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Døvekonsulent Annelise Harboe, København, temperamentsfull
tolk ved det nordiske møtet av repr. for de døve og de blinde på Skjold nes.
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Norske Døves
Landsforbund

SAMMENSLUTNING AV
DE D()VES FORENINGER

Kontor:
Møllendalsveien 17, Berg.en

Telefon 94996

Formann:
Eilif Ohna, Erleveien 42a, Bergen

Nestformann:
Karsten Samuelsen, Ullandhaug,

Stavanger

Sekretær:
Albert Breiteig, Møllendalsveien 17,

Bergen

Landsstyremedlemmer:
Thor Gisholt, Skien

Halvor Greftegreff, Trondheim
Sverre Lindquist, Oslo

Karl I,undqvist, Narvik

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE D()VES LANDSFORBUND

()STFOLD: Ostfold Diiveforening. For'
mann: Kristian Sørensen, Bjørke'
bekk p.å., Halden.

HAMAR: Hamar og Omegn Diiveforening.
Formann: Arne Olsen, Folkestads·
gate 22, Hamar.

OSLO: De Diives Forening, Sven Brunsgt.
7, Oslo 1. Formann: Alf Olsen, Ag·
mund Boltsvei 41, Bryn.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Diive·
forening. Formann: Ragnar Woll,
Hågenstad, Solbergelva.

VESTFOLD: Vestfold Dii·veforening. For
mann: Helene Larsen, Aker gård,
Sem.

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

AUST-AGDER: A.ust-A.gder kr. Diive'
forening. Formann: Aud-· Grut·
Løvig, Vippa, Arendal.

KRISTIANSAND: Kristiansands Dove·
forening. Formann: Rolf Pedersen,
Gamle Mandalsvei 21, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Dovefore
ning, Saudagt. Il, Stavanger. For·
mann: 'formod Ropeid, Jonas Dahls
plass 2, Stavanger.

HAUGESUND: Haugesund og Omegn
Diiveforening. Formann: John Egil
Knutsen, Saudagt. 20 b. Haugesund.

BERGEN/HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Bergen Diiveforening, Ves·

tre '1'orvgt. ZOa, Bergen. Formann:
Thorbjørn Sander, Mannsverk 61,
Bergen. 'flf. 96 157.

M()RE OG ROMSDAL: Miire og Roms·
dal Dovej01·ening. Formann Magne
Lid, Boks 72, Ikornnes pr. Alesund.

TRONDHEIM: De Diives Forening., Erik
Jarlsgt. Z, Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, Lade Alle 70 f,
Trondheim.

INNHERRED : Innherreds Diivejol·ening.
Formann: Jorulf Hjulstad, Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Dot'ejore
ning. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Doveforening. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd
rllpsvei l, Bodø.

NARVIK: NarvikogOmegnDovejorening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage·
bakken 4 b, Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. Dovejorening.
Formann: Leit Henriksen, Borggt.
81, Harstad.

TROMS(): Tromsii kr. Diiveforening.
Formann: Julius Lorentzen, Roy·
tun, Karl Hallsvei 14, Tromsø.

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

SOSIAL-ARBEI DERE
I HELDAGSSTILLING

Spørsmålet om ansettelse av sosialarbeidere i våre største døveforeninger,
er en av de saker Norske Døves Landsforbund har viet spesiell oppmerk
somhet i den senere tid. Gjentatte ganger er saken drøftet på høyeste plan
innen døveorganisasjonen. Behovet for sosialarbeidere er veldig. Men
hvordan skal man gå fram for å oppnå en ordning som vil fungere til
fredsstillende?

Først må vi ha klart for oss hva vi i denne forbindelse mener med til
fredsstillende. De drøftinger som hittil har funnet sted, tyder på at vi
trenger et ekspertutvalg til å utrede alle sider ved saken. Problemet er
ikke uenighet innen døveorganisasjonen. Saken er at de påtenkte stil
linger som sosialarbeidere vil bli så viktige både for den enkelte døve og
for døveorganisasjonens framtidige virksomhet at det gjelder å finne
fram til det perfekte opplegg. Sosialarbeiderne vil langt pa vei bli nøk
kelmenn.

Døveforeningene i Oslo, Bergen og Trondheim har allerede satt i gang
en prøveordning med sosialarbeidere i deltidsstilling på foreningskonto
rene. Dette er muliggjort ved kommunale tilskudd. Men det er fort blitt
klart at det er behov for sosialarbeidere i heldagsstilling i disse forenin
gene, likesom det avgjort er aktuelt med deltidsstillinger en rekke andre
steder.

En mengde oppgaver venter sosialarbeiderne, men før vi kan sette i gang
for fullt, må den økonomiske side av saken ordnes, fortrinnsvis ved stats
bevilgning. Videre må man finne fram til den beste løsning med hensyn
til administrasjonsforhold og arbeidsområde, og det må være klart hvilke
kvalifikasjonskrav som må stilles. Det er ikke her nok å henvise til en
spesiell skoleutdannelse, og så regne med at vedkommende etter hvert vil
lære seg tegnspråket godt nok og bli fullt fortrolig med alle kategorier av
døve. Det ville være et sjansespill.

Norske Døves Landsforbunds arbeid med saken blir fulgt med den største
interesse, og med utålmodighet. Vi håper og tror at man i overskuelig
framtid vil lykkes å nå fram til en heldig løsning på hele sosialarbeider
saken.

Th. S.

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

Bergen solgte 95.845 lodd
Stavanger forbi Oslo i innspurten

men Innherred imponerte mest

«Døves Jul»s

premie-kryssord
Premievinnerne

Vinnerne av Døves Jul's premie
kryssord ble: B. Enger, adr. Bruus
gaard Kiøsterud & Co., p.b. 1001,
Drammen, 1. premie, kr. 50,-. Ingrid
Rogde, Holalien 13, Laksevåg, 2.
premie, kr. 25.-. Gunvor L. Rygh,
H. Ibsensgt. 33, Drammen, 3. pre
mie, kr. 15.-.

LØSNING
Vannrett: 1 Cellulosefabrikk. 16

Optiker. 17 Nav. 18 Aler. 19 Niese.

Innherred Døveforening har bare
15-20 medlemmer, men har likevel
klart å komme opp i over 50.000
lodd, bare ved de døve medlemmers
egen innsats. Flott gjort av Arne og
Jorunn Søraker og J orulf Hjulstad
og de andre døve i Innherred.

Oslo har også levert en fin-fin inn
sats i høst, etter en heller svak åp
ning i vår. Oslo har vært svært villig
til å ta imot nye lodd i innspurten,
og skal ha takk for det. Det er vel
riktig å adressere takken mest til
Harry Landen, Bjørn Thornes og
Ola Svare. Har jeg glemt noen?

Vestfold med Alf Melgaard som
leder og med Anton Skilbred som
«sjefselger» har vært stø som fjell.
60.325 lodd er flott.

Her får jeg vel stanse med rosende
omtale avenkeltforeningene og gå
over til å si alle aksjonsutvalgene en
hjertelig takk for godt og interessert
samarbeid. Dere har vært greie å ha
med å gjøre - og jeg tror vi hadde
klart helt utsolgt dersom ikke noen
returer den siste tiden hadde ødelagt
innspurten.

Hamar hadde et uhell med bilen
3 uker før trekningen og mistet der
for sluttspurten. Stavanger retur
nerte 206 bøker den siste tiden,
Trondheim 132 bøker, Drammen 53
bøker og Østfold 30 bøker. Tilsam
men over 21.000 lodd. 9.000 lodd av
disse klarte vi å selge andre steder,
men vi ble altså sittende igjen med
12.275 usolgte lodd tilslutt. Vi kunne
altså fint ha blitt utsolgt, hvis re
turene hadde kommet tidligere, men
la oss ikke gråte over dette. Slutt
resultatet ble fin-fint likevel med
647 725 lodd.

Takk for innsatsen!
Beste hilsen

A lbert Breiteig

gjorde det hele vanskelig. Her er
sluttresultatet:

1. Bergen 95.945 lodd
2. Stavanger 79.419 »
3. Oslo 75.950 »
4. Vestfold 60.325 »
5. Innherred 50.060 »
6. Trondheim..... 43.520 »
7. Skien-Telemark 42.535 »
8. Drammen...... 37.360 »
9. Hamar........ 32.197 »

10. Østfold 32.031 »
11. Møre og Romsdal 27.360 »
12. Kristiansand .. 22.870 »
13. Haugesund 21.250 »
14. Helgeland 8.500 »
15. Tromsø 8.413 »
16. Narvik........ 4.250 »
17. Salten ......... 2.750 »
18. Harstad....... 2.320 »

647.725 lodd
Usolgt (til overs) 12.275 »

660.000 lodd
Først og fremst må jeg gi min

største honnør til Bergen Døvefore
ning og Innherred Døveforening.

Det er imponerende at Bergens
foreningen alltid ligger i teten - og
at foreningen denne gangen kom opp
i nesten 100.000 lodd. Riktignok
er foreningen stor, men andre store
foreninger har erfaret at det ikke
alltid er så lett å få medlemmene
med på aktiv innsats. Bergen har
klart det, og svært mange av med
lemmene har gjort fin-fin innsats.
Aksjonsutvalget med Guttorm Karl
sen i spissen har hele tiden passet
godt på, så det må sies å være vel
fortjent at foreningen ligger på en
suveren førsteplass.

Trekning av lotteriet
Trekningen foregikk på Bergen

Politikammer 16. desember. De av
politiet påbudte annonser har stått
20. desember i Norske Treknings
lister, Aftenposten og 2 Bergens
aviser (dette er altså bestemt av
politiet). Alle brevkortene med trek
ningsliste påtrykt ble sendt ut i 2
puljer (28. og 30. desember), og en
liten slump 12. januar (ca. 1.000
stk.). - Dermed har vi sendt ut i alt
ca. 47.000 kort. Videre kommer det
hver dag spørsmål om trekningslis
ter, som vi besvarer.

Dessverre har vi fått i retur 2-300
kort med trekningsliste p.g.a. utyde
lig adresse. Det viser at våre lodd
selgere ikke alltid passer på at tyde
lig nok adresse blir skrevet på kor
tene.

Salgsresultatet
Innspurten var meget hektisk, og

returlodd i løpet av de siste dagene

Trekningsresultatet
Så vidt vi kan se, har disse fore

ninger solgt vinner-lodd for bilene:
Gev. nr. 1: Møre og Romsdal

)} »2: Bergen
)} )} 3: Vestfold
» »4: Hamar
» »5: Hamar
)} »6: Drammen
» »7: Bergen.
Vinnerlodd for «drømmereisen» er

solgt av Stavanger, og for hjemme
fryseren av Bergen. Vi skal senere,
når vi har bedre oversikt, fortelle
hvor vinnerloddene for vaskemaski
nene er solgt.
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Flere med høy teknisk utdannelse
blant de døve i Tyskland

20 Dristig. 23 Ry. 24 Skredsvig.
25 Rognes. 26 Tenna. 27 Ek. 28
Mens. 29 Iris. 30 Aksjer. 32 Osea(n).
35 Assdur. 36 Skall. 37 Utjenelig.
40 S N. 41 Kall. 42 Tre. 43 Mania.
44 Svae. 45 E B. 46 I E. 47 Ar. 48
N D. 49 Narr 50 Re. 51 Ona. 53
Køgebugt. 57 Nellik. 59 Musefelle.
63 Eros. 65 Neva. 66 Vår. 67 Neger
plantasjene.

Loddrett: 1 Constitutionen. 2 Epi
ker. 3 (A)lternisje. 4 Lisens. 5 Uke
da(g). 6 Le. 7 Ordveksling. 8 Enig.
9 Fas. 10 Avtrer. 12 Raggsokker.
13 Il. 14 (Par)kere. 15 Krystall
begere. 21 Riksdiadem. 22 Ion. 28
Mer. 30 Asen. 31 Jug. 33 Saa. 34
Eller. 35 Anarki. 36 Snart. 38 Tre
nere. 39 Ema(lje). 40 Svag. 44 Snuset.
52 (An)alog. 54 Øk. 55 Bunn. 56
Elve(n). 58 (E)lse. 60 Eva. 61 Fas.
62 Lån. 64 Ul.

Døv finalist i
skjønnhetskonkurranse

Vakre, blonde Shirley Ardron,
England, var blant de 14 finalistene
i tevlingen om å bli Yorkshire's
Kull-dronning. Shirley ble overtalt
til å delta i konkurransen av sine
kolleger ved Grimethorpe kullgru
ver, hvor hun er ansatt som maskin
skriverske. - Hun er gift, og sammen
med sin mann, som også er døv, del
tar hun i arbeidet ved Barnsley dø
veinstitutt.

TV-nytt
For første gang i historien er en

kurvball-kamp mellom bare døve
vist i fjernsynet. Det var klubbene i
Nantes og Lyon som spilte om døve
mesterskapet i Frankrike. Nantes
vant med 46 mål mot 33.

Vijortalte i nr. 1 om «Første døve
tysker med ingeniøreksamen». Det
viser seg nå at det er flere, jortener
Deutsche Geharlosen-Zeitung.

Bare i det lille Pfalz lever 2 døve
ingeniører, nemlig Peter Schroter fra
Leipzig og den baltisk-tyske Sven
Frischenbruder. Foruten disse har
vi i Pfalz også Hubert Wilhelm, en
tekniker med høye kunnskaper.

Den nå 28-årige Peter Schroter er
for tiden ansatt som selvstendig be
regningsingeniør for høyspennings
asyncronmaskiner i et elektrokon
sern i Mannheim. Han ble døv i 4 års
alderen, men hadde fått lært språket
og hadde sin skolegang ved Samuel
Heinicke-Instituttet i Leipzig. Etter
skolen ble han utlært som elektro
maskinbygger og montør av skips
maskiner. Politiske vanskeligheter
og angiveri tvang ham senere til å
forlate øst-sonen og bosette seg,
sammen med sin mor, etter flere
mellomstasjoner - i Ludwigshafen.
Hele tiden arbeidet han på sin vi
dereutdanning, og han ga seg nå
i kast med grunnlagene for den
høyere matematikk og naturviten
skap, uten noen hjelp utenfra, for å
fortsette med regulær høyskoleut
dannelse. Her er hans data: I 1961
besto han opptakingsprøven ved den
høyere tekniske læreanstalt i Mann
heim. Fra 1962-65 tok han 7 semest
res studium ved denne skolen. Våren
1965: Ingeniøreksamen med godt
resultat. - For å vurdere Schroters
ytelser riktig, må man betenke at av
46 samtidige studenter, meldte bare
12 seg til statseksamen. Den mange
årige omgang med hørende er kom
met ham tilgode. Interne foredrag
om matematikk og fysikk og etter
følgende diskusjoner har sterkt bi
dradd til utvikling av språket hans.
Trass i all framgang er han fortsatt
den gode kamerat og innehar tillits
verv i døveforeningen i Ludwigs
hafen.

Sven Frischenbruder er født i Riga
i 1933 av tyske foreldre og måtte 6
år gammel med foreldrene forlate
hjemmet sitt, på grunn av Hitlers
ulykksalige flytte-aksjon, og var
stadig pa besværlige reiser. Herved
pådro den lille Sven seg en sykdom
som førte til døvhet. I 1951 fikk de

endelig sitt hjem i Frankenthal.
Med sine gode evner og spesiell ma
tematisk begavelse var han også ener
gisk og målbevisst. Han tok først
eksamen som maskinbyggingstek
niker og senere maskinbyggingsin
geniør-eksamen etter 7 semestre ved
samme skole som Schroter. I 1960:
Statseksamen med fint resultat.
Frischenbruder var først ansatt ved
en maskinfabrikk i Frankenthal, der
etter i flere år som eneste ingeniør 
så å si som «sjefsingeniør» - ved et
apparaturverk i Freiburg. Nå er han
trådt inn i et firma for vann- og kla
ringsanlegg i Mannheim. Frischen
bruder lever temmelig tilbaketrukket
og har motvilje mot all publikasjon.
Derfor er også skildringen av hans
livsløp temmelig nøktern.

Hubert Wilhelm fortjener også å
bli nevnt her. Han ble døv da han
var bare 2 måneder gammel og er
hva man kaller «egentlig» døv. Han
begynte således uten språk på skolen
i Frankenthal, hvor undervisningen
var grundig. Han var en dyktig elev,
og ved skolens slutt i 1957 ble han
anbefalt å begynne som lærling ved
pumpefabrikken i Frankenthal, for
å bli teknisk tegner. Han oppførte
seg så godt at firmaet fattet godhet
og tillit til den døve gutten, og hans
videre ansettelse var sikret. Firmaet
beskjeftiger i dag en stor flokk døve
arbeidere. Den teoretiske utdannelse
får de ved den fremragende Franken
thal yrkesskole. - Etter godt bestått
svenneprøve, tok Hubert Wilhelm
et kurs i maskinbyggingsteknikk,
med fremragende eksamen : Av 10
fag fikk han karakter 1 i 3 av fagene,
og i alle de øvrige fikk han 2.

Selv om de to som ble døve etter
språktilegnelsen, Schroter og Fris
chenbruder, el' unntakelser, så må vi
dog innrømme at det også for den
egentlige døve står åpent å nå fram
til høyere stillinger, ved flid og
energi. En god skoleutdannelse er en
naturlig forutsetning, og framfor alt
forståelse hos arbeidsgiveren. Ikke
alle steder har man tillit til den døve,
og det er også ofte grunnen til at
mange av våre skjebnefeller befinner
seg i yrker hvor de etter sine anlegg
og kunnskaper ikke gjør fyllest for
seg eller er tilfreds.
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KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

A.S KVÆRNER BRUG

Kværnerveien 10

OSLO

Telefon 676970

Halfdan Ditlev-Simonsen tE Co
SKIPSREDERI

Haakon VlI's gate 1, OSLO
Postboks 1577

Halstensens Auto A.s
Forhandler av VOLKSWAGEN

FREDRIKSTAD - Telefon 11045

PORSGRUND METALVERK AlS
Tlf. 50080 PORSGRUNN Telex 1503

KOBBER· MESSING· ALUMINIUM
Rør - skinner - profiler - bolt - tråd

ALUMINIUMSMESSING
Rør for kondensatorer og andre
varmevekslere
Rør for heatingeoils for tankskip

PM PLAST
PM Polyetenrør - PM Durarør
PM Nedfallsrør - PM Profiler
PM Monofilamenter

Salgskontor: ASTRUP & SØN A.S, - OSLO

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 • Trondheim

Heddal Sparebank
- NOTODDEN

STEDETS ELDSTE BANK

Utfører alle alminnelige bankforretninger
Mottar innskudd til dagens høyeste rente

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Astrid Gulhaugen
Spesialforretning:

Lærvarer og reise-effekter
KLAUSENGARDEN - Telefon 4722
DRAMMEN

Øberg Fabrikker
Telefon 2983 - HALDEN

Alt i kjøkkeninnredninger og for
øvrig annen innredning

Gaustad TrevarefabriKK
DØRER, VINDUER, TRAPPER,
INNREDNINGER

O N S ø y - Tlf. Fred ri kstad 9134

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890



R.W.

De hørende syntes at døveguds
tjenesten i TV var skjønn, og jeg er
glad for et slikt program som både
hørende og døve kunne ha like stor
glede av.

ti
• ..J

Agr.

DØDSFALL

Sørgehøytideligheten ved Aslaug
Fauskes bisettelse i Drammen kre
matorium torsdag 6. januar ble over
vært aven stor forsamling av familie
og venner. Til innledning av høy
tideligheten ble spilt «Ave Maria».
Døveprest C. Bonnevie-Svendsen
holdt sørgetalen i tilknytting til or
dene i Johannes evangelium 14.27:
«Fred etterlater jeg eder, min fred
gir jeg eder, ikke som verden gir,
gir jeg, eders hjerter forferdes ikke
og reddes ikke.»

Presten la også ned krans fra av
dødes mann og søsken, fra svigerin
ner og svogre, fra nieser og nevøer
og fra Drammen og omegn Døve
forening, idet han tolket alle disses
inderlige takk og avskjedshilsen.
Høytideligheten ble avsluttet med
at det ble spilt «Siste reis».

ASLAUG FAUSKE

Aslaug Fauske, Drammen, el' død,
48 ål' gammel. Vi kjente henne som
et godt menneske. Og i den venne
kretsen som vi døve samler oss i
i Drammen og omegn, kjennes den
sorg at en god venn er gått bort.

Aslaug Fauske, født Holo, var fra
Amot, Modum. Hun gikk på Hol
mestrand døveskole. Der gikk også
hennes mann, Ragnar Fauske, sam
tidig, så de hadde kjent hverandre
siden de var barn.

11945 begynte Aslaug på bokbin
deriet hos Harald Lyche & Co.,
Drammen. Hun var der inntil hun
giftet seg i 1950 med Ragnar Fauske
og flyttet til Oslo. De kom til å bo
i Oslo i 14 år før de flyttet tilbake til
Drammen for vel 1 år siden.

I 1947 ble hun valgt inn i styret
for Drammen og Omegns Døvefore
ning som styremedlem. Og senere i
et par år var hun med i styret for
feriehjemmet «Skogheim» som «kjøk
kensjef». Som sådan var hun flink på
feriehjemmet og blir lenge husket.
Videre var hun interessert medlem
av Døves Dameklubb.

Har vi virkelig en slik «sykelig»
trang til å se og gjenkjenne døve 
se om de ser godt ut, el' blitt eldre
osv.? Føler vi oss så sterkt bundet
til andre døve p.g.a. skolegangen at
vi er blitt som en familie, knyttet
sterkere sammen enn med vår virke
lige familie? - J a, hva mener leserne?

Døvegudstjeneste
iTV

Min ønskedrøm er å få så meget
stoff at jeg kan velge og vrake, men
jeg har ingen forhåpninger om noen
gang å få dette oppfylt. Dessverre.

La meg også samtidig få takke
«Agr.» for godt salg av julehefter.
Om halvparten av de voksne døve i
Norge solgte så mange som 100
hefter hver, ville det bli over 100.000
hefter!

Det var også noe å tenke på.
Thor Gishol.t.

I romhelgen traff jeg en døv dame,
og som vanlig begynte vi med å si:
«God dag. Lenge siden sist.» Hun
ville så gjerne høre noe nytt om
døve. Jeg skulle ønsket at jeg hadde
hatt en sekk full av nyheter, men
jeg måtte dessverre si: «Nei, intet
nytt».

Men så kom jeg på noe, og jeg sa:
«Så du døvegudstjenesten i TV?»

J eg visste at damen er dypt reli
giøs, og jeg hadde derfor forestilt
meg å få et ganske annerledes svar
enn det jeg fikk. Hun svarte nemlig:
«Ja, jeg så gudstjenesten, men jeg
fikk jo ikke se de døve».

«Men snille deg - det er da ikke de
døve vi skal se, det er presten vi
skal se og høre når det er guds
tjeneste,» forsvarte jeg.

«Ja, ja, jeg vet det. Men vi kunne
jo ihvertfall få en titt på de døve
allikevel!»

Mere

om døve i

Døves Jul?

I Tegn og Tale nr. 2 setter «Agr.»
fram et forslag om at det skal være
mere om døve i juleheftet. Og av
døve.

Han er ikke den første som sier
dette. Såvidt jeg husker, har både
forbundsformannen og redaktøren
for Tegn og Tale muntlig overfor
meg gitt uttrykk for de samme
ønsker, og når na «Agr.» også vil ha
det, ser det ut til at jeg må bøye
meg for overmakten!

J eg har med vilje ikke tatt inn for
meget stoff om døve i de heftene
jeg har redigert. A komme med flere
sider om hvor vanskelig det er å
være døv, mens det på en annen plass
i bladet har stått flere sider om hvor
flinke døve kan være, har ikke tiltalt
meg. Jeg har forsøkt å få med en
artikkel om døve i hvert hefte, kan
skje noe kort, men med et innhold
som jeg håper blir lest. Blir det så
alt for meget propaganda for døve
saken i juleheftet, er jeg redd for at
det ikke blir lest noe av det i det
hele tatt.

Det er ofte vanskelig å gjøre alle
fornøyd. Mens noen har sagt til
<\Agr.»: «Det er jo bare et vanlig
blad De selger!», er det noen som har
sagt noe annet til meg: «Det var
meget godt lesestoff i bladet, og ikke
så alt for fullt av påtrengende pro
paganda for saken, som en del andre
julehefter har.»

Men den gyldne middelvei må det
kunne gå an å finne, og jeg skal for
søke det til dette års hefte.

«AoT.» etterlyser også mere stoff
skrevet av døve. - Jeg har en gang
hatt et innlegg i Tegn og Tale, der
jeg ba de døve om noe stoff. Jeg fikk
ingen ting! - Jeg vet ikke hvem
«Agr.» er, men el' du døv, så er nå
sjansen der, både for deg og andre
døve, til å skrive noe for Døves Jul
1966. Men jeg må ha stoffet før
påske, og jeg håper jeg får mange
brev. (Send posten til Døves Jul,
postboks 181, Skien.)
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øvel'ste rekke: Plum, K1'Uth, Gisholt, "Viiisiild og Oh-no,.
Midterste rekke: Lindal, de Lange, T'resselt og Breiteig.

Nede/'ste ?'ekke: Rendedal, Savisaari, Vogt-Svendsen og Harboe.

Nordisk konferanse på Skjoldnes
Represenlanter for døveorganisasjonen, blindeorganisas,jonen og ROlary-bevegelsen drøfter problemer

Konferansen på Skjoldnes ble til
på initiativ av Egil Tresseit, gammel
kjenning fra Nordisk Døvekongress i
Oslo 1952, og advokat Trygve cle
Lange, begge i egenskap av mecllem
mer i Rotary-bevegelsen. Hensikten
var å bringe blinde og døve i de nor
diske land sammen for å undersøke
om de kunne hjelpe hverandre til å
skape en mere almen forståelse for
våre spesielle problemer og vanske
ligheter. Skjoldnes ligger utenfor
Bergen og er et kurssenter, og vi var
samlet der i 3 dager, nemlig 15., 16.
og 17. desember.

Fra de blindes organisa joner i
orden møtte følgende: William

Aasum, Arne Lindal, Bjarne Møkle
by, H. C. Seierup, Ruth Haga, Rento
Kivinen og Ragnvald Overvoll. Fra
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de døves organisasjoner i Norden:
Annelise Harboe, Albert Breteig,
Thorbjørn Sander, Ole M. Plum,
Lars Kruth, Erling Kjellid, Runo
Savisaari, Jaakko VaisaHi, Konrad
Rendedal, Thor Gisholt og Eilif
Ohna. Øvrige deltakere var Conrad
Vogt-Svendsen fra Rotary, Sverre
Tinnå fra Fjernsynet, pluss de 2
initiativtakerne.

Konferansen ble åpnet med en
velkomsthilsen ved Trygve de Lange,
deretter en kort innledning av A.
Breiteig, og så Tresseit: «Hvorfor vi
er sammen». Til slutt framførtes
forec1J:aget «Våre problemer» ved
Eilif Ohna, og det ble etterfulgt av
en samtale.

Andre dagen var det en rekke inn
legg med etterfølgende samtaler over

emnet: «Hva kan vi gjøre for hver
andre?» Senere på dagen var det
gruppemøt r med emnet: «Hvor
ledes kan vi samarbeide?»

Tredje og siste dag ble vi t arbei
det med konklusjonen. Siden jeg
ikke har referater fra konferansen,
blir nedenstående a betrakte som
mine personlige inntrykk.

Om konferansen kanskje ikke
svarte til sin hensikt, var den dog
nyttig, da den ga oss anl dning til
personlig kontakt med framtredende
personer. Med like personlige kon
takter har vi muligheter til å oppnå
adgang til de forskjellige lag i sam
funnet, hvor vi kan fortelle om våre
problemer, våre vanskeligheter og
ikke minst om våre muligheter, På
spørsmalet om de blinde, som med



Foredrag av formannen i Norske Døves Landsforbund, EILIF OHNA,

på konferansen 15.-17. desember.

Våre problemer
sine bemerkelsesverdig gode resul
tater fra sin kontakt med statens
myndigheter, og med sine gode er
faringer derav, kan hjelpe de døve,
ble det fra de blindes side uttalt tvil
om mulighetene. De blindes tilbake
holdenhet pa dette punkt, betrakter
jeg som avgjort positiv, for det er
mitt inntrykk at de bygger på er
faringer som går ut på at hver selv
best kan ordne opp i sine saker.
Men for øvrig er det også mitt inn
trykk at vi kan regne med de blindes
og også de øvriges støtte på de om
råder hvor vi har konkrete planer.

En uformell rundbord-samtale i
«døvegruppen» en aften om «Fjern
synet og de døve», ble meget vellyk
ket. Den var ikke med i program
met, men som sagt - vellykket - noe
som kanskje skyldes at vi døve var
på «hjemmebane». Av de mange inn
legg både fra hørende og døve a
dømme, var det enstemmig stem
ning for at Fjernsynet må og kan
gjøre noe mere for å imøtekomme de
døve seere. Særlig var tekstingen i
skuddet, og det ble fra de hørendes
side uttalt sterk tvil om tekstingen
virkelig forstyrrer hørende seere.
Sverre Tinnå hadde det travelt med
sin notatblokk, og jeg tror ikke at
det er for optimistisk å si at vi kan
vente litt av hvert fra den kanten.

Om konferansen i sin helhet, vil jeg
si at det gamle ordtaket: «Rom ble
ikke bygget på en dag», er aktuelt
her ogsa. Det er mulig at noen av
oss ble skuffet over at konferansen
ikke ga konkrete resultater, men jeg
vil understreke at det trenges mange
slike personlige samvær før man kan
fatte litt av kjernen i problemet døv
het. Jeg kan bare beklage at vi døve
trenger mere tid i oppvarmingen enn
normalt i taleferdighet eller for å si
det pent - veltalenhet.

Altså - første målsetting bør være:
Hyppigere personlig kontakt mellom
de døve og hørende på organisasjons
plan - men med reservasjon med
hensyn til publisitet i pressen. Etter
konferansen leste jeg f. eks. i en av
avisene at konferansen pa Skjoldnes
var «under døveprestens beskyttelse».
Enten var avisen feilaktig orientert,
eller så ble det forsømt å gjøre oss
oppmerksom på det faktiske forhold
da innbydelsen til konferansen ble
sendt. Trass i den beklagelige omta
len i avisen, vil jeg dog gi herrene
Egil Tresselt og Trygve de Lange en
takk for deres bestrebelser for å gi
oss døve et «puff» framover!

E.Ohna.

Det må være naturlig at jeg inn
leder med noen tanker om hvor de
døve står i dagens samfunn. Jeg ber
dere da være oppmerksom på at her
dreier det seg om de normale døve,
altså de døve som stort sett klarer
seg på egen hånd som borgere av
samfunnet.

Akkurat som dere hørende har
også de døve et yrke som levebrød,
selv om deres muligheter i arbeids
livet er meget begrenset.

Den døve gifter seg vanligvis med
en annen døv, og som regel er barna
deres hørende. Som familie har de
sitt eget hjem, bolig som de selv har
skaffet seg med opptjente midler.
Det hender at den døve - om han har
lyst og råd - gjennomgår førerprø
ven og får førerkort. I dag har vi
mange døve som kjører egen bil.
Andre døve har sin egen hytte og
kanskje også sin egen motorbåt.

Flere kvelder i uken tilbringer den
døve gjerne i døveforeningen. Der
treffer han sine skjebnefeller og får
kontakt med dem ved hjelp av tegn
språket. Akkurat som dere hørende,
går de døve på kino, og legger ut på
kortere eller lengere feriereiser.

Det er altså denne gruppen av
døve jeg snakker om nå, og i Norge
er det ca. 2.500 voksne i denne
gruppen. Vi skjelner her mellom
egentlige døve og uegentlige døve.
Egentlige døve er personer som er
født døve eller blitt døve før de har
tilegnet seg språket gjennom hørse
len. Uegentlige døve er altså perso
ner som har tilegnet seg språket før
de ble døve, eller som har hjelp av
en liten hørerest.

Nå skal vi se hvordan det er med
de døve i samfunnet av i dag, hvor
langt de har klart å følge med i ut
viklingen.

En overveiende del av de døve er
selvforsørgede. Som arbeidstakere,
skattebetalere, familieforsørgere og
barneoppdragere er de med å fylle
sin plass i samfunnet. Ingen kan
komme og si at de døve er en ulempe
for samfunnet eller en hindring for
utviklingen. Nei, tvertimot ser de
døve det som en oppgave og en ære
å klare seg på egen hånd som sam
funnsborgere. Men på den annen side
er de døve fullstendig klar over at det

ikke er meget de kan tilføre samfun
net av skapende verdier, for de har
jo aldri fått sjanser eller muligheter
til å yte mere enn det de gjør i dag.

Tilsynelatende lever de døve et
normalt liv, men det er dessverre
bare tilsynelatende, for det går en
usynlig mur som skiller de døve fra
dere hørende. Muren kan vi jo kalle
en «kontaktmur», som symbol på
manglende kontakt. De døve lever
jo blant dere hørende, de ferdes blant
dere på gaten, på arbeidsplassen, i
butikkene, på reiser, på tribunene 
men likevel lever de isolert. Med bare
synsinntrykket kan vi ikke oppdage
forskjellen mellom en døv og en
hørende, men de kan allikevel ikke
oppnå normal kontakt med hver
andre. - Meget merkelig, ja, men
forholdet er dessverre et faktum.

Men hvorfor lever de døve isolert?
Hvorfor kan døve og hørende ikke
oppnå normal kontakt med hver
andre? Hva skulle hindre de døve i
å tilføre samfunnet sine tanker og
impulser?

Jeg blir hverken overrasket eller
fornærmet om dere svarer at det er
fordi de døve er døve. Jeg er helt
enig, men jeg spør igjen: Er det bare
fordi de er døve? Er det ikke like
rimelig og naturlig at svaret lyder:
Det er fordi dere hørende er hørende.
Som hørende har dere vært med på
å skape «kontaktmuren» som skiller
de døve fra dere.

Slik forholdene er i dag, har de
døve ingen muligheter til normal
kontakt med dere hørende, for hør
selen spiller en avgjørende rolle. Jeg
sa: Slik forholdene er i dag ...

Saken er at dere hørende er av den
oppfatning at begrepet døvhet inne
bærer noe mer enn bare hørselstap.
Det er skrevet og sagt at de døve
ikke kan gi uttrykk for sine tanker
og følelser, de forstår ikke fullt ut
det alminnelige talespråk, de opp
fatter ikke sosiale normer og tradi
sjoner og de mere abstrakte egen
skaper - de kan ikke ta imot de sti
mulerende tanker som dere får gjen
nom talespråket.

J eg nøler ikke med å medgi at alt
dette som er nevnt er korrekt. Men
la meg stille spørsmålet: Blir de
døve slik - uansett? Er dere hørende

9



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

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

Brødr. Glamsrød a.s
HALDEN

Telefon 3730

SEMENTRØR I ALLE DIMENSJONER
SILOBLOKKER - BRØNNRINGER

Halla Sparebank
ULEFOSS

Aksjeselskapet Bjølvefossen
Fabrikker: Indre Alvik. Hardanger

OS LO

Akersgt. 8

Jern og Stål

L. Haak & Co. A.s

Telefon 673180

OSLO 6

BR ø DR. HEL L E AlS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sentral bord 882500

SPYDEBERG - Telefon lokal 184

Norenberg & CO. Afs - Oslo
MARGARI N FABRI KK
Sentralbord 218450

Leverandør av den anerkjente «Noeo»
margarin

MED TANKE pA FREMTIDEN - --

Livs- og Pensjonsforsikring AlS



Fra diskusjonen. De døve på venstre side, tolkene på høYI'e, de bli'lule borterst.

ikke klar over at alle disse ulemper
er blitt til etter at de ble døve eller
fordi de er født døve?

De døves situasjon er slik fordi de
aldri har fått muligheter eller sjanser
til en jevn og harmonisk utvikling i
oppvekstårene. De har ikke fått
oppmuntring og hjelp til i takt med
hørende å følge med i utviklingen på
alle områder. De har ikke fått sjanse
eller støtte til å tilføre samfunnet noe
av åndelige verdier. Det er dere
hørende - og bare dere - som råder
over alle disse ressurser - som kan
og bør redusere begrepet døvhet til
bare å være tap av hørsel.

Dere forstår kanskje nå hva sam
funnet har forsømt i alle disse årene?
Samfunnet gjør seg daglig skyldig i
ødeleggelsen av givende evner og
byggende krefter som slumrer og
venter på en frigjørelse. Alle sier at
de døve er slike - men ingen spør
hvorfor.

Har dere hørende noen gang tenkt
over hvordan det er å leve isolert
uten kontakt med andre mennesker?
Kan et menneske utvikle seg selv
om han ikke søker kontakt med
andre mennesker, ikke leser, ikke
hører radio, ikke går i teater - men
bare går til arbeidet for å tjene pen
ger? Nei, vi er nok enige i at en
absolutt isolasjon ikke kan fremme
ens personlighetsutvikling. Tvert
imot vil en slik isolasjon forårsake
åndelig forlis. Folk som overvintrer
på utsatte steder blir oppmuntret
med masse bøker, radiosendinger,
fast flyforbindelser, høyere lønn,
lavere skatteprosent - for at de skal
holde ut de savn som isolasjonen
medfører. Og samtidig er dere ikke
at et Damokle -sverd i form av et
åndelig forlis stadig henger over de
døve.

Vi lever i en moder e tid, heter
det jo, hvor det legges stor vekt på
opplæring, utdanning, kunnskaper,
hvor alle tekniske hjelpemidler tas i
bruk for å heve nivået på alle
områder. Men de døve, som jo lever
med o s, forblir isolert og sakker
lenger og lenger akterut. Selv fjern
synet, som jo bygger på synsimltryk
ket, er en tor skuffelse for de døve.

Fjernsynet, som er en tatlig in-
titu jon, har de beste mulighet I' til

lan t på vei å hjelpe de døve seere
til å følge med i utviklin en og til å
tile ne seg de andelige og kulturelle
verdier som samfunnet nyter godt
av i da"'. Dette kan oppnås ved at
vanlige programmer tekstes eller
ledsage av tegnsprakkommentarer.

om svar på henvendelse fra d døve

blir det hevdet at de hørende ikke
ønsker tekst eller annet hjelpemid
del, da det bare virker forstyrrende.
J eg skal ikke kommentere dette sva
ret, men bare anmode dere hørende
om å prøve å se de døves situasjon
slik den er.

Men hvordan har de døve klart
seg hittil? At de har greid seg på et
anstendig vis er først og fremst fordi
de stadig holder kontakten med
hverandre. De søker hverandre,
hjelper hverandre, prater med og
hygger for hverandre, og samlet le
ver de videre. Det er på denne måte
døveforeningene og døveforbundet
er blitt til. Det organiserte arbeidet
som de voksne døve selv driver og
leder, tar først og fremst sikte på å
gi de døve muligheter til å oppnå
kontakt med hverandre. Dernest
hjelper det de døve til å holde ved
like de åndelige verdier som de har
tilegnet seg på døveskolene. Ved
hjelp av dette fortsetter de voksne
døve som selvstendige borgere i sam
f-unnet, amtidig som de unngår
stagnasjon. Vi forstår nå at døve
foreningene og døveforbundet her
representerer et verdifullt og rikt
ledd i den voksne døves plass i sam
funnet. Kan vi fatte hvordan de dø
ves liv ville arte seg uten dette orga
niserte arbeidet? Jeg overlater til
dere selv å sette dere inn i en slik
tank.

Jeg tror det er riktig at dere litt
konkret blir orientert om hva døve
foreningene og døveforbundet gjør,
før vi enve uelt går inn på hva vi i
fellesskap kan utrette. Jeg ber dere
være oppmerksom på. at forholdene
for de voksne døve er noenlunde de
samme i de nordiske land, og etter
hva jeg kan forstå av programmet,
skal representanter fra de respektive
døveforbund komme med sine inn
legg.

I Norge har vi 19 døveforeninger
med t samlet medlemsantall på ca.
1.300. Foreningene illildeles i 3 grup
per, de store, de mellomstore og de

små. - De store har sine hus eller
lokaler hvor de har møtekvelder
opptil 3 ganger i uken. Der finnes
også dameklubber ,ungdomsklubber,
idrettslag osv. De har sine årsmøter
med beretning, regnskap og valg.
Som regel er det bare døve som har
stemmerett og er valgbare til de for
skjellige verv. - De tilrettelegger
foredrag, kåserier, filmframvisninger,
bibliotek med utlån, studievirksom
het, omvisninger, utflukter og stev
ner. Arbeidet med foredrag, omvis
ninger og studiearbeidet begrenses
av den tolkehjelp som kan skaffes.
De døve er jo avhengig av tolker.
Stevnevirksomheten tar sikte på a
hjelpe de enslige døve som bor iso
lert i foreningenes distrikter til å
komme i kontakt med andre døve
noen ganger i året. Det hender at en
gruppe innstuderer et slmespill og
oppfører det, som f. eks. «Maskerade»
som er oppført både i Oslo og i Ber
gen. I den forbindelse vil jeg nevne
at fjernsynet var informert om
«Maskerade», men jeg har ennå ikke
sett tegn til int resse, o'" det til tross
for at det tidligere har vært TV
program av døve med korte panto
mime-spill av tvilsom kvali et.Fjern
synet hadde her en enestående sjanse
til å vise for døve seere og også for
andre et skue pill framført med tegn
språk og taleledsagelse, og jeg haper
ellilå at noe blir gjort fra den kanten.

De mellomstore foreningers virk
somhet er noe redusert, vesentlig pa
grunn av de geografiske forhold, som
f. eks. i Vest- og Østfold, Møre- og
Hamar-distriktet. De har et par
møtekvelder i måneden. Et par av
foreningene har en reisekasse som
gjør det mulig å utligne reiseutgiftene
blant de frammøtt .

Så ha vi de minste. De fleste i
denne gruppen finner vi i Nord
Norge, og der har de fra 4 og opptil
10 døve i hver forening. De store
reiseavstander umuliggjør en vanlig
foreningsvirksomhet der nord.
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Samtlige foreninger er tilsluttet
Norske Døves Landsforbund. Hvert
2. eller 3. år har forbundet sitt lands
møte med foredrag, beretning, regn
skap og valg. Innen forbundet er det
lønnede stillinger i administrasjonen,
og det er nødvendig hvis de døve
skal kunne følge med i utviklingen.
Av forbundsvirksomheten kan nev
nes tidsskriftet Tegn og Tale, som
forbundet utgir 2 ganger i måneden,
opplysning utad og innad, lederut
danning, filmformidling, tolking, rei
sebesøk, kurs-, leir- og ungdomsar
beid. Dessuten deltakelse i samarbei
det på det nordiske og det internasjo
nale plan.

La meg også nevne arbeidet med
å hjelpe unge døve til opplæring som
typografer. Gjennom Døves Tryk
keri Als er forbundet med å holde
en kurslinje i tillegg til de 3 linjer
på yrkesskolen for unge døve.

Hvordan er det så med økonomi
en? Det er klart at det er økonomien
som bestemmer hvor meget de døve
kan gjøre gjennom sine foreninger
og sitt forbund. Inntekter til fore
nings- og forbundsarbeidet skaffes
tilveie ved hjelp av lotterivirksom
het, som også drives av de døve selv.
Når vi ser at mere enn 90% av for
bundets utgifter dekkes av lotteriets
overskudd, forstår vi at arbeidet
med å skaffe disse inntekter i høy
grad sinker foreningenes og forbun
dets egentlige virksomhet. Andre
muligheter er usikre, ikke minst
p.g.a. ukontrollert innsamlingsarbeid
som de hørende driver i døves navn.
Ingen kan med sikkerhet fortelle
hvor meget som hvert år samles inn
i døves navn. Forholdet er en alvor
lig belastning på forbundsvirksom
heten, og derfor er det i høy grad

nødvendig atall innsamlingsvirksom
het i døves navn blir brakt under
ansvarlig og betryggende kontroll av
de døve selv. Det er absolutt nød
vendig, for skal de døve utvide og
styrke forenings- og forbundsvirk
somheten, hva de har planer om,
betyr det at arbeidet med å skaffe
inntekter økes tilsvarende, og det
vil igjen skape et større press på
samfunnet. Nettopp på det punkt er
de døve meget varsomme, og forhol
det har jo vakt en del oppmerksom
het, bl. a. i pressen.

J eg er derfor takknemlig for initia
tivet til denne sammenkomsten.
Innsamlingsaksjon basert på fjern
synsprogrammer er noe nytt, men
vi har den mulighet å kunne fortelle
hva det praktiske blindesaksarbeidet
og det organiserte arbeidet blant de
døve sikter på. Og vi har også mulig
het til å kunne fortelle hvem som dri
ver og leder dette arbeidet, og det er
minst like viktig.

Jeg har nettopp nevnt at de døve
har planer om å utvide sitt organi
serte arbeid, og jeg vil da som av
slutning nevne noen av punktene i
arbeidsprogrammet:

1) Arbeidet utad: Samfunnet har
behov for et fordomsfritt og riktig
kjennskap til de døve og deres pro
blemer. Dette søkes nådd ved fore
drag i organisasjoner, foreninger og
lag av ulike art, artikler og kronikker
i pressen, tidsskrifter og andre blad,
filmer om døve, utgivelse av brosjy
rer og andre publikasjoner, spesielle
radio- og fjernsynsprogrammer,
tegnspråkkurs for dem som ønsker
kjennskap til tegnspråket, utgivelse
av tegnspråkhåndbok.

2) Arbeidet innad: De døve har i
stadig stigende grad behov for å ut-

vide sin åndelige horisont, bevare og
helst forbedre sine tale-, lese- og
skriveferdigheter. Dette søkes nådd
ved systematisk studievirksomhet,
spesielle filmer av oppbyggende art,
kursvirksomhet av ulike art, instruk
sjon i skuespill og folkedans, økt
kontaktvirksomhet mellom de døve,
hyppigere utgivelse av forbundstids
skriftet, økt aktiviseringsarbeid blant
unge døve, leir- og stevnevirksom
het, sosialhjelp og velferd, oppret
telse av reise-, studie- og fritidsin
struktørstillinger og sosialhjelper
stillinger.

3) De døve har gjennom sitt for
bund behov for kontakt med de
offentlige myndigheter, f. eks. ved
et kontaktorgan, der man kan hjelpe
hverandre med informasjoner og
annet. De døve må bli tatt med på
råd hvor uttalelser, innstillinger og
vedtak som angår de døve blir for
met og satt i verk. - De døve må
være medbestemmende i all slags
virksomhet som angår dem, enten
den er offentlig eller privat.

Jeg vil meget sterkt understreke
at de døve har behov for tillit og
tro på det organiserte arbeidet blant
døve, og vi må derfor ikke være redd
for å satse fullt på det.

Den beste og sikreste vei til en
frigjøring av de døve mennesker er
å høre på dem, veilede og oppmuntre
dem til stadig å øke sin innsats,
støtte dem og samarbeide med dem
slik at de hele tiden kan holde «rute
planen» og aller helst korte inn det
forspranget som dere hørende har.

Gå ikke foran de døve, men la dem
gå foran med sitt arbeid. De vet selv
best hvor skoen trykker.

Janui\r har tlltt sitt Februar har tlltt sitt
navn fra Janus, den ro, navn fra Februa.en ro,
merSKe 'debut'·guden mersk bonc1ete5t

+ ~iP"""~~ ® t

'0' ~ 1~~!Jl~
JI\'~

'., .' ,. Juni har flllt silt navn
Mai har/lltt sitt navn fra Juno ekteskaps -. •.
fra Maja, den latinske gudinnen eller avclen ro-Juli har.fott Sitt navn

jordgudinnen mer5kekonsul Brutus Ira JuliusCae5ar keiseren Augustus

fl ~}:"::Igf1i~
September har tett Oktober har tlltt sitt' November har tllttsltt Desember har tlltt sitt
sitt navn fra det latin, navn fra det latinska navn fra det latinske navn fra det latinske
sile navnet for 5 v ordet tor ~tte ordet tor ni ordet tor ti
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FRAMSTAENDE
DØV KUNSTNERINNE

Hvert ar arrangeres i Basel i
Sveits en konkurranse blant fylkets
mange kunstnere. I avdelingen for
maleri deltok også den døve frøken
Doris Herrmann fra Riehen. Hun
stilte ut et utkast til veggteppe. Der
kom inn i alt 47 slike utkast, men
bare 6 av dem ble av den strenge
jury belønnet med en pris. Frøken
Herrmann var blant disse og hun
fikk tredje premie - 800 sveitser
francs.

Omtrent samtidig fikk andre ar
beider av frk. Herrmann fin omtale
av sentraljuryen i selskapet for
sveitsiske malerinner og billedhug
gerinner, slik at hun ble opptatt som
medlem av avdelingen i Basel.



NYTT FRA FORENINGENE
Ny lov endelig vedtatt i Østfold

Vanskelig å få lagt inn vann på feriehjemmet

«Døveorganisasjonen er samfunnets
våkne samvittighet», sa ordfører Bull

Østfold Døveforening avholdt sitt ordi
nære årsmøte 7. november i Halden. Fram

møtet var bra da nestformannen, Yngvar

W.Andresen, ønsket de tilstedeværende vel
kommen til årsmøtet. Dessverre møtte det

ingen forbundsrepresentant denne gang,
sannsynligvis fordi de fikk for sen beskjed.

Beretning og regnskap ble opplest i tur
og orden, og vedtatt uten bemerkninger.

Foreningen har hatt flere saker å arbeide
med i løpet av året, og den største av dem
har vel vært å få lagt inn vann på feriehjem

met. Dette er ennå ikke avsluttet, og nå må
arbeidet med dette bero til våren. Arbeidet

har vist seg å være lettere sagt enn gjort.
først og fremst på grunn av den store høyde

forskjell mellom brønn og feriehjem og det
vanskelige terreng.

Ellers hadde man blant annet oppe på års
møtet til ny godkjenning den loven som ble
vedtatt i fjor. Dette skyldes at forbundet,

som hadde den til kommentering, mente at
enkelte paragrafer burde endres litt. Dette

er nå foretatt.
Valgene ga som resultat: Formann og se

kretær Kristian Sørensen. Nestformann Yng-

Døves Dag 1965 i Oslo:

Oslo-foreningen var sent ute med sin

Døves-Dag-feiring, men kom til gjengjeld
godt. Det ble et arrangement som vil bli

husket lenge, i alle fall av de døve som var
til stede. Og det var ganske mange. De kom
jo helt fra Danmark i sør til Trondheim i

nord, fra Bergen i vest til Hamar i øst.
Det begynte med teaterforestilling i Tea

tersalen, Bøndernes Hus, hvor den nå så

berømte troppen fra Bergen Døveforening

spilte Holbergs morsomme komedie «Mas
kerade.»

Både hørende og døve tilskuere applau

derte kraftig da forestillingen var over, og
Hjørdis Ring, skuespillerinnen fra Den Natio
naie Scene i Bergen, som hadde instruert

stykket, ble overrakt blomster av Oslo
foreningens formann, Alf Olsen. Han rettet

takken til hele troppen, som hadde gjort

Kristian Sørensen.

varW. Andresen. Kasserer Erling Pettersen.

Styremedlemmer Ragna B. Hagen og Aslaug

H. Foss. Varamann Margit Kristiansen. Revi
sor Mai-Britt Jensen. Repr. til landsmøtet

i Drammen: Kristian Sørensen. Varamann
Yngvar W. Andresen. Referent til Tegn og

Tale: Ragna B. Hagen. Festkomite Ragna B.

Hagen, formann, Inger-Johanne Jensen,

Svanhild Andresen og Kr. Sørensen.
Under årsmøtet ble det servert middag.

Kr.5.

en strålende og respektabel innsats. De

flotte draktene, som var utlånt fra teatret i

Bergen, satte en spiss på det hele.
Det skulle være morsomt om andre fore

ninger ville følge Bergens eksempel. For

Trondheim, Stavanger og Oslo skulle det
ikke være umulig. Der skulle man lett kunne

få j nstru ktør og kostymer fra teater på
stedet. For Hamar, Vestfold og Drammen

blir det vanskeligere, men også der gikk

det nok an å få til noe. Teater, særlig kome
die, er morsomt, ikke minst for dem som

selv spiller.
Men til bake ti I lørdagens arrangement:

Fra teatersalen gikk man opp noen trapper,
og der sto bordene dekket til 270 personer.

Ruth Hjermstad, leder av Døves-Dag

arrangementet i Oslo, ønsket gjester og
innbudte representanter fra offentlige myn-

digheter og institusjoner, velkommen til

bords.

Middagen var god (med stor G). Stemnin
gen var høy, og ingen protesterte da Ruth

Hjermstad sluttet sin velkomsttale med å
si at Oslo tross alt er byen med det store

hjerte. Hun var blitt møtt med forståelse
og velvilje hvor og når hun hadde bedt om

noe for dette arrangementet.
Hun ga så ordet til ordfører Brynjulf

Bull, som begynte med å si at De Døves
Forening er, har vært, og for all framtid må

være samfunnets våkne samvittighet i ret
ning av å skape lykkelige og fornøyde indi

vider. Teaterstykket «Maskerade» hadde
det vært en opplevelse å se, det var amatør

spill av høyeste klasse, sa han. Bull har ofte
besøkt døvearrangementer og omtalt døve
i rosende vendinger. Denne gang overgikk

han seg selv i å «dele ut blomster» til de
døve. Hva var da mer naturlig enn at Ruth

ga ham noen blomster igjen, i form aven
nydelig bukett.

Etter isen og kaffen ble ordet gitt til
Albert Breiteig, som snakket om: «Den
unyttede reserve». (Hans tale er gjengitt

annet sted.)
Bildetelefonering var neste post på pro

grammet, og festdeltakerne gikk enda noen
trapper opp. I en stor sal var to sett appa

rater montert på hver side. Ingeniør H.
Flemmen fra Phillips ga oss en innføring i

bildetelefonering, men kunne ikke si når

vi «her på berget» kunne få praktisk nytte
av den. I dag koster et standard sett ti tusen

kroner. Det består av telefon, kamera og
stue mottaker. Demonstrasjonen var meget

interessant, og etter at Ruth Hjermstad og
hennes datter hadde åpnet «samtalen», var

det kamp om å få komme fram til apparatene
for å telefonere «på orn'tlig».

Det varte lenge innen «telefonkøen» var

avviklet, men til slutt fikk da musikken inn
stallert seg, og dansen gikk «over tilje» til

klokken ett. I mellomtiden ble det loddet
ut en fruktkurv, en meget stor og flott

sådan. Den ble vunnet av Adrianne Mehlum.
H.L.

ORDFØRER BRYNJULF BULLS
TALE

Formann, kjære venner!

Først må jeg få lov til å bringe en hjertelig
takk fordi jeg har fått lov til å være til stede

ved denne tilstellingen. Det er alltid en stor
opplevelse for oss som steller med forskjel

lige saker i samfunnet å få være til stede ved
en fest som De Døves Forening arrangerer.

Vi ser så mange glade mennesker som får en
opplevelse gjennom festen, og det unnlater

ikke å gjøre sin virkning på oss som er til
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ALBERT BREITEIGS TALE

Oslo Døves Filmklubb avholder fest
Døveforeningen lørdag 12. februar kl. 18.

Stor mor~
På mange måter er de døve med på å

bære samfunnet, men dessverre er det så

mange områder de døve ikke får slippe til
på. Jeg har den tro at døve mennesker har

meget positivt å gi samfunnet av kulturelle
og åndelige verdier, hvis bare samfunnet
kunne gi dem en nøkkel til økte teoretiske

kunnskaper, som kan gjøre dem dyktige til
innsats på nye områder. De døve må få

langt større sjanser til en god teoretisk ut

dannelse enn de har i dag.

blikket. men jeg vil våge å påstå at det dess
verre er slik på andre områder også; at

de døve ikke blir trukket inn i det levende
samfunnslivet slik de burde.

Samfunnet vet om de døve, ikke minst

fordi vi hvert år på Døves Dag prøver å

fortelle om de døve og deres problemer.
Det er vanskelig å forstå, når man som jeg

står her og ser på denne forsamlingen, at

de fleste mennesker her har spesielle pro

blemer som andre ikke har. Dere ser nemlig
så glade og tilfredse ut. - Likevel, de fleste

av dere føler at dere på mange måter er satt
utenfor. Kanskje virker det ikke slik her i

salen, fordi det her faktisk er de få hørende

som har grunn til å føle seg noe utenfor
nettopp nå. Samfunnet vet nok at det bør

hjelpe de døve, og det er mange mennesker

som prøver å vise dette i gjerning. Vi treffer
meget ofte mennesker som i beste mening

prøver å hjelpe «de stakkars døve», hjelpe
dem som små barn om igjen og om igjen,

gjennom hele livet, fordi de tror at de døve
ikke kan klare seg selv. Dette er jo en stor

misforståelse, og heldigvis vakner stadig
flere mennesker til forståelse for det faktum

at de fleste voksne døve i dag klarer seg

godt i samfunnet når det gjelder rent mate
rielle ting. De har fått sin yrkesutdannelse,

de fleste av dem - og på dette området har
samfunnet satt de fleste døve i stand til å

hjelpe seg selv. I svært mange tilfelle er de

kommet i yrker som passer godt for dem.
Vi har blant oss i dag en representant fra

Kommunal- og Arbeidsdepartementet, by
råSjef Ole Fredriksen, og jeg vil gjerne her

gripe sjansen til å si dette departement en
takk for grei og interessert hjelp til de døve

på arbeidssektoren. Vi har nå hatt en egen
arbeidskonsulent for døve i snart 11/ 2 år, og

hans arbeid viser resultater. Vi tror de

partementet her gjorde rett da det etterkom
Norske Døves Landsforbunds ønske om en

egen arbeidskonsulent for døve, og vi ven
ter oss meget av hans videre arbeid.

Likevel representerer landets døve en
unyttet reserve i samfunnslivet. For de

fleste mennesker er det ikke nok bare å ha

en jobb å gå til eller å ha en familie å leve i.

For svært mange er det også et sterkt behov

å få leve sammen med medmenneskene, bytte
tanker med dem, hjelpe og selv bli hjulpet,

oppleve ting sammen med dem, f. eks. i
teater- og foredragssalen, i organisasjonsliv
og klubbliv.

Dans

Festkom iteen.

FilmRevy

Entre kr. 5.-

Forfriskninger etc. fåes kjøpt.

jeg betegne som en virkelig teateropp

levelse.

Meget av det man ser i teater, det kan
være så godt det være vil, det er noe ved

det ofte som gjør at opplevelsen blir borte.

Kanskje fordi det er for profesjonelt, for
dyktig, for mye sammenliknbart med filmen.

Her har vi skuespillet, teateret, aktørene i

sin renhet. Dette at et slikt arbeide gjøres,

betyr selvfølgelig først og fremst uendelig

meget for dem som er så lykkelige at de får

være med på det.

Jeg går ut fra at de skuespillere som var
med, som vel alle er til stede her, vil kunne

sanne at dette har vært for dem en aktiv
opplevelse. Og det er en aktiv opplevelse

å komme i kontakt med så mange mennes
ker nettopp på den måten. Dessuten føler

jo alle de som står nær skuespillerne, nær

den organisasjonen som har satt dette i

gang, så uendelig meget mer ved en slik
forestilling enn ved en hvilken som helst

teaterforestilling. Denne virksomhet skaper
derfor liv og rørelse rundt omkring som

bølger i vannet, det forskyver seg rundt og

bringer resultater.
Jeg vil få lov til å takke de skuespillere

som er til stede her og instruktøren, Hjør
dis Ring. så meget for at man har fått lov

til å være til stede ved en slik opplevelse.
La dette stå som et lysende eksempel for

hva som kan oppnås ved en slik virksomhet

som de døves organisasjoner alltid har stått
for. Med disse ord får jeg lov til å takke

igjen for at jeg har fatt lov til å være til
stede her.

Mine damer og herrer!
jeg beklager at jeg ma forstyrre dere i

kaffedrikkingen. men jeg skal love å være
kortfattet, ford i vi har så mange her som

gjerne vil svinge seg i dansen etterpå.
«Den unyttede reserve» er det emne ar

rangøren har gitt meg å snakke om. Så godt

avslappet som dere døve nå sitter her i
salen, kan dere på en måte betegnes som

en unyttet reserve. Slik ser dere ut i øye-

Formannen i komiteen for Døves Dog i Oslo,
Ruth Hjermstad, og ordfører Brynjulf Bull.

stede og som ved det får en enda større

opplevelse.
Jeg vil benytte denne anledning til å

bringe en takk fra myndighetene til alle

dem som i årrekker har stelt med disse

problemene, som har ført den organiserte

virksomheten fram fra en liten spe begynnel

se til å bli det den er i dag: En organisasjon
som er i stand til, hvert eneste år, å arran

gere De Døves Dag og få samlet så mange til

festlige sammenkomster og til drøftelser av

felles problemer. Hva dette har betydd for
de døve i vårt land, er det nesten unødvendig

for meg å gjøre oppmerksom på. Det vet

alle dere som sitter her meget bedre. Vi vet
at denne organiserte virksomhet som brin

ger sammen unge og eldre med de samme

problemer gjør livet så meget rikere, og jeg
tør tro så meget enklere, for hver enkelt av

dere. Først og fremst ved den virksomhet

som organisasjonen selv driver, og som
kanskje er den mest betydningsfulle. Jeg

kjenner den vesentlig fra hvorledes den

drives her i Oslo, men jeg går ut fra at i

hvert fall på større steder, blir den drevet
på samme måte og med samme resultater.

Men dernest på grunn av den betydning

organisasjonen s tilstedeværelse har for det
arbeid som drives på det mere samfunns

messige plan. Det er disse organisasjoner og

i dette tilfelle de døves organisasjoner, som

er vår våkne samvittighet, som er de som

ved sin appell skal angi tempoet i samfu nns
virksomheten, og det er ved samarbeid

mellom myndighetene og disse organisa

sjoner at de store resultater kan oppnås.
La oss ta det vi opplevde i ettermiddag,

som et eksempel på hva det er som kan

oppnås gjennom en slik virksomhet. Hva
det står bak av arbeid. av oppofrelse og av

overvinnelse av vanskeligheter for å komme

fram til et slikt resultat som det vi så, Hol
bergs «Maskerade» oppført av døve skue

spillere, det vil jo enhver kunne forstå.
Derfor blir også på dette område opplevel

sen for oss som kommer utenfra så meget

sterkere. En teateropplevelse som dette vil
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Ingeniør H. Flemmen demonstrerer bruk av TV-telefon i Oslo.

Dette er vårt ønskemål. De døve repre

senterer i dag en stor og ubrukt reserve

når det gjelder å tilføre samfunnet verdier
av åndelig og kulturell art. På deres egen

dag, Døves Dag, passer det å understreke

det.
Norske Døves Landsforbund har konkrete

planer om et ku Itureit voksenarbeid blant

døve, et arbeid som må gjennomføres i våre

døveforeninger. Vi håper å få drøfte disse

planer med statsmyndighetene, for at vi
derfra skal få den nødvendige hjelp til å

sette disse planene ut i livet. Blant annet må
vi da ha flere dyktige ledere og instruktører.

Det er vårt håp at døveundervisningen må

gi større resultater når det gjelder de døves
språkforståelse, og at de unge døve som

ønsker det og har evner til det. må få hjelp
til teoretisk videreutdanning.

Jeg tror at vi da etter hvert skal få se at
det blir mange døve ytere til samfunnet. døve

som gir mangedobbelt tilbake det som vi
nå venter at samfunnet må gi de døve av
muligheter.

Mange års kamp for å bedre de døves
muligheter på arbeidsplassene har gitt re

sultater, og vi synes at situasjonen på dette

området er relativt tilfredsstillende, selv om
vi fremdeles har meget å kjempe for også
her.

Derimot må vi nå for full kraft sette fram

kravet om at samfunnet må styrke under

visningen av døve, helt fra småbarnsalde
ren av. Gjennom en rikere forståelse av

språket, gjennom adgang til videregående
teoretisk utdannelse, vil de døve utvikle

seg mere som mennesker. Det er dette de

døve i dag krever. De sier: Gi oss mere på
dette området - og kom senere og krev
mere av oss.

Kan dette skje, blir de døve ikke lenger

en unyttet reserve i samfunnet, med deri

mot en av kraftkildene - på samme måte
som skuespillet «Maskerade» i dag har vært
en kilde til opplevelse for oss alle.

DEMONSTRASJONEN AV

TV·TELEFO N

Ingeniør H, Flemmen begynte med å si
at denne demonstrasjon først og fremst var
kommet i stand for å vise mulighetene med

TV-telefon. I praksis er TV-telefonen en
sammenbygd enhet. Det utstyret som ble
benyttet til demonstrasjonen, var rent stan

dardutstyr. En kan få to slags typer. Den
ene kan brukes for bare ikke-hørende, den

and re for både hørende og ikke-hørende.
Når det gjelder anvendelses-muligheter. er

disse meget begrenset foreløpig. En er f. eks.
avhengig av spesielle kabler, og disse finnes
ikke tilgjengelig for telegrafverket ennå,~så

foreløpig må en begrense seg til montering

innenfor ett bygg, eller mellom to nærlig
gende bygg. I tillegg kommer def' forholds-

vis høye prisen. (Kamera kr. 6.750 + objek

tiv kr. 520 + mottaker kr. 1.780 + kabel
ca. kr. 200. Alt i alt ca. kr. 9.250.

På en vanlig telefon vet vi det er:
1. Tallskive eller abonnentvelger.

2, Mikrofon som formidler vår egen tale.
3. Telefonen som overfører den andre

abonnentens tale.
Abonnentvelgeren kan være en tallskive

på vanlig telefon, høytafon eller en vanlig
trykk-knappvelger. Mikrofonen er så ka
mera. Telefonen er så en TV-mottaker.

Når det gjelder valg av TV-mottaker fin
nes det mange muligheter. En kan benytte
en vanlig stuemottaker som en kan få i

størrelsen fra 8 tommer ti 125 tommer billed

skjerm. Videre finnes det spesialmottaker
som har de samme billedstørrelser med

Årsmøte på Hamar

Hamar og Omegn Døveforening avholder

sitt årsmøte 19. februar 1966 kl. 18.00 (6)
på Bondeheimen.

Alle medlemmer må møte fram.

Styret.

Program for
Skien-Telemark
Onsdag 2. februar kl. 18.30: Opplysnings

møte på Hotell Vie, Porsgrunn (værelse
nr. 204).

Søndag 13. februar kl. 18.00: Hyggemøte i

anledning foreningens 45-årsdag i Indre
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 2. mars kl. 18.30: Foredragsmøte i
Indremisjonsheimen, Skien.

bedre billedkvalitet, men som er dyrere.

Demonstrasjonsanlegget besto av et

vanlig standard kamera og en stuemottaker
på 23 tommer. Når en løftet mikrofonen
fra gaffelen, lyste en lampe hos abonnenten,

samtidig ringte det på telefonen. Abonnen
ten tok da mikrofonen av telefonen, og

begge kameraene ble koplet automatisk
inn. Derved hadde de en visuell og en Iyd

kontakt.
- Når vi tenker på hvor viktig det er for

hørende å ha telefon, vil det glede oss meget
om vi også får høve til å hjelpe dere døve
til å oppnå de samme mulighetene som hø

rende har. sa ingeniør Flemmen, og han la
til at man gjerne står til tjeneste med råd

og veiledning. Til slutt takket han for at

han hadde fått lov å være med å vise
mulighetene med TV-telefon.

Program for Drammen

Søndag 6. febr.: Foredrag.

Søndag 13. febr.: Foredrag.
Søndag 20. febr.: Film.

Lørdag 26. febr.: Fest.

Program for Vestfold
Søndag 27. februar kl. 12.00. Arsmøte.
Lørdag 26. mars kl. 17.00. Medlemsmøte.

Lørdag 23. april kl. 17.00. Medlemsmøte.

Ovennevnte møter finner sted i Sandal'
Herredshus.

Program for Møre/Romsdal
5. febr.: Arsmøte.

19. febr.: Filmaften.
5. mars: Eventuelt foredrag om trafikk.

19. mars: Foredrag og film om Sunnmøre.
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ØGLÆNDS

ERGOMETER

SYKKEL

muliggjør innendørs mosjonssykling,
trening og kondisjonstesting.
Stillbar belastning. Rimelig pris.
Vi sender gjerne spesia/praspekt og kataloger
over OBS syk/er, TEMPO-Lett mopeder og
TEMPO motorsykler

JONAS ØGLÆND - Sandnes

Osmund og Lars Voraa
Byggmester- og
Entreprenørforretning

Telefon 1585
HAUGESUND

H. Berg A.s
KOLONIAL - SKIPSHANDEL

EGERSUND
Telefon 91971

A.s Hydraulik Brattvaag
HYDRAULISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVAG

Hold Dem til Volvo -

den holder!

OLAV RIEBER THORSEN
Autorisert Vo/va-forhandler

Telefon 62008

SANDNES

-----------------------'

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentral bord 3440

HUSFLIDEN
KRISTIANSUND N. - Telefon 1770
Stri kke- og vevgarn i stort utvalg
Fargekart portofritt
Peddigrør i 11/2 - 2 - 21/, - 3 mm
lærebøker i veving, prydsøm og
kurvfletting

ALT I BLOMSTER OG KRANSER

K. Schjelderup Begravelsesbyrå
Telefon 1675
ÅLESUND

~~-= i

BEfm5ERK FABRIKKER A-S
'(: ~)\Th KRISTIANSUNDS OUEKlÆDEFABRIK A·S I
\~II:~:Ifi\.

Sykkylven Sparebank
SYKKYLVEN
Telefon 15 og 279

Rådveldekapital kr. 18.700.000
Van leg bankverksemd

KRISTIANSUND N.

Sentralbord 1614

Sov behagelig på

Madrassen
FRA

A.s Industri, Ålesund
Telefon 4151 - Boks 127

TIT pr 1·2



Med ,Bryna'
som tyre..
fekter
i Spania

noe kjent ved den karen som kom gående

der borte? Den nesen skulle ikke være til å

ta feil av. Jo, der kom Ragnar Saltnes i egen
høye person!

For ikke å glemme Mallorca. Det var bare
norske deltakere på bussturen dit, men det

må nevnes at sjåføren kjørte med en fart
som fikk passasjerene til å kaldsvette.

Filmen som vi deretter fikk se, i farger,

viste livet i Spania som Bryna hadde fortalt

det. En meget flott film, må jeg si, og det
var gjort gode opptak. Bryna fikk en vel.

fortjent takk for sitt utmerkede foredrag,
og vi ser ham gjerne igjen.

En hjertelig takk skal komiteen ha, som

alltid gjør det hyggelig med sin oppdekning
og sine vennlige smil. Her må jeg få lov å ta

med komiteen: Fruene Strømme og Skog

lund, frøknene Bølstad og Martinsen, her

rene Jan Johansen, Brynjulf Dammen og vår
formann, Alf Olsen.

KaJe.

Juletrefest i Stavanger

De Døves Forening i Oslo arrangerte

kaffefest søndag 14. november i forbindelse
med foreningens 87 års dag, og samlet fullt

hus av eldre og yngre. Dette skyldtes visst
nok programmet som var bekjentgjort,

foredrag med film fra Spania vi Brynjuif

Dammen.
Etter å ha nydt kaffe, ferske rundstykker

og Jorunn Bjerkes herlige sjokoladetopper,
ønsket formann Alf Olsen velkommen, spe
sielt de innbudte og døveprest Evjer. Olsen,

som deretter holdt andakt. Han hadde en
hilsen fra Døves Menighet, og han fortalte

at det var nøyaktig 70 år siden den første

døveprest ble ansatt. Den gang var det døve
foreningen som var «sjefen», men så over

tok staten, osv.
Så kom aftenens høydepunkt. Brynjulf

(Bryna) viste en liten tyrefekterdemonstra
sjon som spanjol i spanske klær. Det var en
riktig Don Juan.type, må jeg si, og var det

ikke noen pikehjerter som banket i salen,
montro? - Så kåserte han om sin feriereise

til Spania sammen med Kjell Larsen og

Torstein Ekerbakke. Kvikt og fornøyelig tok
han oss med på sin reise. Men hjelpe meg så

rivende fort han fortalte. Pennen min fløy
bortover papiret, men tempoet tok rent
pusten fra meg. Imidlertid håper jeg at jeg

fikk med noe av det viktigste.
Det var tre glade kamerater, Kjell, Tor·

stein og Bryna, som bestemte seg for å reise
ut på eventyr for en ukes tid. Resten av

ferien skulle de tilbringe på gamle tomter
hjemme. De var så heldige at de ved en
misforståelse fra reiseselskapets side fikk

en ukes gratis opphold i tillegg, alt inkludert.

Så de karene hadde flaks! Det første de så
var bl. a. tyrefekterarenaen i Palma som

heter «Coliseo Balear». Den er en av Spa
nias vakreste arenaer og rommer 14.500
mennesker. Der foregår åpningen med

pomp og prakt. Tyrefekterne opptrer i klær
som sitter stramt om kroppen, dekorert

med gull. På oksens nakkerygg blir det fes

tet en rød sløyfe, og på dette stedet gjelder
det å treffe oksen med kården så mange

ganger at den stuper av utmattelse og blod
tap, og blir slept ut i triumf mens seierher
ren mottar folkets hyllest. Ingen spanjoler

er fornøyd før minst 6 okser er blitt spiddet
på en kveld. - De var også på en annen

arena, som er mere brukt ~om tyrefekter

skoie. Bryna ble oppfordret til å melde seg
på, noe han så gjorde med hjertet i halsen

og mere skjelven enn noensinne. Ingen vil
vel noen gang få vite hva Bryna tenkte, da
han sto ute i arenaen, stolt og med blikket

høyt hevet. Skulle han være kar om å klare
brasene? Vi er ikke vikinger for ingenting

vel! Og der stod Bryna parat. Så kom oksen,

men hva var dette for noe? Jo, en mann for·
kledd som okse! Puh, tenkte Bryna, men nå

kom det en okse inn på arenaen. Det var
riktignok en kalv, men farlig nok for ny
begynnere. Der kom den farende. Bryna
var parat, men hvordan det enn gikk, så

måtte Bryna løpe. Han fikk et støt i siden.

Nei, en slik sport kan de beholde for seg
selv i Spania.

De så også en bokse/brytekamp, men det
var noe av det råeste de hadde sett. Sport
kan det umulig kalles, slik som de sparket

og slo. - Varmen var de lite vant med. I
skyggen var det 30/40 varmegrader. Det
var skjønt å bade i det blåeste vannbasseng

man kan tenke seg midt i en by. At verden
er liten, skal være visst, for var det ikke

Juletrefesten for voksne døve ble holdt
på Døves Hus, lørdag 8. januar. På grunn av

for liten interesse, ble festen først avlyst,
men etter en del overveielse ble vi enige

om å holde den likevel. Der var ikke så
stort frammøte som vi ønsket oss, men de

som kom, fikk i alle høve en koselig kveld.
Formannen, Tormod Ropeid, var bort

reist, og nestformannen, Olav Jerstad, kunne

på grunn av arbeid ikke komme før kl. 20,
sa sekretæren, Lillemor Ropeid, ønsket vel

kommen til bords. Hva det nå enn kommer
av, så smaker maten bestandig godt på

Døves Hus.
Fru Ropeid spilte så opp til gang rundt

juletreet. Det ble bare 2-3 sangeJ', så var
det stopp. Hva kommer det av at sjarmen

ved å gå rundt juletreet er i ferd med å
forsvinne?

Men så tok vi det igjen ved å holde leker,

det var noe som var morsomt. Jeg koste

meg mest ved å se på ansiktene til hver
enkelt hver gang en situasjon var på kanten.

Det er mange døve som har en hjertelig
god latter, som kan få selv den største grine

biter til å trekke på smilebåndet.
Fjernsynet viste et ypperlig program fra

et sirkus, og dette måtte vi se, før vi fort

satte med leken.
Kakene som var til overs fra bordet, ble

sendt på rundgang. Ingen gikk sultne fra
Døves Hus den kvelden. Sekretæren, Lille

mor Ropeid, takket for festen og ønsket alle
vel hjem.

L.R.

FRA PARIS
I Paris-området skal nye telefoner

nå erstatte de gamle som gir ringe
signal. De nye vil gi lys-signal.
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Med Mary Fristad
til USA

13. januar sto det på Bergen Døvefore

nings program at Mary Fristad skulle for

telle om sin tur til U.S.A.

Mary reiste fra Oslo 7. januar i fjor med

et islandsk fly til Island, hvor hun gikk over

i et amerikansk fly. Det var veldig kaldt på

Island akkurat da, men da hun kom til

Amerika, var det svært varmt. Like etterpå

ble det vintervær også der. Hun husket en

gang hun skulle fra arbeid. Det var kommet

snø,og det skal ikke mye til før det blir kaos

i trafikken. Til vanlig brukte bussen ca. 50
minutter, men den gangen brukte den to

timer.
Hun arbeidet i et reisebyrå. Mange ame

rikanere reiser til Norge og Nord-Europa

fordi det er så pent og annerledes her.

Den familien hun bodde hos, så på henne

som sin datter, så hun betalte ikke noe for

seg. Til gjengjeld hjalp hun til med for

skjellige gjøremål, og hun var stolt da hun

sa at før hun kom dit, kunne hun såvidt

koke poteter, men n kan hun mye mer.

Hun fortalte litt om prisene på forskjellige

matvarer. Kylling er en dagligdags middag

i USA, mens nordmennene bare spiser

kylling ved finere anledninger. Kylling er

så billig der, men til gjengjeld er fisk meget

dyrt. Egg og smør er også dyrt.

Byen Mary bodde i, het Kansas City, og

hadde vel omlag 1 mill. innbyggere. Men

byen var ikke noen stor by sett med ame

rikanske øyne. Mary syntes den var stor.

Forlystelser var det massevis av, og kino

antallet var for stort til at hun kunne si det

nøyaktig, men hun var sikkert på at det var

over hundre. Kinobilletten var svært dyr,

og prisen var forskjellig fra første benk og

bakover, og det var forskjell på prisen etter

hvor god filmen var.
En gang var hun med reisebyrået på en

tur til St. Louis. Hun fikk opphold på et av

byens beste hoteller gratis, og mat og moro

attpåtil. Så var hun ombord i en ekte gam

mel elvebåt. Der var det gjort i stand til fest,

og hun spiste en flott middag.

I påsken var det 25 varmegrader der, og

hun kunne ligge ute i hagen og sole seg.

Hun fortalte at likevel foretrekker hun å bo

her i Norge. Vi har det bedre her. Alt går

så fort for seg i Amerika.

Grunnen til at Mary reiste til USA var at

hun var invitert i et bryllup. Det va,- så

annerledes der, sa hun. Bryllupsseremonien

i kirken var kort, og etterpå spiste de stå

ende i kirkens mottakelsesrom. Mary hilste

på så mange at hun mistet appetitten. Bru

deparet dro like etterpå ut på en kortere

bryllupsreise.

Hun fortalte at hun hadde sett på en døve

kirke i nærheten, og at menigheten besto

av svarte og hvite. Det er fullstendig reli-
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gionsfrihet i USA, og Mary fortalte at mange

av de døve gikk i hørende-kirker, fordi de

tilhørte en bestemt tro. Døvekirken var

ikke katolsk.

Til slutt sa Mary at det var rart, men det

var virkelig slik at det utkom bare en avis

i en så stor by på 1 mill. innbyggere. Men

den avisen var veldig tykk.
Arv Rougnø.

Program for Bergen

1/2 ti. Dameklubben.

2/2 on. Døveforeningen styremøte kl. 19.30
på kontoret. Beretning framlegges. (Til

denne dato må formannen ha beretning

fra komiteene og de forskjellige styrene.)

3/2 to. Havstad-aften (forbunds-program)

med utlodning til inntekt for Lars A.

Havstads Minnefond. Festkomiteen ar-

rangerer.

5/2-6/2 !ø-sø. Idrettsklubbens trenings

renn på ski.

7/2 mao Ungdomsklubben styremøte kl. 18.
Ungdomsklubben, servering.

8/2 ti. Dameklubben.

9/2 on. Sjakklubbens årsmøte kl. 19.30 på

styrerommet.

10/2 to. Sivilingeniør Per Vigerust: «Tirich

Mir-ekspedisjonen.» Med fargefilm.

12/2 lø. Ungdomsklubben har pølsefest.

14/2 rna. Idrettsklubben styremøte kl. 18
20. Ungdomsklubben, servering.

15/2 ti. Dameklubben.

16/2 on. Døveforeningen styremøte kl.

19.30 på kontoret. Innkomne forslag til

årsmøtet behand les.

17/2 to. Menighetsaften. (Døveforeningens

beretning utdeles.)

21/2 mao Ungdomsklubben.

22/2 ti. Stengt. Misjonsforeningen hos fru

Hammer.

24/2 to. Døveforeningens årsmøte kl. 19.00.

Gratis bevertning.

26/2 lø. Idrettsklubbens pakkefest.

28/2 mao Ungdomsklubben.

~1lI\'!:IIT~~~n=II~llI':!:ll!n=~l
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FØDT

Ove-Trygve fikk en lillesøster 3.
januar 1966.

Bjørg og Lorents Ness.

FØDT
Tordis og Arne Olsen, Hamar, fikk

en pike 17. september.

FØDT
Sonja Berit fikk en lillebror 4.

januar
Johanne og OZaf lVIartinsen.

FØDT
Marie (f. Kallevig) og Torleif Åsen,

Hamar, fikk en gutt 17. november.

70 AR
Anna Riksheim, Langevåg, nå

Døves Aldershjem i Bergen, fylte
70 år 12. januar. Hun bærer alderen
meget godt, er en blid og stillfarende
kvinne med mange interesser.

Vi sender en forsinket gratulasjon.

Norges Veis Medalje til
OLAF OLSEN

Olaf Olsen, Bergen, ble ved fir
maet Theodor Olsens Efti's julebord
tildelt Norges Vel's medalje for lang
og tro tjeneste, for 30 års trofast ar
beid i samme firma, samt erkjent
Iighetsgave.

Fru Olsen fikk samtidig tilsendt
blomster fra firmaet, mens hun lå på
sykehus.

J eg benytter anledningen til å
spørre ham om hvordan han har klart
å arbeide i samme firma i 30 år.

- Det er utrolig hvor fort tiden
har fløyet, og jeg kan ikke tro det.

- Hvordan er arbeidskameratene?
- Jo, det er arbeidskamerater som

jeg liker å samarbeide med. Vi for
står hverandre godt, selv om jeg er
helt døv. Det hender av og til at vi
tretter, men som oftest hender det
at den fornuftigste seirer, og vi er
like gode venner som før. Det er
slik det bør være blant gode ar
beidskamerater, for da trives man
best.

- Har du noen gang tenkt på å
skifte arbeid?

- Nei, langtifra, jeg føler at min
nåværende arbeidsplass er mitt an
net hjem.

- Hva ser du fram til i det nye
året?

- Jeg gleder meg til at våren og
sommeren kommer, for da blir ferie
hjemmet åpnet, slik at jeg får be
gynne dugnadsarbeidet der igjen.

Vi gratulerer med utmerkelsen og
ønsker lykke til videre i arbeidet.

«To-Ri».

STRENGERE STRAFF?

To biltyver var stevnet for retten
i Chicago, USA. For å komme fram,
stjal de io-jen en bil, for de ville ikke
gå til fots til retten. Etterpå viste
det seg at bilen tilhørte nettopp den
dommeren som ledet forhandlingene
mot de to tyvene.



Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, c/o Tandberg, Nils Juelsgt. 70, 0510

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Redaksjonelt
I den senere tid er det kommet

mye kritikk mot NDI, både i Tegn
og Tale og blant våre aktive idretts
folk og andre interesserte som har
fulgt med i det hele.

Kritikken går etter det man får
inntrykk av ut på at NDI ikke har
maktet å følge våre vedtak fra
idrettstinget, og heller ikke våre og
NFIFs lover, og at NDIs arbeids
metode er så gammeldags at den
ikke gavner døveidretten i det hele
tatt, slik Eivind Hegstad uttrykte
det i Tegn og Tale nr. 11966.

Hva kan årsaken være? Mangler
det økonomiske grunnlaget eller
samarbeidsvilje, åpenhet og ærlig
het? Det er meget som taler for at
der er, og har vært, mangel på sam
arbeid, åpenhet og ærlighet, og at
det er dette som er den største årsak
til at det er noe som har sviktet i
NDI, hvilket igjen har gått utover
døveidretten.

Når medlemmene i et styre er
med på å baksnakke og kritisere
hverandre, og kommer sammen på
styremøte, og etterpå forteller at de
ikke har hørt noen ting og at den
og den har gjort godt arbeid, og når
medlemmene prater og diskuterer
alt mulig rundtomkring, og etterpå
tier på møter, årsmøter, ting o.l.,
ja, da kan man ikke vente noe
annet. Det er det man kaller for dår
lig samhold, samarbeid, åpenhet og
ærlighet.

Om noen føler seg kritisert, når
det kommer kritikk over framgangs
måte og behandling aven sak, er det
fullstendig galt å begynne med per
sonforfølgelse og hat, og spre disse
for personlig vinning. Det vil bare
falle tilbake pa dem som gjør slikt,
og også gjøre det verre enn det er.

Vi må begrave våre eventuelle
stridsøkser nå, og tenke på noe nytt,
og framtiden, og derfor legge opp
en plan:

1. NDI bør ta initiativet til en
rundebordskonferanse et par
ganger for året med Norges
Idrettsforbund, for å legge
fram de problemer døve-idret
ten har, med tanke på veiled
ning og større bidrag.

2. Bedre samarbeid med Norske
Døves Landsforbund.

3. Ta sikte på 2-3 styremøter for
året i NDI der alle styremed
lemmer er til stede. (Dette er
mye bedre enn rundskriv og
korrespondanse.) En gang an
net hvert år er altfor lite.

4. Satse mer på døveskoleidrett
og dem som går på døveskolene
i dag.

5. Det må eventuelt bli ordnet
med møte mellom NDI evt.
også NIFs skoleidrettsutvalg
og ledelsen for våre døvesko
ler i forbindelse med idretts
trening og -konkurranser i og
mellom våre døveskoler.

6. Norges Døve-Idrettsforbund
må ha budsjett, slik at man får
bedre oversikt over hva man
kan satse på, og hva man tren
ger. Det må bli utarbeidet
forslag om at behandling av
budsjett for kommende perio
de blir et nytt punkt i lov for
NDI, § 7.

Dette var bare noen eksempler, i
korte trekk.

Et godt samhold, samarbeid, åpen
het og ærlighet er det eneste viktige
grunnlag for å skape trivsel og fram
gang for vår døveidrett og døve
samfunn for øvrig. Geir Jensen.

REDAKSJONELT

Årssesongen 1965 ga løfte om et
godt resultat i fri-idrettsgrenen.
Mange junior- og seniorrekorder for
døve ble oppnådd av nesten bare
juniorer, mens seniorene enten gjorde
det dårlig eller godt. Dette kan bety
mangel på riktig treningsprogram,
som en er avhengig av hos topp
idrettsmenn for døve som for høren
de. De aller fleste døve trener på
egen hånd etter egen forstand - noe
som resulterer i svake prestasjoner.
Hos de yngre utvikles kroppen, og
de har lettere for å oppnå økende
resultater enn dem i senioralder som
bare langsomt vil øke framgangen
med iherdig trening.

Dette er ikke noe nytt, det har
gått slik år etter år. Ofte hadde de
døve som satte nye rekoder, fulgt et
program de hadde fått av hørende
trener fra en annen klubb. Så vidt
vi har sett eller hørt, har vi aldri
sett noen av de døve som har gjort
liknende, bortsett fra en fra Bergen.
Enhver klubb burde ha flere opplys
ninger og samle opp mange trenings
programmer for forskjellige idretts
grener og dessuten skaffe seg noen
døve trenere som først har gått på
et kurs eller noe liknende. Mange har
lett for å miste lysten på bare tre
ning, og de forsvinner ofte, og antal
let minker meget, som de fleste vet.
Det er leit at mange av de passive
medlemmer vet om det, og likevel
ingenting gjør. Det synes å være dår
lig sportsånd at en som har hatt
karriere gjennom noen år, så legger
piggskoene på hyllen for godt og
bare blir sittende. Det er bedre å bli
trener for etterkommerne, de eldre
trenger jo fremdeles mosjon. Mange
av de passive og aktive medlemmer
bør samarbeide og veilede både
innendørs som utendørs. Det er nød
vendig for de aktive å ha noen tre
nere eller frivillige hjelpere med på
banen - mange forklaringer og opp
muntringer er det middelet de døve
aktive så ofte går glipp av.

Det er likedan med fotball. Fot
ball er middelet som lokker spillerne
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SKIEN - STAVANGER - TRONDHEIM

Vikedal i Ryfylke

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVA N G E R

Ramberg & Sønner A.s
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J
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Bladet utkommer med 21 numre i året,
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Mannsverk 61, Bergen
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John Larsen er utdannet svømme
instruktør. Han har fått sitt auto
risasjonsbevis som instruktør, og
vårt lag vil få meget bruk for og
glede av ham. Vi gratulerer.

G. Jensen.

50 m rygg, damer
1. Solfrid Gjerstad 1.10.1

klubbrekord

200 m bryst, herrer
1. Ingolf Rønning 4.31.6

klubbrekord
2. Kåre Jakola 4.42.6
3. Ola Sande 4.54.6

50 m rygg, herrer
1. Ingolf Rønning 1.06.0

klubbrekord
2. Torbjørn Pedersen 1.26.8

Svømmestevne i Svømmehallen
12.1. Bare 4 deltakere var med.

Resultater:

50 m bryst, herrer
1. Ingolf Rønning. . . . . . . . . .. 50.0

klubbrekord
2. Kåre Jakola . . . . . . . . . . . .. 52.2
3. Geir Jensen 53.8
4. Ola Sande 59.6
5. Torbjørn Pedersen 1.19.6

50 m bryst, damer
1. Astrid Movold 1.23.0

TRONDHEIM

Svømming:

En må huske på at på styremøter
er det nødvendig for alle medlemmer
å møte fram - ikke bare de eldre,
slik som det nå viser seg å være hos
de fleste klubber. Også de yngre,
som stadig er å se helt bak i salen,
må fram. Alle medlemmer bør blan
des sammen for å oppnå bedre kon
takt og lettere samarbeid og enighet.
Ofte går det slik at de aktive ikke
er med på møtene. Senere får en
høre noe nytt derfra,og en blir uenige
om noe. Det fører ofte til kritikk og
baksnakk. Dette er en uheldig form.
Tenk godt over den artikkelen som
er satt på første spalte, av Geir Jen
sen. De aktive må huske pa at det
er dem det gjelder, det som foregår
i en klubb. - Aller helst skal alle
sammen komme fram til møtene,
hvilket som helst møte, og i det
minste være med på samarbeidet,
åpent og ærlig. Møte holdes ikke
ofte, bare noen få ganger om året.
Når det er den dagen et møte skal
holdes, kan de slå av TV, forlate
den bløte, dype lenestolen og ta
beina fatt til møtet, som varer bare
en kveld. Til andre steder, TV, kino
og liknende, kan de gå' så ofte de
lyster, utenom denne ene kvelden.

Det skal ikke lærdom til å forstå
dette, og det vet sikkert alle sam
men - det er bare viljen det gjelder.

Red. T. W.C.

For første gang i idrettslagets his
torie er det arrangert klubbkonkur
ranse i svømming, som ble avviklet
i Svømmehallen 8/1. Mange gutter
og piker var forhindret fra å møte
fram, slik at det ikke ble noen stor
deltakelse. Men det vil bli arrangert
klubbstevne igjen 12/1 og 15/1, og vi
håper da på bedre deltakelse.

Det ble ikke oppnådd tider som
er noe å skryte av, men ingen av del
takerne hadde noen trening bak seg.
Det var likevel moro å være med.

Av resultatene nevner vi:

50 m bryst, damer
1. Solfrid Gjerstad 1.08.5

klubbrekord
2. Erna Holberg 1.45.8

5 nye klubbrekorder

sammen, uten den kommer intet 
på samme måten med trenere.

Men det vi trenger mest er dom
meraspiranter - mange ganger har
det vært dommerkurs for de døve,
men til stadighet forsvinner de et
terpå, bare rett og slett lei av det.
Og like sikkert angrer de etterpå, og
det går ikke an. En solid klubb skal
ha så mange autoriserte dommere
som overhodet mulig, slik at det vil
g å lettere på stevner o.l. Det har
ofte gatt galt på stevner p.g.a.
mangel på autoriserte dommere, slik
at resultatene ikke kan godkjennes.

En kan se i Tegn og Tale at de
døve i den senere tid har gått mer
og mer inn for nye idrettsgrener, og
bra er det, for det er sikkert mange
aktive som har anlegg for en bestemt
idrett. Mange har stått utenfor,
fordi de ikke kunne prestere like
gode resultater som de beste, særlig
i fotball og fri-idrett. Mest synes det
som det er bare disse to grenene
samt skirenn de døve går inn for i
våre klubber, så det er en glede at
svømmesporten nå dukker opp, og
det samme med gangsport, som kom
opp for en stund siden. Dette håper
vi vil trekke de mange døve vekk
fra fornøyelseslivet- et mistrøstig
syn - og så gå inn for dette, spesielt
de døve som ikke maktet bedre i de
vanlige grener.

Men hvilken stor idrett er det som
dyrkes mest i Norge for hørende i
internasjonalt format? Det er selv
følgelig skøytesport, men til all
undring finnes det ikke en deltaker
fra våre klubber på skøyter. Mange
har sikkert gode minner fra skole
dagene, den gang de var ivrige
skøyteløpere og var like gode som
de hørende skolegutter, eller bedre.
Mange ble betraktet som lovende,
men praktisk talt hver eneste har
lagt skøytene på hylla etter endt
skolegang fordi de ikke kunne styre
videre sjøl og ingen av våre klubber
interesserer seg for dette. Dette er
hovedårsaken, og det er på tide at
våre klubber også tar seg av denne
grenen, og det helst straks, etter
første NDI-møtes eventuelle ved
takelse. Sikkert har mange gått glipp
av å få vist sine prestasjoner, og
rekorder er gått tapt. Vi får håpe
at det blir flere nye unge løpere i
framtiden, men dette skjer bare hvis
våre klubber går inn for å få dem
fram. Og samtidig vil ikke bare de
norske hørende, men også de døve
kunne være stolte av å være en av
de beste skøytesportnasjoner i ver
den.
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50 m bryst, herrer
1. Ingolf Rønning. . . . . . . . .. .50.8
2. John Stokvik , 51.4
3. Kåre Jakola . . . . . . . . . . . .. 51.5

Oppmann l. Rønning.

Arne Karlsen i form

til 2.23.5. 8 dager etter var Rita igjen
på farten, denne gang i femkamp i
Wupperthal, hvor hun besatte 1.
plassen med 4.193 poeng, som er ny
verdensrekord. Den gamle var på
3.468 p., satt av Sonje Junger, 0st
Tyskland, i 1961. R. Windbrakes
resultater i femkampen var: 80 m
hekk 12.2 sek. (tysk rek.), kule 11.73
m (tysk rek.), høyde 1.45 m og 200 m
løp 25.5 sek. (Det opplystes intet om
det 5. resultat.)

R. Windbrake har inntil nå 32
ganger satt tyske rekorder og 7 gan
ger verdensrekorder for døve i en
keltprestasjoner, og det kan nevnes
her at hun trener meget flittig - 3-4
ganger om uken på idrettsbanen.

Evigunge Herbert Stacker, som
nå er 41 år og i sin fineste fysiske
form, oppnådde i Frankfurt et be
merkelsesverdig fint resultat i kule
støt: 14.02 m.

9/1: Nyttårslangrenn ble avvik
let på «Granly» med mindre delta
kelse enn ventet. Arne Karlsen vant
og viste at han hadde kondisjon og
teknikk i orden, og hans hurtighet
tyder på framgang i år.

Resultater: 8 km:

1. Arne Karlsen . . . . . . .. 26.20
2. Ola Sande 30.46
3. Ingolf Rønning. . . . . . . . .. 31.11

Arnt Naurstad ga opp.

Utenlandsk nytt

Sovjet

Under det sovjetiske fri-idretts
mesterskapet for hørende, vel å
merke for hørende, deltok V. Sko
marokhov i 110 m hekkeløp og ble
nr. 2!!! Og dertil ny verdensrekord
for døve, tiden ble 14.0 sek. Det er
en forbedring på 4/10 sek., og ikke
engang norsk rekord for hørende er
under russerens tid. V. Skomarokhov
er den samme som tok gull i 110 m
og 400 m hekk ved sommerlekene
for døve i USA, tid henholdsvis 14.6
og 52.5.

Vest-Tyskland

Rita Windbrake er en riktig frisk
pike, som har satt mange rekorder.
Således er det meddelt i Gehørlosen
Sport, at hun under det vest-tyske
fri-idrettsmesterskapet i Duisburg 6.
august har satt verdensrekord i 400
m på 59.1 sek. 3. oktober slettet hun
den ll-årige tyske rekord i 800 m
løp på 2.32.2 min. og forbedret den
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Velkommen til

Døvemesterskapet
på ski 1966

som arrangeres

på Voss 5. og 6. mars

DØVES IDRETTSKLUBB, BERGEN
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4 TANDBERGS ~
li PATENTKONTOR I'I Karl Johansgt. 13, Oslo. Tlf. 336170 .,

., PATENTER· VAREMERKER· MONSTER

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

DE SPISER GODT OG BILLIG I
MELKESTUA
LARVIK

Larvik Andelsmeieri

AfS Tønsberg Bryggeri
Telefon 11757 - TØNSBERG

MI N ERALVAN N

OSLO

Grensen 2 - Telefon 336695

Spesialforretning:
GULVTEPPER - MØBELSTOFFER
GARDINER - HVITEVARER
SENGER - SENGEUTSTYR

c. & C. Knudsen A.s
KAFFE EN GROS OG BRENNERI
Apotekergt. 10b, Tlf. 335118, 334121

OSLO

Torvald Klaveness
Ski psrederi
Postboks 2447S

OSLO

Petter Endresen Eftf. A/ s
Drammensveien 126

OSLO

Feitsildfiskernes Salgslag
TRONDHEIM - HARSTAD

Finnmark Fiskarlag
Boks 42 - Tlf. 2416 - HONNINGSvAG

Fiskernes faglige organisasjon i Finnmark. - Tilsluttet
Norges Fiskarlag

G U MMISTEM PLER
1. kl. utførelse - Hurtig levering
Lave priser

Kvik Stempelfabrik
Osterhausgt. 21 - Tlf. 426524 - O S L O

PER ONSAGER
Patentingeniør

Camilla Colletts vei 4 - OSLO
Telefon 55 1386

Medlem Norske Patentingeniørers Forening



GULLBOTN TURISTHEIM
Varmt og kaldt vann på alle rom.
Mottar gjester for kortere og lengre tid

H. M. Wrangell & Co. A.s
SKIBSREDERI

HAUGESUND

TORE R. STENSAKER
Skipsmekler

BERGEN
Slottsgt. 3

Kyst-. Nord- og østersjøbefraktning

Telefon 12175 - Telex 2068 - Telegr.adresse: «Cargo»

SANDNES STØPERI
MEEHANITE STØPEGODS

SANDNES

Kvinesdal Sparebank
LIKNES

Telefon Kvinesdal 4102

Andelssalteriet AfL
Disponent John Runshaug

Landets første spesialforretning i saltet norsk flesk

BERGEN

GULLBOTN - TRENGEREID
Telefon 40930

Fint skiterreng
Hoppbakke - Flomlys

FOSNA AfS
KONFEKSJONSFABRIK K

KRISTIANSUND N.

Telefoner 1402 - 1404

KRISTIANSUNDS SPAREBANK

KRISTIANSUND N.

Sentralbord 3460

M. M. Nygaard
Alt i

KJØTT. OG PØlSEVARER

SANDNES
Telefon 63567

O. K. Elektriske
AUT. INSTALLATØR i
STAVANGER og HETLAND

HILLEVAG
STAVANGER - Telefon 22096

Døves Trykkeri A.s. Bergen


