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KO NSU LE NT-Spø RS MALET
MA LØSES!

Danmark og Sverige har allerede i mange år hatt statsansatte døve
konsulenter. Norge har på ingen måte fulgt med i utviklingen. Først for
tre år siden fikk vi her i landet en døvekonsulent, en arbeidskonsulent
med hele landet som arbeidsfelt. Selvsagt var dette en stor begivenhet,
men det måtte jo være klart at det var svært begrenset hva en eneste
arbeidskonsulent ville kunne utrette på landsbasis, vårt lands topografi
og kommunikasjonsnett tatt i betraktning, og videre tatt i betraktning
at nær sagt intet ville kunne ordnes pr. telefon eller korrespondanse.

Det lille Danmark har i dag hele 7 statsansatte døvekonsulenter, og i
Sverige går en alvorlig inn for å øke antallet døvekonsulenter så sterkt
at en får en konsulent i hvert fylke! Det er da naturlig å spørre hva en i
Norge gjør for å følge med, og at en gjerne vil vite litt om utsiktene til
å få dekket det naturlige behov de hørselskadde har til å få sakkyndig
hjelp vedrørende yrkesmessige, sosiale og andre spørsmål.

Som nevnt, har vi her i landet bare en statsansatt døvekonsulent, ar
beidskonsulenten for døve. Utenom dette har de døves foreninger i
Oslo, Bergen og Trondheim, takket være kommunale bevilgninger, ansatt
sosialsekretærer med noen timers ukentlig kontortid. Men de aller fleste
hørselskadde er etter at de har forlatt skolen overlatt til tilfeldighetene.
Kontaktvanskene er hovedårsaken. Dernest er det altfor sjelden at for
eldre kan danne seg et tilnærmelsesvis riktig bilde av sitt hørselskadde
barns situasjon. Hørselsvekkelse representerer et så stort og spesielt
problemkompleks at det trengs kontinuerlig veiledning av virkelige eks
perter, som kan følge opp skolens resultater og føre de unge videre - inn
i arbeidslivet, og inn i et ordnet liv i samfunnet som sosialt bevisste
individer. Et gammelt ordtak sier at en ikke skal skue hunden på hårene
eller fanten på fillene. Bak den hørselsvekketes normale ytre skjuler det
seg som regel megen nød. Dette faktum er bare så altfor lite kjent, og
dessuten synes det å være meget vanskelig å forstå, når det kommer til
stykket, at mennesket ikke bare lever av brød. Den hørselsvekketes liv
er litt aven ørkenvandring!

Når Norske Døves Landsforbund på siste landsstyremøte har besluttet
å søke om bevilgning til 7 døvekonsulentstillinger på statsbudsjettet for
1968, vil forbundet neppe få noen problemer" med å begrunne søknaden.
Behovet er åpenbart for alle som arbeider blant de voksne hørselsvekkete
i vårt forbund og i våre foreninger. Det er behov for å bringe trygghet
til en handikapt minoritet. - Om mulighetene til å få innvilget denne
søknaden, vet vi ikke så meget i dag, men konsulent-spørsmålet må løses,
og det så fort som mulig. Samfunnet som helhet vil være tjent med det,
og ingen vil være tjent med at vi ligger tilbake for våre naboland på
dette området.

Th. S.



«Omsorgen for de voksne døve ligger nærmest alene i døveforeningenes hende-r»

Den r ku Itu reile omsorg 'for døve
Uttalelse av formannen i det vest-tyske døveforbund, Bruna Klihne

Omsorgen for de døve er et opp
gavefelt som på grunn av sin art i
stor utstrekning er unndratt offent
lighetens innsikt. Det har alltid vært
målet for undervisningen av døve å
tilføre dem det maksimale av kunn
skap og viten, så de senere kan tjene
sitt levebrød, tilpasse seg sine om
givelser og således bli fullverdige
medlemmer av samfunnet.

Den unge døve kommer etter sko
lens slutt ut i en verden som er skapt
av hørende mennesker, for hørende.
Men den kjennsgjerning at døvheten
brakklegger språket, hindrer at en
fullt kan oppfatte ånden, ideen.
Derfor vil en døv - unntak bekrefter
bare regelen - aldri bli så velutdan
net og åndelig åpen som en hørende.
Når den døve forlater skolen, er han
neppe parat til å gå ut i livet. Han
er bare delvis åndelig åpen.

Det er heller ikke mulighet for at
han senere i livet kan innhente det
manglende, for han kan på grunn av
sin språkfattigdom neppe utdanne
seg videre. Til det mangler han også
11ørselen for å kunne oppta inntrykk
fra omverdenen. Bare få døve kan
språklig uttrykke seg noenlunde til
fredsstillende. Bare få av dem kan
fullt oppfatte det vanlige stoff i avi
ser, tidsskrifter og bøker. Dette
gjelder også korrespondanse, den
skriftlige meddeling.

Dette tvinger den døve til i mere
eller mindre vanskelige livsforhold å
se seg om etter hjelp. Han søker den
naturligvis først innen sin familie,
så lenge han ennå er ung og har for
ståelsesfulle foreldre. Når han blir
eldre, vokser den døve etter hvert
inn i de døves skjebnefellesskap.
Han slutter seg til døveforeningene,
som utover den alminnelige fore
ningsvirksomhet også har større opp
gaver å fylle.

Uten hørsel, 9g med bare beskje
den språkutvikling slik at han ofte
må gjøre seg forstått ved tegn, ville
den døve være isolert hvis han ikke
hadde samhørigheten med sine skjeb
nefeller.

En døveforening er ingen fore
ning i den dårlige betydning av or
det. En døveforening er rett og slett
den døves hjem. Her føler han seg
blant likestilte, blir forstått, og her
kan han vente hjelpsomhet i alle
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vanskelige situasjoner. En døvefore
ning tar seg av den individuelle nød
hos sine medlemmer, som utenfor
stående, på grunn av den døves
språkvanskeligheter, ikke kan greie
opp med. En døveforening gjennom
fører tiltak for å tilfredsstille de kul
turelle og sosiale behov hos den døve.
Slike oppgaver er det ingen andre
som påtar seg - de ville heller ikke

. være i stand til det.
Særlig tar døveforeningene seg av

de gamle og ensomme. Den døve
berøres ikke av menighetens eller
de stedlige tiltak for eldIe-omsorg,
fordi han ikke passer inn i deres
miljø. Også på grunn av manglende
kontaktmuligheter kan den døve
ikke dra nytte av de mange stedlige,
kommunale og kirkelige velferds
tiltak. - Å kunne gripe hjelpende
inn her, er en oppgave for døvefore
ningene.

I Vest~Tyskland har vi ca. 400
døveforeninger, som er sammenslut
tet illiandsdelsforbund. De 11 for
bund er samlet under det vest-tyske
døveforbund, som er en «tak-organi
sasjon». Dets oppgave er å angi ret
ningslinjer for landsdelsforbundenes
arbeid, å koordinere deres arbeid i
fellesinteressen og å representere de
døves interesser på forbundsplan og
hos institusjoner på landsbasis.

Staten har i Tyskland overtatt
undervisningsvesenet, og gjennom
sosialhjelp-loven også all sosialhjelp.
Men Staten kan bare drive hensikts
messig sosialhjelp ved hjelp av dem
som selv skal ha omsorg. For så vidt
er alle de døves foreninger den for
lengete arm av sosialhjelpen.Jo bedre
Staten hjelper disse foreninger, desto
mere avlastes den statlige sosialhjelp.

Den statlige sosialhjelp kan ikke
unnvære dette medhjelpende arbei
det, for det er faktisk ingen andre
som i den grad kan befatte seg med
døveforsorgen som nettopp døve
foreningene.

Døveforeningene avlaster gjennom
sitt arbeid de offentlige myndigheter
for en stor mengde sosialarbeid når
det gjelder døve-omsorgen, på grunn
av de store kontaktvanskeligheter
mellom de døve og de offentlige
kontorer. Ikke bare det rent men
neskelig-sosiale hjelpearbeidet fra
døveforeningenes side fortjener å

støttes i forbindelse med sosialhjelp
loven, men også foreningenes bestre
belser i kulturell/etisk henseende.
Som en viktig faktor i omsorgen av
handikapte har døveforeningene rett
til å vente finansiell hjelp fra Staten,
fordi de foruten den individuelle
omsorg de gir de døve, også utfører
sosialhjelp for Staten. Det er derfor
tvingende nødvendig at det tyske
døveforbund blir ytet tilskott som
kan muliggjøre sosialarbeidet for de
hørselsvekkete og språkhemmete.
Disse tilskott vil være beskjedne, og
i forhold til de øvrige utgifter for
bundsrepublikken ofrer på det sosiale
området - ubetydelige. Omsorgen
for de døve ligger praktisk talt alene
i døveforeningenes hender, for hittil
er det bare ved sosialmyndighetene
i Berlin, Hamburg og Frankfurt
opprettet kontorer for døveomsorg.
Disse er betjent av hørende som har
døve foreldre og som dermed er for
trolige med forholdene og behersker
tegnspråket.

Døveomsorgen krever både av de
offentlige hjelpere og av døvefore
ningenes ledere megen tid. De må gi
avkall på ferie og fritid, og det gir
liten finansiell tilfredsstillelse.

I mange andre land mottar døve
forbundene høye statlige tilskott,
ut fra den riktige erkjennelse at dø
veforbundenes medarbeidere er best
kvalifisert og oppnår en bedre nytte
effekt.

Fra «Deutsche GehOrlosen-Zeitunq».

Skandinaviske bidrag
til døveskoler i Afrika

Som kjent får den nye døveskole
i Etiopia økonomisk støtte av finske
og svenske døve. I fjor ga finske
døve så meget som 50.000 kroner,
ifølge «Effata» for september. Om
det dansk-norske bidrag til døve
skolen på Madagaskar synes pastor
Poul Hansen at danskenes økte bi
drag til 9.000 kroner var forholdsvis
lite og burde vært større! Vi har ennå
ikke fått vite noe om det norske
bidrag i år.

O.H.



Fra utdelingen av Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje post mortem til Gunvor
Skog Oarlsen (omtalt i forrige nr.). Fra venstre Liv Berntzen, forbundsformannen Eilif
Ohna, Anna Skog, foreningsformannen Helene Larsen, Sem, og Ellen Skog Oarlsen.

egodt nytt åt!
DRAMMEN

Et godt nytt år ønskes venner og
kjente fra:

Anna og Ragnar W 011
Margit og Finn Johansen
Ellen og Knut Smedsgård
Gunvor og Gunnar Jakobsen
Rigmor og Osvald Olsen
Helene og Rolf Hansen
Anne og Kjell Danielsen
Bergliot og Alfred Johansen
Ingrid og Nils Frydenlund
Gerd og Arne Holmgren
Bjørg og Halvor Langeland
Annie og Bjørn Jørgensen
Erik Olav Johansen
Svend Møller
Bodil Holm
Kari Sand
Harriet Kristiansen
Bjarne Gunnerud
Ragnar Fauske
Erik Nilsen
Nils Erik Holtungen
Per Overholt
Allan Kjeldsen
Karl Kjeldsen
Jorunn Johnsen
Inger Pettersen
Berthe Gravdahl
Borgvard Berntzen
Bazo Zoltan

>

Godt nytt år! - ønskes døve og
hørende venner.

Drammen og Omegns Døveforening

Et godt nytt år
ønsker vi alle døve venner.

Josefine og Johan Berntsen,
Hellvik i

Eigersund

STAVANGER

Hans Nilsen
Jakobine Nilsen
Liv Rauseth
Karl Torp
Åsne Torp
Rakel Rafoss
Jakob Rafoss
Astrid Kristiansen
Agnar Kristiansen
Klara Stava
Egil Breiland

Lillemor og Tormod Ropeid
Karsten Samuelsen
Marie Samuelsen
Kari 0stebø
Kari Bjørheim
Martha Bjørheim
Harry Rasmussen
Astrid Berge Rasmussen
Edvarda Klovning
Jørgen Klovning
Odine Skjeie
Leif Skjeie
Beate Teigen
Magnus Teigen
Hjørdis Erikson
Sverre Erikson
Kaia Ravndal
Otto Ravndal
Hans Skurve
Anne M. Rafoss
Gabriel Rafoss

*

Stavanger kr. Døveforening ønsker
alle et godt nyttår!

Et riktig godt nytt år
ønskes alle våre venner.

Solveig og Oddmund Fossen

INNHERRED

De beste ønsker for julen og nyåret
1967.

Innherreds Døveforening.

*

Takk til
døvearbeiderne

I døvebladene før jul leser vi hyg
gelige julehilsener med gode ønsker
for oss, fra døveskolene, døvepres
tene og Frelsesarmeens avdeling for
arbeid blant døve. I betraktning av
disses uegennyttige virke, som uten
tvil er meget anstrengende - ja, un
dertiden helsenedbrytende, føler vi
at vi ikke kan takke dem nok med
så fattige ord og heller ikke på·
skjønne deres døvevennlige arbeid.
Med hjertevarme tanker og takk
nemlighet ønsker vi døve dem godt
nytt år.

O.H.
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MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - TRONDHEIM

Arbeidernes LandsbanK ,A...s

Fagor~anisasjonens bank

'Youngstorget -,OSLO
Telefon 335885

John Iversen
BAKERI - KONDITORI

Telefoner 62275 - 62082
SANDEFJORD

Volkswagen
Østbye-Pedersen Auto A.s

SKIEN
Telefon 20092,

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

A.s 'Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

Leverer til medlemmer i de 7 Østlands-fylkene:
Kraftfor, handelsgjødsel, såvarer, reservedeler m. m. av beste
sort til rimeligste pris.

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OSLO

Bøndernes egen forretning

Aktieselskabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES

. ... Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Sev. Oahl's Assurancekontor A.s

Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 41 6830

Tegner all slags assuranse

Grubernes Sprængstoffobriker A.s

Haakon den VII's gate 2

OSLO



Nils Gjerstad (i midten) som president ved den nordiske døvekongress i Oslo 1952, i sam
tale med verdensunionens generalsekretær, Magarotto, og verdensunionens president,
leralla, som var gjestel' ved kongressen.

NILS GJERSTAD
ER DØD

Det er vanskelig å fatte at Nils
Gjerstad er gått bort for alltid - han
var i full aktivitet og virket svært
ungdommelig til det siste. Vi var
blitt så vant til å ha Nils Gjerstad
blant oss - alltid smilende og alltid
vennlig. Alltid hadde han tid for
hver av oss - uansett. Alltid var han
rede til å ta på seg tillitsverv - sam
me hva det var. En god venn og en
dyktig og allsidig tillitsmann var
han - en velkjent skikkelse på lands
møter og kongresser. Det er med
sorg og vemod vi må konstatere at
vi aldri mer skal gjense ham og aldri
mer nyte godt av hans vennlighet,
hjelpsomhet og framfor alt hans
viten.

Nils Gjerstad fikk ikke et langt
liv - bare 59 år, men for en arbeids
dag! En arbeidsdag som strakte seg
over 40 år og var full av begiven
heter og rik på minner. I løpet av
disse årene virket han på alle felter
innen Døvesaken - i Norske Døves
Landsforbund,Bergen Døveforening,
Menighetsrådet i Bergen, og Døves
Idrettsklubb. I flere perioder hadde
han verv i alle grener av organisa
sjonsarbeidet samtidig, og på grunn

av sine gode lederegenskaper og ad
ministrative evner ble han pålagt
formannsvervet i en lang rekke av
komiteer og utvalg, som også var
svært forskjellige fra hverandre når
det gjaldt mandat eller oppgaver.
Som tillitsmann utviste Nils Gjer
stad en sjelden allsidighet og et inn
gående kjennskap til de forskjellige
sider av døvearbeidet. Han var - hva
vi sier - en meget nyttig «all roun
der», og som sådan meget nyttet.

Meget tidlig ble Nils Gjerstad valgt
inn i Norske Døves Landsforbunds
styre. Han var så vidt fylt 29 år.
Først som styremedlem, og dernest
som nestformann i 14 år og forbunds
formann i 9 år. Ved siden av hadde
han andre verv i landsforbundet til
sin død. Gjennom 30 år hadde Norske
Døves Landsforbund nytte og glede
av hans evner og krefter, og framfor
alt hans fritid.

I året 1950, da Nils Gjerstad ble
valgt som forbundsformann, var det
ikke uten visse vilkår fra hans side.'
Og nettopp på grunn av dette fikk
landsforbundet sitt gjennombrudd
og opplevde en rivende utvikling i
arbeidet innad. Han representerte

da en form for «ny-tenking», og vi
forstår dette best ved å lese den så
kalte programerklæringen i Tegn og
Tale's septembernummer samme år.
Han uttalte her bl. a.: «Forholdene
tatt i betraktning, er forbundets
økonomiske stilling bra, men skal vi
virkelig komme i gang med de
mange oppgaver som Døvesaken byr
oss, blir pengene lett for små. Vi ser
det selvsagt som vår oppgave å sikre
den jevne gode tilgang av penger i
kassen, men det gjør vi ikke for å
«samle i lader». Det viktigste er at det
vi får inn av penger, blir pumpet ut
igjen til vårt lands døve og til deres
beste. Da, og bare da, blir pengene så
levende som de bør være.»

Døves Trykkeri Als, ungdoms
leirer, skoleleirer, Nord-Norge stev
net, feriehjemsarbeidet og forskjel
lige tiltak med tilskudd fra lands
forbundet, er resultater av «ny-ten
kingen» - omsatt i praksis.

Nils Gjerstad var meget virksom
i det nordiske samarbeid blant døve,
og særlig i den nordiske tegnspråk
komiteen som arbeidet med felles
nordiske tegn. Vi husker meget godt
den nordiske døvekongress i Oslo
1952, hvor Nils Gjerstad var kon
gresspresident, som den første døve.

Så var det alle de representasjons .
oppgaver som Nils Gjerstad påtok
seg. Som representant var han vel
kjent og meget populær blant døve
i vide kretser, så humørfylt, vennlig
og saklig som han var. Da Nils Gjer
stad i 1950 ble utnevnt som æres
medlem i Bergen Døveforening, og
da han i 1962 ble tildelt Norske
Døves Landsforbunds hedersmedalje
i gull - den høyeste utmerkelse til
den første døve - fortsatte han like
fullt - like ivrig og interessert som
før. I de siste årene var har. flittig
benyttet som representantfor Bergen
Døveforening på landsmøter og for
landsforbundet på døvekongresser.
Ved sin død var han bl. a. formann i
opplysningskomiteen i Bergen Døve
forening, formann i den norske tegn·
språkkomiteen og formann i styret
for Døves Trykkeri Als. Helt til det
siste var Nils Gjerstad utrettelig og
fylt av innsats, og det forteller om
hans varme interesse for de døve og
deres sak.

Nils Gjerstad var faglærer på yr
kesskolen for døve helt siden skolen
ble startet i 1942, og på grunn av sin
varme omsorg for de unge døve var
han avholdt og populær hos skolens
elever - også etter skoletidens sluE.

Nils Gjerstad er ikke lenger blant
oss,men navnet hans er uløselig knyt
tet til hans innsats, som preget døve-
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8i11ett~riser o~ reiseti~er for ~o år si~en
arbeidet i hele hans periode. Ved
siden av Helmer Moe, vil også Nils
Gjerstad bli husket og æret som en
stor Døvesakens forkjemper.

Fred med Nils Gjerstads minne!
E.Ohna.

Solheim kapell var overfylt ved
Nils Gjerstads bisettelse lørdag 10.
desember. Et kors av rosa nelliker
lå på båren, som var dekket av et
hvitt teppe. Katafalken var rikt og
vakkert blomstersmykket. Det var
kranser fra lærere, personale og ele
ver ved yrkesskolen for døve, Norske
Døves Landsforbund, Bergen Døve
forening, Døves Menighet, Døves
Trykkeri Als, beboere og betjening
på Døves Aldershjem, Døves Id
rettsklubb, Innherred Døveforening,
slekt, skolekamerater m. fl. - Høy
tideligheten ble innledet med salmen
«Jeg er i Herrens hender». Pastor
Hammer forrettet og framhevet
Gjerstads verdifulle innsats for de
døve. Han var alltid villig til å hjel
pe, og med sitt gode humør skapte
han lys og glede omkring seg. Med
ham er et av skogens store trær falt.
Han vil bli husket, og dypt savnet,
ikke bare i Bergen, men over hele
landet. Han fikk gjort så meget,
meget mere enn mange som blir
forundt et meget lengere liv. Presten
sluttet med en varm takk til avdøde
fra alle, fra hustru, sønn og familie
for øvrig, fra kolleger, elever og de
mange, mange skjebnefeller som så
på ham som en god venn og en stor
mann. Presten minte om ordene fra
Bibelen: «Jeg er veien, sannheten
og livet, ingen kommer til Faderen
uten ved meg» - og han lyste fred
over Nils Gjerstads gode minne. 
Etter talen ble sunget «Alltid freidig
når du går», og etter jordfestelsen
«Så ta da mine hender». Æresvakt
ved båren var formannen i Norske
Døves Landsforbund, Eilif Ohna, og
faglærer Øyvind Kristensen.

TEGN OG TALE innbundet
Vi gjør oppmerksom på at inn

bundet årgang av Tegn og Tale for
1966 nå kan bestilles hos Norske
Døves Landsforbund, Møllendals
veien 17, Bergen. Vi har også noen
få eksemplarer tilovers av årgan
gene 1960, 1963, 1964 og 1965. Prisen
er kr. 35.- pr. bind.

Da det bare er et begrenset antall
som blir innbundet, bør foreninger
og private være ute med sine bestil
linger i god tid. Tegn og Tale inn
bundet bør finnes i alle foreninger og
på feriehjemmene.

6

Som døveskoleelev i året 1914,
fikk jeg i sløydtimen på Oslo døve
skole øye på en pen rutebok, som
min snekkerlærer bladde i like før
sommerferien. Jeg så da straks at
ruteboken ville være av stor inter
esse for meg. Neste dag kjøpte jeg
en rutebok for bare 25 øre i en
kiosk. Med sine 330 sider inneholdt
den flere gode oversiktskart med
tykke, iøynefallende jernbanelinjer
i hele eller i deler av det sørlige
Norge. Boken er ennå i min besit
telse, og den er interessant. Den
inneholder også flere vakre natur
bilder, by og omegnskart og turist
bilder i hotell-annonser.

I 1914 hadde vi bredsporet jern
bane fra Oslo til Dombås og smal
sporet jernbane fra Hamar forbi
Elverum og Røros til Trondheim.
Dovrebanen ble senere forlenget og
åpnet i 1921.

Før Bergensbanen ble åpnet i
1908, reiste døveskoleelever hjem
med postskipet fra Oslo kl. 23, til
Kristiansand kl. 20.15 neste dag, til
Stavanger kl. 3.30 natt til den
andre dag og til Bergen kl. 17 sam
me dag. I kystbyene lå postskipene
lenge ved bryggene, fra 1 time i
Arendal til 3 Y2 time i Stavanger.
Like før sommerferien så jeg at post
skipet var fullt besatt av passasje
rer - deriblant mine skolekamerater
før avgang kl. 23.00. I 1914 gikk
hurtigruteskipet fra Trondheim f.
eks. søndag kl. 8.30, til Bodø man
dag kl. 12, til Tromsø tirsdag kl. 11
og til Kirkenes torsdag kl. 8. Fra
Bergen f. eks. lørdag kl. 22, til
Trondheim mandag kl. 10.

For 50 år siden hadde vi også rute
båter i nesten alle større innsjøer.
Noen døve elever fra Telemark reiste
mecj. morgentoget fra Oslo kl. 6.00 
togstopp ved alle stasjoner forbi
Tønsberg til Skien G. kl. 14.30,
hurtigrutebåt fra SkiEm kl. 14.50 til
Notodden kl. 18.10, ellers kl. 20.
Annen hurtigrutebåt fra Skien kl.
14.50, til Dalen kl. 22.45.

Dagtog fra Oslo ø. kl. 7.34 over
Roa, til Bergen kl. 21.15 - 13 timer
og 31 minutter.(Nå er korteste reise
tid 6 timer og 50 min. med Bergens
ekspressen.) Hurtigtog fra Oslo ø.
kl. 12.38, til Bergen kl. 1.00 natt i
sommersesongen. Nattog fra Oslo
kl. 22.52, til Bergen 11.00 neste dag.

Gjennom Østerdalen gikk togene
fra Oslo kl. 7.50 og kl. 15.25, til
Trondheim kl. 23.03 og kl. 7.30 neste

dag - henholdsvis over 15 og 16
timer. Med Dovre-ekspressen er rei
setiden nå 8 timer og 35 min.

Togbillettpriser på 3. klasse, med
hinde trebenker, kr. 11.00 fra Oslo
til Bergen, med hurtigtog kr. 14.00,
2. klasse henholdsvis kr. 18.70 og
kr. 23.30. Fra Oslo til Trondheim
kr. 11.70 for 3. klasse og kr. 20.00
for 2. klasse, med hurtigtog hen
holdsvis kr. 14.90 og kr. 24.80. Sove
plass i nattog Hamar-Trondheim
kostet kr. 2.00 for 3. klasse, kr. 3.50
for 2. klasse og kr. 6.00 for 1. klasse.
Fra Oslo til Bergen var soveplass
takstene henholdsvis kr. 3.00, kr.
5.35 og kr. 10.70. Reisegodstaksten
var 1 - en øre - pr. kg for reise
lengder 1-100 km, 2 øre pr. kg for
avstander 101-200 km, osv.

Tross de latterlig lave jernbane
takster for 50-B0 år siden, viste jern
baneregnskapene pene overskudd
hvert år, inntil 1920. Men i etter
tiden har det stadig vært under
skudd på millioner av kroner - tross
stadige takstforhøyelser - en følge
av de økonomiske forstyrrelser etter
den første verdenskrig 1914-1918 og
konkurransen fra rutebiler og privat
biler.

I en måned, fra midten av no
vember til før jul 1919, var det total
jernbanestreik i Norge. Den gang
regnet de streikende jernbanemenn
med snarlig større snøfall, som skulle
tvinge Høyre-regjeringen Otto B.
Halvorsen til å ettergi jernbane
folkenes lønnskrav. Men i streike
tiden falt det ikke nysnø. Da kunne
privatbilene og rutebilene benyttes
istedenfor jernbanevognene. Til slutt
ble jernbanefolkene selv nødt til å
avblåse streiken og sette togene i
gang like før juleferien.

For 50 år siden fantes private
jernbaner på strekningene Lier
Eidsfoss, Sørumsand-Skulerud og
andre korte baner, bl. a. Nesttun
Os, som etter hvert ble nedlagt.
Også innsjøbåtene ble innstilt som
følge av rutebilenes konkurranse.

Dampskipsbillettpriser : Oslo-
Kristiansand, 3. plass kr. 5.90, 2.
plass kr. 9.75 og 1. plass kr. 15.60,
Oslo-Bergen henholdsvis kr. 12.55,
kr. 20.90 og kr. 34.70. Med hurtig
ruteskipet fra Trondheim til Bodø
var takstene kr. 29.10 for 1. plass,
kr. 18.20 for 2. plass og kr. 10.90
for 3. plass. Fra Trondheim til
Kirkenes henholdsvis kr. 59.30, kr.
37.10 og kr. 22.25. Olaf Hassel.



Foran et vendepunkt;
døvearbeidet?

Refleksjoner omkring året som gikk

VESTLANDSBANKEN
SAMBANDSBANK FOR VESTLANDET

BERGEN

Aret som gikk, var på mange må
ter et usedvanlig år. Aldri har de
handikapte fått mere spalteplass i
aviser og blad, og radio og TV har
fulgt godt opp.

Det har vært grunngitte spørsmål,
interpellasjoner og debatter i Stor
tinget. I mere verdslige lokaler har
diskusjonene gått, og «Den Røde
Fjær» har feid over landet.

Hvilke inntrykk sitter så vi igjen
med?

Den oppmerksomme avisleser, til
hører til foredrag og diskusjoner (og
som fra før ikke visste noe særlig om
de handikapte) er mildt sagt for
undret over våre tilstander. De
nekter å tro at noe slikt kan fore
komme i vårt velferdssamfunn. Fol
ket er sivilisert, skryter av sin kul
tur, og lov og rett skal herske her i
landet. - Mon det? De av oss som
har fulgt med i sakene om dem som
kan puttes i sekken merket «Handi
kapte», vi vet så inderlig vel at den
sterkestes rett - jungelens lov 
fårtsatt er den dominerende.

Myndighetene, dvs. politikerne,
slår om seg med fagre ord og løfter,
men hvor uendelig langt er det ikke
mellom ord og handling? En ned
setter komiteer og utvalg, årene går,
og det hele løper ut i sanden. Når
det gjelder de handikapte, så savner
jeg en instans som virkelig har greie
på hvor skoen trykker mest, som
vet hvem som må prioriteres, har
full oversikt over vedtak og snarest
sørger for å få gjennomført disse.
Overlege Munch på «Emma Hjort»s
hjem for åndssvake fikk f. eks. kri
tikk i Stortinget fordi det ikke forelå
ferdig utarbeidete planer for hjem
met. Munch svarte i «Mtenposten»
at de har tryglet og bedt i en men
neskealder om bedre forhold, de har
hatt ferdige planer flere ganger. De
kan ganske enkelt ikke sette ut an
bud før det foreligger bevilgning.
Vel, dette er et lite eksempel på
rotet og mangelen på innsikt. Vi
skal visst få et Statens Handikapråd,
men fri oss fra det hvis det blir i
Statens regi.

Trenger vi institusjoner eller vel
ferdstiltak, så er det bare å sette
i gang tiggeraksjoner. De såkalte
normale får dette dekket over det
offentlige budsjett. Og ve de for
mastelige som protesterer, de «friske»
hørende har fremdeles makten i sty
rer og utvalg. Vi leser til øyet blir
stort og vått om diskusjoner i kom
munestyrer om det skal bevilges 1
eller 1 % mill. kroner til det nye
svømmebadet ved den eller den
praktfulle skolen for hørende, nor
male barn, mens det i samme kom
mune går noen barn som har ventet
i årevis på å komme inn på spesial
skole. Eller de går på en skole som
er en falleferdig rønne. Kommune
politikerne toer sine hender: «Men
kjære, vet du ikke bedre? Det er
Statens oppgave.»

Kommer en så etter uendelig man
ge henvisninger til rette vedkom
mende i Staten, så er det samme
leksa: Det er dessverre ikke avsatt
noe til dette ennå, og forresten er
ikke tomta opparbeidet, tegningene
er heller ikke klar - og da så. Men

God; vest
- sterk i l'ekst

penger til nødvendige velferdstiltak?
Et øyeblikk; søknaden er ikke for
melt riktig, søknadsfristen heller
ikke overholdt, kom tilbake neste
år. Vi spør så pent om det ikke er
en eller annen sekkepost på bud
sjettet som vi kan få disse nødven
dige tusenlapper fra. Men nei, dess
verre, beklager... Om andre saker
ymter vi tynt om at det jo er fast
satt i lovs form om dette og hint,
og vi spør om hvorfor det da ikke
blir gjennomført? - Nei, dessverre,
budsjettet tillater ikke slike krum
spring i år. (Det samme var årsaken
i fjor, iforfjor, året før det igjen ... )

Hvilke ramaskrik ville ikke slike
svar utløse hvis det gjaldt tiltak for
normale hørende?

Vi døve, som har døveskoler som
selv de såkalte utviklingsland ville
skamme seg for å vise fram, vi er
dypt beveget over at det endelig er
bevilget et beløp til en ny yrkes
skole. Men i suveren forakt for våre
meninger eller erfaringer er det in
gen av de ansvarlige som har tatt
oss med på råd. Leserne har vel lest

ARNA PRIVATBANK
Ytre Arna - Indre Arna

ASKØVBANKEN
Kleppestø - Ask - Follese

SUNNHORDLANDSBANKEN
Stord

VESTLANDSBANKEN
Filial Florø

LANDASBANKEN
Natlandsvei 86 - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Paradis - Fana

VESTLANDSBANKEN
Filial Busstasjonen - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Eikeviken - Bergen
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Telefon 670790

HALVARD THORSEN AfS

AUT. RØRLEGGERFORRETNING
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ASTRUP ~ SØN Als
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Als Bryns Patentkontor
Harald Bryn

Etterfølger av Alfred J. Bryn. Etabl. 1877

Per Aubert - A. T. Deinboll - Jacob larsen
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Knud-Henry lund
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Gunnar Strand & Co.
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Medlem Norske Patentingeniørers Forening



3 verdensdeler fordobler sin befolkning

~557 SITUASJONEN OM 15 AR
Befolkningen i 1965 og 1980

• Befolkning i 1965

!IIID Befolkning i 1980

(TaU i miltioner)

J. Vigrestad.

er å bemerke at vi vel ikke har kjent
de departementale irrganger godt
nok. Og så har vi vel vært for naive
i vår tro på at de bevilgende myn
digheter setter rettferden i høysetet
ved prioritering av bevilgningene.

Vi står forhåpentlig ved et vende
punkt i døvearbeidet. Dette tror jeg
særlig fordi vi i årets løp fikk flere
gode, innflytelsesrike venner, som
ikke bare prater, men lar ord følges
av handling.

1715

Asia

P-l

Til Døves Trykkeri Als har vi
årlig av Staten fått 2.000.- kroner.
Punktum! For å holde noe i gang,
må vi drive med lotterier og andre
tiggeraksjoner. I erkjennelsen av at
slike uverdige tilstander ikke kan
fortsette, har styret i NDL sendt søk
nad om en bevilgning over statsbud
sjettet for 1968 på kr. 1.561.000.-.
Dette skal bl. a. dekke utgiftene til
sosialkonsulentstillinger, tolketje
neste, kurssentret på Narvebråten,
trykkerivirksomheten osv.

Nå kan en saktens spørre hvorfor
vi ikke har søkt ordentlig før. Hertil

romplanen? Hvorfor skal det spares
akkurat her? Var det noen som
snakket om rettferd eller sosial sam
vittighet? Den mest sannsynlige
grunn er vel at vi som vanlig er satt
nederst på listen over tiltak en må
bevilge til, og når de andre har fått
sitt, er det bare å bruke sparekniven
på vår skole. (Hvem bryr seg egent
lig om de døve?)

Det er likefram utrolig at for
kjemperne for Døvesaken ennå ikke
har klart å gjennomføre forskjellige
tiltak vi døve trenger for å få en
menneskeverdig tilværelse, tiltak
som trenger bevilgninger over stats
budsjettet. Dette er jo ikke plutselige
nye behov; de har jo vært der i alle
år. Et menneske trenger ikke bare
mat og en seng. De friske hørende
forsyner seg godt; de har musikken,
all verdens skoler, teater, radio og
TV osv. - Det er dem vel undt. 
Ingen i verden kan bringe oss hør
selen tilbake, men de kan hjelpe til
med· fordelingen av godene. Er det
da urimelig at vi ber dem som har
makten om hjelp? Hvorfor blir det
stadig satt i gang nye og kostbare
velferdstiltak for de friske hørende?
Ville det ikke være mer rettferdig å
få de handikapte opp på et høyere
nivå først?

Styret i Norske Døves Landsfor
bund har arbeidet i mange år for å
bringe de døve hjelp, men oppgavene
er kolossale, og hvor langt kommer vi
med et arbeidsutvalg som har en
sekretær på Yz dag, en formann som
får den svimlende godtgjørelse av
2.000.- kroner i året, og en nest
formann som er nødt til å ta mest
hensyn til sitt daglige private ar
beid?

++++++++++++++++++++++++++-t+
+ +
+ ++ /) +t l7jO~~ n't~~ å;:.! t
+ ++ Vi sender bladets lesere, medarbeidere +
+ ++ og annonsører de beste ønsker om et +
+ godt nytt år, med takk for all interesse ++ og hjelp i året som er gått. +
+ ++ TEGN og TALE +
+ Thorbjørn Sander, redaktør +
+ +
+ +++++++++++++++++++++++++++++

FN har anslått befolkningen i verdens
delene i 1965 og 1980. I fjor var verdens be

folkning ca. 3.3 milliarder, men med fort

satt øking i sammen takt som nå, vil det i
1980 være nærmere 4.5 milliarder mennes

ker på jorden. I den periode dagens barn

blir fullvoksne, vil befolkningen i Asia

alene øke fra 1.7 milliarder til 2.5 milli
arder. I år 2000 vil Asia til og med ha 4.5

milliarder innbyggere, om befolkningsøkin

gen fortsetter i sam me takt. Det vil altså

bo langt flere mennesker i Asia enn i hele
verden i dag!

Europa, som for 35 år siden hadde 355

millioner innbyggere, vil ha 470 millioner i

1980, derav 295 i Sovjetunionen. Det er

tydelig at Asia er på vei mot en befolknings

tetthet som slår den i Nederland. latin
Amerika, Afrika og Asia er på vei til å tre

doble sin befolkning ved sekelskiftet, i for

hold til 1960. Australia er ikke med i over

sikten.
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Alt i betongvarer
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Telefon 8058

MINNESUND
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Aksjeselskap

Eta blert 1846

PAPIRFORRETNING

Henrik Ibsens gate 5 - OSLO

WILH. WILHELMSEN
O S L O

Centralbord: 423860



NYTT FRA FORENINGENE
BERGEN

Erling Buanes,
ny form. i ungdomskl.

Døves Ungdomsklubbs årsmøte ble holdt
28/11 med bra frammøte. Møtet ble ledet
av formannen, Toralf Ringsø. Beretning og
regnskap ble godkjent med noen få be
merkninger.

Ved valgene ba formannen seg fritatt for
gjenvalg. I hans sted ble Erling Buanes valgt
som ny formann. De andre i styret ble gjen
valgt: Nestformann Torfinn Trondsen, se
kretær Harry Ellingsen og kasserer Hans
Erik Tofte. (Sanderfortsetter som 5. medlem
av styret til foreningens årsmøte.) Vara
menn: Toralf Ringsø og Sissel Beate Kismul.

Andre valg: Revisor: Terje Karlsen (pluss
en oppnevnt av Døveforeningen). Varamann
Willy Johansen. - Materialforvalter Bjarne
Tømmerbakke. Historiesamler Sigmund
Ness. Representanter til formannsmøtene.
Formannen og nestformannen.Teaterutvalg:
Leder Sigmund Ness, medlemmer Bjarne
Tømmerbakke, Hans Erik Tofte, Kurt Oks
nes og Ingrid Eide. Filmutvalg: Leder Jon
Olafsson, medlemmer Asle Karlsen, Torfinn
Trondsen, Thomas Stavenes og Terje Karl
sen. Valgkomite: Svein Tømmerbakke,
Willy Johansen og Marta Sygnestveit.

Det var meget livlig og morsom diskusjon
om forskjellige ting på årsmøtet, som viste
at ungdommene har interessen i orden.

Program for Bergen

3/1 ti: Apent.
4/1 on: Misjonsforeningen har nyttårs møte

hos fru Hammer.
5/1 to: Apent.
9/1 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18-20.
10/1 ti: Dameklubben. ,
11/1 (:'": Døveforeningen styremøte på kon

toret kl. 19.30.
12/1 to: Program v/ Opplysningskomiteen.
15/1 sø: Juletrefest i Folkets Hus kl. 17.00.

(Se egen annonse.)
16/1 ma: Ungdomsklubben.
17/1 ti: Frelsesarmeens juletrefest kl. 19.00

i foreningen v/ kaptein Kelly Smevik.
19/1 to: Program v/ Opplysningskomiteen.
23/1 ma: Ungdomsklubben har diskusjons

aften. Emne: «Ønsker vi musikk i døve-
kirken?»

24/1 ti: Dameklubben.
26/1 to: Menighetsaften i foreningen. Be

vertning.
28/1 lø: Sjakklubben har fest i foreningen.

ANDRE VIKTIGE PROGRAM·
POSTER:
8/2 Sjakklubbens årsmøte.

18/2 Idrettsklubben har fest i foreningen.
23/2 Døveforeningens årsmøte.
1/3 Idrettsklubben har ekstraordinært

årsmøte.
5/3 Ungdomsklubben arrangerer skitur til

Voss.
7/3 Dameklubbens årsmøte.
9/3 Menighetsaften.

15/3 Formannsmøte.
30/3 Døveforeningen har medlemsmøte.
1. og 2. april: Stevne på Ungdomsheimen,

Kvamskogen.
8. og 9. april: Døves Kirkedag-arrangement

i Bergen.
15/4 Ungdomsklubben har fest.
20. og 21. april er det basar på Døves Al

dershjem.
27/4 Forbu ndsaften.
1/5 Arrangement v/ Idrettsklubben i fore

ningen.
27/5 Døveforeningen har årsfest.
6/6 Idrettsklubben har medlemsmøte.

10. og 11. juni (avreise fra Bergen fredag)
blir det stevne i Kopervik (Utgarden
Folkehøgskule).

14/6 Forman nsmøte.
24/6 St. Hansfest på døvehytta.
6/7 Siste åpningsdag i foreningen før

ferien

Juletrefest i Bergen

holdes i Folkes Hus, Håkonsgt. 5, søndag
15. januar kl. 17.00. Varm mat, senere kaffe

HAUGESUND

dubiLeum"'ie"'t
holdes 21. januar i Håndverkerens
festsal kl. 19.00.

Middag, kaker og kaffe. Lek, un
derholdning og dans. Interesserte
kan melde seg til J. E. Knutsen,
Saudagt. 20b - innen 7. januar.
Kr. 30.- pr. person. Ektepar kr.50.-.
NB! Døve fra Bergen som har lyst
til å være med på festen i Hauge
sund, kan reise hjem med nattruten
fra Haugesund kl. kvart over ett
om natten, så de behøver ikke å
overnatte på hotell i Haugesu nd
etter festen.

Haugesund Døveforening
Styret.

og kaker. Av programmet kan nevnes folke
dans av Døves Ungdomsklubbs leikarring,
og videre arbeider ungdomsklubbens teater
utvalg med et program. Stor og fin fest!

Påmeldingtil Bergen Døveforening,Vestre
Torvgt. 20a, eller på liste hos Harald Har
tveit eller Th. Sander.

Ledig bistilling, Oslo

Stillingen som sekretær i Oslo
Døveforeninger ledig og skal beset
tes snarest. Lønnen er kr. 1.000.- pr.
år. Interesserte bes levere skriftlig
søknad til styret innen 31. januar
1967.

Juletrefest i Oslo

Menighetens juletrefest i Oslo blir
holdt i Markus menighetshus,
Schwensensgt. 15, onsdag 4. januar
kl. 19.00.

Smørbrød og kaffe. Film. Korte
taler av døveprestene.

Entre: Kr. 5.- for enslige, kr. 8.
for ektepar.

Arr.: De Døves Menighet i Oslo.

Juletrefest på Hamar

Juletrefest for voksne og barn i
bedriftens kafe, Hamar, lørdag 7.
januar, kl. 16.00.

Arr.: Døveforeningen og syfore
ningen.

Program for
Skien-Telemark

Lørdag 7/1: Julefest i Porsgrunn. Tid og sted
meddeles senere.

Onsdag 1/2 kl. 18.30: lindremisjonsheimen,
Skien.

Onsdag 1/3 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors
grunn.

Lørdag 1/4 kl. 17.30: Arsmøte i Indremi
sjonsheimen, Skien.

Onsdag 26/4 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors
grunn.

Onsdag 24/5 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors
grunn.

Fredag 23/6: St. Hans-fest på «Solhøy».
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Larvik:

Hamar:

Bergen:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.
Marta Sygnestveit,
Løbergsveien 5.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70 f.

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

Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen.
MOl'terudsgt. 24.
Al! Melgaard. Nansetgt. 24.

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

AZesund:
7/1 Foreningens julefest.
8/1 Gudstjeneste i Volsdalenkirke.

fra døvepresten:
VESTLANDET

ORGAN FOR
NORSKE DOVES LANDSFORBUND

Redaktor:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
Forrel.nings/orer og ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

Haugesund:
Kvinneforeningen for blinde og

døve innbyr til fest 4. januar.

Porsgrunn: Julefest 7. januar.
Drammen: Gudstjeneste i Bragernes kirke 8.

januar kl. 17.00. Etterpå fest i

Melkebaren.
Oslo: De Døves Forening har barne

fest 8. januar kl. 15.30, og jule
fest 14. januar.

fra døvepresten:
OSLO og distriktet

NORD-NORGE
Døveprestens nyttårsbesøk

Gudstjenester og samvær:

3. jan.: Bodø: Gudstjeneste i Bodin kirke
kl. 18. Samvær.

5. jan.: Harstad: Gudstjeneste i Harstad>
kirke kl. 18. Samvær.

8. jan.: Tromsø: Høymesse i Tromsdal
kirke kl. 11. Samvær.

10. jan.: Narvik: Julesamvær i TøttavangeIl
kl. 17.

12. jan.: Sortland: Gudstjeneste i Sortland
kirke kl. 18. Samvær.

14. jan.: Mosjøen: Gudstjeneste IDoistad
kirke kl. 18. Samvær.

Juletrefesten for voksne medlem
mer avholdes 7. januar kl. 19 (7).

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.

Søndag 8. januar: Gudstjeneste i
Bragenes kirke kl. 17.00.

Juletrefest på Melkebaren kl. 18.
Entre kr. 7.-, barn kr. 3.-.

Festkomiteen.

3. Regnskaper.
4. Kaffepause.
5. Nytt lovforslag for forenin-

gen.
6. Innkomne saker.
7. Valg.
8. Eventuelt.

Ikke-medlemmer, og de som skylder
kontingent for 1966, har ikke adgang til
årsmøtet.

Døveforeningens beretning, regnskaper
osv. utdeles i foreningen 21. januar på
«Havly», og sendes til dem som ikke kom
mer til årsmøtet.

Filmaften i
}v1øreforeningen

19. november arrangerte opplysnings
komiteen filmaften, og viste 2 filmer. Fil
men som først vistes varom Ulvik -«ei bygd
inst i ein Vestlandsfjord, ei typisk landsbygd,
Ulvik i Hardanger.» Den viste bygdens
historie, natur, folke- og næringsliv. I den
andre filmen fulgte vi: «Et skip blir til»,
byggingen av 71.000-tonneren «Cardo» ved
de verft som er knyttettil Akersgruppen:
Stord Verft, Akers Verft og Tangen Verft.
Skroget lages på Stord, tankene på Tangen
og utrustningen med motor osv. lages på
Akers. Filmen ga på en utmerket måte en
oversikt over hvilket enormt apparat som
skal til når skip aven slik størrelse bygges.
En god teknisk og yrkesorienterende film.

Ref. Lo-Ness.

Program for Trondheim

Styret.

Juletrefest i Stavanger

Juletrefest i Drammen

Program for Møre/Romsdal

Møre og Romsdal Døveforening
avholder nyttårsfest i den nye Fis
karheimen «Havly» i Ålesund, lør
dag 7. januar kl. 17 (5). Det vil bli
sørget for god underholdning, likeså
god bevertning og hyggelig samvær.
Vi ønsker alle døve med deres fa
milie og kjente hjertelig velkommen
til hyggelig fest.

Søndag 8. januar blir det gudstje
neste i Volsdalen interimskirke ved
døveprest Hammer.

Styret.

Lørdag 7. januar: Døveforeningens nyttårs
fest på «Havly» i Ålesund. (Se annonse
side 12).

Søndag 8. januar: Gudstjeneste i Volsdalen
interimskirke kl. 11.00 ved døveprest R.
Hammer.

Lørdag 21. januar: Døveforeningens styre
møte kl. 17.00 på «Havly» (småsalen).
Innkomne forslag til årsmøtet behandles.
Og senere blir det medlemsmøte, kl.
19.00 (7).

Lørdag 4. februar: Døveforeningens årsmøte
kl. 17.00 på «Havly». Gratis bevertning.
(Se egen annonse.)

Lørdag 18. februar: Døveforeningens fore
dragsaften vI Opplysningskomiteen, kl.
17.00 på «Havly».

Lørdag 4. mars: Døveforeningens medlems
møte med film og utlodning vI Festkomi
teen, kl. 17.00 på «Havly».

Lørdag 18. mars: Kåseri vI Opplysnings
komiteen. Døveforeningen og menighe
ten har et felles program. Muligens siste
møte før påske.

Søndag 19. mars: Palmesøndag blir det guds
tjeneste i Ålesund ved døveprest R.
Hammer.

Nyttårsfest
ALESUND

ARSMØTE I MØRE OG ROMSDAL

Program fra 1. april til ut juni vil bli satt
opp senere. Styret forbeholder seg rett til
forandringer. Foruten det oppsatte pro
gram, er foreningen åpen som vanlig etter
medlemmenes ønske.

Møre og Romsdal Døveforening holder
sitt årsmøte på «Havly» i Ålesund (små
salen), lørdag 4. februar 1967 kl. 17.00.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Beretn ing.
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Ikke 15,
men
5 minutter

I mitt inserat om tobakkrøyking
i døveforeningslokalene i dette blad
nr. 21, står det at jeg i røykfylt luft
ble nødt til å gå ut etter 15 minutter.
J eg var bare 5 minutter i festlokalet
mens fjernsynet viste døves tegn
språk.

Skoleungdommen tror vel ikke på
sin helselærebok om tobakkens ska
delige virkning. Unge døve, som ny
lig er utskrevet fra barneskolene, vil
jeg bestemt fraråde å kjøpe sigaret
ter eller snadde for å etterlikne
voksne folks røykevaner. De bør
heller ikke motta sigaretter eller
andre tobakkvarer som tilbys dem
av såkalte venner, eller slektninger.
Kan de bestemt frabe seg den til
budte tobakk, kan de undertiden
få ros av vanerøykere, som vil be
undre ikke-røykerneskarakterstyrke.

Om tobakkforgiftning bør en lese
i Gyldendals store konversasjons-

leksikon - bind Q-A (på bibliotek).
Stilltiende vil vanerøykere erkjenne
at de i sin ungdom uten å betenke
seg har bitt på tobakkfabrikantenes
fiskekrok. Senere erfarer røykerne de
uheldige følger av sin nikotintrang.
Til regelmessige tider - særlig etter
måltider - melder nikotinhungeren
seg - ofte til ubeleilige tider og på
steder hvor røyking er forbudt - f.
eks. i sykehus, trikk og kino. Jeg
har lagt merke til at noen kino
gjengere forlater kinoen for tidlig 
antakelig for å røyke ute. Tobakk
fabrikantene, som er blitt landets
største millionærer, er vanerøyker
nes store lønns-trekkere. Røykere i
dette land ofrer uhyre pengesummer
- hundrer millioner kroner om året.
Vi har noe som heter nikotinslaver.
Dette ord burde avskrekke alle røy
kelystne vettløse ungdommer.

Olaf Hassel.

Døv spiller rolle
som døv

For første gang har en døv skue
spiller en rolle ved et alminnelig,
offentlig teater, idet den døve Wil
helm Th. Enning har overtatt den
døves rolle i Jean Gireaudoux' skue
spill «Den gale fra Chaillat». Premi
eren fant sted i Essen, Vest-Tysk
land, 21. september. Lederen for
døve-teatret, H. Feuerbanm, har
hjulpet den døve under innstudering
av rollen. Førsteoppførelsen ble en
suksess såvel som helhet som for den
døve amatørskuespiller. Dette skue
spillet ble også for 14 år siden opp
ført i Essen, den gang med en hø
rende skuespiller i den døves rolle,
og teaterledelsen ba døveskolen i
Essen om hjelp ved innstuderingen.
Denne gang hadde teatret forespurt
om og hvor det fantes døve skue
spillere, og de ble henvist til de døve
amatører i Dortmund og Aachen.
Naturligvis er det en liten, men in
teressant og ikke uviktig rolle, og
·envar spent på hvorledes det ville
gå med en ~nslig døv amatør blant
den store flokk av yrkes-skuespil
lere. Men alle som har sett skuespil
let er enige i at Enning har «teater
blod» i sine årer.

Flomlys l Døvekirken
Før julen ble to over 2 meter

høye golvlamp'er oppstilt nær kor
veggene i Oslo døvekirke, så ,døve
prestens ansikt blir bedre belyst fra
begge sider - ikke forfra, fordi 500
watts lyspærer ville blende hans
øyne. Tidligere har kirkens lyse
krone belyst litt for svakt i dårlig
vær og mørke om vinteren. Alter
tavlen, som er forgylt, ser vakrere
ut i flomlyset enn før. O.H.

Til N.D.L. og
Tegn og Tale's red.

Sikker på tilslutning av landets
døve, vil jeg hermed gi uttrykk for
vår hjertelige takk til Norske Døves
Landsforbunds styre for dets store
aktivitet idet forløpne år, til gagn
for oss, og til Tegn og Tale's redak
sjon for nyhetene som har forfrisket
oss! - Vennlig hilsen.

Olaf Hassel.
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Og så levde de lykkelige alle sine dager . ..
En liten, romantisk historie - helt etter oppskriften. Og selvfølgelig med happy
end. Slik som De ser av bildet.

Men selve historien kan vi hoppe over (denne gangen). Det vi vil frem til, er
hvor søt og velstelt hun virker - duftende frisk som en brud skal være. Hvor~
dan? Det er ingen hemmelighet. YAXA!

DEODORANT COLOGNE

MED EKSKLUSIV FRANSK

Yaxa - Spray - Stick - Roll-on - Body Powder - Eneforh.: Marwell Hauge A.s

YAXA
gjør Dem

duggfrisk

og inntagende...



Landsstyremøte
3. og 4. desbr. 1966 Oslo

Søknad om statstilskudd for 1968.
Styret vedtok å sende søknad til stats

myndighetene om tilskudd til praktisk dø
vesaksarbeid i 1968 således:
7 sosialkonsulentstillinger og ut-

gifter i forbindelse med disse kr. 420.000
Kurs-senter for døve:

Byggetilskudd ... kr. 350.000
Styrer ..........» 55.000
Utstyr » 75.000» 480.000

Tolketjeneste for døve:
Tolk-utdanning ... kr. 104.000
Tolkvirksomhet .. » 167.000» 271.000

------:----
Trykkerivirksomhet for døve

Tegn og Tale ..... kr. 50.000
Tegnspråkhånd bok» 30.000 kr. 80.000

Tekniske hjelpemidler for døve» 60.000
Yrkesopplæring for døve » 100.000
Trivselstiltak » 150.000

Til stede: Ohna. Vigrestad, Greftegreff,
Gisholt, Rolf Hansen, Ropeid, Breiteig.
Konsulent Egil Tresselt kom til stede ved
behandlingen av bl. a. søknadene om stats
tilskudd.

Ohna ønsket velkommen og meddelte at
sakslisten til dette møtet var meget kort,
men likevel tidkrevende, fordi hele arbeids
området for forbundet faktisk måtte gjen
nomgås i forbindelse med søknad om stats
tilskudd for 1968.

A.U.-protokollene for møtene 3/7, 8/10
og 8/11 ble godkjent.

Foreløpig regnskap for Døves Volvo
lotteri 1965.

Det forelå til møtet et foreløpig regnskap
som viste et netto-overskudd på kr.
241.730.96.

Vedtak: Regnskapet godkjennes og går nå
til revisjon. Ved disponeringen av over
skuddet tas med kr. 2.000.- til et premie
lotteri for loddselgerne. Av det 'Øvrige net
to-overskuddet går 50% til foreningene til
fordeling. Styret uttaler sin takk til Breiteig
for god ledelse av lotteriet.

Forbundets økonomiske situasjon.
Det forelå til styremøtet en foreløpig

oversikt over forbundets økonomiske drift
i 1966, hvorav det framgikk at det må regnes
med et driftsunderskudd på ca. kr. 66.000.-.
Med dette vil situasjonen være den at for
bundet har anvendt godt og vel hele over
skuddet fra landslotteriet 1965. På den annen
side er forbundets lån til Døves Trykkeri

Afs øket med kr. 64.000.- i 1966, slik at det
nå er på kr. 192.150.-.

Vedtak: Styret godkjenner det økte lån
til trykkeriet, men må p.g.a. den vanskelige
økonomiske situasjon i forbundet be om at
trykkeriet så snart som råd undersøker
muligheten av hel eller delvis tilbakebeta
ling ~v lånet på kr. 192.150.-.

Diettsatser m.m. ved reiser og møter
i 1967.

Styret fastsetter disse nye satser:
Godtgjørelse for:

Hotell pr. natt: kr. 35.00.
Kost pr. dag: kr. 35.00.
Tapt arbeidsfortjeneste kr. 60 pr. dag.
Tapte arbeidstimer: kr. 10.00 pr. time,

oppad begrenset til kr. 60.00 pr. dag.
Ved reiser i utlandet dekkes hotell og

kost etter regning.

Godtgjørelse til forbundsformannen.
I 1967 blir formannens godtgjørelse kr.

2.000.- og representasjonsgodtgjørelse kr.
500.-, altså uend ret fra 1966.

Ledelsen av Døves Trykkeri AlS.
Vedtak: I full erkjennelse av at forbundet

har trukket disponenten for trykkeriet
mere og mere inn i forbundets økende ar
beidsoppgaver, vil landsstyret uttale føl
gende: Det vil være ønskelig at styret for
trykkeriet finner fram til en tilfredsstillende
ordning m.h.t. trykkeriets daglige ledelse og
framtidsutvikling, ut fra det siktepunkt at
disponent Breiteig nesten fullt ut behøves
til forbundets virksomhet.

kr. 1.561.000

En ønsker snarest å forhandle med stats
myndighetene om de døves isolasjon og
derav følgende behov for tilskudd (evt. ra
battordninger) ved reiser til og fra sammen
komster der de døve aktivt er med.

Forbundskontingenten.
Vedtak: Trass i at styret er oppmerksom

på at norske døve har ytet usedvanlige til
skudd av penger og arbeid til å løse en rekke
sosiale oppgaver, vil en for neste landsmøte
ta opp til behandling forslag om en vesent
lig kontingentforhøyelse. Forslaget skal
være et uttrykk for styrets ønske om at året
1966 skal representere et tideverv i det
gjensidige forhold mellom de døve og det
samfu nn de har et klart krav på å være
integrert i.

Oppdrag til Døves Trykkeri Als fra
statsinstitusjoner.

Vedtak: Norske Døves Landsforbund ret
ter en henstilling til Statens Trykningskon
tor om å medvirke til at Døves Trykkeri Als
får anledning til å gi Staten tilbud på trykk
arbeider.

Søknad til Hjelpestikker.
Vedtak: Styret vedtok at det sendes søk

nad til institusjonen Hjelpestikkerom bygge
tilskudd til Narvebråten kurssenterfor døve.

Tegningerfor Narvebråten kurs-senter.
En drøftet de første tegninger som forelå

fra arkitekt Tallaksens hånd.

l'IIIIIIiEil•••I:;!~II'.iilll!!II:,i!!1111
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MYE SPORT?

Enkelte vil nok undre seg over at det er
hele 5 sider sport i dette nummer, mot nor
malt 3 sider. - Dette kommer av at det var
så lite sport i forrige nr. at vi må ta det
igjen, av hensyn til sportsfolkene. Red.

Vedtak: Styret synes de foreliggende teg
ninger danner et godt grunnlag for det
videre arbeidet. Breiteig pålegges sammen
med arkitekten å la arbeidet gå til prosjek
tering samtidig som arbeidet med å ordne
finansieringen fortsettes.

Så gikk Olsen bort til Vestbanen
for å ta toget, Hansen gikk ombord
i den populære «Louise Il» som seilte
utover fjorden, og Pettersen tok
bussen fra Ankertorget.

Et par timer senere var alle tre
nådd fram til det oppgitte bestem
melsessted, men da var de flere mil
fjernet fra hverandre!

Hvor reiste de hen?

De fleste døve er flinke bilkjørere.
Men også i år vil de ha oppdaget
mange dyr som er blitt overkjørt på
veiene; katter, rever, men mest 
pinnsvin.

Pinnsvinet er fra naturens hånd
aller best beskyttet mot sin fiender.
De skarpe, harde piggene er et ut
merket vern. Pinnsvinet føler seg
trygg under sin pigg-kledning. Når
faren nærmer seg, ruller det seg sam
men, og alle angripere gir opp over
for denne kulen av pigger. Når faren
er over; dyrets skarpe hørsel og fine
nese forteller det, spaserer pinn
svinet fornøyd videre.

Pinnsvinet er et meget nyttig dyr.
Det er en dyktig musejeger. Det
jager også den farlige grevlingen,
som utretter stor skade.

Hvorfor må så mange pinnsvin
omkomme under de hurtige bilene
på veiene våre? - Pinnsvinet er et
godtroende dyr og har ingen angst
for fiender. Det gir ikke akt på bile·
ne, men her nytter piggene ikke. De
beskytter ikke mot de harde gummi
ringene fra de store laste- og person
vognene.

Også kattene er i stor fare på
veiene. Kattene har nesten ingen
fiender, de beveger seg hurtig og
behendig. De elsker friheten, de lar
seg ikke lede i bånd slik som den
hengivne, trofaste hunden. Kattene
er frie dyr, og forblir trofast mot
huset, hagen og sitt jaktområde.
De flytter ikke om bonden selger
garden og slår seg ned et annet sted.
Og[å tallrike katter dør på veiene.
De ser seg ikke for, sikrer seg ikke
mot farer, vet ikke av farer.

Da er det annerledes med hundene.
De iakttar engstelig gater og veier,
og løper ikke så lettsindig over kjøre
banen.

Natur og teknikk blir fiender.
Hvor hurtig jordens ytre forand

rer seg under teknikkens innflytelse!

Pinnsvin og katter
ofre for teknikken

i j imarq ats!a.l
aa :iNifIH ifIa ifITlflJIS HOAH

Forsinket
JULEKNASK

FISKEN I VANNET

Hvis du slipper en fisk som veier
et kilo ned i et akvarium som veier
ti kilo (kar og vann tilsammen), hvor
mye veier da akvariet med fisken i?
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HVOR SKULLE DE HEN?

Olsen, Hansen og Pettersen sto
nede på Solplassen i Oslo og sa farvel
til hverandre. En felles venn kom
bort til dem og spurte hvor de skulle
reise hen. Alle tre oppga ett og sam·
me bestemmelsessted.

John Vigrestad
Rolf Hansen
A/b. Breiteig

E.Ohna
H. Greftegreff T.Gisho/t

T. Ropeid

Uføregodtgjørelse til døve.
En drøftet den invaliditetsytelse som Dan

marks døve fra 1966 på nærmere bestemte
vilkår får fra Staten.

Vedtak: Materiale om dette spørsmål inn
hentes fra Danmark. A.U. pålegges å under
søke hvorledes mulighetene for en tilsva
rende ord ning kan ligge til rette her i Norge.

Ny kommisjonær
i Bergens~området:
Marta Sygnestveit

Ekstra skatteklassefradrag.
Vedtak: En ber Landsnemnda for yrkes

valghemmete se nærmere på det forhold at
døve og andre grupper av uføre etter fylte
70 år mister det ekstra skatteklassefradrag
de tidligere har hatt i forhold til ikke uføre.

I mange år passet Nils Gjerstad godt på
«Tegn og Tale»s abonnenter i Bergens
området. Han hadde god orden på sitt
kartotek, og ved hans bortgang nylig var
det lett å konstatere at abonnentene i dette
området var godt 11 jour med innbetalingen

av blad kontingenten.
Bladet har nå truffet avtale med frøken

Marta Sygnestveit (forlovet med Toralf
Ringsø) om at hun fra 1. januar 1967 overtar
kommisjonærjobben for Bergens-området.
Vi har følelsen av at bladet her har gjort et
lykkelig valg, og vi ber nå abonnentene i

Bergens-området om å ta vel imot henne
når hun ber om innbetaling av skyldig kon
tingent. Ja, vi vil gå enda litt lenger: Vent
ikke til hun kommer til dere, men gå selv
til henne og be om å få betale kontingenten.

Velkommen, Marta - og lykke til med

jobben!
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Dickens og de døve
Av Pat Abrahams, England

For de fleste litteraturelskere er
en jul uten Dickens' «Christmas Ca
rol» eller «Pickwick Papers» .- like
utenkelig som pudding utenkorin
ter og rosiner. Leser man DiCkens'
beSkrivelse av den engelske julen i
julehefter og tidsskrifter,. kan man
i blant undre seg på om det likevel
ikke er Dickens som gjennom sin
ærbødige måte å skildre julen på,
nettopp har skapt den spesielle
engelske julen. Det som jeg nå vil
skrive om hører imidlertid slett ikke
til julehelgen, men til Dickens' inn
stilling til de fysisk svake mennesker
og ganske spesielt til døve mennes
ker.

De døve er blitt lite realistisk be
handlet i litteraturen. I bok etter
bok fra «Jane Eyre» til «The Rosary»
(begge er bestsellere for tiden) har
man på det mest tårepersende sett
behandlet blinde menneskers pro
blemer, og disse mennesker er fram
stilt med et slags romantisk skjær om
kring sin lidende person. I de få
bøkene som er skrevet om døve er
de stort sett behandlet nokså sym
patisk. Hvis man f. eks. tar for seg
Carson McCullers' «The heart is a
lonely hunter» har karakteren blitt
framstilt så fantastisk at den er blitt
uvirkelig. Forfatteren har forsøkt å
framstille en tilstand som er umulig
å beskrive uten at en selv har opp
levd den. Man kunne ønske at døve
mennesker ble skildret som vanlige
mennesker og ikke som stumme
monstre eller fryktelige skrekkfigu
rer i ødslige avkroker. Et kjært
tema i litteraturen er jo selvsagt den
gamle døve damen i vitneboksen,
som til stadighet svarer feil på dom
merens spørsmål, noe som alltid
vekker munterhet blant tilhørerne.
Samme tåpelige spøk kan de blinde
bli utsatt for. Jeg tenker på en bok
jeg har lest, som i fullt alvor beskrev
en bZind detektivs virksomhet. I
Charles Dikens' arbeider finnes en
god del unødig sentimentalitet. Iste
denfor å la et fullt livsfriskt menneske
leve, lar Dickens henne avgå ved
døden, bare for å få fornøyelsen av
å kunne male ut beskrivelsen aven
praktfull dødsscene. Leserne på den
tiden ville gjerne få anledning til å
felle en tåre - det hørte nå engang
den viktorianske stilen til. I dag for-

langer vi en mere satirisk skrivemåte.
Dickens' sentimentale scener forfeiler
sjelden sin hensikt. Selv må jeg alltid
ha et stort lommetørkle for hånden
når jeg leser om Paul Dombeys' død
eller Lille Nell og Dora i «David
Copperfield». Hvis Dickens innstil
ling til de handikapte mennesker var
ren og skjær sentimentalitet, hadde
han neppe kostet på seg anstrengel
sen med å skrive om disse me~neske

ne. Det er hans virkelige interesse og
hans fine iakttakelsesevne som gjør
hans skikkelser så menneskelige og
levende. Vi kan se dette på den
måten han skildrer den blinde piken
i «The Cricket on the hearth». Hun
har i mange år levet i troen på at
familien er velberget og at faren har
et bra arbeid, og har ingen anelse om
at de lever i fattigdom og elendighet.
Faren hadde av ren velmenthet ført
piken bak lyset, men sannheten om
deres virkelige liv kommer litt etter
hvert til pikens kjennskap, og hun
utbryter fortvilet: «A, hvorfor gjorde
du dette? Hvorfor fylte du mitt
hjerte med kjærlighet, som du nå
river ifra meg? O, Gud, så blind jeg
er. Så ensom og hjelpeløs!» Men da
det går opp for henne at farens svik
hadde sin årsak i en misforstått
kjærlighet, tilgir hun ham og kjenner
i stedet en stor takknemlighet over
å ha fått vite sannheten. «Det er som
om jeg har fått synet tilbake! Jeg
har vært blind, men nå er det
som øynene mine er åpnet. Først nå
har jeg lært min far å kjenne og hans
store kjærlighet til meg!»

Fikk De tårer i øyenkroken, da De
leste dette? Kanskje var det et slett
eksempel på Dickens' usentimentali
tet, men det viser hvor vanskelig
det er for den handikapte klart å
oppfatte sin egen situasjon. Vi kan
ta et annet eksempel fra «Doll's
Dressmaker», der vi merker oss
hvordan krøplingen, et barn, en
pike, eller hva vi nå skal kalle det 
betrakter sin omgivelse. Noen spør
henne: «Er du ensom hele dagen?
Kommer aldri naboenes barn og
leker med deg?» Det lille vesenet
utstøter et skingrende skrik, som
om ordene traff henne lik et piske
slag. «Snakk ikke om barn! Jeg av
skyr barn. Jeg kjenner deres påhitt
og grusomme knep. Alltid springer

de rundt og slåss - jeg kjenner til
det - og det er ikke alt. De roper
stadig ondskapsfulle ting i nøkle
hullet og hermer etter meg, så snart
jeg snur ryggen til. Og det skal jeg
si Dem, at jeg skal straffe dem en
vakker dag og låse dem inne i kirken
nede ved torget. Der finnes svarte
dører, som leder ned til svarte, mørke
veIv, og dit skal jeg tvinge dem alle
sammen og siden låse døren for dem.
Og gjennom nøklehullet skal jeg
blåse pepper som svir i øynene og
nesen på dem, og når de vrir seg i
smerte og ubehag, skal jeg håne dem
gjennom nøkkelhullet. Akkurat som
de gjør det med meg.»

Når vi leser dette kan vi være
takknemlige for at liknende grusom
heter ikke er så vanlige i dag, selv
om vi må erkjenne at en hel del
tankeløshet ennå finnes. Dickens for
søker å få oss til å forstå at selv den
styggeste krøpling har menneskelige
følelser, og et godt eksempel på dette
fant jeg i «David Copperfield», der
Dickens skildrer frøken Mowcher,
den lille dvergen, og hennes store
sorg over at Emely løper sin vei med
Steerforth. På Davids overraskelse
over at hun blir så trist, svarer hun:
«Ja slik et det bestandig, når et lite
vesen som jeg uttrykker en naturlig
følelse. Alle blir overrasket, alle dere
tankeløse unge mennesker, vakre og
velvokste ... Jeg har arbeidet hos
min søster og min bror i alle disse
lange årene, arbeidet hardt, Mr.
Copperfield, hver eneste dag. Jeg må
jo leve, og jeg klager ikke. Det fins
så mange tankeløse, stygge mennes
ker som gjør narr av meg og det
fantes ingenting annet tilbake for
meg enn å håne meg selv og hate
alle dem som har gjort meg slik - hvis
jeg virkelig skulle bry meg om hva
de sier om meg. Men jeg vil være
glad og derfor overser jeg alt dette,
jeg grubler ikke over det som kunne
vært annerledes. Det er best både
for meg selv og for andre. Hvis dere
vil behandle meg som et leketøy,
dere kjemper, vær iallfall snill mot
meg. Og ta dette råd fra en kvinne,
som riktignok bare er tre fot lang:
Bland ikke legemlige skrøpeligheter
sammen med det et slikt menneske
har av følelser. Tro meg, det er abso
lutt ingen grunn til å gjøre det!»
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Vil De være med til Warzawa i august?
I forbindelse med den femte verdenskongress for døve, som hol

des i Warzava i Polen fra 10. til 17. august 1967, planlegger Norske
Døves Landsforbund en billig flyreise. Den blir aktuell bare dersom
et tilstrekkelig antall deltakere melder seg (44 stk.) Avreise Oslo
9. august morgen. - Avreise Warzava 18. august aften. Flytiden
hver vei er 3 %time.

Prisen tur-retur Fornebu/Warzava blir kr. ,600.-.. Her er in
kludert lufthavnavgift og forsikring. (Til sammenlikning kan opp
lyses at vanlig flyreise samme strekning koster kr. 1206.-). - Ett
måltid hver vei er med i den oppgitte pris. Bussreisen til og fra
flyplass betales av deltakerne.

Prisen blir så lav som kr. 600.- fordi vi her regner med charter
fly, og betingelsen er da at vi klarer å få med 44 deltakere som
reiser sammen begge veier.

Innmeldingsfristen settes til 1. mars 1967. - Kr. 100.- betales
ved innmelding. Resten, kr. 500.- ,betales innen 1. juli 1967 til
Norske Døves Landsforbund. Pengene kan betales til bankgiro
nr. 1030/943 eller til postgiro nr. 706 69.

Etter 31. mai 1967 kan vi ikke godta avbestillinger uten at det
skaffes ny deltaker istedenfor.

Vi vil gjerne ha oversikt så tidlig som mulig, og alle som et:
interessert i å reise, bør ta kontakt med forbundskontoret så snar't
som mulig. De vil deretter få tilsendt innmeldingsblankett sanit
opplysninger om selve kongressarrangementet. Dette står for øvrig
fyldig omtalt i Tegn og Tale nr. 16 - 1966.

Altså: Er De interessert, så skriv snarest mulig til Norske Døves
Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen.

Jeg har alltid hatt en følelse av
at Dickens har nært en ganske spe
siell sympati for de døve, men når
jeg nå skal forsøke å trekke fram
eksempler på dette fra hans bøker,
er jeg ikke istand til å finne så mange
døve figurer fra hans verk. Det finnes
selvfølgelig den døve og blinde piken
Laura Bridgeman i <<American No
tes» og den lille døvstumme piken
Caddy i «Bleak House» og så har vi
den gamle damen i «Pickwick», hvis
døvhet egentlig er et utslag av hen
nes verdighet. Det er hennes våpen
mot sine omgivelser, når hun er i
dårlig humør og vil verge seg. Den
beste framstilling av et døvt men
neske er Wemmick's gamle far i
«Great Expectations» og den egent
lige foranledning til at jeg forsøkte
meg på å utrede Dickens innstilling
til de døve. Wemmick er en respekt
inngytende kontorsjef på et advo
katkontor, men i sitt hjem viser han
seg fra en helt annen side, den opp
ofrende og uendelig forståelsesfulle
sønnen til en døv gammel mann, som
han helt enkelt kaller for gamlingen.
Hvis man skal være helt ærlig så må
man kunne påstå at det egentlig
ikke er noe behov for den døve
mannen i boken. Wemmicks myke
trekk kunne like gjerne ha kommet
fram på annen måte - han kunne
like gjerne ha puslet om sine gamle
hørende foreldre. Og likevel opp~

holder Dickens seg nettopp ved den
døve faren i scene etter scene. Vi
møter ham når han sitter framfor
peisen, en gammel mann, vennlig og
velbefinnende og fullstendig døv.

Slik går det til da Wemmick skal
presentere ham for Mr. Pip: «Dette
er Mr. Pip, far. Jeg skulle ønske du
kunne høre navnet hans.» Wemmick
snur seg til Pip. «Vær så snill og nikk
til ham. Bare nikk til ham av og til;
han liker det.»

«Sønnen min har en bra stillin/f»,
roper den gamle mannen, mens Pip
nikker alt han orker.

«Du er virkelig henrykt for mitt
arbeid, ikke sant far? Her får du
et nikk av Mr. Pip, og her ett til.»
Wemmicks harde trekk mykner når
han betrakter sin far og han opp
fordrer Mr. Pip flere ganger at han
ikke må bli trøtt av å nikke til den
gamle.

Hver gang den gamle mannen
kommer inn i handlingen, stanser
Dickens gjerne opp ved en del prak
tiske detaljer, som er til oppmunt
ring for den døve.Wemmick har lagd
en fornøyelig innretning på veg
gen av små trebiter, som ramler
ned hver gang noen trykker på

dørklokken. På en liten trebit sto
teksten «John». Den gamle tittet på
Mr. Pip og ropte glad: «Det betyr,
at min sønrr er kommet hjem!» W em
mick var selv meget fornøyd med,
sin oppfinnelse og mente at den var
både nyttig og morsom for far hans,
som på denne måten ikke kjente seg
så veldig utenfor.

Mr. Pip møtte den gamle døve
mannen mange ganger, men hans
«samtale» begrenset seg bare til iher
dige nikkinger. Pip undret ofte på
om han kunne være godt informert
om Wemmicks arbeidsgiver, Mr.
Jaggers, den fryktede advokaten, og
ropte navnet til den gamle så høyt
han maktet. Han ble fullstendig for
virret over den reaksjonen den gamle
viste. Denne lo høyt og hjertelig og
svarte: «De har kanskje aldeles rett
i det». Pip forsto slett ikke hva han
mente med dette svaret og funderte
meget over hvordan den gamle
hadde oppfattet hans enkle spørs
mål. Trodde han kanskje det var
en slags lystig spøk han hadde kom
met med? Pip kunne ikke bare sitte
slik time etter time og bare nikke,
så han forsøkte med en liten samtale.
Han visste at den gamle hadde arbei-

det hele sitt liv i et vinutsalg og han
lyktes til slutt å få den gamle til å
forstå at han skulle fortelle noe om
sitt arbeid der. Men svaret han fikk
på spørsmålet ble minst like forvir
rende. «Nei, det er ikke så lett når
man har et så vanskelig lyte. Jeg
hører jo så dårlig. Sønnen min har
tatt hånd om meg og arbeidet opp
dette vakre stedet. Men for å gå
tilbake til det som De Sa», fortsatte
den gamle mannen, og han lo hjerte
lig igjen, «det er som jeg sa, man kan
aldri være sikker, De har kanskje
aldeles rett i det De sa.»

Vi kan ikke la være å smile og vi
kan ikke la være å bli rørt, når vi
leser denne skildring av et døvt
menneske som blir så fullstendig ute
stengt. ved sitt handikap. I vår tid
kan mange døve, som har fått sin
hørsel nedsatt med alderen, bli hjul
pet ved høreapparat, men på Dickens
tid fantes ikke denne muligheten for
gamle døve mennesker. Omgivelsens
kjærlighetsfulle omtanke var deres
eneste trøst. Et vennlig nikk og et
smil brøt deres isolasjon og over
skygget de misforståelser som opp
sto. Jeg er så glad over at Dickens
forsto nettopp dette.
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TENDEN

har passert de 50

rekruttering, og de beste svømmerne
er blitt for «gamle». (Selv f. eks. en
23-25-åring kan ikke hevde seg i
hard konkurransesvømming.)

- Hva har du å si om Trondheims
resultater i svømming?

- Jeg setter selvfølgelig stor pris
på at Trondheims døve er blitt in
teressert i å dyrke svømmesporten.
Derfra kan vi sikkert få meget bedre
resultater, bare de tar mere regel
messig trening, og dette vil glede oss
alle meget.

- Har du noen tro på mere fram
gang for norsk idrett og større re
kruttering i lagene?

- Ja, uten tvil. Jeg synes at lagene
arbeider meget godt, men det vil bli
meget større framgang hvis lags
styrene eller oppmennene kan få
mere tid til å arbeide og organisere
årlige konkurranser i fri-idrett, ski
o.a. for døveskolebarna, og ta seg
godt av dem etter at de er blitt 13-14
år gamle. Dette avhenger også av
mere samarbeid og interesse fra sko
lenes side, samt mere støtte fra for
bundet.

- Hva mener du om å ta opp flere
idrettsgrener blant døve?

- Jeg mener at døve piker og gut
ter må få lov å dyrke den idrett som
de liker, og som de får mest glede
av. Men på den annen side, om
Norge skal hevde seg godt inter
nasjonalt, bør vi vel ofre mere tid
og arbeid på de individuelle idret
tene, så som fri-idrett, ski og lik
nende.

- Største norsk bragd?
- Jeg synes at mange norske id-

rettsfolk har gjort meget god inn
sats i internasjonale stevner for døve.
Det var meget morsomt å være
nordmann de gangene Norge ble
beste nasjon på ski i døves VM, ikke
minst i Sveits i 1959 med norsk
tredobbel seier i slalåm, og meget
annet. Men uten forkleinelse for de
andre, vil jeg framheve spesielt
Reidar Brendens strålende og ufor
glemmelige prestasjon i 1500 m løp
i Helsingfors 1961. Han kom med
en kanonspurt fra siste sving og tok
igjen og slo russeren på målstreken
og erobret gullmedaljen. Mange av
de norske tilstedeværende gråt av
glede. Også Hans Lies flotte og ene
stående bragd i utfor i Sveits i 1959.

- Hvordan står det til med NDI's
økonomi?

- Ikke noe å rope hurra for, dess
verre. Med tanke på mere støtte til
treningssamlinger (instruktører med
regnet) o.a. søkte vi om forhøyet
årsbidrag fra kr. 10.000 til kr. 22.000
fra Norges Idrettsforbund. Nå har

- I London i 1935. Det var en stor
opplevelse for meg som 18-åring å
klare å ta gullmedaljen på ny ver
densrekord.

- Du innehar fremdeles den eldste
verdensrekord for døve, i 100 yards
ryggsvømming, hadde du mange
godkjente døves verdensrekorder?

- Denne yard-øvelsen er ikke noe
å snakke om, siden den brukes så
sjelden. Jeg startet bare en gang i
den øvelsen. Hadde dessverre ikke
så mange godkjente rekorder. Jeg
brukte bedre tid enn gjeldende ver
densrekord mange ganger, men de
ble ikke godkjent fordi jeg startet
for hørende-klubb. Det som jeg synes
er mest morsomt, er at Norge klarte
å sette døves verdensrekord i lag
svømming 4 ganger. Vi manglet
lenge en fjerdemann tillagsvømming
(4 x 100 og 4 x 200). Noe over et
år før døves VM i Stockholm i 1939
fant jeg på Skådalen en fjortenåring,
Thore Eek, som viste lovende anlegg
i svømming. Vi trente ham og pas
set på ham hver eneste treningsdag
med resultatet: Norge tok gull
medalje i 4xl00 m i Stockholm,
utenom sølvmedalje i 3xl00 m med
ley.

- Det har vært stille med svøm
mesporten lenge her, hva er årsaken?

- Dessverre, siden sist Norge klar
te, såvidt, å bli beste nasjon i svøm
ming ved Nordisk DM i Stockholm i
1947, har svømmeinteressen sunket
meget. Det kom av at vi manglet

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

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

- Når begynte du som konkur
ransesvømmer ?

- 14 Y2 år, jeg startet for Oslo
Kappsvømmingsklubb. Var med i en
rekke skolemesterskap og junior
mesterskap, hvor jeg fikk flere første
premier. Du kan tro jeg var meget
kry av å se mitt navn i avisene.

- Var du med i Norgesmesterskap
i svømming (for hørende)?

- Ja, jeg var med, 3 ganger fina
list i senior i 100 m ryggsvømming,
med en bronsemedalje som beste re
sultat, i 1934, 17 år gammel. En
gang finalist også i vannpolo, tapte
etter hard kamp med ekstraomgan
ger.

- Når ble du døves verdensmester
for første gang?

Som omtalt i Tegn og TaZe nr. 21,
fyZte formannen i Norges Døve
Idrettsforbund, FridtjofM. Tenden,
50 år 22. desember. Vi har i den
anledning tatt en prat med ham.

Tenden er tvers igjennom en fri
luftsmann og sportsmann, og som
siste «bragd» klarte han i år å ta
Skiforeningens distansemerke i gull,
fordi han gikk nesten 600 km i løpet
av siste vintersesong, for det meste
på søndagene og fri-lørdagene.

Han er Oslo-gutt på sin hals, og
meget kjent som svømmer og idretts
leder, både nasjonalt og internasjo
nalt. I anledning av hans 50 års dag
stiller vi ham noen spørsmål:
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vi fått tilsagn om kr. 15.000 - dvs.
kr. 5.000 mere enn før. Det er jo
bedre enn ingenting, men for å få
nok penger til Norges deltakelse i
døves VM på ski i 1967, har vi måttet
sende ut tiggerbrev nå.

*

Alle vi innen norsk døveidrett
sender Tenden vår hjerteligste hilsen
i anledning de 50 år.

Red. T. W.C.

Fri-idrettsserien 1967
1. OSLO
1. Roar Pedersen I.u/t. 2.93 555
2. T. Christiansen, I. u/to 2.78 463
3. Gunnar Kvitvær, I. u/to 2.72 426
4. Gunnar Kvitvær h. u/to 1.35 417
5. T. Christiansen h. u/to 1.35 417
6. Arne Stenberg I. u/to 2.62 364
7. Roar Pedersen h. u/to 1.30 353
8. Henry Lillejord h. u/to 1.30 353
9. Arne Stenberg, h. u/to 1.25 288

10. Jan Thomassen h. u/to 1.25. . . . . . .. 288
11. Egil Haugen I. u/to 2.39 218
12. Rolf Johansen, I. u/to 2.36 199
13. Gunder Søvik I. u/to 2.34 186
14. RolfSmenes h. u/t.1.15 155
15. Rolf Smenes I. u/to 2.19 . . . . . . . . .. 87

4.689

ØST-TYSKLAND

Ved et fri-idrettsstevne i Karl Marx-Stadt
ble det notert noen fine resultater. Bernd
Seidel, Dresden, løp 100 m på 11.2, Frank
Kegler, Dresden, nådde 1.90 i høyde, Seidel
løp 200 m på 22.9 og Glinther Aavalt fikk
52.2 på 400 m.

Srømmeserien 1967
1. OSLO
1. Jeanne Mehlum 50 m rygg 44.8 265
2. R. Brenden 50 m bryst 44.0 233
3. J. Zlickerman 50 m bryst 44.6 215
4. Jeanne Mehlum 50 m bryst 53.7 .. 170
5. J. Zlickermann 50 m fri 37.9 112
5. Fr. Tenden 50 m rygg 43.8 112
7. Fr. Tenden 50 m fri 38.0 109
8. T. Christiansen 50 m bryst 49.2 .. 101
9. Anne Gloslie 50 m bryst 58.5 70

10. E. Mehlum 50 m fri 39.5 69
11. R. Brenden 50 m fri 40.9 35
12. E. Mehlum 50 m bryst 53.2 21
13. A. Stenberg 50 m bryst 54.2. . . . . . 2

1.514
2. TRONDHEIM
1. Ingolf Rønning 50 m bryst 48.3 120
2. Kåre Jakola 50 m bryst 49.3 99
3. Jon Stokvi k 50 m bryst 51.4 . . . . .. 57
4. I. Rønning 1500 m bryst 4.11.0 .... 47
5. K. Elvebakke 50 m bryst 53.6. . . .. 13
6. Geir Jensen 50 m bryst 53.8 . . . . . . 9

345

Denne serien er bare rent foreløpig.
Red.

Korrespondanse-DM
i fri-id rett 1966
100 m: B. Gunnerud, Dr 11.2
200 m: B. Gunnerud, Dr 23.4
400 m: B. Gunnerud, Dr. 53.0
800 m: R. Brenden, Oslo .. 2.05.2

1500 m: R. Brenden, Oslo .. 4.06.0
5000 m: R. Brenden, Oslo . 15.38.0

Lengde: B. Gunnerud, Dr 6.17
Høyde: B. Gunnerud, Dr. 1.68
Tresteg: T. Christiansen, Oslo 12.62

Kule: O. Garberg, Trondh. 12.27
Diskos: O. Garberg, Trondh. 36.76
Spyd: J. Olsen, Hamar ... 47.00

EM I HANDBALL 1967
Sverige skal arrangere EM i

håndball, som finner sted i Jon
koping, 18.-19. mars 1967. Delta
kerne vil også her få 3-4 dagers
gratis opphold. Det drives endel
håndball i noen av våre klubber,
og spørsmålet blir om våre hånd
ballspillere kan bli gode nok, så NDI
kan la seg representere ved dette
EM i håndball.

A.H.

• Kjenner De FLOm-følelsen? Hemmeligheten ved nOlo: 
- det er virkelig en opplev-
else! En bølge av kjølig for-

Veil. priser fra
kr. 3.00 til kr. 9,40.
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NORDISK FRI-IDRETTSSERIE 1966:

2. NORGE
Løp
Reidar Brenden 3.000 m 8.41.8. . . . . . . . . . . . . . .. 829
Reidar Brenden 3.000 m hinder 9.34.1 817
Reidar Brenden 1.500 m 4.06.0. . . . . . . . . . . . . . .. 767
Bjarne Gunnerud 100 m 11.2 756
Bjarne Gunnerud 400 m hekk 59.6 711
Per Chr. Larsen 100 m 11.4 710

Takket være sin større bredde og jevnere resultater
ble Finland igjen best i nordisk fri-idrettsserie 1966.
Men Finlands døveidrettsforbund (Suomen Kuurojen
Urheiluliitto) har ca. 900 medlemmer eller nesten tre
ganger så mange som Norges Døve-Idrettsforbund.

Norge fikk imidlertid de 3 resultater i denne serien
som ga høyest poeng, ved Brenden og Garberg. For
å nå helt til topps i serien, må Norge få større bredde
blant sine idrettsgutter.

Vi har jo flere gode toppfolk, men det hjelper lite
når en og samme idrettsmann kun kan få med 3 resul
tater i serien. Ellers var poengsummen samlet for
serien mindre enn i 1965. Finland gikk tilbake med 242
poeng, Norge med 573 og Sverige med 674, mens Dan
mark økte med 187 poeng. Fortsetter danskene som
de gjør, så varer det ikke lenge før de er på høyde med
Sverige.

Bemerkelsesverdig er at svensken Bo Goran Hen
rikssons nye verdensrekord i kule «bare» gir 773 poeng.
Han må finne seg i å havne nede på 9. plass i -indivi
duell plassering i poeng etter enkeltresultatene.

Anders Haukedalen.
1. FINLAND
Løp
EeroViitakangas 3.000 m 8.47.8 805
Pauli Savolainen 3.000 m 8.48.2 . . . . . . . . . . . . . .. 804
Kalevi Kuningas 10.000 m 32.12.4 804
Pauli Savolainen 3.000 m hinder 9.47.0 777
Eero Viitakangas 1.500 m 4.06.7 762
Eero Yitakangas 800 m 1.59.6 755
Kalevi Kuningas 3.000 m 9.01.2 755
om Lehti 800 m 1.59.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 752

Sum 6.214
Hopp
Eero Saarikoski tresteg 14.12 792
Tapio Laine lengde 6.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 701
Eero Saarikoski lengde 6.41. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 695
Pertti Mikkola lengde 6.39. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 690
Paavo Saarikoski tresteg 13.06 " _. . . . . . . . . . .. 682
Paavo Saarikoski lengde 6.27 . . . . . . . . . . . . . . . .. 664

Sum 4.224
Kast
Simo Kujala spyd 57.38 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 729
Olavi Kaisanlahti kule 13.95 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 725
Ossi Ottela kule 13.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 696
Eero Saarikoski spyd 50.33 637
Pentti Johansson spyd 49.85 631
Ossi Ottela diskos 36.39 613

Sum 4.031
Tilsammen 14.469 poeng

\

4. DANMARK
Løp
Klaus Pedersen 100 m 11.6 665
Benny Pedersen 100 m 11.7 643
Ole Faustrup 100 m 12.0 580
Klaus Pedersen 200 m 24.8 573
Willy Pedersen 200 m 25.0 556
Kjeld Rasmussen 1.000 m 2.52.8 . . . . . . . .. 552
Willy Pedersen 400 m 56.6 544
Kjeld Rasmussen 800 m 2.14.2 529

Sum 4.642
Hopp
Ole Artmann lengde 6.11 628
Klaus Pedersen lengde 6.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 624
Finn Nielsen lengde 5.77 553
Ole Faustrup høyde 1.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 550
Erling Pedersen høyde 1.65. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 540
Jørgen.Balle Jensen høyde 1.60 493

Sum 3.388

3. SVERIGE
Løp
Lars Ake Andersson 5.000 m 17.02.8 601
Lars Ake Andersson 1.500 m 4.33.6 . . . . . . . . . . .. 566
John Erik Sivervall 400 m 55.4 588
Lennart Jonsson 100 m 12.1 560
Leif Strang 100 m 12.1 560
Leif Strandberg 100 m 12.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 540
Goran Persson 100 m 12.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 540
Ove Brodin 200 m 25.3 531

Sum 4.486
Hopp
Stefan Fransson tresteg 12.51 624
Leif Strang lengde 5.83 566
Leif Strang stav 3.10 558
Lennart Jonsson lengde 5.78 , 555
Lennart Jonsson høyde 1.65 540
Willy Vanerskar lengde 5.71 539

Sum 3.382
Kast
Bo-Goran Henriksson kule 14.74 773
Anders Nordell kule 12.75 649
Anders Nordell diskos 37.94 644
Bo-Goran Henriksson diskos 37.81 642
Ingemar Berg spyd 48.62 614
Jan Gummesson spyd 45.90 576

Sum 3.898
Tilsammen 11.766 poeng

Bjørn Myran 3.000 m 9.14.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 709
Per Chr. Larsen 200 m 23.5 691

Sum 5.990
Hopp
Bjarne Gunnerud lengde 6.17 . . . . . . . . . . . . . . . .. 642
Tore Christiansen tresteg 12.62 635
Gunnar Kvitvær tresteg 12.40 612
Erik Johansen lengde 6.01 606
Walther Pedersen tresteg 12.32 603
Kjell Fiskergård lengde 5.96 595

Sum 3.693
Kast
Olaf Garberg slegge 51.06 818
Olaf Garberg diskos 36.76 620
Olaf Garberg kule 12.27 617
Johnny Olsen spyd 47.00 592
Kåre Johansen spyd 46.94 591
Brynjulf Dammen spyd 46.06 . . . . . . . . . . . . . . . .. 579

Sum 3.817
Tilsammen 13.500 poeng

sei ret igjen
«evig» toer

Fi nland
Norge
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STAVANGER

S.D.I.F.'s ARSMØTE

Møtet ble åpnet av formannen
Arnulf Pedersen. Sakslisten ble opp
lest og godkjent uten bemerkning.
Til møteleder ble formannen valgt.
Referent ble Karsten Samuelsen.

Årsberetning ble opplest av sekre
tæren. I alt har vi hatt 5 styremøter
og behandlet 26 saker, samt et møte
med sjakklubben om samarbeid. I
vintersport har det vært et fint år,
klubbens beste år. To skiløpere,
Gunvald Gjedrem og Arnulf Peder
sen, tok i alt 5 medaljer; 2 sølv og
3 bronse, ved DM på ski på Voss.
En fin prestasjon og bare lovord
fra andre kanter. Ikke bare det, disse
to er uttatt til trenings13amling på
Døvehytta i Oslo. På døvehytta
«Kongshaug» har det vært virksom
het i vår, med arbeid på idretts
plassen, og bulldozer har vært der
og ryddet banen,..bare sten skal bæres
vekk, og vi håper at banen kan tas i
bruk allerede neste vår. I alt har vi
fått 1.300 kr. i bidrag og gaver: Av
døveforeningen kr. 500, Rogaland
Idrettsplass kr. 300, en overraskelse
for oss, og disse pengene skal brukes
til ski-instruksjon og reiser for ski
løperne. Sist fikk vi 500 kr. fra det
kommunale idrettsutvalg, der vi
hadde søkt om et bidrag. Det ble
holdt en pakkefest i februar, i sam
arbeid med sjakklubben. Vi spilte
en klubbkamp mot sjakklubben, og
sistnevnte vant knepent 2-1. Det er
bare to som har vært aktive i ski
sport sist vinter, og vi ønsker at
nye ungdommer kommer snart og
driver sport.

Regnskapet ble opplest av kasse·
reren Kari Bjørheim og godkjent
med akklamasjon.

Innkomne forslag: Arnulf Peder
sen foreslo at foreningen meldte seg
inn i Rogaland Fri-Idrettskrets, for
på den måten å blåse liv i fri-idretten.
Etter en del debatt ble forslag fra
K. Samuelsen om at styret fikk full·

makt til å arbeide med saken og
melde seg inn om det fant det nød
vendig, vedtatt.

Valg: Formann: Gabriel Rafoss
(ny). Sekretær: Arnulf Pedersen
(gj.v.). Kasserer: Kari Bjørheim
(gj.v.). Styremedlemmer: Gunvald
Gjedrem og Lars Berge (gj.v.). Vara
menn: Håkon Hoff og Jørgen Klov
ning (gj.v.). Oppmann ski: Gunvald
Gjedrem (gj.v.). Representant til
ND!: A. Pedersen (gj.v.). Festkomi
te: Lars Berge (gj.v.). Hyttestyret:
Håkon Hoff, Gunhild Pedersen,
Lars Berge, Ann-Margrethe Rafoss,
Karsten Holmen. Varamann: Mag·
nus Teigen.

Formannen hevet så møtet, etter
at han hadde ønsket den nye for
mannen lykke til med arbeidet. Og
den nye takket den avgåtte forman-
nen for innsatsen. Ref. K.S.

BERGEN

Klubbmesterskapet ble avviklet
på Skansernyren i september og ok
tober. De fleste dagene var det dess
verre mye regn, men banen var i god
stand. Det var i alt 9 øvelser. Alfinn
Nordøy overrasket oss mest med sin
uventete seier i lengde. Resultatet
var ikke så godt, men han vant!
Dette va.r hans første konkurranse
ute på banen. Han har ikke mye
kjennskap til tilløp og sats osv.
Håper at han begynner å drive mer
med fri-idrett og så får vi se hvor
langt han kan nå til neste sesong.
100m
1. Pål Kjellid 12.3
2. Asle Karlsen 12.6
3. Bjarne Tømmerbakke 12.9
4. Svein I. Hansen 13.0
5. Knut Nilsen 13.4
Kule
1. Lars Herland 10.11
2. Torstein Bernås. . .. . .. 9.26
3. Torfinn Trondsen 8.89
4. Asle Karlsen. . . . . . . . . . . .. 8.43
5. Bjarne Tømmerbakke. .... 7.57
6. Pål Kjellid . . . . . . . . . . . . .. 6.60

BOOm
1. Pål Kjellid 2.14.9
2. Asle Karlsen 2.15.0
3. Knut Nilsen 2.26.6
4. Svein 1. Hansen 2.33.1
5. Alfinn Nordøy 2.57.0
Lengde
1. Alfinn Nordøy 5.44
2. Asle Karlsen 5.40
3. Pål Kjellid 5.27
4. Bjarne Tømmerbakke 5.12

400 m
1. Asle Karlsen 56.8
2. Pål Kjellid 57.7
3. Svein 1. Hansen. . . . . . . . . . . 63.2
4. Knut Nilsen 63.3
Høyde
1. Svein 1. Hansen 1.60
2. Pål Kjellid . . . . . . . . . . . . . . . 1.55
3. Torstein Bernås. . . . . . . . . . . 1.55
4. Bjarne Tømmerbakke 1.50
5. Asle Karlsen 1.46
Diskos
1. Svein Tømmerbakke 30.05
2. Lars Herland 25.88
3. Asle Karlsen. . . . . . . . . . . .. 25.85
4. Torstein Bernås. . . . . . . . .. 25.79
5. Bjarne Tømmerbakke 21.46
6. Arne Nesse 21.06
Spyd
1. Willy Johansen 44.06
2. Svein Tømmerbakke 39.74
3. Lars Herland 36.54
4. Bjarne Tømmerbakke 32.30
5. Torstein Bernås 31.41
6. Torfinn Trondsen 31.05
7. Asle Karlsen 30.30
8. Pål Kjellid . . . . . . . . . . . . .. 24.71
200m
1. Pål Kjellid 25.2
2. Asle Karlsen 25.2
3. Bjarne Tømmerbakke 27.4
4. Torfinn Trondsen 27.6
5. Svein Tømmerbakke 29.4

*

5-KAMP ble avholdt som klubb
mesterskap på Skansernyren, med
skiftende regnvær, og kaldt.

Asle Karlsen ble beste etter hard
kamp med Pål Kjellid. Ingen klarte
over 2.000 p. Oldboys-pokal (krus)

Kast
Ole Artmann diskos 38.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 663
Ole Artmann spyd 47.46 598
Svend H. Sørensen diskos 34.39 571
Svend H. Sørensen kule 11.45 562
Svend H. Sørensen spyd 41.61 .. . . . . . . . . . . . . .. 515
Ralph Bruun kule 9.90 453

Sum 3.362
Tilsammen 11.392 poeng

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN
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skal tilfalle den som klarer over
2.000 p. i 5-kamp 3 ganger.

Lykke til med 5-kamp i 1967!

1. Asle Karlsen 1.979 p.
2. Pål Kjellid 1.903 p.
3. Bjarne Tømmerbakke .. 1.763 p.
4. Torfinn Trondsen 1.420 p.
5. Svein Tømmerbakke 1.396 p.

o SLO

DØVES SPORTSKLUBBS
ARSMØTE

Døves Sportsklubb avholdt sitt
ordinære årsmøte 1. november. 40
medlemmer var til stede. Da det
ikke ble satt fram krav om dirigent,
ledet formannen selv møtet.

Forslag med diverse lovendringer
i forbindelse med spørsmålet om
klubben skulle bli en underavdeling
av De Døves Forening var satt opp
på sakslisten, men måtte utsettes
da det etter loven ikke val' tilstrek
kelig antall stemmeberettigete med
lemmer til stede.

Av innkomne forslag var det in
gen, slik at det til behandling kun
forelå årsberetning, regnskap og
budsjettforslag. Uten noen bemerk
ninger av betydning var det hele
over på under en time. Det så ut til
å bli et uvanlig kort årsmøte, men
da en gikk over til valg, tok dette
dobbelt så lang tid som årsmøtet
for øvrig. Både formann, nestfor
mann og sekretær sto for tur til å
tre ut av styret og ville gjerne ha
avløsning. Med tanke på klubbens
75 års jubileum neste år, ble det
imidlertid gitt sterkt uttrykk for at
en burde beholde styret mest mulig
uendret. Klubbens styre for 1966
1967 fikk etter dette følgende sam
mensetning:
Formann: Ola Svare (gj.v.)
Nestform. : T. Christiansen (ny)
Sekretær: Leif Åsen (gj.v.)
Kasserer: Kjell Nysted (gj.v.)
Styremedl. : H. Angeltvedt (gj.v.)

Varamenn: 1. Gunnar Iversen,
2. Harald Bølstad, og 3. Torstein
Ekerbakke.

Oppmenn: Fri-idrett: Tore Chris
tiansen (ny). Fotball: Henry Lille
jord (gj.v.). Kappgang: Eivind Heg
stad (gj.v.). Håndball: Benny Pers
son (ny). Ski: Gunnar Iversen. Al
pint: Kjell Larsen.

Revisorer: Bernt Kjølleberg og
Yngvar Olsen.

Valgkomite: Reidar Brenden og
Hans Jensen. Varamann Jarle Lid.
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Kontingent-innkrever: Astrid Sørlie.
Servering ved Sportsklubbens mø

ter: Gunnar Kvitvær og Botolf Myr
vold.

Festkomite ved 75 års jubileet:
Karin Jensen og Ola Svare. Kasserer
Torstein Ekerbakke.

Hytteutvalget: Formann: Harald
Bølstad. - Medarbeidere: Gunnar
Løvskeid, Arne Hansen sen., Kari
Dammen, og Magnhild Hansen. 
Varamann : Reidar Mathiesen. - Alle
gjenvalgt.

INNENDØRS

R. Pedersen, 2.93 1. ult.
24/11 : Treningsstevne innendørs

i høyde ult. på Fagerborg skole med
Oslo· Døve som arrangør. Bare døve
deltakere var til stede, og de fikk
prøve formen. Det ble ingen spen
ning. Gunnar Kvitvær ble best med
svake 1.35. Henry Lillejord klarte
tangering av sin pers. på 1.30.
Høyde ult.
1. Gunnar Kvitvær 1.35
2. Tore Christiansen 1.35
3. Roar Pedersen 1.30
4. Henry Lillejord 1.30
5. Arne Stenberg 1.25
6. Jan Thomassen 1.25
7. Rolf Smenes 1.15

1/12: Det ble igjen arrangert in
nendørsstevne, denne gang i lengde
ult. 9 deltakere, deriblant bare en
hørende, fra «Tjalve». Roar Pedersen
viste seg igjen sikker, som før gjen
nom årene, og ble best. Han virker
spenstig nok, og han holder på med
slalåmtrening nå for tiden, i håp
om å bli uttatt til VM for døve i
Tyskland.
Lengde ult.
1. Roar Pedersen 2.93
2. Trond Ajen, Tjalve 2.88
3. T. Christiansen 2.78
4. Gunnar Kvitvær 2.72
5. Arne Stenberg 2.62
6. Egil Haugen 2.39
7. Rolf Johansen 2.36
8. Gunder Søvik 2.34
6. Rolf Smenes 2.19

SVØMMING

De gamle er eldst
Oslo-Døve fikk arrangert klubb

stevne i svømming i det kommunale
bad 30. november. Begge kjønn var
representert, 7 menn og 2 damer.
Det ble fine resultater, takket være

de gamle. Men Joram Ztickermann,
som el' fra Israel, nå bosatt i Oslo,
synes å være en lovende svømmer.
Han ble best i 50 m fri. Hans bror,
Eitan, er like god, men var dess
verre sykemeldt. Han lover å komme
etter nyttår. Det morsomste var at
Einar Mehlum tok med seg kona og
alle barna og laget fine resultater.
Spesielt merket vi oss Jeanne Meh
lum, som var nesten like god som
Fr. Tenden i ryggsvømming, med
bare ett sekunds forskjell.
50 mfri - Herrer:
1. J. Ziickermann 37.9
2. Einar Mehlum 39.5
3. Rolf Smenes 46.9
4. Tore Christiansen 55.1
5. Per Mehlum 59.5
50 m bryst:
1. T. Christiansen 49.2
2. Einar Mehlum 53.2
3. J. Ztickermann 53.4
4. Arne Stenberg 54.2
5. Gunnar Kvitvær 57.7
6. Rolf Smenes 60.9
50 m rygg:
1. Fridtjof Tenden 43.8
2. J. Ztickermann 52.1
3. Rolf Smenes 61.6
4. Pel' Mehlum 81.3
50 m bryst - Damer:
1. Jeanne Mehlum 53.7
2. Anne Gloslie 58.5
50 m rygg
1. Jeanne Mehlum 44.8
2. Anne Gloslie 72.8

7/12: For annen gang på samme
sted, men det ble mindre deltakere
enn forrige gang. Det ble likevel
sterke tider her, spesielt Fr. Tendens
fremragende 50 m fri på 38.0 i hans
alder, 50 ål'. Men så var han tyde
ligvis sliten. Han har som kjent satt
mange verdensrekorder i sine unge
år. Den allsidige Reidar Brenden er
også god i svømming. I par med den
gode J oram lot han seg ikke slå så
lett. Begge svømte like hurtig, side
ved side, praktisk talt hele tiden
både i 50 m bryst og 50 m fri. Det
var en fryd å se på dem. Det vil bli
arrangert svømmekonkurranser igjen
etter nyttår.
50 m bryst
1. Reidar Brenden 44.0
2. J. Ztickermann 44.6
3. Kjell Nysted 54.2
4. Odd Landehagen 54.6
50 mfri
1. Fr. Tenden 38.0
2. J. Ztickermann 40.8
3. R. Brenden 40.9
4. T. Christiansen 50.8



Bernh. Boto/fsen A.s
AGENTURFORRETNING

Disponent:
Erling Wethal

Telefoner: 420046 - 421051 - OSLO Telex 1371

Spesialforretn ingen

Den Røde Mølle A.-s
ALT I KOLONIAL

Telefon 25886
TRONDHEIM

Ha/stensens Auto A.s
Forhandler av VOLKSWAGEN

FREDRIKSTAD - Telefon 11045

P. E. Berger
Stortingsgt. 30 - Tlf. 415432 - 411359
OSLO

ENGROSSALG
Fiskehallen -Telefon 426634

VELKOMMEN TIL

AlS THOR DAHL

Byens spiskammer

på bryggen i Sandefjord

Aage Ditlev-Simonsen A.s
ASSURANSE

Haakon VlI's gate 1
OSLO
Tlf. sentralbord 41 5944

Møller & Ringstad
KJ EM IS K FABRI KK

SANDVIKA
Telefon *530690

Finn Young A.s
Fr. Nansens plass 6 - OSLO 1

Telefon 425687

Bugge & Gjertsen A.s
Møbelfabrikk

Drammen

Fjellså Filtfabrikk

FLEKKEFJORD

A. H. Andersson & Co.
ARMATURFABRIKK

Normannsgate 47

OSLO

Tlf. 683425

Inderøy Meieri
SAKSHAUG
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Hje~et for døv~J

liordstrnnd.

Vatne Lenestolfabrikk
VATNE

«Bergens

gode

spisested»

Moderne salongmøbler

Tårnhjørnet. Chr. Michelsensgt. 4
Telefon 18458

Rosenkrantzgt. 7 - BERGEN - Telefon 19860 - 19247

NORSK FOLKE FERIE er Deres reisebyrå

Vi utsteder billetter til tog, båt, fly og buss. Vi reserverer
plass på hoteller og pensjonater i inn- og utland. Vi
arrangerer selskapsreiser og fellesturer i inn- og utland.
Kongresstjeneste og sightseeinger. Busser til turkjøring
i inn- og utland.

VI ORDNER HELE REISEN FOR DEM

Forhandlere alle

landets byer.

Moderne ovner av

alle typer.

9'f».~ek

ULEFOS JERNVÆRK
~.-~/?,(j5r

Tennøe & Skaar AfS
BRATTVAG

Rohdins Restaurant
ALESUND

Telefoner 16 - 44 -15 Telefon 2098

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

0-6 "'1="1..E:.buLuFt. co .....co

MUNKEDAMSVN. 59 - TLF. 412822 - OSLO'

AfS Graverens .Teglverk
Grunnla-gt 1852

SANDNES

KJENNER DE VAR BANKS

BOLIG.SPARELAN?

De sparer til halve innskuddet.
SKILLINGSBANKEN låner Dem den
andre halvparten.

Be om brosjyre!

GENERAL
MOTORS

BERGENS STORE BILMAGASIN

Afs Bergens Skillingsbank
Opprettet 1857

Eneforhandler av OPEL person-, vare· og lastebiler
Reservedeler, rekvisita og verksteder

Døves Trykkeri A.5, Bergen


