spesialist

Tsai Chin-Lung, en 56-årig døv
kineser, er blitt berømt for sitt fram
ragende bidrag til Kinas post- og
fjernforbindelsesindustri. Han ar
beider i post- og telegraf-utstyrsfa
brikken i Shanghai, hvor han i løpet
av de siste 16 år har framstilt mere
enn 1.000 stempler av forskjellige
sorter. Disse stempler har variert i
størrelse fra en mynt og opp til et
tonn. Disse høyst kompliserte deler
er enten forarbeidet av ham selv
eller under hans ledelse. Han er
meget ansett blant sine medarbei
dere på grunn av sitt omhyggelige,
nøyaktige arbeid, som aldri tillater
feil eller avvikelser.

Tsai ble født i en landsby i nær
heten av Shanghai. Fra 8 års alderen
arbeidet han som gjetergutt for å
kunne hjelpe til med å avbetale
farens gjeld. Som følge av et kraftig
slag på øret, og etter en epedemi, ble
han totalt døv. Familiens fattigdom
var stor, og gutten ble sendt som
lærling til en metallfabrikk i Shang
hai. Etter læretidens slutt fikk han
bare en tredjedel av vanlig lønn,
trass i at han var en dyktig arbeider.

Etter krigen ble han ansatt i re
parasjonsverkstedet ved Shanghais
fjernformidling - og senere ved den
nåværende fabrikk. Her innførte
han mange nyheter. Han forbedret
støpeformene for radiorørenes bølge
gitter og oppnådde ved sendeanlegg
en øking av styrken ved en ny sty
ringsinnretning. Ved framstilling av
en høypresisjonsform for fjernskri
vere muliggjorde han rask vekst
i kinesisk fjernskriverproduksjon.
r 1962 lyktes det ham ved hjelp av
en alminnelig fresemaskin å fram
stille en meget effektiv maskin for
frimerke-perforering, som har fått
stor betydning for framstillingen av
frimerker.

r dag er Tsai Chin-Lung mekani
ker-ingeniør. Han er gjentatte gan
ger blitt rosende omtalt, og han er
medlem av landsstyret i det kine
siske forbund for blinde og døve.
r sin ungdom hadde han bare ett
års skolegang. Nå kan han tyde
kompliserte maskintegninger. Fa
brikkens ledelse ga en spesiallærer i
oppdrag å heve hans utdannelses
nivå. Han ble også sendt til det beste

LARS STRAND
6. oktober ble Lars Strand, Bergen,

rammet av slag på veien hjem fra
arbeidet, og legene kunne bare kon
statere at døden var inntrådt. Han
ble bare 42 år gammel, og han etter
later seg kone og 3 mindreårige barn.

Det blir et veldig tomrom etter
Lars Strand i hjemmet. Hans død
gjorde også et meget sterkt inntrykk
blant de døve i Bergen. Alles tanker
går til hjemmet som har mistet
mann, far og forsørger.

Lars Strand var utdannet som
gullsmed, og han var en dyktig fag
mann, trofast i arbeidet og en still
ferdig mann som ikke hadde uven
ner. r dag er det et brennende ønske
hos oss alle at hans kone må ha
styrke til å bære tapet og komme
over det.

Vi lyser fred over Lars Strands
minne.

..
Også DU
bør abonnere på

~Pf/~
Bare kr. 15.- pr. år.

..
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NYTT FRA FORENINGENE
Døves Dag, Hanlar

Hamar og Omegn Døveforening feiret

«Døves Dag» med høstfest på foreningens
feriehjem «Mjøsgløtt» lørdag 24. september.

Festen ble åpnet av formannen, Sven Tor

gersen, som ønsket velkommen. De fleste
deltakerne var tilreisende fra steder utenfor

foreningens distrikt, mens det av forenin
gens egne medlemmer bare var frammøtt 15
stykker. Det er meget beklagelig at med
lemmene har mistet interessen for å komme

sammen på vårt eget feriehjem. Døveprest
Evjen Olsen ble dessverre forhindret fra å

komme, på grunn av sykdom, så det ble
ikke andakt, slik som det var ment.

Norske Døves Landsforbund hadde skaffet

oss John Vigrestad fra Oslo som foredrags
holder på festen i forbindelse med Døves

Dag. Han holdt et utmerket foredrag om de
unge døves arbeidsmuligheter og mulig

hetene for bedre utdannelse i framtiden.
Etter foredraget ble det servert varme

pølser med lomper og rundstykker, og del
takerne forsynte seg godt. Senere på kvel

den fikk vi kaffe og kaker. John Vigrestad
fortalte om opplevelser under krigen, til

stor munterhet for deltakerne.
Festen varte til langt på natt. Vi sender

en takk til alle for det hyggelige samværet.

Se kr. J.M.D.

MEDLEMSMØTE
Hamar og Omegn Døveforening holder

medlemsmøte lørdag 15. oktober kl. 18.00
på Bedriftskafeen, Hamar jernbanestasjon,

2. etasje.

MØRE OG ROMSDAL:

Et lite jubileum
25. september kom en liten forventnings

full flokk sammen på feriehjemmet «Stein
hammer». Det var en vanlig søndags for

middag. Været var bra, litt regn og litt sol.

Ennå - et stykke ut i september - sto sko
gen nesten sommerlig grønn. Det skinte
i litt gult i bjørkeløvet, men ellers var det

nok bare de røde rognebærene som for
alvor minte oss om at vi var inne i en høst

måned.
Frammøtet var ikke så bra, p.g.a. en be

klagelig misforståelse. Også festkomiteen

manglet, og kanskje andre ikke akkurat
hadde lyst til å reise til hytta p.g.a. VM i

turn i TV.
Frivillige påtok seg å skrelle poteter og

lage brennsnut til middag. Det smakte ut-
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merket. Og så holdt formannen en liten tale
om Døves Syklubb, som strevde og strevde

med å samle penger til hytta, som ble kjøpt
for 10 år siden. Til slutt takket formannen

Døves Syklubb for innsatsen. De fikk en fin
gave fra Møre og Romsdal Døveforening.

Alle var enige i at dagen hadde vært vel

lykt.
Ref. Lo-Ness

Program for Vestfold

Søndag 13. november kl. 16.00 i Frimu
rerlosjen, Tønsberg: Spesielt møte med

hedersmedalje-overrekkelse. - Samme dag
kl. 11.00 døvegudstjeneste i Tønsberg

domkirke.
Tirsdag 27. desember kl. 16.00 i Sandar

herredshus: Juletrefest.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 9/11 kl. 18.30 i Kafe Williams, Pors

grunn.
Onsdag 7/12 kl. 18.30 i Indremisjonsheimen,

Skien.

Program for Bergen

16/10: sø: Idrettsklubben har marsjkonkur
ranse fra Fanahallen til døvehytta på

Totland.
Kl. 18 i Johanneskirken: Døvegudstjen
este ved prestene Bonnevie-Svendsen og

Hammer.
17/10 ma: Ungdomsklubben.

Ungdomsklubben har styremøte kl. 19.
18/10 ti: Dameklubben. Demonstrasjon av

disponent Rolf Davidsen om bruk av ild
faste varer.

20/10 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen :
«Slaget om Valga.»

24/10 ma: Ungdomsklubben.
25/10 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforenin

gen hos fru Hammer.

27/10 to: Døveforeningen har medlems
møte. Valg av styre for Døves Alders

hjem. Økonomisk oversikt.
29/10 lø: Idrettsklubben har årsfest på

hytta, Totland.

31/10 ma: Ungdomsklubben.
Idrettsklubben har styremøte kl. 18--20.
Ungdomsklubben har styremøte kl. 20.

1/11 ti: Dameklu bben.

2/11 on: Døveforeningen har styremøte på
kontoret kl. 19.30.

3/11 to: Program v/ Opplysningskomiteen.
Andor Arnesen forteller om ferietur til
Mallorca.

7/11 ma: Ungdomsklubben kl. 20.
8/11 ti: Dameklubben.
10/11 to: Basar til inntekt for feriehjemmet

holdes i foreningen.
14/11 ma: Ungdomsklubben.

15/11 ti: Dameklubben.
16/11 on: Idrettsklubben har årsmøte.
17/11 to: Menighetsaften.

19/11 lø: Ungdomsklubben har film-fest.
21/11 ma: Ungdomsklu bben.

22/11 ti: Dameklubben har demonstrasjon.
24/11 to: Forbunds-aften.

28/11 ma: Ungdomsklu bben har årsmøte.
29/11 ti: Misjonsforeningen hos fru Hammer.

(Lokalet er bortleid.)

1/12 to: Film-aften ved Opplysningskomi
teen.

5/12 ma: Idrettsklu bben styremøte kl. 18-20
på kontoret.
Ungdomsklubben kl. 20.

6/12 ti: Dameklu bben.
7/12 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
8/12 to: Menighetens advents-fest med Lucia.

Entre kr. 3.- (bevertning).

10/12 lø: Idrettsklubben har julebord på
hytta, Totland.

12/12 ma: Ungdomsklubben har julebord i
foreningen.

13/12 ti,: Dameklubben har julebord, kun

for medlemmer.
14/12 on: formannsmøte på kontoret kl.

19.30.
15/12 to: Film-aften ved Opplysningskomi-

teen.
20/12 ti :Julebord ved Opplysningskomiteen.

22/12 to: Åpent.
27/12 ti: Åpent.
29/12 to: Barne-juletrefest i foreningen.

31/12 lø: Nyttårsfest!

3/1 ti: Åpent.
15/1 sø: Juletrefest i Folkets Hus.

Pinsestevnet
i Rosendal

Det var en gang for lenge siden at det var

pinsetider, og Bergen Døveforening arran
gerte tur til Rosendal. Vi var 22 del~akere

som tok buss fra, Busstasjonen pinseaften
kl.. 14 til Os, hvor fergen skulle føre oss til
Rosendal i Hardanger:· Været var bare sol,

og strikkejakken var det beste reise plagget



for turen, for ennå hadde våren ikke sluppet
taket på været. Vi kom til Rosendal ca. kl.
18.30, og gjestgiveriet lå rett opp for kaien.

På mellomstedene hadde flere døve sluttet
seg til oss - de bodde langs reiseruten, så

vi sopte mange døve med oss fra fylket.
I gjestgiveriet traff vi på mange kjente fjes.

Fra Haugesund kom det 6, og fra Stavanger
3 døve. Første kvelden var vi nok trøtte,

så vi hadde bare andakt ved Nesse og en del
prat om hendelser siden sist.

Første pinsedag ble det holdt gudstje

neste i kirken, med offer til Døves Alders
hjem i Bergen, og etter middagen hadde vi

en tur til Matrefjellene. Vannbeholdningen
der var veldig nedtappet, men kraftverket

lå for avsides til at vi kunne se noe av det.
Kl. 9 om kvelden hadde Birger Breiteig
invitert oss til sin hytte, som lå ca. 15 min.

fra gjestgiveriet. Den hadde i eldre tid
vært bolighus, og tingene der inne fortalte

om svunne tider og om hva folk dengang
brukte av selvlagde ting til hus, kjøkken og

gardsbruk. Det var som et eventyr fra
oldemors tid. - Vi fikk kaffe og kaker, og

praten gikk til langt ut i de små timer.
Under oss kunne vi se det meste av dalen,
og herfra hadde vi et herlig skue over den

rike fruktblomstringen.

2. pinsedag besøkte vi Rosendal Baroni.

Hovedbygningen ble reist og parken anlagt
i 1663-1665. Vi gikk rundt og så oss om,

og alle de vakre ting og møbler var vel
bevart, særlig boksamlingen som omfattet
ca. 10.000 bøker - noe for biblioteket vår·t!

- med kjente forfattere fra hele verden.
Bare synd at de ikke er tilgjengelige for

noen - men må stå urørt. En bibel var 300 år
gammel, den kunne det vært fristende å bla

i! Her var også gjesterom med vakre kost
bare møbler, store gode rom, og hagen var

en studie i gartnerkunst! Ettersom jeg selv
har dette som hobby, hadde jeg «øynene

på stilker», men overfor slike roser og
nydelige busker og planter blir en bare

stående i en eneste undring.

Selvsagt var det god servering disse da
gene, men det må likevel nevnes, så godt
som alle måltider smakte. Været var fint,

og det gode humøret som deltakerne hadde
med seg, varte også hele pinsen.

Hjemturen foregikk med Dis «Hardan
gerfjord», som førte oss sikkert og trygt
utover fjorden og mellom holmer og skjær

til Bergen, hvor vi ankom kl. 21.30 mandag
aften. Det var da begynt å regne, men det
gode været hadde holdt følge med oss i hele

pinsen, så vi syntes det var godt med en

skur til en avveksling!
Hilsen til alle som var med, og takk for

hyggelige dager!
H.N.

FOLKEDANS
29/9 kåserte fol kehøyskolelærer Lars Skeie

om folkedans, i Bergen Døveforening. Han

fortalte om dansens opprinnelse. Mennes
kene har danset gjennom alle tider. I Norge

ble det vi kaller folkedans (og som nå egent
lig er omdøpt til sang-dans) spredd først

og fremst av trubadurer som dro fra borg
til borg, fra storgard til storgard, hvor de
spilte, sang og lærte folk å danse. Han var

nesten alltid velkommen. Tjenestefolkene

apte etter det de så. Men så kom haugia
nerne og tordnet mot denne «synden».
Enkelte steder hadde det vært fyll og slags

mål, og dette ble årsaken til at folkedansen
fikk dårlig ord på seg. Haugianerne hadde

hell med seg, og etter hvert måtte fiolin
makerne gjemme seg bort, og dansen var

nær ved å forsvinne helt. Det var særlig
Hulda Garborg som fikk sangdansen på

mote igjen. Hun studerte sangdans bl. a. på
Færøyane, hvortil den var kommet fra

Norge. Mange ungdomslag ble stiftet rundt
i bygdene i Norge, med sangdans på pro

grammet. Senere kom det bondeungdoms
lag i byene, og i dag er det disse som går i

spissen.
Dette kåseriet ga oss et innblikk i en gren

av gammel norsk kultur, som var meget

interessant. Og det var ikke minst interes
sant for dem som nå deltar i nytt folkedans

kurs i Døves Ungdomsklubb i Bergen.
Kåseriet ble fulgt av den strålende farge

dukkefilmen «Veslefrikk med fela».
Formannen i opplysningskomiteen, Nils

Gjerstad, ønsket velkommen, og takket
foredragsholderen til slutt for det interes

sante program met.
Og så var det tolken. Tenåringen Britt

Olsen debuterte som foredrags-tol k. Etter

en litt famlende åpning, slapp hun seg mere
løs, og hun gjorde en meget god jobb. Først

etterpå fikk vi vite at kåsøren talte nynorsk,
så hun hadde en ekstra vanskelig oppgave.

Og da må det være grunn til å si at Britts
start var meget lovende. Her får vi nok en

tolk som kommer i klasse A.
Gøsta Rougnø.

GAVE TIL DE DØVBLINDE

En dame - som vil være anonym - har

tre ganger besøkt Bergen Døveforenings
kontor, og hver gang har hun hatt med seg

pengegave til de døvblinde. Tilsammen ut
gjør hennes gave nå kr. 1.000.-, ett tusen

kroner, som vi har overlevert til døveprest

Ragnvald Hammer.
Giveren kan føle seg forvisset om at

pengene blir en verdifull og kjærkommen
hjelp i arbeidet blant de døvblinde, og vi vil

takke henne hjerteligst for den forståelse
og det hjertelag hun gir tilkjenne overfor

denne gruppe medmennesker.

Bergen, 7. oktober 1966.
Johan Moldekiev.

IBlollD1Tl
NYTT!!

Hvorfor velger flere og flere BOLETT garderobeskap1
Kan det være den lave prisen, eller er det den utmerkete
kval iteten 1
Når det gjelder garderobeskap bør også De ringe 54901 
eller ta en tur innom vår nye innredingsfabrikk ved Salhus
veien for en uforbindtlig demonstrasjon og en hyggelig prat.
HUSK! Hos oss er utvalget størst, og prisen gunstigst.

Vennlig hilsen

Bolett Boliginnredninger
SALHUS - Telefon 54901

Gabriel Østråt
BI LVERKSTED

Telefon 63097
SANDNES

Stavanger Røkeri
Telefon 23584

STAVANGER
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Bergen: Stor oppslutting om Døves Dag
med «ur..premiere» på kongress..filmen

240KT: FORENEDE NASJONEnS DAG

Døves Dag 1966 ble i Bergen feiret over 2
dager, og med stor deltakelse begge dagene.

Lørdag 24. september var det festlig sam
vær i foreningens lokale. Vi var rent for
skrekket da vi fikk se det veldige utvalget
av lekre smørbrød som festkomiteen hadde
tryllet fram da lokalet åpnet kl. 19. Tenk
hvor mange smørbrød det ville bli tilovers!
- Men folk strømmet inn, og smørbrød,
bløtkake, kaffe og forfriskninger gikk unna
«som varmt hvetebrød». Kanskje var det
besøket av de 10 haugesunderne som var så
godt trekkplaster? Men det var også mange
andre døve utenbys fra som kom, fra Oslo,
fra distriktene rundt i Hordaland, helt fra
Odda og Voss, ja endatil fra Førde i Sunn
fjord.

Praten gikk livlig rundt bordene, og stem
ningen var meget god. Av programmet kan
nevnes at Andreas Kallevig viste privat
filmer fra forskjellige døvestevner, fra ski
mesterskapet for døve i Sirdal, osv. Det var
morsomt å se mange kjenninger på film.
- Deretter fikk vi se filmen som Per Merlie
tok opp på Døves Dag i Oslo i fjor, og her
fikk vi endelig se gode opptak fra vårt kon
gress-skuespill «Maskerade». Vi er meget
glad over at denne filmen ble tatt opp, slik
at den store skuespillbegivenheten ikke vil
gå i glemmeboken.

Så var det dans. Og varme pølser kom som
«nattmat». De ble revet bort på et blunk.
Fremdeles da vi !kulle slutte, kl. 24.00, var
lokalet omtrent stappfullt. Det var vel om
kring 90 personer som startet med Døves
Dag-feiringen denne lørdagskvelden.

Vi må rette en varm takk for utmerket
arbeid til festkomiteen: Harald Hartveit,
Martha Gjerstad, Birgit Larsen, Per Sikko,
Liv Nyseth og Terje Karlsen. De gjorde en
helt førsteklasses innsats!

Døves Dag, søndag 25/9, bød på riktig
bra vær, og kl. 11.00 var Mariakirken, Ber
gens eldste kirke, fylt til siste plass. Dess
verre er denne kirken mindre bra for døve,
fordi avstanden blir for stor for dem som
ikke får plass på de fremste plassene. Det
var mange døve som hadde vanskelig for å
følge med denne dagen, og som mest stu
derte kirkens praktfulle interiør. Tegn
koret fikk en flott attest. «Bevares for et
flott tegn kor», sa Oslo-gutten Svein Arne
Peterson - og han trodde at alle var hø
rende! - Undertegnete fikk bare noen korte
glimt av presten, men det var iallfall pastor
Hammer. I offer til Døves Aldershjem kom
det inn netto kr. 700.-, et meget pent re
sultat!
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Kl. 16.30 åpnet dørene for festen i Fol
kets Hus, og det var 144 personer som ble
servert lunsj.

Formannen i Bergen Døveforening, Th.
Sander, ønsket velkommen, og etter vel
komsttalen presenterte han Arnold Valland,
som skulle lede festen, og overlot ordet til
ham.

Val land nevnte bl. a. at vi for første gang
hadde gleden av å ha ungdomssekretæren i
Bergen blant oss. Videre rettet han en spe
siell velkomsthilsen til styrer Frostad ved
Statens attføringsinstitutt, styrer Hoel ved
tunghørtskoien på Møhlenpris, lederen av
barnehagen for hørselsvekkete (Gunhild
Aksdal), og sist, men ikke minst, formannen
i Norske Døves Landsforbund. Disse var
spesielt innbudt.

Det ble servert nydelige svinekoteletter,
med masse grønnsaker. Kaffe og kaker fulgte
straks etter.

Vi klarte fint å holde timeplanen. Straks
vi var ferdig med kaffen, ble bordene ryddet,
og deltakerne plasserte seg rundt de to
TV-apparatene som var utlånt. Fjernsyn
programmet med pastor Vogt-Svendsens
innledning over emnet «Hvor internasjo
nalt er de døves tegnspråk?», fulgt av den
skotske døvegudstjenesten, kunne alle følge
godt med i, og programmet ble livlig kom
mentert.

Nå innfant det bestilte orkester seg, og
kl. 20 spilte musikken opp med polonaise.
Det var en mengde nydelige par å se.

Neste post på programmet var tale for
dagen av forbundsformann Eilif Ohna over
emnet «En ny framtid for de unge døve».
Han utdypte en rekke ting i forbindelse med
planen for utbygging av døveskolene, bl. a.
flere ting som forbundet ikke har nevnt i sin
uttalelse til departementet. Han nevnte

FJV~ INNFLYTELSE

at en skole med 50 elever ikke er for liten,
slik som andre har hevdet. Klassene bør
være betydelig mindre enn det som er van
lig i dag, for det må legges sterk vekt på å
gjøre undervisningen mer individuell. Det
vi I være en stor fordel om en har klasser
med bare 3-4 elever. De døve barna i før
skolealderen må få betydelig bedre mulig
heter til opplæring enn nå, og ansvaret for
dette må legges under Kirke- og undervis
ningsdepartementet. Han kom også inn på
den konferanse som landsforbu ndets ar
beidsutvalg hadde hatt med sosialminister
Årvik dagen før. Sosialministeren hadde
vært meget positiv, og han hadde konklu
dert med at det måtte finnes utveier - at
en må gå på tvers av gjeldende retningslinjer
for å imøtekomme de døves behov. Det
var nemlig kommet klart fram under kon
feransen at de døve faller utenfor den ram
me som myndighetene har trukket opp for
sosial-arbeidet.

Ohna virket svært opplagt i sitt foredrag,
og hans tale ble fulgt av kraftig applaus.

Val land kunngjorde så at vi skulle ha ur
premiere på filmen fra nordisk døvekon
gress og ungdomsleir i Bergen 1965, og
spenningen var stor.

Filmen tok 3 kvarter, og kvaliteten var
svært opp og ned. En må vel si at det var
mye Bergen-reklame i filmen, og lite fra
selve kongressen. Dette skyldes at meste
parten av innendørs-opptakene ble ødelagt
på grunn av for svake lyskastere. Døves
Ungdomsklubb hadde kjøpt lyskastere som
forretningen hadde ment var tilstrekkei ig
kraftige, men de var for svake. Om selve
kongressen var det altså lite vi fikk se.
Derimot var Bergen-reklamen svært god,
og søte «Bibbi» som «vertinne» reddet
mye av inntrykket. Opptakene fra ungdoms
leiren var for det meste helt førsteklasses.
Om kvaliteten av filmen som helhet viste
seg å være svært opp og ned, så er det iallfall
blitt en 3 kvarters film som sikkert vil bli
sett med stor interesse rundt omkring
våre døveforeninger og i våre naboland!

IDETLJ.46L/6E1.11/.
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Filmen ble fulgt aven sketsj v/ ungdoms
klubben, med Ringsø, Ness og Kjellid som

aktører.
Og så danset vi til kl. 24.00! Da hadde vi

også feiret Døves Dag 1966 grundig, så de

fleste var «forsynt» for denne gang.
Ungdomsklubben var flittig med filmopp

takeren, så vi kan nok snart gjenoppfriske

det som hendte.

Val land og Erling Buanes var utmerkete
medarbeidere i komiteen, og de utførte

sitt arbeid prikkfritt. Det bør også nevnes
at Birger Breiteig gjorde en stor innsats for
å få de late herrene ut på dansegulvet og

skape variasjon over dansen. Takk for det!
Og så må vi nevne at Moldekiev hadde ord

net en rekke detaljer under forberedelsene,
slik at komiteen ble spart for mye arbeid.

Torsor.

OSLO DØVES SMALFILM·
KLUBB arrangerer

HØSTFE.ST
Sven Brunsgate 7, lørdag 22.

oktober, kl. 19.00.

Hvor en vanndråpe bevirker eksplosjon
Trøndere på opplevelsesrik tur til Sunndalsøra

UNDERHOLDNING
FILM TEATER-TABLÅER
MUSIKK DANS
Salg av smørbrød/kaker - Kaffe

Mineralvann

Entre kr. 5.- pr. person
Arr.: Filmklubben

Det er langt på høsten nå. Riktig vått,
surt og kaldt er det. Da trekker en helst til

de lune stuer og koser seg med ett eller
annet. Av og til går tankene bakover og

stopper ved sommeren vi hadde sist. Den
var ikke noe å skryte av hva været angår.
Men noen godværsdager ble vi forunt i

midten av juni.Og tanken på disse kan gjøre
oss varme rundt hjertet. Særlig minnes vi

en helg da vi hadde en tur, med tropisk
sommervarme, til Sunndalsøra, kalt «Nor

ges Klondyke» i den hektiske perioden av
50-årene da aluminiumverket ble anlagt.

Lørdag 18. juni var alt klappet og klart.
Vi startet som i fjor fra Tinghuset. Som

leserne vel husker, fikk vi en gammel ut
rangert buss til vår Røros-tur i fjor. Denne

gangen fikk vi en flunkende ny buss, bare
noen få dager gammel, til vår disposisjon.

Riktig en ønskedrøm aven turbuss, med de
fineste farger og med gardiner for vinduene.
Været var strålende, nær 30 grader i skyg

gen. Det sjenerte oss ikke så meget.
Turen gikk først til Oppdal, med et kort

opphold der, så deltakerne kunne ta seg en
kaffetår. Hittil hadde vi kjørt gjennom vel
kjente 'trakter, men nå ble det mere inter

essant å se da vi slo inn på veien til Sunn

dalen. Et stykke fra Oppdal ble det fotogra
fering av Oppdal-trollene ved veien. Før
nedstigingen til Sunndalen stoppet vi så vi

kunne beskue noen eldgamle garder på den
andre siden av den stupbratte dalen. Fol

kene der brukte løypestreng til varetrans
port over juvet, men hvordan de selv kom

seg fram til sivilisasjonen, nei, det forsto vi

ikke.
På veien nedover dalen ble vi imponert

med det ene etter det andre av dalens stor
slagne natur. Stupbratte fjell pyntet med

snø på toppen, og i den tropiske sommer
varmen smeltet snøen ekstra fort, slik at

elven Driva var ekstra stor og stri. Den var
et syn verd der den danste sku mhvit gjen

nom dalen. Den fikk rikelig tilgang på vann
fra alle elver og bekker som rant lik sølv
bånd nedover fjellsiden eller styrtet ned

som fosser med hundre meters fall og som
underveis ble oppløst til fine «brudeslør».

Og som klimaks på det hele, pyntet solen

opp med noen regnbuer. Et storslagent syn
som deltakerne frydet seg over.

Ved 19-tiden var vi framme i Sunndals

øra, og her ble deltakerne ønsket velkom
men av Sødergrens. Fru Sødergren er døv

og kommer sørfra. Hennes mann, som er
svensk og hørende, er vaktmann på alu
miniumverket. Vi ble henvist til overnat

ting på Trædal Pensjonat og Camping. Ste

det ligger vakkert til oppe på et platå, med
fin utsikt over Sunndalsøra, fjorden og fjel

lene omkring. Her oppe på platået reiste
en rik engelskmann i slutten av 1800-årene
en stor og prektig tømmerhytte med man

ge gjesterom. Hit kom han hver sommer
med sine venner til jakt og fiske. Den nå

værende eier har utvidet med flere cam
pinghytter som på det beste kan anbefales.

Etter at alle hadde fått anvist sine rom,
dro vi med bussen til Aura Kraftverk, Nor

ges nest største (etter Nore). Maskin
mesteren ved stasjonen var vår cicerone.
Han førte oss inn i en 300 m lang tunnel i

fjellet til den første maskinhallen. Men først
måtte en av deltakerne på vegne av oss alle

undertegne noen papirer som fraskrev
verket ethvert ansvar for ulykker og som

forpliktet oss til å erstatte verktøy som
eventuelt ble savnet etter besøket. I den

første hallen var det 4 turbiner og i den
andre 3, men de siste var størst. Selve hal

lene var 80 m lange, 20 m brede og 18 m
høye. Høyt oppe på veggene var det noe
som skulle forestille vinduer, med neonrør

innenfor, 300 neonrør i alt. Lyset i hallen
var som dagen i solskinn, og det fantes ikke

en skygge. Inne i hallen var det oppstilt
reserveskovler til turbinene. De var 3 m

høye og veide 13 tonn. De kostet 1/2 mill.
kroner pr. st.ykke, men så var de også laget

for hånd. Største forbruker av strøm er alu

miniumverket. Det bruker 50% mer kraft
enn hele Trondheim by. Fjerneste avtaker
derfra er Mosjøen. Vi ble advart mot å be

røre et håndtak som på et øyeblikk ville
kutte ut all strøm der oppe i nord. Fylt av

store tall og dimensjoner i hodet kom vi ut
i dagen. Resten av kvelden koste vi oss inne

peisestuen eller nøt utsikten fra platået.
Det var en meget sjeldent vakker aften.

Søndag var vi tidlig oppe, og etter en
deilig frokost, kjørte vi til aluminium

verket. Inne i administrasjonbygget måtte
vi igjen skrive under på et skjema, og denne

gang hver for oss. Vi skulle frita verket
ethvert ansvar for ulykker innen området.

Her måtte vi alle etterlate våre ur i bussen,
for å unngå magnetisk påvirking i urverket.

Den første bygningen vi besøkte, var
likeretterstasjonen, hvor strømmen blir
omdannet og fordelt over hele verket. Det

er et meget viktig ledd i produksjonen, for

det sparer inn strøm for 2 mill. kroner årlig.
Ovenikjøpet får sunndalingene glede av
stasjonen på en annen måte. Til å avkjøle

generatorene, brukes vann, og istedenfor
å la det varme vannet renne ut i fjorden,

blir det ført i rør ut av området til et uten
dørs badebasseng. Vannet måler konstant

27 varmegrader og det må være et herlig
badeliv der mesteparten av året.

Ovnhallene, som er 480 m lange, var neste
mål. Der er det omkring 70 smelteovner.

(Det var som å komme inn i Dantes helvete.)
Der arbeider en i temperaturer på opptil
90 varmegrader, så vi ble nesten flaue der

vi vandret ute og klagde over den bagatell

messige varmen på 27 grader.
Før vi kom til støperiet, fikk vi se det

uferdige produktet. I støperiet blir det for
edlet til ren aluminium. USA, som er største

avtaker, forlanger 97% ren aluminium.
Sovjet vil ha litt jern i. Kongsberg Våpen
fabrikk vil ha det blandet med nikkel og

kopper. Inne i støperiet fikk vi følge ar
beidsprosessen på nært hold, fra råvaren

ble smeltet og kom ut som en flytende
masse, til den rant ned i forskjellige støpe

former på en «karusell», og til slutt ble
formene brakt ut i det fri med trucks. I
utskipingshavnen, som var vårt siste besøks

sted, fikk vi se aluminiumen i forskjellige
lengder og former. De lengste var 3-4 m
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HØST-FEST

avholdes lørdag 29. oktober kl. 18.30
Døveforeningens lokale. Sven

Bruns gate 7, Oslo.

UNDERHOLDNING
DANS DANS
Premieutdeling for sesongen 1966.
Kaffe, smørbrød, kaker, øl, mineral

vann m.m. fås kjøpt. Alle velkommen.

Entre kr. 3.50
(Uføretrygdete og pensjonister har gra
tis adgang.) Arr.: Oslo Døves

Skytterlag.

lange, 1/2 m i firkant og veide 3.000 kg.

De blir skåret opp i blokker på 500 kg.
Herr Sødergren. som kjenner verket som

sin egen lomme. var en utmerket omviser.
Før vi forlot området, fortalte han oss litt
om arbeidet ved verket. Der produseres

nå årlig 58.000 tonn aluminium, og regn
skapet siste år viste et overskudd på 17 mill.

kroner. Sunndal Verk skal bygge to nye
ovn haller. De blir 500 m lange. og hver av

dem får installert 82 nye smelteovner.
Årsproduksjonen blir økt til 104.000 tonn

pr. år. På forespørsel om det ofte forekom
mer ulykker blant den 400 mann store ar

beidsstokken. var svaret nei - men det er
et farlig arbeid. Sødergren nevnte at en
vanndråpe som falt ned i smelteovnen ville

framkalle eksplosjon og tømme ovnen for

massen. Dette fikk en tekniker sanne en
gang han brukte et spett til å banke på en
masse som var rødglødende under. Spettet

ble varmt, og han gikk ut i snøen for å av
kjøle det. Yel til bake, satte han det inn i

massen igjen. Men det skulle han ikke ha
gjort. for det skjedde en voldsom eksplo

sjon. Heldigvis for ham fikk han bare et lite
brannsår i nakken. Sødergren fikk også de

monstrert for oss den magnetiske påvirk
ning i ovn hallene. og vi kunne da godt forstå

hvorfor vi ble advart mot å ta med ur eller
andre følsomme optiske instrumenter inn.

På forespørsel om hvor en får råstoff fra,
kunne Sødergren fortelle at bauxitt, som

mest brukes. importeres fra .Iamaica og
Canada. Så å si alt råstoff må innføres. Det

eneste vi har selv er billig norsk kraft og
su nt norsk vett.

Etter å ha blitt nesten levende stekt av

både smelteovnene og solen, syntes vi at
det ville smake godt med et forfriskende

sjøbad. Marie Greftegreffs barndoms bade
strand inne i 0ksendalen ble så valgt for en

liten utflukt før middag. Men temperaturen
i sjøen viste seg i kaldeste laget for de fleste,

som tok et solbad i stedet. Formann Grefte
greff ville ikke gjøre skam på sin kones

kjære strand, og holdt seg tappert lenge ute
i sjøen. Mens vi døste i solen. ble det plut-
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selig vill oppstandelse. Det var den sjoko
ladebrune Alf Almås (med sine 75 år) som

satte avsted i en 100 m lang rakettspurt.
etterfulgt av Asbjørn Kjøsnes. !?et Asbjørn

ikke tok igjen i spurten. tok han igjen med
ville hyl. Almås. som er ekte bonde, hadde

oppdaget noen naut i skogholtet hvor de
hadde skiftet klær. Av gammel erfaring
visste han at kuene er veldig glad i klær. I

fantasien så han kuene sette til livs alt han
hadde av klær, men heldigvis hadde de bare
såvidt snust på plaggene. Her ble vi virkel ig

snytt for en morsom historie. Tenk om

noen hadde kommet hjem i bare badebukse
eller truse!

Ved middagen. som ble inntatt på Misjons

kafeen. takket formann Greftegreff herr og
fru Sødergren for all tilretteleggelse av ar

rangementet på stedet. som var meget vel

lykt.
Hjemover tok vi en annen vei. nemlig

over Ålvundeid, Røkkum, Kvande, Surnadal
og Orkdal til Trondheim.

Yi hadde tolken Asbjørn Bostad med hele
tiden. og han løste sin oppgave til alles til
fredshet. Turkomiteen skal ha all ære for

at de fikk skaffet mange døve mere kunn
skap og kjennskap til vårt vidstrakte land.

Alle hadde nok hørt eller lest om alumi
niumverket, men ingenting er som å få se

ved selvsyn. Yel blåst. og takk for denne
minnerike turen! Reidun+ Trygve.

Program for Trondheim

Sø. 16/10: Filmkveld.
On. 19/10: Døveforeningen. medlemsmøte.
Lø. 22/10: Kl. 19.00. Døveforeningens høst-

fest.
On. 26/10: Kulturaften.

Fr. 28/10: Dameforeningen.
Fr. 4/11: Filmkveld.

Fr. 11/11: Dameforeningen.
Lø. 12/11: Ungdomsgruppen. fest.

Sø. 13/11: Filmkveld.
On. 16/11: Døves Idrettslags årsmøte.

Fr. 18/11: Kulturkveld.
Fr. 25/11: Dameforeningen. årsmøte.
On. 30/11: Kulturkveld.
On. 7/12: Døveforeningen, medlemsmøte.

Fr. 9/12: Dameforeningens julebord.

Sø. 11/12: Filmkveld.
Ma. 12/12: Ungdomsgruppens julebord.

Fr. 16/12: Kulturaften.
On. 21/12: Siste åpningskveld før jul.

1967:
On. 4/1: Kl. 16.00 barnejuletrefest.

Kl. 19.00 adgang for voksne.
Fra denne kvelden er lokalet åpent 3

kvelder uken igjen.

Ma. 9/1: Ungdomsgruppen begynner sine
mandagsmøter igjen.

Lø. 14/1: Døveforeningens årsfest.

Fr. 20/1: Dameforeningen starter sin møte
virksomhet igjen.

Program for Møre/Romsdal

22/10 lørdag: Døveforeningen har hygge

kveld for sine medlemmer på «Havly».
kl. 17.00. Muligens framvising av lysbilder

og film. Utlodding.
5/11 lørdag: Døves Dag starter vi med stor

fest i Festsalen på «Havly» kl. 17.00, pre·
sis, 4. eta<je. Tale for dagen av forbunds

sekretær A. Breiteig. Det kommer mu
ligens bl. a. mange døve fra distriktet.

Meld deg til formann Magne Lid. Boks 72.
Ikornnes. Yi ordner også med hotell for

utenbys deltakere.
6j11 søndag: Døvegudstjeneste i Alesund

kirke kl. 11.00 ved døveprest R. H~mmer.

19/11 lørdag: Døveforeningen har filmaften

på «H~vly» kl. 17.00. Utlodding.

'LeøItekoltkurralt"e
JULENUMMERET

I fjor vant Kåre Høgsve konkur
ransen om å tegne forsiden til «Tegn
og Tale»s julenummer. Også i år vil
vi ha slik konkurranse - og hvem
vinner i år?

Tegningen skal dekke hele første
siden på «Tegn og Tale» (høyde 29.7,
bredde 21 cm), og den skal være i en
eller to farger.

Hva skal du tegne? Du står fritt,
men det må være noe som passer til
julen.

Bare døve og sterkt tunghørte kan
være med i konkurransen. Delta
kerne må opplyse hvilken skole de
har gått på.

Vinneren får kr. 50.-, og dommer
jury er formannen og sekretæren i
NDL, sammen med redaktøren. Be
tingelsen er for øvrig at vi får en
tegning som er god nok.

Tegningen må sendes innen 20.
november til Tegn og Tales redak
sjon, Mannsverk 61, Bergen.

Lykke til!
Red.

DØVE OG
TUNGHØRTE BARN

Spørsmål i Stortinget

I Stortinget har Jo Benkow, (H),
Akershus, stilt dette grunngitte
spørsmålet til kirke- og undervis
ningsministeren: «Vil departementet
overveie å gi døve og tunghørte barn
rett til undervisning før vanlig skole
pliktig alder, på bakgrunn av denne
gruppes særlige behov for tidlig un
dervisning?»



Fra juniorlandskampen i fri-idrett i Stockholm. De to lagene samlet ette1' oppgjøret.

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

Redaktør: Tore Christiansen, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1
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10.728

3. HAMAR
1. T. Gunnarrud 800 m 2.06.0 .
2. Johnny Olsen 800 m 2.08.6 .
3. johnny Olsen 1000 m 2.48.4 .
4. J. Olsen 3000 m 9.49.8 .
5. K. johansen spyd 46.94 .
6. Johnny Olsen spyd 46.49 : .
7. J. Olsen lengde 5.91 .
8. Johnny Olsen 800 m 2.10.4 .
9. A. Vangen 1000 m 2.51.5 .

10. T. Gunnarrud 400 m 56.1 .
11. T. Gunnarrud 1000 m 2.53.2 .
12. Arne Olsen 100 m 12.2 .
13. E. Eriksen lengde 5.62 .
14. Per Byvold kule 10.56 .
15. T. Gunnarrud 1500 m 4.46.9 .
16. E. Eriksen 100 m 12.6 .
17. B. Bekkevold Luft. 2.74 .
18. B. Bekkevold 100 m 12.7
19. A. Vangen 1000 m 3.04.0
20. A. Vangen 1500 m 4.57.5

Siden forrige oveNikt har
Drammen scoret ..... 1260 p.
Bergen scoret . . . . . . .. 241»
Oslo scoret. . . . . . . . . .. 160»
Hamar scoret 119»
Trondheim. . . . . . . . . .. 113»

4. TRONDHEIM
1. O. Garberg slegge 51.06 818
2. O. Garberg diskos 36.76 620
3. O. Garberg kule 12.23 614
4. W. Pedersen lengde 5.91 584
5. O. Garberg h.uft. 1.46 555
6. O. Garberg høyde 1.65 540
7. Jon Stokvik høyde 1.65 540
8. Jon Stokvik lengde 5.67 530
9. I. Rønning 1000 m 2.55.2 527

10. A. Kjøsnes 5000 m 17.52.0 521
11. A. Naurstad spyd 41.94 520
12. O. Garberg Luft. 2.84 508
13. Jon Stokvik Luft. 2.81 488
14. Ola Sande spyd 39.68 486
15. W. Pedersen 100 m 12.5 482
16. A. Karlsen 1000 m 3.00.2 477
17. I. Rønning 1000 m 3.00.3 476
18. Walter Pedersen h.uft. 2.78 470
19. Reidar jacobsen Luft. 2.78 470
20. A. Karlsen 1500 m 4.51.4 456

10.682
Nye: I. Rønning 1000 m. A. Kjøsnes

5000 m.
Utgått: O. Moen spyd 37.33.

Nye: J. Olsen 3000 m.

5. BERGEN
1. Asle Karlsen 800 m 2.08.8 607
2. Kjell Olsen 1500 m 4.28.9 597
3. K. Fiskergård lengde 5.96 595
4. Kjell Olsen 800 m 2.10.2 586
5. Pål Kjellid 800 m 2.10.2 586
6. Pål Kjellid 1500 m 4.32.0 576
7. Pål Kjellid 400 m 56.0 566
8. Asle Karlsen 200 m 25.2 540
9. K. Fiskergård tresteg 11.73 538

10. Pål Kjellid tresteg 11.66 530
11. Pål Kjellid 200 m 25.4 523
12. Pål Kjellid 100 m 12.3 520
13. Svein I. Hansen høyde 1.60 493
14. S. Tømmerbakke diskos 30.60 488
15. Asle Karlsen 100 m 12.5 482
16. Alfinn Nordøy Luft. 2.79 476
17. Asle Karlsen h.uft. 1.40 470
18. Kjell Fiskergård 100 m 12.6 463
19. Kjell Fiskergård 200 m 26.3 452
20. Kjell O. Olsen kule 9.81 446

10.534
Nye: Pål Kjellid 400 m, tresteg og 100 m.

16. G. Kvitvær tresteg 12.27 598
17. B. Dammen spyd 46.06 579
18. Per Chr. Larsen lengde 5.88 577
19. Per Chr. Larsen 400 m 55.9 569
20. T. Christiansen lengde 5.84 568

13.418
Nye: R. Brenden 800 m. T. Christiansen

800 m (før 2.08.3) og 400 m hekk (før 63.9).
Utgått: T. Christiansen 400 m 56.

2. DRAMMEN
1. B. Gunnerud h.uft. 1.64 883
2. B. Gunnerud 100 m 11.2 756
3. B. Gunnerud Luft. 3.15 738
4. B. Gunnerud 200 m 23.4 700
5. B. Gunnerud 400 m hekk 60.6 684
6. B. Gunnerud lengde 6.17 642
7. Erik Johansen 100 m 11.8 622
8. Erik Johansen 400 m hekk 63.2 618
9. Erik Johansen lengde 6.01 606

10. E. Johansen høyde 1.65 540
11. E. Johansen 400 m 56.9 534
12. Ulf Peder,en høyde 1.60 . . . . . . . .. 493
13. E. Johansen 200 m 25.8 491
14. Magne Gaustad spyd 39.23 479
15. Magne Gaustad diskos 29.58 465
16. Magne Gaustad kule 9.94 '. 456
17. Nils Holtungen Luft. 2.64 386
18. Kjell Danielsen Luft. 2.60 364
19. Ulf Pedersen Luft. 2.58 354
20. Rolf Hansen Luft. 2.49 309

11.320
Nye: B. Gunnerud 100 m (før 11.7), 200

m, 400 m hekk og lengde (før 5.84). M.
Gaustad diskos, kule og spyd.

Utgått: K. Danielsen h.uft.1.20. M. Gau
stad Luft. 2.45. N. Holtungen h.uft. 1.25.

Fri-idrettsserien 1966
Det blir en spennende kamp om

hvem som blir nr. 3, idet forskjellen
mellom Hamar, Trondheim og Ber
gen er bare 200 poeng. Sist var Dram
men på bunnen, men har nå rykket
kraftig opp til 2. plass med hele
1.260 nye poeng og blir sikkert nr. 2
etter Oslo i sluttstillingen.

Red. beklager at det har vært en
del rot i serien, da det var satt en
øvelse for meget på Trondheim og
Hamar, samt en del feil på Bergen.

Red.

1. OSLO
1. R. Brenden 3000 m 8.41.8 829
2. R. Brenden 3000 m hinder 9.34.1 .. 817
3. R. Brenden 1500 m 4.06.0 767
4. R. Brenden 5000 m 15.38.0 759
5. Per Chr. Larsen 100 m 11.4 710
6. Bjørn Myran 3000 m 9.14.0 709
7. Per Chr. Larsen 200 m 23.5 691
8. R. Brenden 1000 m 2.41.2 685
9. R. Brenden 800 m 2.05.2 662

10. Bjørn Myran 1500 m 4.19.8 661
11. T. Christiansen 800 m 2.05.6 656
12. Per Chr. Larsen Luft. 3.03 642
13. Bjørn Myran 800 m 2.06.6 641
14. T. Christiansen, tresteg 12.62 635
15. T. Christiansen 400 m hekk 63.0 .. 623
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Bo·Goran Henriksson, Sverige, den nye ver·
densrekMdholder for døve 1; kulestøt.

o SLO

HANDBALL
15/9 fikk Oslo-Døve spille sin

første kamp i håndball, denne gang
mot Bygdegutten i Nordstrand
hallen. Spillerne var omtrent de
samme som før, med et par debutan
ter. De fleste manglet hurtighet og
skyteferdighet, men først og
fremst sviktet avleveringene. Etter
første omgang ledet Bygdegutten
med 8-2, men sluttsifrene ble hele
18-6. De døves lag gjorde det litt
dårligere enn i fjor, da de var nesten
på høyde med Bygdegutten. De
har mye igjen å lære, men det kre
ves trening og atter trening. Det er
ikke lenge igjen før Oslo-Døve skal
spille i Trollhattan i Sverige. Heng i,
gutter, og bruk hodet under tre
ningen!

FRI-IDRETT
23. september: Treningsstevne på

Frogner, arr. av Bygdegutten. Tore
stilte opp på 110 m hekk, men han
måtte uheldigvis starte rett fra gar
deroben. Han forbedret sin egen
klubbrek. med 1/10 sek. til 20.1.

KM i lO-kamp på Bislett 26.-27.
september, arrangert av Njål. Bra
være begge dagene, men litt for
kaldt, og det var litt vind den første
dagen.Bare Tore Christiansen startet
for Døve. 7-8 seniorer startet, og
Tore gjorde det bra, tross dårlig
100 m i motvind og hårfint riv på
1.60 m i høyde. Han lå på 4. plass
etter første dag, med 2.394 poeng.
Det var omtrent det samme som
siste lO-kamp for tre år siden. Tore
ville forsøke å forbedre sin egen
klubbrekord, og sjansen var sikker
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med bedre ferdighet i hekk og hur
tigere 1500 m. Skuddet gikk for 110
m hekk, og Tore la i vei. Men allerede
på den første hekken kom hans ben
borti hekken, og han fal t så lang som
han var og skrapte seg stygt på
hoften, men han fullførte likevel.
Men formen var borte og teknikken
fullstendig glemt, så diskos og stav
gikk også dårlig. Til slutt var han
lei og gikk sin vei.

Res.: 1. dag: 100 m 12.7, lengde
5.68, kule 9.29, høyde 1.55, 400 m
56.0 - tils. 2.394 p.

2. dag: 110 m hekk 25.0, diskos
25.19, stav 2.20. Tilsammen 3.232
poeng.

30. september: Avmønstrings-
stevne på Bislett i flomlys, arr. av
O.F.LK. Stor deltakelse. Hele fire
startet for Oslo-Døve. Per Chr.
Larsen startet først på 200 m. Han
var en brøkdel for sen i starten, men
farten var stor så han var allerede
foran etter 50 m i svingen. Han trod
de at det måtte være tyvstart og
begynte å saktne på farten, men opp
daget så feilen, spurtet igjen og vant
sitt heat overlegent. Det er ingen
tvil om at han kunne forbedre døve
rekorden. Per fikk tida 23.6. Han
skulle også starte på 400 m for ju
nior, men han fikk vondt i hodet og
måtte bryte.

Reidar Brenden fikk prøve seg på
800 m for første gang i år, han startet
i 2. heat i kl. A og ble sistemann på
2.05.2. Tore Christiansen startet i
heatet etter og ble også siste
mann på 2.05.6. Til slutt var det den
spretne Gunnar Kvitvær i høyde.
Listen sto først på 1.60, og han svang
seg lett over. Listen ble flyttet opp
til 1.70, mens Gunnar trodde det
var 1.65. Han var nær ved å lykkes,
hele kroppen var over, unntatt vens
tre benet, som rev listen.

Mandag 3. oktober på Bislett, arr.
Oslo Turn og Kamp: Tore forsøkte
seg igjen på 110 m hekk og forbedret
klubbrekorden til 19.9, selv om han
ikke var helt heldig med løpet. Et
kvarter senere var han i sving igjen,
denne gang på hans livs første 5000
m, og han fullførte lett. Men han fikk
trøbbel med magen da 5 runder
gjensto og mistet en del fart. - 2 nye
personlige rekorder for ham.

Tirsdag 4. oktober på Bislett,
med Ready og Vestheim som arr.:
Banen var litt for bløt etter regn
skyll siste natt. Reidar Brenden og
Tore Christiansen løp i samme heat
på 400 m hekk og de ble sist med

Tore foran. Tore fikk tida 63.0, som
var tang. av pers. rek., og Reidar
fikk 63.7.

Gunnar Kvitvær fikk bare ugyl
dige hopp i lengde.

BERGEN

Kretsmesterskapet for senior, 6. og
7. september på Krohnsminde, arr.
av Gular: Stort verre værforhold
går det vel ikke an å arrangere fri
idrett under. Sterk vind, regn og
tunge baner er ikke akkurat det mest
hyggelige å konkurrere i, og årets
KM for senior ble naturlig nok en
blandet fornøyelse på Krohnsminde.
Asle Karlsen løp 200 m og tangerte
pers. rek. på 25.2 sek. Flott prestert!

22/9. Nasjonalt stevne, arr. av
Gular på Krohnsminde. Surt og regn
vær. Pål Kjellid forsøkte seg på 200
m og tangerte pers. rek. på 25.4 sek.

21/9, guttestevne, arr. Brann: Mye
regn og kaldt vær. Pål Kjellid stilte
opp i tresteg, det ble 11.66 m, ny
pers. (i fjor 11.26). Torstein Bernås
hoppet 1.45 i høyde og ble nr. 1 i
sin klasse.

Vestlands-mesterskapet i fri-id
rett, som Norrøna arrangerte på
Skansernyren 24. og 25. september:
Vår gode Pål Kjellid stilte opp i
lengde, 400 m og 100 m .De to sist
nevnte øvelser satte Pål pers. rek. i,
med 56.0 sek på 400 og 12.3 på 100 m.
I lengde landet han på 5.59 m. På
400 m startet han i 6. bane, og åp
ningsfarten var litt hard. Han ledet
helt til 70 m gjensto. Da stivnet han
og ble nr. 2. Det ble 56 sek. og det
var hans annet løp, meget lovende.
Vi får se hvor mye fart han kan klare
neste sesong.

To kjekke skolegutter, nemlig
Svein L Hansen og Torstein Bernås,
deltok også. Svein L Hansen hop
pet 4.87 m i lengde.

T. Bernås kastet 22 m i diskos.
Det er bare begynnelsen, og det blir
ikke noe overraskelse om han blir
en av våre beste kastere, særlig i
kule, om noen år, dersom han vil
følge etter riktig instruksjon.

Pål Kjellid ble nr. 3 i sitt heat
på 100 m og ble klokket inn på 12.3
sek., ny pers. rek.
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19/9, fri-idrettsstevne på Stadion,
arr. Nidelv : På 1000 m forbedret
Ingolf Rønning sin pers. rek. med
ca. 5 sek. til 2.55.2 min. Hele 3 døve
startet for Trondheim-Døve på 5000
m. Det var en glede å se Asbjørn
Kjøsnes i aktivitet igjen. Han har
tenkt å trene godt for å bli uttatt til
vinterlekene for døve i Tyskland
sammen med Arne Karlsen og Ola
Sande.

5000 m
Asbjørn Kjøsnes 17.52.0
Arne Karlsen 18.28.0
Ola Sande 19.43.0
Olaf Garberg støtte kulen 11.90 m.

28. september støtte O. Garberg
kule 12.01 på Stadion under høst
stevnet, arr. av NTH!. Det ser ut til
at han har vanskeligheter med å for
bedre døverekorden. Er det hurtig
heten og teknikken som mangler
hos ham? Han ble nr. 3.

26/9 med Døves IL som arr. på
Stadion: Den kraftige O. Garberg
klarte å slå den spenstige Walter
Pedersen på 110 m hekk, tidene ble
henholdsvis 21.6 og 21.7 sek.

De andre øvelsene måtte avlyses
p.g.a. bløt bane etter kraftig regn.

A. Karlsen.

Bjarne Gunnerud
tok 2 rekorder

11.2 og 23.4

12/9 Treningsstevne på Marien~

lyst, arr. «Hellas»: Bjarne Gunnerud
var i topp-trim og satte ny døve
seniorrekord på 200 m med 23.4.
Dermed er Per Larsens «umulige»
23.5 slått.

17.-18. september. Fylkesmester
skap for senior, arr. «Hellas»: Bjarne
Gunnerud fikk prøve seg på 400 m
hekk, hans livs første, og laget et
flott løp, tid 60.6 sek. Magne Gau-

stad sørget for en. overraskelse da
han slengte i vei diskosen og fikk
notert 29.58 m, ny pers. rek. for
ham.

2. dag satt Bjarne Gunnerud igjen
en døve-seniorrekord, denne gang på
100 m, tid 11.2. Bestemann fikk
11.1, mens 3 andre og Bjarne fikk
samme tid. Litt et et løp! Han hop
pet lengde etterpå, og han fikk årets
beste resultat for døve på 6.17 m.
Magne forbedret seg i kule med nes
ten en meter, til 9.94 m.

22. september. Treningsstevne på
Kongsberg: Bjarne Gunnerud ble
nr. 2 på 100 m med 11.6, samme tid
som vinneren. I spyd ble Bjarne
best på 41.08 m. Magne Gaustad
hadde 39.23, og Nils Holtungen
28.58 m.

24. september. Magne Gaustad
var uttatt til seriekampen i fri
idrett mellom Sturla og Hellas, som
ble avviklet på Marienlyst. 0vel5ene
for ham var kule og diskos, og han
var jevn i sine kast. Resultatene for
ham ble henholdsvis 9.88 m (6. plass)
og 29.12 m (6. plass) av 8 mann.

Ellers kan det nevnes at Bjarne
Gunnerud figurerer nå som nr. 1 i
100 m løp senior på 11.2 sek. og i
høyde ult. med 1.64 m på listen
over årsbeste i Buskerud.

R. Woll.

Klubbmesterskap i fri-idrett

For annen gang i klubbens histo
rie, ble det holdt klubbmesterskap i
fri-idrett på Hamar stadion, og del
takelsen var denne gang mere fyldig
enn første gang. Mottoet vårt var:
Det viktigste er å delta, ikke å vinne.
Og slik ble det. Klubbmesterskapet
ble avviklet lørdag 24. september i
strålende vær og høstsol som varmet.
Deltakerne viste en sann konkurran
se-glede, og de kjempet hardt seg
imellom i de forskjellige øvelsene.
60 m var den jevneste øvelsen, der
det skilte bare 2/10 sek. mellom 1.
og 5. mann. Ellers får resultatene for
telle resten.

60 m
1. Erling Eriksen 7.8
2. Arne Olsen 7.9
3. Bjørn Bekkevold 7.9
4. Johnny Olsen 7.9
5. Trygve Gunnarrud 8.0

6. Alfred Vangen 8.2
7. Per Byvold 9.1
8. Odd Vangen 9.3

Lengde
1. Johnny Olsen 5.45
2. Erling Eriksen 5.27
3. T. Gunnarrud 5.26
4. Arne Olsen 5.13
5. Alfred Vangen 4.71
6. B. Bekkevold 4.67
7. Per Byvold 4.27

Kule
1. Per Byvold 10.76
2. J. Olsen 10.00
3. B. Bekkevold . . . . . . . . . . .. 9.46
4. Trygve Gunnarrud. . . . . .. 8.77
5. E. Eriksen 8.10
6. Odd Vangen. . . . . . . . . . . .. 6.94
7. Arne Olsen 6.62
8. A. Vangen. . . . . . . . . .. 6.07

Diskos
1. J. Olsen 32.09
2. T. Gunnarrud 25.53
3. Per Byvold 23.44
4. B. Bekkevold 22.51
5. E. Eriksen 22.27
6. Jan Refsahl 20.44
7. Arne Olsen 17.53
8. A. Vangen 16.83

Med god hjelp av Trønder-Eivind,
Henrik Hansen, Einar Jakobsen og
Erling Skriden som dommere, gikk
arrangementet greit unna, og etter
dette reiste alle sammen til ferie
hjemmet til Døves Dag-festen.

Etter klubbmesterskapet samme
dag dro Alfred Vangen, Trygve
Gunnarrud og J. Olsen avgårde til
Ottestad stadion, hvor det ble holdt
treningsstevne med Ottestad IL som
arrangør.

800 m: T. Gunnarrud ..... 2.12.9
3000 m: J. Olsen. . . . . . . .. 9.49.8

(ny klubbrek.)
A. Vangen 11.08.6

Johnny overrasket med fin 3000 m
på hans første start, og forbedret
kraftig A. Vangens klubbrekord.
Baneforholdene var bra, men det
blåste en kald og kraftig vind, som
satte effektiviteten noe ned.

28/9 - Seriestevne på Sentralidretts
plassen, Elverum, med Elverum Læ
rerskoles IL som arrangør.

Johnny oppnadde følgende resul
tater: på 400 m 56.3, og i spyd
44.11 m.

Det var surt og kaldt med tem
peraturen godt under 10 grader,
men det ble likevel årsbeste for J.
Olsen på 400 m.

Jo-ol.
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Vinterlekene 1967
VI. Døves verdensmesterskap på

ski holdes i Berchtesgaden, Bayern,
(Tyskland), 20.-25. februar 1967.

PROGRAM:

Mandag 20. februar:
Kl. 11.00 Åpning.

Defilering av deltakerne.
Flaggheising.

Kl. 14.00 15 km langrenn, herrer.
5 km langrenn, damer.

Kveld CISS's kongress.

Tirsdag 21. februar:
Formiddag: Trening i storslalåm

løypa.
(For turister), sightseeing:
Saltgruver.

Kl. 14.00 Storslalåm, damer og her
rer.

» 16.00 Foredrag med lysbilder.
Kveld Film: X. Døves verdens

mesterskap i Washing
ton, USA, 1965.

Onsdag 22. februar:
Kl. 10.00 30 km langrenn, herrer.

» 14.00 Spe~ialslalåm, damer og
herrer.

Kveld Bayersk folkedans med
«skodansere», dans og hu
moristiske sketsjer.

Torsdag 23. februar:
Kl. 10.00 3 x 10 km stafett (lang

renn) herrer.
3 x 5 km damer.

Kl. 14.00 Utforrenn, damer og her
rer.

Kveld Døve-skuespill.

Fredag 24. februar:
Formiddag: Stedets slott og by

museum besøkes.
Kl. 14.00 Hopprenn, spesielt og

kombinert, herrer (hvis
minst 3 land melder seg.)

Kveld Møter i forskjellige res
tauranter på stedet.

Lørdag 25. februar:
Formiddag: Avsluttingsseremoni.

Medaljeutdeling.
Kveld Festbankett.

Søndag 26. februar:
Formiddag: Gudstjeneste for døve.
Ettermiddag : Avreise.

Norges Døve-Idrettsforbund skal
planlegge en fellesreise, med båt fra
«Jahrelinjen» fra Oslo til Kiel, og tog
fra Kiel til Berchtesgaden/retur.
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Nærmere opplysninger vil bli gitt
her i bladet senere.

Berchtesgaden ligger like ved
grensen mot Østerrike, og bare ca.
3/4 times kjøring fra Salzburg.

F. T.

LISTE OVER KANDIDATER TIL
VINTERLEKENE 1967

Alpine renn, herrer
Hans Lie, Bergen
Hans Erik Tofte, Bergen
Pål Kjellid, Bergen
Arnulf Pedersen, Stavanger
Gunvald Gjedrem, Stavanger
Erik Andresen, Oslo
Brynjulf Dammen, Oslo
Kjell Larsen, Oslo
Roar Pedersen, Oslo
Trond Wilhelmsen, Oslo
Per Byvold, Hamar
Erling Eriksen, Hamar
Arne Olsen, Hamar

Damer
Ingrid Eide, Bergen
Berit Hovde, Bergen
Hallgerd Andresen, Oslo
Tora Nisi, Oslo

Langrenn, herrer
Pål Kjellid, Bergen
Torfinn Trondsen, Bergen
Asbjørn Kjøsnes, Tr.heim
Arne Karlsen, Trondheim
Bjørn Myran, Trondheim
Ola Sande, Trondheim
Ingolf Rønning, Tr.heim
Harald Angeltvedt, Oslo
Reidar Brenden, Oslo
Torstein Ekerbakke, Oslo
Vidar Gran, Oslo
Finn Gjøen, Oslo
Odd Landehagen, Oslo
Henry Lillejord, Oslo
Åge Melbye, Oslo
Botolf Myrvold, Oslo
Kjell Nysted, Oslo
J an Thomassen, Oslo
Rolf Smenes, Oslo
Trygve Gunnarrud, Hamar
Alfred Vangen, Hamar

Damer
Hallgerd Andresen, Oslo
Målfrid Johansen, Oslo
Tora Nisi, Oslo
Ingrid Eide, Bergen

Spesielt hopprenn
Odd Landehagen, Oslo
Kjell Nysted, Oslo
Arne Stenberg, Oslo
Einar Walbækken, Oslo

Kombinert
Odd Landehagen, Oslo
Kjell Nysted, Oslo
Rolf Smenes. Oslo

Etterkrigsstatistikken
pr. 1965
TRESTEG
1. Walter Pedersen 13.49 (61)
2. Endre Grytnes 13.31 (51)
3. Bjarne Gunnerud 13.01 (65)
4. Tore Christiansen 13.00 (65)
5. Bjørn Halvorsen 12.83 (63)
6. Kjell Fiskergård 12.68 (61)
7. Jon Stokvik 12.60 (63)
8. Bjarne Tømmerbakke 12.60 (63)
9. Olaf Garberg 12.46 (61)

10. Arnulf Pedersen 12.44 (53)
11. Erling Eriksen 12.44 (59)
12. Gunnar Kvitvær 12.44 (65)
13. Einar Koppen 12.07 (51)
14. Geir Jensen 12.04 (61)
15. Harry Jegersen 11.94 (56)
16. Kåre Jakola 11.89 (65)
17. Erik Johansen 11.65 (65)
18. Toralf Ringsø 11.55 (60)
19. Johannes Samuelsen. 11.53 (53)
20. Arne Stenberg 11.50 (59)
21. Harald Angeltvedt .. 11.41 (58)
22. Hans Tofte 11.41 (62)

(ved klubbm.)
23. Torfinn Trondsen ... 11.36 (61)

(ved klubbm.)
24. Gudmund Hukseth . 11.34 (54)
25. Pål Kjellid 11.26 (65)
26. Jarle Lid 11.25 (56)
27. Olav Espedal 11.11 (57)
28. Johnny Olsen 11.07 (66)
29. Reidar Jacobsen 11.03 (60)
30. Einar Walbækken 10.97 (59)

Det har riktignok stått statistikk
for tresteg tidligere i Tegn og Tale,
men i denne øvelsen har det foregått
mye forandring, og noen resultater
var blitt uteglemt.

Hele 30 resultater står nå på listen,
med hele 4 mann over 13 m. Red.

EM i Svømming 1967
Fra Sveriges Dovas Idrottsorga

nisation har vi mottatt innbydelse
til EM i svømming, som holdes i
Stockholm 7.-8. oktober 1967.

Deltakerne vil få 3 dagers gratis
opphold i Stockholm, men da svøm
mesporten hos oss for tiden ligger
omtrent helt nede, unntatt at det
svømmes litt i Trondheim, så må
man vel regne med at det ikke blir
norsk deltaking her. A.H.



alle liker kjøtt
Er det lenge siden

en festmiddag midt i uka?

Ta noe saftig

godt kjøtt i dag!



AL

Aal Sparebank
Største banken i Hallingdal
Kjøp og salg av valuta
Ekspedisjonstid: 9-14
Fredager også 16.30-18.00

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

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274
FREDRIKSTAD

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVAN G ER

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN

Støtt Døvesaken!

FORUM Cafeteria, Grillbar, selskapslokaler, Grønnegt.87,
telefon 81 071

Selskapsvilla «BIKUBEN», Kirkegårdsv. 9, tlf. 83016
STAM HELLA - det fri campingområde og fiskeplass,

Eier: Tromsø Arbeiderforening, stiftet 1853

Afs Oslo Havnelager
LANGBRYGGEN

Telefon *420756

KU N DENS TILLIT ER VÅRT MÅL.

/~~ /S
Telefon 21080 KRISTIANSAND S. Telex 6355

Støtt Døvesaken! H. Skramstad A.s Farveri

DRAMMEN

Døves Trykkeri A.s. Bergen


