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Nr. 10 19GB - 49. årgang

SOAR
Det heter at «det er van.skelig å spå, særlig om frp,mtiden». Og i alle fall
var det sikkert vanskelig for dem som 18. mai 1918 stiftet Norske Døves
Landsforbund å ha noen formening om den kommende utviklingen innen
døveorganisasjonen. Det er godt mulig at stifterne så mere optimistisk
på de hørselhandikaptes muligheter til å bli integrert i det hørende sam
funn enn hva vi gjør i dag. Derimot ble det neppe stillt store forvent
ninger hva angikk det nystiftete forbundets muligheter som kampfaktor.
Den smule optimisme som rådde, ble da også snart dempet. Det skulle
nemlig vise seg uhyre vlJ.nskelig å oppnå noe av betydning da'forbundet
rettet henvendelser til myndighetene. Stort annet enn avslag oppnådde
en ikke, til tross for at det sto en så dyktig mann som skolestyrer Johan
nes Berge i spissen for forbundet. Det var en lite oppløftende st2.rt, og
i mange år virket det som om en ikke skulle komme noe vei.

Men tar vi så et sprang fram til 1968, 50 år etter stiftelsen, så finner vi
et ganske annerledes livskraftig forbund - et forbund som har brutt
gjennom anonymitetens skall og som har skapt seg en posisjon, som
nærmest d2.glig står i kontakt med myndighetene - og som blir forstått
på en ganske annen måte enn hva tilfellet var så sent som for bare få
år tilbake. Et forbund i sterk ekspansjon - et forbund med store planer,
planer som vil bli realisert. Og, ikke minst - et forbund som myndig
hetene ber om uttalelser fra i viktige saker som berører de døve og sterkt
tunghørte!

Et gjennombrudd? - Nei, la oss heller kalle det begynneZsen tiZ det store
gjennombruddet. Men vi kan i dag danne oss et ganske klart bilde av den
kommende utviklingen. Norske Døves Landsforbund står foran reisingen
aven folkehøyskole og et kurssenter. Forbundskontoret skal utvides, og
det skal ansettes konsulenter for døve. Kontor skal opprettes i Oslo.
Foreningene skal aktiviseres. Forbundet skal utdanne tolker og avvikle
tegnspråkkurser over det hele land, tilrettelegge kurs- og opplysnings
virksomhet i foreningene, formidle tekniske hjelpemidler, m. m. Og sann
synligvis vil det heller ikke gå lenge før forbundet oppretter et «døvt
forum» - et ekspertutvalg som skal vurdere de store merkesakene.

Det er ikke fullt så vanskelig å spå om denne utviklingen, for de døve
og sterkt tunghørte har et uomtvistelig behov for en sterk og effektiv
serviceorganisasjon som i samarbeid med pedagogene, myndighetene,
ørespesialisterie og teknikerne kan formå å redusere de hørselhemmetes
problemer til et minimum - og skape virkelig trivsel blant dem.

Det er ikke vanskelig å se veien som fører til målet. Samarbeidet bør
heller ikke by på uoverkommelige problemer. Det hele er i første rekke
et økonomisk spørsmål i dag, men også her synes det å nærme seg en til
fredsstillende løsning for Norske Døves Landsforbund. Myndighetene er
i ferd med å våkne! Th. S.
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Norske Døves Landsforbund

ved milepe1en

Johannes Berge, forbundets første formann.

Anders Renddal, sekretær.

Samson Hauge, kasserer.

Pinseaften 1918 - 18. mai - ble
Norske Døves Landsforbund stiftet
på lærerværelset på døveskolen i
Trondheim, og følgende representan
ter fra foreningene deltok i stiftelses
møtet, innkalt av Trondheims-fore
ningen: Kobberstikker Rp,gnar
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Ziener (døv) fra De Døves Forening
i Kristianip.. Skom?kermester Sp.m
son Hp.uge (døv) fr?, StPNanger by og
amts kristelige forening for døve.
Skreddermester Anders Rendedal
(døv) fra Bergens Døves Forening.
Hotelleier M. Sivertsen (hørende) fr?
Harstp.d Døves Forening. Fru Ing?,
Dahl (hørende) fm Tromsø og omegn
kristelige forening for døve. Døve
lærer Johannes Berge (hørende) fr~

Trondhjems Døvstumforening.
Det heter i referp.tet fra stiftelses
møtet at det hersket god ånd og stor
interesse for det fmmtidige felles
arbeidet. Lovforslag, ut?rbeidet P.V
Johannes Berge, ble vedtatt, og det
første forbundsstyret fikk følgende
sammensetting:

Johp,nnes Berge, formann. Rp.gnar
Ziener, nestform?nn. Anders Rende
dal, sekretær. Samson Hp.uge, kp.s
3erer. M. Sivertsen og Inga Dahl,
styremedlemmer.

All begynnelse er vanskelig, men
denne begynnelsen var nok særdeles
vanskelig. For det første vP.r det å
begynne på bu bakke - uten penger.
Med formannen i Trondheim, nest
formannen i Oslo, sekretæren i Ber
gen og kassereren i Stavanger, k?n
en tenke seg hvord?n forholdene
måtte p.rte seg, hvor tungvint det
måtte være med konsultasjoner innen
forbundsstyret, og -landsstyret kom
ikke S2JIlmen igjen før to år etter
stiftelsen! På denne tiden var det
9 foreninger for døve i Norge, fra
Tromsø i nord til Kristip.Jlsand i sør.

Men noe ble gjort. Først og fremst
ble det gjort oppmerksom på at de
døve i Norge hadde fått sitt lands
forbund, og da forbundet var blitt
stiftet for å løse store s?,ker på lands
basis, i første rekke ved å ta kontakt
med myndighetene for å prøve å opp
nå bedringer innen skolesektoren og
den geistlige betjening av de døve,
ble det snart sendt et brev til Kirke
departementet med følgende ordlyd:

«... Forbundsstyret vil saaledes
tjene som arbeidsudvalg, hvori
gjennem de døve landet rundt i det
store og hele vil fremme sine krav,
samtidig som henvendelser til lan-

dets døve finder den sikreste og hur
tigste vei gjennem dette styre. - Som
følge herav venter de døves organi
sation at saker som angaar de døve,
i en eller anden retning, forelegges
for forbundsstyret, og at dettes ud
taleIser indhentes før avgjørelsen
finder sted.' Vi har det haab, at det
kongelige kirkedepartement, som har
saa mange vigtige spørsmaal ved
kommende de døves vel underlagt
sin administration, vil finde dette
de døves ønske rimeligt og imøde
komme samme.»

Dp. forbundet ingen penger hadde
til selv å satse på løsning av oppgaver
som krevde utgifter, gikk forbundet
i gang med å fremme slike saker som
det ville være naturlig at det offent
lige bekostet. Det ble søkt om to
døvepreststillinger til, for det vesten
fjellske og for det nordenfjellske.
Disse to stillingene ble også opprettet
i løpet av et par år.

Det ble også tidlig rettet henven
delse til departementet om å få fort
setteisesskoler for døve, og dette ble
Em PN de sp,kene som kom til å gå
igjen som de berømte «Tordenskjolds
soldater» gjennom mange år. Først
25 år etter stiftelsen kunne en i for
bundets beretning lese at det endelig
var blitt opprettet en fortsettelses
skole, yrkesskolen for døve gutter i
Bergen. Her hadde forbundet vært
utrettelig, men det tok sannelig tid!
Første henvendelse om denne saken
ble sendt departementet 25. no
vember 1919.

Tidlig ble det gitt uttrykk for øns
ket om at forbundet skulle utgi eget
blad, og 24. juni 1920 ble det sendt
ut et prøvenummer, i avis-format.
Her ble det hovedsakelig fortalt om
forbundets arbeid i løpet av de to
første årene. På landsmøtet i Bergen
en måned senere ble det vedtatt at
bladet skulle komme ut hver måned,
og bladets navn ble Tegn og Tale.
Det ble valgt et bladstyre på 3 med
lemmer, og Johannes Berge ble re
daktør. Bladet har utkommet i alle
årene siden. (Fra 1952 er bladet
kommet ut med 21 numre i året, og



Kl. 19.00:
JUBILEUMS-FESTMIDDAG i Mauriske He.U, Bristol HotelL

Norske Døves Le.ndsforbunds 50 års jubileum vil bli me.rkert i Oslo med
følgende 2.rrC'-ngement på selve jubileumsdagen, lørdag 18. mai:

sterkt hørselhandikapte lettere skal
få kontakt med dem. Det ::.rbeides
som kjent også med en håndbok i
tegnspråk, og det er oppnådd stats
tilskudd til utgivelse av boken.

Kl. 13.30:
FESTMØTE i Oslo Rådhus. Her blir det bL?. framført en prolog skrevet

av Andre Bjerke, tale e.v statsråd Egil Aarvik, ordfører Brynjulf
Bull og forbundsformann Eilif Ohna, foruten noen korte hilsener,
opptrinn ved elever fra Skådalen døveskole og kunstnerisk under
holdning.
Varigh0t Cc.. 5 kve.rter, det er gratis C'-dgcmg, og aUe er hjertelig
velkommen.

Kl. 15.00:
MOTTAKELSE Bristol Hotel for gr?tulanter anledning jubileet.

JUBILEUMSDAGEN
18. mai

forbundets c.ssiste.n38 ::.vviklet en
rekke tegnspråkkurser for hørende.
Dette m.ener en vil føre til r.t stadig
flere ::.V våre medmennesker skf.l bli
i stand til å uttrykke seg slik at de

i dc,~ er ønsket C'-t det sk2J komme
tre gC'-nger i måneden.)

De døves arbeidsforhold vC'-r det
vc.nskelig å gjøre noe med. Mange
døve hadde vC'-nsker med å skaffe seg
arbeid. Mange ble underbetalt, man
ge gikk arbeidsløse, fordi de ikke
kunne skC'-ffe seg noen opplæring.
Forbundet sendte i 1920 en sø!mad
om kr. 300 til dekking av utgifter
forbundet ville få ved opprettelse
aven arbeidsformidlingsnemnd for
døve. Søknaden ble avslått, men for
bundet arbeidet utrettelig for å bedre
forholdene. Noen egentlig løsning på
denne saken oppnådde en ik.ke før i
1964, da Konr::.'.i Rendedd ble En
s::.tt som arbeidskonsulent for døve.
Det var et stort fr::.mskritt, men
selvsa~tk::.n en ikke C'-D.se behovet for
dekket m.ed en eneste flle.nn for hele
vårt vidstrakte land.

I praktisk tc.lt p.Ue årene he.r for
bundet kjempet for å få c'.Uerkjent
tegnspråket. Det kan ikke sies P.t
denne kampen har båret rike frukter,
men det hC'-r i de senen;) årene fore
gått en betydelig liberalisEring i sy
net på tegnspråket, ikke minst blant
døvelærerne, som i sin tid vel vP.r
de mest innbitte motstanderne døve
orgp.nis?sjonen hadde å gjøre med.
Det er la~t ned ?tskillig p.rbeid på å
kulfivere tegnspråket, og det er med



Conrad Fr. Vogt-Svendsen ny hovedprest!

Allerede ved stiftelsen så en klart
at det var skrikende behov for opp
lysningsvirksomhet i foreningene.
Søknader om bevilgninger til dette
arbeidet ble avslått på løpende bånd.
I 1924 slo forbundet på «stortrom
men» og søkte om hele kr. 100.000.-,
under henvisning til at blindefor
bundet hadde fått et slikt beløp.
Resultatet ble blankt avslag. Og slik
har det fortsatt helt til det endelig i
1967 ble oppnådd et mindre beløp
til dette. I 1968 vil endelig forbundet
kunne formidle en del penger til opp
lysningsvirksomheten i foreningene,
men ellers har foreningene i alle disse
årene stort sett satset på et opplys
ningsarbeid som har vært gratis,
men det har ikke vært noen god
ordning. I lengere perioder har virk
somheten ligget i dødvanne i flere av
foreningene.

Etter hvert som forbundets øko
nomi har bedret seg, hovedsakelig
på grunn av at en tok til med lands
lotterier, har forbundet kunnet påta
seg stadig flere oppgaver, bl.a. en
rekke større arrangementer med
sikte på å spre opplysning utad. Det
er tatt opp avvikling av skole- og
ungdomsleirer, lederkurser, under
utvalg er opprettet bl. a. for kontekt
med TV, film-, opplysnings- og ung
domsarbeid. I 1951 etablerte forbun
det en bedrift, Døves Trykkeri Als
i Bergen, som i dag beskjeftiger 24
personer, hvorav 14 døve.

Det har hatt stor betydning at
forbundet har fått utvirket tilskudd
til de døves feriehjem fra Statens
Feriefond. Forbundsstyret har år for
år foretatt fordeling av midlene til
de forskjellige feriehjemmene, og
dette har ført til at vi i dag har en
rekke velholdte oppholdssteder å by
de døve i feriene og i helgene.

Kontakten mellom foreningene og
forbundet er blitt betydelig styrket,
men ikke minst har det hatt stor
betydning at forbundet regelmessig

har kunnet avvikle sine landsmøter,
hvor det har møtt ta.llrike represen
tanter for de døve fra hele landet for
å debattere innkomne forsh:'.g og for
bundets og foreningenes oppgaver og
arbeid, spørsmål som angår under
visning og geistlig betjening, og hvor
det er blitt vedtatt en rekke resolu
sjoner til myndighetene.

Også på det internasjonale plan
har det utviklet seg et fruktbart
samarbeid. Særlig må nevnes de re
gelmessig avholdte nordiske døve
kongresser og møtene i de nordiske
døveforbundenes samarbeidsorgani
sasjon.

*
For øvrig vil dette bll',dets lesere

stort sett være meget vel kjent med
Norske Døves Landsforbunds virk
somhet og hvordan situasjonen i dag
er. Det er i forbindelse med 50 års
jubileet utgitt et festskrift, som i
disse dager blir sendt ut, et pent
skrift på 104 sider, meget leseverdig,
med et innhold som spenner over alle
grener av virksomheten, og mere til.
Her vil alle interesserte finne et vell

Sjefsekretær ved Hjemmet for
Døve på Nord,trand, ordinert prest
Conrad Fredrik Vogt-Svendsen, ble

av informasjoner, historikk - og
mange tanker som bør vekke til
ettertanke. Innholdet omfatter: For
ord av sosialminister Egil Aarvik.
«Jeg hører ... », av Egil Tresseit. «Et
tilbakeblikk», av Thor Gisholt.
«Norske Døves Landsforbund - de
døves brohode i de hørendes sam
funn», av Eilif Ohna. «De døves fore
ninger og deres plass i samfunnet»,
av Thorbjørn Sander. «Vi døve», 2.V

John Vigrestl'.d. «Vi foreldre og våre
krav», av Erling Kjellid. «Elev og
lærer i døveskolen», 2.V Odd Falkener
Bertheussen. «Døvekirken i går,
i dag, i morgen», av Ragnvald Ham
mer. «Legene og de døve», av Terje
Basilier. «Døves Trykkeri Als, et vel
lykt eksperiment», av Albert Brei
teig. «Tanker ved et jubileum», av
Thor Gisholt.

Festskriftet er utgitt av Norske
Døves Landsforbund med tilskott
fra Sosialdepartementet. Redaktør
er Thor Gisholt. Trykk: Døves
Trykkeri Als, Bergen. La oss få til
føye: Utgiveren og redaktøren må
gjerne få være stolt av resultatet!

Th. S.

i statsråd 11. mai utnevnt til ny
hovedprest for Norges døve. Han
overtar etter nåværende døveprest
Conrad Bonnevie-Svendsen ,som t::>.k
ker av etter oppnådd aldersgrense.

Den nye døvepresten er født i
Oslo 6. mars 1914. Han tok teologisk
embetseksamen ved universitetet i
1940. Vogt-Svendsen ble hjelpeprest
i sjømannsmisjonen 1941, sjømanns
prest i Hamburg 1942, i Mobile 1945
og i Genova 1947. Han har vært
sjefsekretær ved Hjemmet for Døve
siden 1951.

Vi fører et godt utvalg i VOSS ELEKTRISITETSVERK
DAME-, HERRE- OG BARNESKO

Alltid

på god fot

med
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1-*'-NESTTUNGÅRDEN

Telefon 72450 - NESTTUN

Telefon
*11 533

Kontortid: 8.30-16.00
15/5-15/9: 8.30-15.00

Rognsfossen kraftstasjon nr. 4



Stor"aksjon av sangens og musikkens venner mandag 20. mai
skal skaffe Norske Døves Landsforbund penger til reising av

folkehøyskole og kurssenter i Al

To deger etter at Norske Døves
Lendsforbund har feiret sin 50 års
deg, vil det bli gjennomført en stor
aksjon for å sk2,ffe forbundet penger
til å reise sin pI2,nl2.gte folkehøyskole
og kurssenter i Al i H2.llingdal, hvor
forbundet he.r sikret seg en ideell
tomt. Og denne gang står ikke for
bundet og dets medlemmer elene.
Denne gang er det en annen organi
sasjon som har tilbudt sin hjelp 
i takknemlighet over at de hører!
Det Folkelige Musikkliv, bestående
av orges Musikkorps Forbund,
Norges Landssangerforbund, orsk
Arbeidersangerforbund, Norges San
gerlag, «Nesol» (Norske Amatør
Symfoni-Orkestres Landsforbund)
og Metodistkirkens Sangerforbund,

HJELP OSS

med tilsammen ca. 80.000 medlem
mer, vil om kvelden mandag 20. mai
gå «mann av huse» for å samle inn
penger, understøttet av Norsk Riks
kringkasting (radio og TV) med en
spesiell programtjeneste ledet av
Odd Grythe og Sverre Tinnå.

De som synger i kor, de som gleder
seg selv og andre med instrumental
musikk i korps og orkestre, har be
stemt seg for å bygge en bro til de

døves verden. Og de venter å møte
et folk med giverglede.

Hva kan så sangens og musikkens
venner makte? Det er et åpent spørs
mål, men etter hva det blir opplyst,
regner aksjonskomiteen med at det
vil bli meget stor oppslutning om
aksjonen. Det hersker stor opti
misme.

Men innen døveorganisasjonen er
spenningen ikke mindre. Hele aksjo
nen skal være avsluttet i løpet av
noen små kveldstimer. I løpet av
disse timene skal vi få vite om ar
beidet i Al ken settes i gang for fullt.

Det vil bli lOwgjørende timer!
Måtte våre sang- og musikkvenner

landet over ha lykken med seg i
arbeidet med å bygge bro!

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

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

CAFlkpdJ·men
BLAsESAND

Vi leverer alle sorter
spesialsiktet sand til blåsing, finpuss

og filtrering
Leveres i sekk å 50 kg, eller fra silo

BRØDRENE HANSEN SANDTAK
TOLLNES pr. Porsgrunn - Telefon 51 246

Støtt Døvesaken!
L. Hviding

LIKKISTEFABRIKK
Telefon 28 772 - 36 479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

WALLEM & CO. AfS ALT I TRYKKSAKER

SKIPSREDERI

Slottsgt. 3

BERGEN Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN
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Landsstyrets medlemmer på Bakketeigen, md utsikt nei til Al sJnlrum.
Selgeren, Eirik Noss Nestegard, står som nr. 2 fra venstre.

Folkehøyskole og kurssenter på AI om 3 år?

Da jeg etter landsstyremøtet på
Al kjørte avsted til Oslo sammen med
Breiteig, sa jeg til ham at han bare
kunne slappe av med avisen. En
stund etter kjørte jeg gjennom en
sving. Da jeg skulle rette opp bilen
igjen, hev jeg rattet for hardt over
til høyre. Jeg bremset, men på det
glatte føret ble resultatet at bilen
gikk rundt to ganger og smalt mot
gjerdet på venstre siden av veien
med høyresiden. Bilen ble altså stå
ende motsatt av kjøreretningen. 
Heldigvis ble vi ikke skadd noe
større, bortsett fra at Breiteig fikk
forstuet høyre hånd, slik at han fikk
vanskeligheter med å tolke for de
døve på «Notabene-møtet» i Oslo
dagen etter. Det gikk verre ut over
bilen. Hele høyre side så stygg ut,
men bilen blir like god igjen når den
har vært på verksted. - Hva meg
selv angår, så lærte "jeg at jeg må
være mere forsiktig på glatt føre.

Men jeg skulle fortelle om Al.
Landsstyret skulle altså denne

gangen ha møte på forbundets fram
tidige høyskole- og kurssted, og det
må sikkert være en del jeg kan for
telle etter landsstyremøtet og et
møte i plan- og byggekomiteen.

J eg kjørte fra Drammen fredag
15. mars oppover Hallingdal i ny
delig solskinnsvær. 3 timer senere
kom jeg til Al, og jeg stoppet ved
jernbanestasjonen for å spørre om
veien til Noss fjellgard. Samtidig
spurte jeg også hvor Bakketeigen
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ligger. Da mannen pekte oppover
mot Bakketeigen, ble jeg gledelig
overrasket over den flotte beliggen
heten. Der skal altså den framtidige
folkehøyskole og kurssenteret ligge 
fullt ferdig om 3 år - kanskje tid
ligere.

Jeg kjørte så oppover til Noss, der
hvor forbundsstyret skulle ha møte.
Stedet ligger vel 5 km fra stasjonen,
og der ble jeg ønsket velkommen av
fru Nestegard. Det viste seg at jeg
var den første som kom. Klokken
var da 15.30.

Jeg spurte med det samme hvor
dan jeg skulle komme fram til Bakke
teigen. Svaret gikk ut på at jeg
kunne bruke bilen helt opp til par
keringsplassen der oppe, og så gå til
fots 250 meter ned til Bakketeigen.

Så kjørte jeg da oppover, og jeg
vasset i snøen ned til Bakketeigen.
Jeg fikk senere vite at det ikke har
bodd folk der de siste 4 årene. - Men
hvor flott Bakketeigen ligger, det
kan ikke beskrives! En må oppleve
det selv. Men jeg vil likevel si at jeg

. aldri har sett maken til beliggenhet.
Vi døve må alle være glad over at
forbundet kan få kjøpt Bakketeigen.
Prisen vil komme på ca. kr. 180.000.

Det er nydelig utsikt over hele Al
med jernbanen, elven og den brede,
fine veien (som jeg senere altså skulle
kjøre karusell på). J ernbanestasjo
nen ligger ca. 400 m over havet og
Bakketeigen ca. 200 m høyere.
Husene der oppe er mellom 150 og

200 år gamle, og flere av disse kom
mer vi til å beholde: Våningshuset,
begge stabburene, fjøset, låven og
et gammelt bryggerhus med bad
stue. Bakketeigen er på 125 mål jord
og skog.

Plan- og byggekomiteen, opp
nevnt av forbundet, består av Albert
Breiteig, Erling Kjellid og Rolf
Hansen, samt arkitekt Tallaksen.

Det vil bli et stort og interessant
arbeid for oss som er med i denne
komiteen. Bakketeigen vil komme
alle døve i landet til gode. Her skal
det altså bli en folkehøyskole for
ungdommen og et kurssenter for
andre som vil lære mere. Det er også
gode muligheter for treningsleirer for
idrettsfolkene våre, både sommer og
vinter.

Jeg vil forsøke å fortelle litt om
planene, i grove trekk:

Det er 3 bygg som skal oppføres.
To av husene skal være internat
og skolehus i 2 etasjer. Det tredje
huset skal inneholde gymnastikksal
med scene og svømmebasseng. Uten
for blir det idrettsplass med hånd
ballbane. Videre skal det bygges en
del småhus som boliger for skolens
personale.

Og hvordan skal dette finansieres?
Det er et forbund som heter Det

Folkelige Musikkliv, og dette for
bundet vil gi oss en hjelpende hånd
som en slags «kompensasjon» for at
vi ikke får gleden av å høre sang og
musikk. Forbundet har omtrent



Noen av de gamle husene rå Bakketeigen.

80.000 medlemmer, og disse skal
gjennomføre en innsamlingsaksjon.
De skal besøke hvert hjem for å selge
merker. Inntekten vil gå til Bakke
teigen samt til Det Folkelige Mu
sikklivs egen planlagte folkehøyskole
for sang og musikk ved Hamar. Inn
samlingsaksjonen er berammet til 20.
mai. - Også alle vi døve må være
med og gi vårt bidrag til aksjonen,
som vi regner med vil innbringe et
meget betydelig beløp.

Vi må heller ikke glemme at vi har
penger fra speideraksjonen i 1966
til dette formålet - 250.000 kroner
som en slags startkapital for folke
høyskolen og kurssenteret.

Jeg må si at jeg gleder meg til å
ta fatt på arbeidet! Rolf Hansen.

Da landsforbundet feiret ti års jubileum
og o. Hassel ble innestengt i et drivhus

Som en e.v de anmeldte deltakerne
til Norske Døves Landsforbunds 10
års jubileumsfest i Oslo i 1928, fikk
jeg tilsendt brev med moderasjons
bevis, som ,ga meg anledning til å
få kjøpt togbillett til redusert pris
for reise over 100 kilometer.

Mitt hjem lå ca. 6 km øst for
Kongsberg, adresse-stasjon Krek
ling, 85 km fra Oslo. Det ville være
naturlig for meg å ta toget fra Kongs
berg, men uheldigvis var denne strek
ningen 1 km for kort, da Kongsberg

ligger 99 km fr? Oslo. For likevel å
få reise billig, tok jeg da toget fm
Kongsbergs nabostasjon Sandsvær
moen, 101 km fra Oslo. For å slippe
å dra den tunge kufferten til Kongs
berg og videre til Sandsværmoen, ca.
halvannen times spasertur, ba jeg
min bror å ta kufferten min på syk
kelen til Krekling stasjon og levere
den til meg da jeg kom med toget
fra Sandsværmoen-Kongsberg på
vei til Oslo. Det gikk fint, og jeg
sparte mange dyrebare kroner.

I Oslo var det to jubileumsfester 
først landsforbundets 10 års fest i
Handelsstandens Hus i Karl Johans
gate, og neste dag Oslo Døvefore
nings 50 års fest på Frognerseteren.
Jeg deltok bare i 10 års fEsten, og
neste dag foretrakk jeg å bEsøke mu
seer, mens andre døve dro til Frog
nerseteren.

Mot kvelden var jeg i Botanisk
hage på Tøyen, og jeg kom da til
drivhuset. Ved inngangsdøren leste
jeg oppslaget om åpningstiden. Det
sto at drivhuset var åpent til kl.
20.00, og mitt ur viste 20.03 - altså
var jeg for sent ute. Men så leste
jeg videre. Det sto at tilreisende
kunne få adgang til andre tider, og da

Den nordre delen av Bakketeigen, hver det blir idrettsplass. Landsstyret står her cmtrent hvor den planlagte gymnastikksalen skal ligge.
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FRA LANDSMØTEBYEN. På det nederste bildet ser vi Vår Frue kirke, hvor det blir
døvegudstjeneste ved åpningen av landsmøtet.

jeg jo var tilreisende, gikk jeg inn,
for døren var ikke låst.

I drivhuset var det tropevarme,
og jeg begynte å svette. Jeg vandret
i nær en halv times tid mellom fro
dige tropiske planter og høye palme
trær, uten å møte en eneste person,
ikke engang en vaktmann. Men da
jeg så skulle gå ut, var døren låst.
Antakelig hadde vakten ropt for å
varsle eventuelle etternølere i driv
huset, men jeg var jo døv, så jeg
hadde ikke reagert, og så hadde han
låst døren. Forgjeves banket jeg på
utgangsdøren, men det var ingen
utenfor som kunne høre meg. Det
var en ubehagelig situasjon. Uvilkår
lig gikk mine tanker til de andre
døve, som nå festet på Frogner
seteren friluftsrestaurant sammen
med den innbudte kirkeministeren,
professor Hasund fra Norges Land
brukshøgskole, mens jeg var ensom
fange i et drivhus.

Da jeg lette omkring, fant jeg en
annen dør, som heldigvis ikke var
låst. Da jeg åpnet den, viste det seg
at det ikke var gulv utenfor, men
bare en stige nedover. Jeg klatret
nedover stigen og kom ned på kjeller
gulvet. I kjelleren fant jeg et åpent
vindu, som jeg krøp ut gjennom 
og så var jeg atter fri!

Ja, i disse dagene er det 40 år
siden denne opplevelsen. Det er vel
llte trolig at de som nå skal feire
Norske Døves Landsforbunds 50 års
jubileum i Oslo vil komme ut for
liknende opplevelser ...

Olaf Hassel.

Landsmøtet
Vi minner om at fristen for inn

melding til landsmøtet i Trondheim
11.-13. juli er satt til 10. juni. De
som ønsker å delta, kan få innmel
dingsskjemaer i døveforeningene,
ved henvendelse til arrangøren eller
forbundskontoret, eller de kan klippe
ut skjemaet på side 11.

Skriv tydelig!
Hvis du ønsker å bli tatt imot ved

ankomsten til Trondheim, så pass
på å sette kryss i ruten på skjemaet,
og pass på at du oppgir riktig reise
måte og ankomsttid til Trondheim.
Skriver du feil, eller ombestemmer
du deg, kan du ikke vente at noen
tar imot deg. Ombestemmer du deg,
bør du da huske på å sende noen ord
til arrangøren om forandringen, slik
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at arrangøren slipper å sende folk
forgjeves for å ta imot deg.

Deltakeravgiften, kr. 10.- for hver
person, må sendes samtidig med inn-

meldingsskjemaet. Hvis du ikke gjør
det, så kan du ikke regne med at det
blir ordnet for deg i Trondheim.
Hvis du sender innmelding og pen-



ADRESSE:

INNMELDINGSSKJEMA

Norske Døves Landsforbunds Landsmøte 1968
Eirik Jarlsgt. 2 - Trondheim

FORENING: ALDER: ..
ønsker å delta i landsmøtet i Trondheim, 11.-13. juli.

NAVN: ..

ANKOMST OG AVREISE:

Jeg/vi kommer til Trondheim DATO': ca. klokken: ..

Jeg/vi kom mer med TOG O FLY O BAT O PRIVAT BI L O

Jeg/Vi reiser fra Trondheim DATO: ca. klokken: .

Jeg/Vi ønsker mottakelse ved ankomsten: O

Jeg anmelder samtidig min frue:

(Utfylles med blokkbokstaver eller med skrivemaskin. Sett kryss de
O som passer.)

Undertegnede:

ETTERNAVN: FORNAVN: .

Fra Hovedkomiteen jor. ~andsmøtet

i Trondheim 1968 .

ger, så får du ikke pengene tilbake
hvis du melder forfall eller uteblir,
men når du kommer, blir innmel
dingspengene trukket fra som delvis
betaling for landsmøtedelt}l,kelsen.

De som er tidligst med innmel
dingene, kan være mest sikre på å få
plas~ på det hotellet de har bestillt
(krysset av på). Bak på skjemaet
finner du at det er mange mulig
heter å velge mellom. På Sentrum
og Bristol er det reservert plasser for
land,smøterepresentantene, for at det
skal'bli lettest mulig å få tak i disse
om Q.e forsover seg, om det blir ak
tuelt med ekstnmøter,. innkalling til
forber,edelfie av spesielle saker, o.sv.
Det v;il alJtid være en fordel at re
presentantene bor mest mulig sam
let under landsmø~et.Allesom sen
der. innmelding vil fi\. et postkort fra
arrangøreI,l om. hvor de skal bo, og
dette. viser de fram ved ankomsten
til Trondheim, på landsmøte-kon
toret.

De Døves Forenings sosialhjelper
i .Trondheim, Ole Mads~n, har tele-

... fontjeneste hv-er onsdag kl. 19.00, .til
21.00, og han svar~r da på fore
spørsler vedrørende landsmøtet.Tele
fon 31.901. Denne servicen vil fun
gere fra nå av og inntil landsmøtet
tar til. Under landsmøtet kan tele
foniske forespørsler skje til informa
sjonstjenesten for landsmøtet ved
frk. Botten, Folkets Hus, Trond
heim.

H. St.'

INNKVARTERING: Se baksiden!

Jeg/Vi melcfer meg/oss dessuten til følgende arrangementer:
Velkomstfest torsdag 11/7.......... kr.20.- O
Utflukt fredag 12/7 kr. 14.- O
Festbankett lørdag 13/7 kr.40.- O

DELTAKERAVGIFT :
Deltakeravgift på' kr. 10.- pr. person sender jeg i dag
pr. postanvisning: O eller bankgiro nr. 4200 075338-20
(Betales ikke tilbake hvis deltakeren uteblir uten å melde forfall.)

Dato:........................................... Underskrift:

INNMELDINGSFR1ST: 10. juni 1968.
(Er deltakeravgiften ikke betalt, vil hotellplass ikke bli reservert.)

Se baksiden!

BRYLLUP
feires lørdag 25. mai av Unni

Slemdal og Vidar Gran, begge Oslo.
Vielse i Vålerengen kirke kl. 17.00.

Adresse for dagen: Bristol Hotell,
Oslo.

BRYLLUP
feires lørdag 6. juli av Gøril Olsen,

Mo i Rana, og Thor Thoresen (hø
rende), Framnes i Salten.

Adresse for dagen: Meyergården,
8600 Mo i Rana.

75 AR
Tidligere døvelærerinne Elise Bang

fyller 75 år 9. juni.

65 AR
Olea Midtbø, født Odden, Eike

fjord, fyller 65 år 23. mai. Hun er
født i Gudbrandsdalen, men så flyt
tet hun over fjellet da hun giftet seg
med båtbyggeren m. m. Ludvig
Midtbø, og de har et vakkert hjem
i Eikefjord.

Olea er en klok, vennlig og sjar
merende kvinne, som har venner over
alt, og vi sender henne de varmeste
hilsener på 65 års dagen.

65 AR
Ole Solsletten fyller 65 år 5. juni.

Han er født i Fausadal i Stranda
kommune, og han gikk på døve
skolen i Trondheim 1911-1919.
Etter konfirmasjonen var han 1 år
i skomakerlære i Stranda, men så
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Døvehytta Granly:
kr. 5.- O pr. døgn.

Studentbyen på Moholt:
Enkeltrom med hotellservice . . . . . .. .. kr.24.- O
Familieseksjoner (4 rom og kjøkken) .. kr. 50.- O
(Det er anledning til å lage mat selv, da fellesrommene/kjøkken er utstyrt
med kokeplater og kjøleskap.)

INNKVARTERING UNDER LANDSMØTET:

50 AR
Sykkelrepamtør Ingvald Rondes

tveit, Haakon VII's gr.te 4, Sandnes,
fyller 50 år 25. me-i. Han er født i
Ulvik i Hardanger, men han har nå
i mange år vært ansatt hos Jonas
Øglænd i Sandnes.

litsverv, og hr.n hgr bl. a. vært repre
sentant på lr.nd5møtet i St2.vanger
1959 og i Oslo 1961. H::?l1 var med
på å ordne med kjøpet av forenin
gens"ieriehjem'i :1956 i Brusdal, og
her drev han som byggeleder i 10 år.
På grunn av elt arbeidet på ferie
hjemmet har hen ikke hatt ferie på
mange år. I d2.g er feriehjemmet fint
og trivelig for dem som kommer som
gjester, og foreningens medlemmer
har meget å tak..1{e Solsletten for.
Han har ellers som hobby å stelle
med bier. I 31 år har han drevet
som birøkter. Han er medlem av
Sunnmøre Birøkterlag og leverandør
til Honningcentralen i Oslo.

Vi ønsker Ole Solsletten mange
gode år framover, og vi håper at hen
stadig vil være med på foreningens
møter og sammenkomster.

Adressen er: 6010 Spjelkavik.
Lo-ness.

kr.35.- O
kr.55.- C

kr.36.- O

med dusj
med dusj
pr. dag

pr. dag

med dusj
pr. dag

kr.44.- O
kr.72.- O
kr. 12.40 O

kr.30.- O
kr.50.- O
kr. 11.25 O

kr.29.- O
kr.11.- O

kr.30.- O med dusj kr. 40.- O
kr.50.- O med dusj kr. 60.- O
kr. 12.40 O pr. dag

kr. 24.- O
kr.50.- O
kr. 10.- D pr. dag

kr. 23.- O
kr. 10.- O pr. dag

kr. 18.50 O
kr. 10.- O pr. dag

Sentrum Hotell:
Enkeltrom med dusj
Dobbeltrom med dusj .
Frokost ca.

Bondehei men Hotell:
Enkeltrom uten dusj .
Frokost ca.

Bristol Hotell:
Enkeltrom uten dusj
Dobbeltrom uten dusj .
Frokost ca.

Phoenix Hotell:
Enkeltrom uten dusj
Dobbeltrom uten dusj .
Frokost ca.

Misjonshotellet:
Enkeltrom ca.
Dobbeltrom ca.
Frokost ca.

Trønderheimen Hotell:
3-4 sengsrom, pr. seng .
Frokost ca.

Singsaker Studenterhjem:
2-3 sengsrom, pr. seng .
Frokost ca.

Vi forbeholder oss rett til å plassere hver enkelt deltaker der hvor det
er ledig sengeplass, hvis det er fullt på det hotell deltakeren har krysset av på.

Alle får tilsendt melding om innkvartering.

Klipp her!

En ny
mulighet?

sluttet han og flyttet til sitt barn
domshjem, hvor han drev garden
sammen med sin far i 36 år. Han ar
beidet også på forskjellige anlegg
samme sted. Han hadde odelsrett på
garden, men han overlot den til bin
bror. Nå er garden nedlagt, etter at
broren fikk arbeid på Ikornnes
Møbelfabrikk.

Ole giftet seg med Margit (født
Emblemsvåg) i 1948 og bodde i
Fausadal i noen år. Så flyttet de to

til Spjelkavik i 1952 og bygde sitt
eget hus. De har et pent og koselig
hjem. Han er sementstøper av yrke,
ansatt på Spjelkavik Sementvare
fabrikk. Han og hans kone er sterkt
kirkelig interessert og trofast å se i
kirken når det er døvegudstjeneste.
Nylig var han også representant på
døves kirkemøte i Oslo.

Solsletten har vært medlem av
Møre og Remsdal Døveforening fra
1925 til nå. Han har hatt mange til-

Den russiske professor Boris Ognev
hr.!" foretatt 36 operasjoner på scia
tie-nerven hos en hund. Hans hen
sikt er å ergtatte de originale nerve
trådene med metallkabler i håpet cm
bokstavelig talt å kunne gi mennes
ker «nerver av stål». - Hans neste
skritt vil bli å fornye de optiske og
auditiva nervene. Hvis dette lykkes,
kan han bli mannen som helbredet
døvhet og blindhet, men det er vel
best å forberede seg på a.t det ikke
lykkes.
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(Fra Tegn og Tale nr. 5 1943)

Nøff-nøff
En sterkt tunghørt engelsk bonde,

David Gaze, he.r en gris, en purke,
som lir av samme handikap som ham
selv. Han oppdaget dette da det
stadig viste seg 2.t <lIle grisene, unn
tatt denne ene, kom løpende når
han kalte på dem. Den ene kunne
ikke høre ham.

teller om seg selv bl. a.: Min farvar
en god venn av Brahms, Humper
dinck og flere andre av musikkens
mestre, og allerede som barn fråtset
jeg i musikk. I 5 års alderen spillte
jeg piano og fiolin, men da jeg var
6 år, fikk jeg en hjernesykdom, og
den dagen jeg fylte 7 år, hørte jeg
legen si til min mor: «Jeg står mak
tesløs - han kommer til å dø.» 
Ordet «dø» var det siste jeg hørte.
Ganske visst ble jeg frisk igjen, men
da jeg så første gang igjen tok fatt
i fiolinen min og forsøkte å spille et
stykke, var det som om jeg ikke
kunne nå strengene, hvor meget jeg
enn trykket ... Mine foreldre vendte
seg bort og gråt. Da forsto jeg at
jeg var blitt døv - jeg tok fiolinen og
brakk den tvers over mine knær 
og så besvimte jeg ...

andre, fordi vi e.lle 3nakker med ty
delige munnbevegelser og bruker
tegn overfor hvere.ndre. Men så snart
vi har en hørende person foran oss,
enten det er på TV-skjermen eller
«i levende live» - blir vi «de2.f and
dumb» (døve og «dumme»), fordi vi
ikke forstår hva vedkommende sier,
og dette fordi vedkommende ikke
vet hvordan han skal kommunisere
med hørselhemmete. Dette er pro
blemet. Det gjelder å hugge over
den gordiske knute. Så snart de hø
rende virkelig oppfatter problemet
og skjønner hva som må til, vil mye
av det som i dag gjør livet surt for
oss, bli rettet på. Iallfall vil det vise
seg p.t folk på bunnen er gode og
hjelpsomme, når de først forstår
situasjonen. Som et supplement til
det foreslåtte munnavlesingskurset i
TV bør det derfor tilrettelegges et
kurs i hvordan en kan knytte kon
takt med hørselhemmete. Da vil vi
kanskje få oppleve at «høna verper
gullegg».

Washington D.C. april 1968.
Omahr.

oa
Følgende har gjennomgått døve

lærerkurs og har fått sitt eksamens
bevis: Gerhard "Meidell Berge, Odin
A. Solberg, Knut Sletvold, Gunhild
Fjalestad, Elsa Abrahamsen og Åsta
Gunnerød.

Svensk Lakaretidning har en om
tale av høreapparater. Når bør en
skaffe seg et slikt appa.rat? Jo, når
hørselen er sunket så meget at en
har vanskelig for å føre en alminne
lig samtale eller for å passe arbeidet
sitt, det vil si når konversasjons
avstanden er under 2 meter. Men de
elektriske høreappa.ratene passerdår
lig når flere personer samtaler. Appa
ratet gir alle stemmene telefonklang
og gjør det vanskelig å oppfattehvem
som snakker i øyeblikket. I slike til
feller er derfor en hørelur, et «horn»,
å foretrekke. «Vibraphone» er et
hjelpemiddel for tunghørte som det
har vært reklamert meget for. Flere
steder i utlandet har det vært fore
tatt inngående undersøkelser av det
te, og resultatet er over alt det
samme. «Apparatet» er helt verdiløst.
Men framstillingen av slike humbug
apparater er sikkert noe av det mest
lønnsomme en kan drive med.

Den berømte italiensk-fødte døve
billedhuggeren GustinusAmbrosi for-

Utvilsomt vil et munnavlesings
kum være til stor nytte for den store
skare tunghørte, men av ringe verdi
for oss som regner oss til de døves
gruppe. Munne.vlesing har vi vel
allerede lært på skolen eller i døve
miljøet. En går vel ikke rundt med
blyant og papir i døveforeningene nå
til dags, slik som jeg gjorde den
første tiden etter at jeg ble døv. Vel,
jeg vet jo at vi døve som regel ikke
har noen vansker med å forstå hver-

Jeg har med stor interesse lest
referatet fra interpellasjonsdebatten
i Stortinget om dette emnet, inntatt
i Tegn og Tale nr. 5, som kom hit
til Gallaudet i dag, 27. april. Det
synes som om noen er for, noen imot
teksting, munnavlesingskurs osv.
Men en ting bet jeg merke i - ingen
nevnte den utveien som for meg sy
nes å være den enkleste, nemlig at
NRK-Fjernsynet ansetter en hørende
som er ekspert i tegnspråket og som
kan tolke for oss slike programmer
som Dagsrevyen og andre nyhets
sendinger av interesse.

Nå vet jo ikke jeg om det er blitt
gjort noe for å gjøre TV-program
mene mere tilgjengelige for de døve
siden jeg dro til USA, men for meg
synes det å være en prima løsning
om vi fikk en som kunne tolke
nyhetssendingene og andle program
mer på skjermen. Burde ikke de an
svarlige i Norske Døves Landsfor
bund tenke litt på denne utveien?
Hva sier Vigrestad? Slik tolking
praktisere!' i noen av statene her i
USA, og jeg vet at det også prakti
seres i ett av Be-Ne-Lux-Iandene,
Belgia, tror jeg.

Statsråd Bondevik inntar som
vanlig en unnvikende holdning, men
noe annet ve.r vel ikke å vente. Den
som ikke selv har følt problemet på
kroppen, eller som har kunnet iaktta
problemene på nært hold innen fa
milie- eller vennekretsen, har meget
vanskelig for å sette seg inn i situa
sjonen, da det er en helt ekstra
ordinær situasjon de hørselhemmete
befinner seg i. Var det ikke Hamlet
som lanserte uttrykket: «Å være
eller ikke være, se det er spørs
målet!»? - I dette tilfellet kan en si
at «å være døv eller ikke døv, se det
er spørsmålet!» - for det er iallfall
tydelig at de hørende ikke oppfatter
vår situasjon, samme om de viser
aldri så stor tålmodighet og vilje til
å forstå.

Fjernsynet

og de døve
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NYTT FRA FORENINGENE

Hamar.;foreIlingen har 'fåit nytt navn:
«Hedmark og Oppland Døveforening»

." ,.' ~.
<Ame Olsen gjenvalgt som formann

Program for Østfold

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

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

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

Juli: Ferie. Styremøte bare hvis det blir
nødvendig.

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

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

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

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

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

Des. 28, lørdag: Juletrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet..

HYGGEFEST pA «FJELLSTUA»

Påskeaften var Østfold Døveforenings
medlemmer og andre interesserte samlet
på «Fjellstua», hvor det ble arrangert en
riktig hyggelig fest med over 40 deltakere,
gamle, unge og en del barn av døve for
eldre. Helge Martinsen (komiteformann) og
hans stab på 5-6 damer hadde forberedt det
hele godt, for at det skulle bli så hyggelig
som mulig. Først hadde de gjort det rent
og pent over alt, og senere hadde de pyntet
stuen festlig så det tok seg riktig pent ut.
Småbordene var satt sammen til et lang
bord, men ekstra bord måtte til for at alle
skulle få plass. Påskestemningen var fin,
vi fikk svinestek med surkål, og senere kaffe
til medbrakte kaker. Det smakte godt.

Helge åpnet festen med å ønske velkom
men. Det gledet ham at så mange hadde
funnet veien til Fjellstua, og han ba så alle
forsyne .eg. Da alle var forsynt, takket
foreningens formann for maten. Helge
plukket såut 4-5 mannfolk som måtte påta
seg all oppvasken.

Etter en stunds avslappende samvær for
talte så Helge og Per Merlie om de filmene

som skulle vises, og vi var meget spent.
Først fikk vi se en film som var tatt opp
på Fjellstua i 1966, også på påskeaften, bl. a.
fra konkurransene. Deretter fikk vi se film
fra festen på Larkollen i fjor, en meget vak
ker fargefilm, men det var synd at opptaket
av skuespillet var blitt ødelagt. Tredje film
var et privat opptak fra Vi Ibert Martinsens
50 års dag. Og så kom den siste filmen,
«Juletretyven», som var meget morsom.
Trygve Hammersborg fikk i oppdrag av sin
kone (Oddny Kristensen) å skaffe et juletre.
Han dro avsted i Fol kevognen si n ti I en
ju letreselger, .men han syntes prisene var
for høye, så han 'bestemte seg for å stjele et
tre i skogen. Han kjørte, og him fant snart
et passende tre. Etter å ha sett seg godt
omkring, felte han treet og bandt det bakpå
bilen. Men skogvokteren (Ragnar Saltnes)
hadde hørt lyden av sagingen og kom lø-

': ::~ .

Hamar og Omegn Døveforening holdt
sitt 62. årsmøte 2. mars. i Jernbanens Be
driftskafe på Hamar. Frammøtet var ikke
så godt som ønskelig, idet bare 26 medlem
mer var møtt· fram.

Formannen, Arne Olsen, ønsket velkom
men. Et av medlemmene, Johan M.! Dahl,
som var gått bort siden forrige årsmøte, ble
minnet i en kort tale, hvoretter det ble lyst
fred over hans. minne.

Som referenter ble valgt Nanna Hansen
og Agnes Hølen; og som dirigent Arne
Olsen.

Sakslisten ble godkjent. Sekretær Sissel
Gillebo leste opp årsberetningen, som ble
godkjent. Kasserer Erling Skriden leste opp
foreningens regnskap for 1967, men det ble
besluttet å utsette behandlingen av dette
til et senere møte. Alfred Vangen leste opp
feriehjemmets regnskap for 1967. Dette ble
godkjent. Det ble vedtatt å ta opp spørs
målet om vask av tøy på feriehjemmet.

Under «innkomne forslag» foreslo Knut
Hølen at foreningens navn ble endret til
Hedmark og Oppland Døveforening. For
slaget ble vedtatt.

Valgene ga følgende I'esultat:
Styret: Formann Arne Olsen. Nestfor·

mann Jan Refsahl. Sekretær og referent
Nanna Hansen. Kasserer Erling Skriden.
Styremedlemmer Knut Hølen og Sven
Torgersen. Varamenn: Alfred Vangen og
Per Byvold.

pende med gevær. Da han nådde fram, så
han bare tyven kjøre avsted langt borte, og
han måtte gi opp. Vel hjemme med treet,
viste det seg at det var for stort, og da
Trygve skulle kappe det over, var han uhel
dig og hogg seg over fingrene. Det ble ut
gifter til drosje, lege. og s~ ble han "syke_
meldt i lengere tid. Derti I ble han så plaget
av dårl ig samvittighet at han betalte skog
vokteren 50 kroner. Det ble altså et kost
bart juletre!

Etter filmene fikk vi kaffe, og resten av
kvelden .hygget vi oss på forskjellig måte.
Før vi visste ordet av det, var klokka blitt
så mye at vi måtte komme oss hjemover,
etter en meget hyggelig fest. Det kan for
resten nevnes at det' blant deltakerne var
en trønder, en bergenser og to' kristian
sandere;

Ref.

Arne Olsen.

Feriehjemmet: Hyttesjef Per Byvold.
Kasserer Alfred Vangen. Styremedlem
Gunnar Bjørkelund.

Festkomite : Syforeningen «Mjøsgløtt».
Opplysningskomite: Styret.
Representanter ti I landsmøtet i Trond-

heim: Formannen og nestformannen.
Kommisjonær for Tegn og Tale: Sissel

Gillebo.
Underholdningskomite : Syforeningen

«Mjøsgløtt».
Valgkomite: Per Byvold ogAlfred Vangen.
Kjøkkensjef oppnevnes av kvinnefore

ningen.
Til slutt takket formannen for frammøtet

og erklærte årsmøtet for hevet. Ref.



Program for
Hedmark-Oppland

Hedmark og Oppland Døveforening hol
der møte på feriehjemmet «Mjøsgløtt» søn
dag 26. mai.

HYGGEKVELD
pA HAMAR LÆRERSKOLE

Det var et positivt tiltak av det kristelige
elevlaget ved Hamar Lærerskole å arrangere
hyggekveld for de døve i Hamar og omegn
lørdag 4. mai. Ca. 50 døve møtte fram til
arrangementet i skolens gymnastikksal, og
det ble en stor opplevelse for oss alle.

Lærerskoleelev Bjørg Raake, som selv
viser stor forståe Ise for betyd ningen av ar
beidet for de døve, ønsket velkommen og
uttrykte ønsket om at det ville bli oppnådd
god kontakt mellom de hørende og de
døve. Skolelaget oppførte så pantomimen
«Skomakeren», etter en beretning av Leo
Tolstoj. Skolens leikarring underholdt med
folkevisedans. Tre døve sørget dessuten for
et humoristisk innslag i form aven sketsj.
Elevlaget bød på kaffebevertning i elevsalen
i 2. etasje, og de hadde klokt blandet døve
og hørende i gruppene. Vi hadde det meget
hyggelig. Døveprest Evjen Olsen hadde et
«intervju» med formannen i Hedmark og
Oppland Døveforening, Arne Olsen. Presten
besørget også en del tolking for de døve i
kveldens løp, og til slutt ga han en andakt,
hvor han understrekte nødvendigheten av
at menneskene har kontakt med hverandre
- ikke minst er det viktig at de hørende får
kontakt med de døve, og omvendt.

Arrangementet var et meget vellykt ti 1
tak. En av de ti Istedeværende bemerket at
hun aldri hadde vært med på en tilstelling
hvor de døve hadde vært så frie i sin opp
treden. Det var et bevis på hvor godt ar
rangementet var lagt opp. Evjen Olsen og
Arne Olsen rettet da også en hjertelig takk
til elevlaget for det kjærkomne tiltaket.

Laget hadde også ordnet det slik at det
søndag ble gitt en døvegudstjeneste i Solly
på Storhamar, hvor døveprest Evjen Olsen
forrettet og talte. Salen var for anledningen
fullsatt.

Program for Drammen

Torsdag 30. mai: Sammenkomst.
Torsdag 6. juni: Sammenkomst.
Torsdag 13. juni: Sammenkomst.
Torsdag 20. til søndag 23. juni: Tur til Kol

ding, Danmark.
Møtested: Kafe «G lobus».

Feriehjemmet er åpent hver lørdag-søn
dag fram til juli.

Program for Bergen

16/5 to: Servering.
17. mai: Servering formiddag og ettermiddag

og underholdning ved ungdomsklubben.
20/5 ma: Ungdomsklubben.
21/5 ti: Dameklubben.
22/5 on: Ungdomsklubben har styremøte

kl. 19.30 på kontoret.

23/5 to (Kristi Himmelfartsdag): BATTUR.
Start kl. 11.00 med «Fjellgar» eller
«Blomvåg», vi går i land et sted og drik
ker kaffe, og tilbake i Bergen ca. kl. 15.00.
Bare kr. 10.- pr. person. Gratis for gamle
og for barn under 15 år.
Husker du den deilige båtturen i fjor?
Da blir du sikkert med også i år! Arran
gør er Opplysningskomiteen.

27/5 ma: Ungdomsklubben.
28/5 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforening hos

fru Hammer.
30/5 to: Sander forteller om Norske Døves

Landsforbunds store ju bileu msarrange
ment i Oslo (18. mai).

1.-2.-3. juni: PINSESTEVNE på Halsnøy 
et hyggel ig samvær i 3 dager - og meget
billig. Spesielt håper vi på god deltakelse
fra Hordaland/Sogn og Fjordane, men også
bergensere er velkommen, og antakelig
kommer deltakere fra Haugesund og
Stavanger i tillegg. Rikholdig program.
Meld deg i god tid til Dagny Nesse, Th.
Sander eller pastor Hammer, eller skriv
til Bergen Døveforening, Vestre Torvgt.
20 a, 5000 Bergen.

4/6 ti: Dameklubben.
5/6 on: Døveforeninger: har styremøte kl.

19.30 på styrerommet.
6/6 to: Danske døvefilmer blir vist.
8. og 9. juni har ungdomsklubben dugnad på

feriehjemmet.
10/6 ma: Kl. 18.00 til 20.00 har idrettsklub

ben styremøte på kontoret.
Kl. 20.00 ungdomsklubben.

11/6 ti: Dameklubben.
12/6 on: Formannsmøte kl. 19.30 på styre

rommet. Fastsetting av programmet for
høst-halvåret.

13/6 to: Medlemsmøte. Behandling av be
retning og regnskap for N.D.L., og inn
komne saker ti I landsmøtet.

15/6Iø: Norske Døves Landsforbunds 50 års
jubileum markeres med STOR FEST i
Håkonshallen kl. 19.00. Pris kr. 50.- for
enkeltpersoner, kr. 90.- for ektepar. inn
melding sammen med betaling til Bergen
Døveforening, Vestre Torvgt. 20a, 5000
Bergen, før 1. juni.

17/6 ma: Ungdomsklubben (siste før ferien).
18/6 ti: Lokalet er bortleid.
20/6 to: Kåseri aven lege: «Førstehjel p om

sommeren.»
22/6 lø: St. Hans-fest på døvehytta, Tot

land.

SOSIALSEKRETÆREN
Sosialsekretær Johan Moldekiev er på

Bergen Døveforenings kontor, V. Torvgt.
20a, 2. etasje, til følgende tider:

Mandag kl. 12.00 ti I 15.00
og kl. 19.00 til 21.00

Tirsdag kl. 12.00 til 15.00
Onsdag kl. 12.00 ti I 15.00
Torsdag kl. 12.00 til 15.00
Fredag kl. 12.00 til 15.00
Lørdag kl. 10.00 til 13.00
Kontorets telefon: 18.321.

Program for Oslo

Fr 17. mai: Døves Kvinneforenings arrange
ment.

Sø 26. mai: Utflukt i samarbeid mellom
Døves Ungdomsklubb, Døves Menighet
og Døveforeningen.

Lø 1. juni: Døves Sportsklubbs fest v/ fot
ballgruppen.

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

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til

kl. 15.00.
Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Telefon: 205408.

Program for Vestfold

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

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

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

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

Lørdag 28. september: Høstfest på ferie
hjemmet «Skogstua» kl. 19.00.

Lørdag 26. oktober: Medlemsmøte i Sandal'
Herredshus kl. 16.00.

Antakelig blir det døvegudstjeneste i Tøns
berg en søndag i november måned.

Fredag 27. desember: Juletrefest i Sandal'
Herredshus kl. 16.00.

Program for Telemark

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

Søndag 23. jun i: St. Hans fest på Sol høy.
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Feriehjemmetl;i Nord..Trøndelag har fått
nye møbler, fjernsyn m. m.

}oruJf Hjufstad gjenvalgt som formann

for så senere å bli lagt fram på medlems
møte.

Formannen kunne så heve årsmøtet,

med takk til de enkelte medlemmene for
samarbeidet i 1967.

Ref. H. Størkersen.

Nord-Trøndelag Døveforening holdt sitt

årsmøte 20. april på feriehjemmet «Reitun»,

I forhold til medlemstallet var frammøtet
tilfredsstillende da formannen, joru'f Hjul

stad, ønsket velkommen.

Den nye foreningsloven, som ble vedtatt

i fjor, ble gjennomgått punkt for punkt.
Den ble funnet i orden. Det kom ingen

merknader. Loven skal nå trykkes i et hen

dig lommeformat.
Årsberetningen viste at foreningen hadde

hatt et ti Ifredssti Ilende arbeidsår, ti I tross
for de noe store avstandene mellom mange

av medlemmene. Det var holdt årsmøte og

5 styremøter, samt et lovkomitemøte, hvor

den nye loven ble gjennomgått og vedtatt
med noen endringer. Det var arrangert

busstur til Stugudal i Tydal. Vi fikk ti I turen
leid en minibuss av rutebileier Erik Fjer

dingen, som var svært elskverdig mot oss

og selv førte bussen. Etter medlemmenes

utsagn var det en svært hyggelig tur, hvor
vi også kom sammen med døve fra Trond

heim, som hadde utflukt til de samme trak

tene. En helg leide Døves Ungdomsgruppe
fra Trondheim feriehjemmet vårt til ung

domsfest, en fest som ble en hyggelig og

grei avveksling. Det ble også arrangert høst

fest med et allsidig program, fest lørdag, og
søndag utflukt til Stiklestad kirke, hvor

pastorWetlesen forrettet døvegudstjeneste,
hvoretter det var omvisning i sakristiet,

som står akkurat hvor Olav den Hellige falt

i slaget for ca. 1000 siden. Deretter gikk

ferden til Okkenhaug gard i Vuku, hvor vår
døve venn Edvard Kvelloli innbød til kirke

kaffe. - Årsberetningen fortalte også om

besøk av forbundssekretær Breiteig, som
orienterte om forbundsarbeidet og annet av

interesse. Breiteig ble traktert med den

berømte Innherred-sodden, egenhendig til
beredt av foreningens ypperlige husmor,

Jorunn Søraker. Det er mildt sagt at sodden

falt i Breiteigs smak. Noe slikt hadde han
aldri før spist, og han blir sikkert ønsket

velkommen med «ækt sodd» igjen en annen
gang av fru Søraker og hennes kjøkkenstab.

Foreningen er glad for besøket fra forbundet

og all inspirasjon vi har fått derfra i fore
ningsarbeidet. Det er ønskelig med oftere

besøk derfra. Siste år har også vært preget

av landslotteriet. Om ikke salget i vårt
distrikt ble så stort som tidligere, vil fore
ningen komme sterkere igjen, forutsatt at

foreningen får disponere lotteri bi I i likhet

med tidligere. - I årets løp har foreningen

innkjøptTV-apparatog helt nye møbler til
dagligstua på feriehjemmet. Det er blitt

riktig trivelig med denne forandringen.
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}orulf Hjulstad.

Feriehjemmet har også fått installert varmt

vannsbereder i kjelleren, for bad, kjøkken
og toalett, alt dette med tanke på å gjøre

oppholdet på feriehjemmet hyggelig og be

hagelig for alle.

Årsberetningen ble godkjent.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer

Arne Søraker. Enkelte poster ble inngående
drøftet, men· ti I sist var hele regnskapet

godkjent.

Etter den nye loven skal foreningskontin
genten fastsettes av årsmøtet, og det ble

en del diskusjon om å øke kontingenten.
En økning fra kr. 5.- til kr. 6.- for enkelt

personer og fra kr. 8.- ti I kr. 10.- for ekte

par, ble vedtatt.
Valg: Da ingen annen kandidat ble fore

slått til formannesvervet, ble Jorulf Hjulstad

gjenvalgt som formann med akklamasjon.
Av styremedlemmer ble Kåre Røstad gjen

valgt, og som nytt styremedlem ble valgt

Johan Fjellestad etter sin søster Marie, som
ikke ønsket gjenvalg på grunn av sin helse.

Styret har etter valget denne sammenset

ting:
Formann jorulf Hjulstad. Kasserer Arne

Søraker. Styremedlemmer: Nils Stokke,
Kåre Røstad og johan Fjellestad. Varamenn:

1. Olav Staberg. 2. Kitty Stokke.
Revisor: Harald Størkersen.
Tilsynskomite: Arne Søraker, jorunn Sør

aker og Kåre Røstad, alle gjenvalgt. Etter

årsmøtets vedtak, overtar tilsynskomiteen
byggekomiteens videre arbeid.

Festkomite : Helene Hjulstad,Kitty Stokke

og jorunn Søraker.
Representant til landsmøtet i Trondheim:

JorulfHjulstad. Til å representere foreningen
ved 70 års jubileet for De Døves Forening i

Trondheim til høsten ble valgt Arne Sør

aker.
Under ordet fritt framkom en del forslag

som ble overlatt styret å arbeide videre med,

Program for Møre/Romsdal

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

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

UNGDOMSMØTE I ÅLESUND

Da vi fikk høre at forbundets kontakt

mann for ungdomsarbeidet, Toralf Ringsø,
ønsket å komme til Møre og Romsdal Døve

forening på gjennomreise fra Trondheim til

Bergen søndag 24. mars, for å holde fore
drag, fikk vi ordnet det slik at vi fikk leid

lokalet på «Havly» i Ålesund denne søn
dagen, mens vi vanligvis har våre møter på

lørdager. Og det var en glede å få dette
besøket.

Det var godt fram møte da møtet begynte.
Formannen ønsket velkommen og fortalte
først litt om foreningen og om at opplys

Aingskomiteen hadde kjøpt «friluftsbøker»

Farmannen, Trygve Krogstad, overrekker
Ringsø gaven fra Møre og Romsdal Døvefore

ning.
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Om molekylene i luf- L f :J
~n plutselig sluttet u t er en gassblan·,
a bevege seg, ville ding som pa grunn'
Deres bildekk plutse- av tyngdekraften ;
lig bli aldeles tomt ~oldes Igjen n<l1r :
uten lekkasje! ' Jordoverflaten. I

Om ikke naturen sta- Ren oksygen er
dig sørget for irisk lukt-, smak· og
luft, ville vi om 6000 iargeløs.
~r ha forbrukt all luft..... -I..__~~

IAII verdens luft veier Solens ultrafiolette

1
-6 millioner ganger lys ville bli v~r dØd
_millioner ganger uten luftens I
imillioner kilo. azon.

21/6 fr: Dameforeningen.

22/6 lø: St. Hans-fest på «Granly», arr.

Idrettslaget.

23/6 sø: Servering.

Mandagene har Ungdomsgru ppa øvelser.

Tirsdagene er det kurs i folkedans (leikar

ring) fra kl. 20.00-22.00.
Torsdagene er det kurs i tegnspråk.

Sosialsekretæren har kontortid hver ons

dag fra kl. 19.00-21.00.

15/5 on: Døves Ungdomsgruppe. Jentene

underholder for guttene.

17/5 fr: 17. mai-fest, arrangør De Døves

Forening.

19/5 sø: Servering.

22/5 on: Lokalet er åpent for alle med lem-

mer.

24/5 fr: Dameforeningen.

26/5 sø: Servering.
29/5 on: Døves Ungdomsgruppe. Guttene'

underholder for jentene.

31/5 fr: Servering.

Styremøte i Døves Ungdomsgruppe kl.

19.00 på kontoret.

2/6 sø: Pinselukking.

4/6 ti: Formannsmøte kl. 20.00 presis.

5/6 on: Lokalet er åpent for alle med lem-

mer.

7/6 fr: Dameforeningen.

9/6 sø: Servering.

12/6 on: Døves Ungdomsgru ppe har med-

lemsmøte.

14/6 fr: Servering.

16/6 sø: Servering.

19/6 on: Idrettslaget har medlemsmøte.

En hyggelig sommenkomst i Alesund.

Lo-ness.

Program for Trondheim

Neste dag var det døvegudstjeneste ved

pastor Hammer i Langevåg kirke, med offer.

Det var godt frammøte både av døve og

hørende. Etterpå var det middag på Nørves

kafe i Langevåg. Det var 28 døve ti Istede.

Magne Lid fortalte litt fra kirkemøtet i Oslo,

likeså fortalte Hammer om foredraget

«Hvor står vi nå?», som var holdt på møtet

og som handlet om de døves menighets

arbeid.
Da vi hadde fått oss en god dråpe kaffe

etter middagen, ble det diskusjon om

påskeferien, og kl. 17 brøt vi opp, takket

for oss og reiste hjem ti I hver vår kant. Et

godt arrangement var avsluttet.

KIRKEMØTE I ÅLESUND

6. april ble det holdt kirkemøte for døve

på «Hav ly» i Alesund. Formannen åpnet

møtet med å ønske velkommen, og han for

talte deretter nytt fra forbundet og fore

ningen.

Pastor Hammer fortalte om skoleplarlene'

for døve, og det ble mye diskusjon om dette.

En ting var alle enig om - at det må bli

gjort noe.

Formannen fortalte at styret skulle på

inspeksjon på feriehjemmet 20. april og

etterpå ha styremøte der. Det var besluttet

å holde feriehjemmet åpent i påsken.

Pastor Hammer kom så med den-nyheten

at hørende venner av døve hadde stiftet en

forening samme dag med navnet «Døves

Venner». Formålet er å spre opplysning om

de døve til folk omkring i Møre og Romsdal,

og formannen, fru Ramsvik, fortalte at det

allerede var avgjort at foreningen som en

første oppgave hadde tenkt å sette i gang

et tegnspråkkurs for hørende. Det er nemlig

i vår forenings distrikt en prekær mangel

på tolker som kan være de døve til hjelp i

vanskelige Situasjoner og når det gjelder å

formidle kontakt. Det har således hendt at

en har måttet tilkalle døvepresten lang vei

for å tolke når ulykken har vært ute. Dette

med et tegnspråkkurs er en så viktig opp

gave at en inderlig må håpe at det blir god

deltakelse. Et annet ønske er å få et lokale

der de døve kan drive med forskjellige fri

tidssysler, ha hobbykurs og annet som etter

hvert kan bli aktuelt. - Hammer hadde hatt

et par timers samvær med «Døves Venner»

før møtet vårt tok ti l, og han lovet å skrive

om denne foreningen her i bladet.

til feriehjemmet. Dette ble mottatt med

applaus.
Senere holdt Ringsø sitt foredrag. Han

fortalte litt fra forbundet, nødvendige opp

lysninger, om Unge døves kulturdager i

Bergen, Nordisk ungdomsleir for døve i

Finland og om planleggingen av folkehøy

skole og kurssenter på AI, osv. Vi fikk vite

at forberedelsene til kulturdagene i oktober

måned er i full gang. Det ble diskutert hva

som skal foregå, og hvordan.

Etterpå var det diskusjon om foredrags

virksomheten. Det kom klage over at fore

ningen intet har hørt fra forbundet om de

foredrag som det er søkt om. Videre ble

det av forskjellige medlemmer nevnt ting i

forbindelse med feriehjem met vårt.

Formannen overrakte Toralf Ringsø en

gave til forbundets ungdomsarbeid. Det var

en meget pen krystallvase med hilsen fra

Møre og Romsdal Døveforening. Ringsø

takket rørt for denne fine oppmerksom

heten. Formannen avsluttet møtet kl. 19.30,
etter et forholdsvis kort samvær før Ringsø

skulle reise hjem til Bergen samme kveld.

Lo-ness.
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En gledens dag i stua ved Heddalsvannet:

Mindre ensom
med fjernsyn

Tallrike bidrag fra hele fylket har
igjen gjort det mulig å dele ut et
fjernsynsapparat fra Telemark Ar
beiderblads TV-fond for uføre. Appa
ratet, det 21. fra fondet, ble torsdag
4. april montert hos ingebjørg Valle,
Vestsida i Notodden. Fru Valle har
vært døv fra hun var fire år, og hun
har vanskelig for å uttrykke seg
muntlig med stemmen. Hun er 59
år gammel og ble født i Solum. For
eldrene hennes flyttet så året etter
til Odden på Vestsida. Siden 1928
har hun bodd alene i 2. etasje i sin
egen stue helt nede ved stranda ved
Heddalsvannet, og i hjemmet sitt er
hun «låst fast» så lenge snøen ligger.
For hun er også ille plaget av gikt,
og derfor må hun ha godt vær for å
kunne gå ut. Men god hjelp har hun
av familien Seland, som er leieboere
i første etasje.

Fjernsynsapparatet er alt på plass
og antennen montert da vi besøker
Ingebjørg Valle på Rullnes. Med oss
inn er leieboeren i huset, Hans Se
land, for han forstår dette med å
forme munnen riktig, slik atfru Valle
kan oppfatte det som sies.

- Dette er en gledens dag for meg,
sier hun. - Alltid har jeg ønsket meg
fjernsyn, og jeg har forsøkt mange
steder for om mulig å få tak i et
apparat, men uten hell. Nå har altså
TA's TV-fond skaffet meg fjernsyn,
og jeg sier tusen takk til alle som
har gjort dette mulig.

- Har du sett fjernsyn tidligere?

, ~/"Lenge har jeg ønsket meg
dette, sier Ingebjør'g Val·
le. På fanget har hun et
par av sine vakre hand·
ar·beider.

- Noen få ganger. Om sommeren
hender det at jeg reiser inn til en
venninne jeg har i Skien. Hun er
også døv, og hun har fjernsyn. Ellers
var jeg på besøk på nabogarden,
Særsland, i julen, og der så jeg en
døvegudstjeneste. Det var en stor
opplevelse.

Telemark Arbeiderblad.

Hamar:

Bergen:

jeg befinner meg som ene nordmann
på Gallaudet College. En spesiell
takk tror jeg at jeg kan rette til for
bundsformann Ohna (uten at andre
døve skal behøve å føle seg forbigått)
for den positive innstilling han har
vist og den inns<'.ts han har gjort for
de unge døve i Norge.

50 år er en forholdsvis lang tid, og
50 års innsats for de døve i Norge er
et jubileum som det er vel verd å
feire. Ved denne anledningen er det
flere personer som jeg ønsker kunne
være blant oss, f. eks. Gunvor Skog

Washington D.C. 27.4.68

Hilsen til jubileet fra u. s. A.

Norske Døves Landsforbund
~ergen - Norge

I (mledning den store dagen som
står for døren, vil jeg få benytte
anledningen til å sende dere alle 
Norske Døves Landsforbunds styre
og medlemmer - en hilsen og en takk
for de gode minnene jeg har fra de
forskjellige arrangementer i forbun
dets og foreningenes regi som jeg har
hatt anledning til å delta i. Det er
gode minner som varmer meg her

ORGAN FOR
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Elvebakken 27, 5032 Minde

Forretnin(ls/ører 0(1 ekspedisjon:
lIIøllendalsvn. 17, 5000 Bergen

Postgironr. 136 91

Abonnement:
Bladet utkommer med 21 numre i året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år

Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstående kommisjo,
nærer:
Oslo: Olav Vik,

Vei 5363, blokk l, Oppg. E,
Haugenstua, Høybråten.
Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70f.

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

Kobbervikbagen 6a.
Sissel Gillebo,
Børstad Alle 5 d.

Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 2'
~ .J
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Carlsen, men også on rekke a.ndre.
Av dem som fremdeles er blant oss,
vil jeg nevne pastor Bonnevie
SV0ndsen. Han er utvilsomt ea (l.V
dem Gom he.r størst kjennskap til
våre problemer. Det er å håpe 2.t
han ikke får altfor meget ro n;'r h::m
sne.rt skal begynne å nyte sitt otium.

Norske Døves U:ndsforbund har
en begivenhetsrik historie bak seg.
Mye er blitt gjort, men ikke uten
sverdslag, og enkelte ganger er nok
de som har hatt noen av de vik
tigste tillitsverv innen forbundet
blitt urettf8rdig behr.ndlet, men vi
er jo ba.re mennesker! Jeg har den
beste tiltro til at forbundet vil ku;,;,ne
seile utenom de verste båene i årene
som kommer. Det er jeg sikker på
at en vil makte dersom vi er like
heldige og får en like god ledelse som
den vi he.r i de.g.

Jeg vil få ønske dere e.lle hjertelig
til lykke med 50 års jubileet, og
lykke til med de neste 50 år. Måtte
Herren gi båten en god bør!

Kjell Omahr Mørk.

TRANSPLANTASJON
OGSA I ØRET

Fra. Athen blir det meldt om en
vellykt transplantasjon ved univer
sitetsklinikken i Saloniki, Grekm
land : Trommehinne og de 3 små
mellomøre-knokler er med heldig re
sultat blitt overført fra en avdød til
en tunghørt pasient. Professor Georg
Iannoulis, som ledet overføringen,
erklærte etterpå at dette var dE n
tørste overføring av dette slag i
verden.

.~« Sjakk

Til døvesjakklubbene tilsluttet Norske

Døves Sjakkforbund:

Innbydelse til Døvemesterskapet

sjakk 1968

I forbindelse med N.D.l.'s landsmøte for

døve i Trondheim, 11.-13. juli, arrangeres

D.M. i sjakk 1968 i dagene 7.-10. juli i De

Døves Forenings lokaler i Eirik Jarlsgt. 2.

Turneringen omfatter følgende: Klasse 1

for mesterspillere og klasse 2 for and re,

og videre D.M i lynsjakk i feiles klasse.

Deltakerne må være medlemmer enten

i forbundets tilsluttete klubber eller direkte

i forbundet. Forbundet har i dag bare 2

klubber som medlemmer, nemlig Døves
Sjakklubb, Bergen, og Stavanger Døves
Sjakklubb.

Startkontingent:
Klasse 1: Kr. 25.- pr. deltaker

I(lasse 2: Kr. 15.- pr. deltaker.

lynsjakk: Kr. 10.- pr. deltaker.

Innmelding sendes til Sverre Grebstad,

Inndalsveien 110, 5000 Bergen, og siste

frist er lørdag 8. juni.

Innbydelse til Jubileumsturnering 1968
i sjakk for døve og sterkt tunghørte

som IKKE er organisert i Norske Døves

Sjakkforbund

I forbindelse med D.M. i sjakk 1968 og

Norske Døves Sjakkforbunds 20 års be
ståen, vil forbundet arrangere en jubileums

turnering i sjakk for interesserte døve og

sterkt tunghørte som ikke er medlem i

vårt forbund. Turneringen er ment som et
ledd i forbundets forsøk på å fremme orga

nisert sjakkvirksomhet på de steder hvor

det ikke er sjakklubber for døve og sterkt

tunghørte.
Jubileumsturneringen holdes samtidig

med D.M. i sjakk, altså i dagene 7.-10. juli

i De Døves Forenings lokaler i Eirik Jarlsgt.
2, Trondheim.

Startkontingenten er kr. 5.- pr. deltaker.
Innmelding sendes til Sverre Grebstad,

Innsdalsveien 110, 5000 Bergen, og siste

frist er lørdag 8. juni.

Etter fristens utløp vil forbundet sende
ut et detaljert program for hele arrange

mentet.
Døveforeningenes formenn bes vennligst

gjøre dette kjent blant medlemmene og

andre.
Med vennlig hilsen,

Norske Døves Sjakkforbund

Sverre Grebstad,

formann.

DØV GUTT TILKALTE LEGE
PR. TELEFON

Den døve gutten Marco Galmarini
fra Ztirich forteller at hans far en
søndag morgen plutselig falt om i
radeværelset. I tallet støtte hdn ten
nene mot badekaret og ble liggende
bevisstløs på golvet. Marco prøvde
å løfte ham opp, men han var for
tung. Med morens hjelp ble faren
brakt til sengs, og da moren gikk
nedenunder et øyeblikk, skyndte
Me.rco seg til telefonen, fant dokto
rens telefonnummer, slo det, og talto
så til 10. Han tenkte: Nå er dokto
ren ved telefonen. Så sa han: «God
dag, herr doktor. Jeg heter Marco

Galmarini. Min far har falt i bade
værelset. Vær så snill å komme hur
tigst til Btitzenweg 6.» - Deretter
fort2.1te h2.n moren at han hadde
ringt etter legen. Moren ble forbau
set, det var nemlig første gang Marco
hadde brukt telefonen.

Strak;; etter kom legen til huset,
og Marco fortalte hvordan uhellet
hadde foregått. Legen satte en
sprøyte på pasienten, og en stund
etter kom han til bevissthet, og ville
stmks høre på radio. Dette greide
Marco også opp med: For a,t taren
kunne bli i sengen, flyttet han ra
dioen inn til ham og åpnet dørene
så fe.milien likevel kunne være samlet.

DØVE SKAL KUNNE HØRE

GJE OM HUDEN!

Max-Plank-instituttet i Munchen
utprøver for tiden en ny sort høre
apparat for helt døve mennesker.
Dette e.pparatet skal ikke festes ved
øret - men på kroppshuden - neden
for navlen. Fra en mikrofon går, via
noen elektroder, forskjellige sterke
strøm-irritasjoner til huden. Ved
hjelp av dotte apparl'.tet kan døve
lære å høre en fjerdedel eN det som
blir talt. Det er jo ikke meget, men
det kan gi nytt livsmot til døve,
skriver vår tyske kollega.

GIKK TIL KIRKEN

OG TOK GIFT

Etter en større «knmgel» med sin
mann, tok den døve Lueiana S. sine
2 småpiker på 3 og 5 år med til den
katolske kirke nær Heidelberg, og
kommet inn på en benk, svdget de
alle tre en del sovetabletter. Til alt
hell oppdaget en gammel kvinne de
tre bevisstløse på benken, og under
rettet soknepresten. Politi og lege
kom til tidsnok til at de heldigvis
overlevde.

Da Luciane. giftet seg for 6 år
siden, var hun overlykkelig. Men
årene i ekteskapet skuffet henne
stort. Hun arbeidet som syerske i en
fabrikk og måtte levere elle pengene
hun tjente til sin mann. Allerede som
spedbarn sendte mannen de 2 barna
til daghjem. Moren skulle tjene pen
ger! Luciana holdt ut - inntil det ble
for meget for henne. - Men på syke
huset fikk hun roser fra sin mann
- som erklærte: Jeg hC',r ikke visst at
Lucian2, tok det så tungt!
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Utmerket arrangement ved Døvemesterskapet ; Bergen
Døves Sportsklubb, Oslo, vant lagpokalen

1 km damer
1. Ingrid Eide, Bergen 6.01.7

3-mannslag
1. Døves Sportsklubb, Oslo 31.11.0

2. Døves Idrettsklubb, Bergen 33.26.1

2 km junior
1. Pål Kjellid, Bergen, 9.01.2

2. Gaute Stangeland, Stavanger 10.30.5

Festen
som ble holdt for løpere og andre inter

esserte fant sted på Fløirestauranten og ble
en meget hyggelig tilstelling med god mat,

dans og få, men gode taler. Helge Kjølle

berg var en utmerket toastmaster og bidro

til at festen allerede fra første stund fikk

en fin stemning. Første taler var formannen
i Døves Idrettsklubb, Bergen, som hilste

alle hjertelig velkommen til den festlige

avslutting på Døvemesterskapet. Han var

skuffet over at Europamesterskapet i ter
rengløp måtte avlyses, da der var lagt meget

arbeid med forberedelsene ti I dette, men
det meget vellykte døvemesterskapet hadde

lagt et plaster på såret. Det hadde vært en

spennende konkurranse i et nydelig vær,
og han takket alle som hadde bidratt til å

bringe arrangementet vel i havn.

Finn Johansen hilste fra Norges Døve

Idrettsforbund, og overbrakte en personlig
hilsen fra forbundsformann Fridtjof M.

Tenden. Forbundet var det første til å

beklage at E.M. måtte skrinlegges, sa han,
men døvemesterskapet hadde vært en fin

erstatning med mye god idrett. Han rettet
en appell til de unge om å gå aktivt inn for

idretten, slik at døvei.clretten i åren.e.fram
over kunne få mere «vind i seilene», og

takket tilslutt for et helt igjennom utmerket

arrangement. Thorbjørn Sander nevnte i sin
tale den store betydning det hadde for et

godt resultat at de døve idrettsutøvere del

tok i konkurranser med de hørende, for
det er gjennom sterk konkurranse man når

fram til de gode tider og resultater. Men

idretten gir sine utøvere mere enn premier,
nemlig en god fysikk og dermed også grunn
laget for en god helse, og dette er minst

like viktig, sa taleren.

Johannes Samuelsen hadde en overras
kelse til en av gjestene, som skulle trekkes

etter numret på deltakerlisten ved festen.
Karl Lundqvist fra Narvik fikk beskjed om

å nevne et tall, og fru Breiteig konstaterte

at Jan Refsahl fra Hamar var den held ige

vinner.
Til slutt takket Eilif Ohna for maten.

Ved kaffen var det utdeling av medaljer
og gavepremier, hvor vinnerne ble hjertelig

hyllet.
Festen fortsatte i beste stemning og var

en verdig avslutting på et helt igjennom
vellykt mesterskap. Takk for at vi fikk være

med! Fi-Ja.

men ti I mesterskapet i Bergen, foretok

Norges Døve-Idrettsforbunds representant,

Finn Johansen, åpningen av mesterskapet.
Han takket arrangøren for at alt var lagt

vel tilrette for mesterskapet. Det var fine
forhold, og han håpet den beste ville vinne.

Han ønsket løperne lykke ti I og erklærte

Døvemesterskapet i terrengløp 1968 for
åpnet, hvoretter starten fant sted. I første

pulje startet det i senior 9 løpere, og løypa

var på 3 km. Brenden tok ledelsen, med
Myran kloss etter, og de to skiftet om å

lede, og var langt foran de andre etter

første runde. Spenningen var stor ved inn
komsten. Vel 100 m fra mål hadde Brenden

en knapp ledelse, da Myran ved et rykk gikk

forbi og vant med 2 sek. Terje Karlsen hadde
ingen vansker med å sikre seg bronse

medaljen. På 4. plass kom Kjell Olsen,

Bergen, tett fulgt av klubbkameraten Hans
Lie, vår gode slalåmkjører, som overrasket

med å slå flere av de unge i denne for ham

uvante gren. Pål Kjell id vant suverent i
junior, og snertne Ingrid Eide viste fine

takter også uten ski på bena, og vi tror at

vi her har et emne utenom det vanlige også
i fri-idrett, om hun kommer under kyndig

instruksjon og for alvor går inn for opp
gaven. En plass på det norske laget ved som

merlekene i Jugoslavia 1969 vinker i det

fjerne, Ingrid!
Lagpokalen for beste tre-manns lag ble

vunnet av Døves Sportsklubb, Oslo, ved

Reidar Brenden, Terje Karlsen og Kjell
Nysted med tiden 31.11.0.

3 km senior
1. Bjørn Myran, Trondheim 9.25.2

2. Reidar Brenden, Oslo. . . . . . . . .. 9.27.3

3. Terje Karlsen, Oslo 10.24.2
4. KjeilO. Olsen, Bergen 10:52.9

5. Hans Lie, Bergen 11.14.0

6. Magnar Ljosland, Stavanger 11.18.6
7. Asle Karlsen, Bergen 11.19.2

8. Kjell Nysted, Oslo 11.19.5

9. Sem Bratland, Stavanger 13.11.0

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervil<hagen 6a, 3000 Drammen.

Starten
Starten av Døvemesterskapet i terrengløp

var lagt til Storetveit. Det var første gang
Døves Idrettsklubb, Bergen, sto for et slikt

arrangement, og la det være sagt med en

gang, at alt var lagt vel tilrette, med god

løype. Det stilte i alt 12 løpere til start,
deriblant en dame, Ingrid Eide, vår gode

skiløperske. Blant de mange frammøtte
tilskuere gikk diskusjonens bølger høyt om

hvem som ville gå seierrik ut av konkurran
sen. Man var klar over at det ville bli skarp

duell mellom Myran og Brenden, men hva

unge lovende Terje Karlsen kunne klare i
denne gren; se det var et åpent spørsmål.

Etter at formannen i Døves Idrettsklubb,

Johannes Samuelsen, hadde ønsket velkom-

Bjørn Myran, Trondheim, terrengmester

Når man skal arrangere et idrettsstevne,

er det meget viktig at forholdene er gode,

ikke minst når det gjelder værgudenes vel

villige innstilling til arrangøren. Nå er jo
ikke Bergen akkurat kjent for dette med
å øse over oss med sol fra gavmild hånd, så

det var med en spent forventning at jeg

grytidlig lørdag morgen kikket ut av vin

duet på Bergens-toget og ble møtt med
strålende sol fra skyfri himmel. Nå skal rett

være rett, jeg hadde ikke tvi It på at Bergen

også denne gang ville motta meg med sol,
for jeg avviste min kones hentydning til

paraply med forakt, og antydet at Bergen

og jeg var så gode venner at regnvær var
utelukket når jeg kom til Bergen. Og Bergen

viste seg å være min tillit verdig!
Jeg ble mottatt på stasjonen av Nils Bjørø,

vårt forbundsstyremedlem, samt en depu

tasjon fra landsforbundet med Ohna og
Breiteig i spissen, men det siste gjaldt ikke

meg, men Bjelland, Lundqvist og Co., som

var med samme tog. Etter frokost dro Nils
og undertegnete opp og hilste på formannen

i Døves Idrettsklubb, Johannes Samuelsen,

som kunne fortelle at han var meget glad
over de fine forholdene, og at alt lå vel til

rette for en god avvikling av mesterskapet.
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Skoleidrett
RESULTATLISTE
for Trondheim off. skole for døve,
skøyteløp, 12. februar 1968:

1. kl. gutter - 100 m
1. Ove Hjelen 60.0

1. kl. jenter - 100 m
1. Ine Lorentzen 23.5

3. kl. gutter - 100 m
1. Arvid Støyva . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3
2. Hans O. Stangvik 19.4
3. Agnor Karlsen. '" . .. .. .. 19.5
4. Roger Lefstad . . . . . . . . . . . . . . .. 26.9
5. Erik Øksnes , 1.46.8

3. kl. jenter - 100 m
1. Mary Sten bakk . .. . . . . . . .. . . . . 32.8

4. kl. jenter - 100 m
1. Judith Hansen 18.5
2. Aud Kristiansen. . . . . . . . . . . . . . 23.9
3. Liv Eva Skjulsvik ... .. . . . . .. . . 31.6

5. kl. gutter - 400 m
1. Thor L. Thoresen 55.2
2. Kurt Dørmænen 58.1
3. Gunnar Wold 1.14.7
4. Geir Solli 1.16.4
5. Karl F. Robertsen 1.24.2
6. Trygve Aslaksen 1.31.1

5. kl. gutter - 100 m
1. Erling Kvalsund.............. 18.8
2. Bengt Fredriksen. . . . . . . . . . . . . 25.0
3. Svein A. Mostervik . . . . . . . .. . . 26.2
4. Hallgeir Eriksen..... . .. ... . .. 30.0

5. kl. jenter - 100 m
1. Siv Hind.................... 18.1
2. Ann Ester Tundal 18.7
3. Ragnhild Langland 18.8
4. Eva Hansen 19.4
5. Elisabeth Paulsen 21.2
6. Ji Il Larsen .. 27.2·

7. kl. gutter - 500 m
1. Aslak Hansen 1.03.1
2. Atle Haugan 1.06.0
3. Tore Karlgård 1.11.8
4. Ottar Smørholm 1.14.8
5. Rolf Tronsmo 1.24.4
6. Thor A. Larsen 1.36.0
7. Jens Markussen 1.39.8
8. Hans B. N i Isen 1.44.8
9. Karsten Ramsvik , 1.50.6

7. kl. jenter - 100 m
1.EllyKvalsund 18.4
2. Leikny Kallbekken , 19.5
2. Tone Rørvik 19.5
4. Randi Larsen.. 19.7
5. Ingrid Alme 20.5

6. Ann K. Johansen. . . . . . . . . . . . . 21.0
7. Odd bjørg Storøy 23.5
8. Oddny Sneisen. . . . . .. . . . . .. .. 25.6
9. Randi Anderson.... .... . ..... 26.5

Trondheim off. skole for døve,
skirenn, 20. mars 1968

1. kl. gutter
1. Torbjørn Thomassen 4.13
2. Rune Albertsen 4.30
3. Arne Paulsen 4.46
4. Ove Hjelen 5.08

1. kl. jenter
1. Torunn Hansen 5.10
2. Birgit Crone 5.32
3. Ellen Nilsen 6.02
4. Sigrid Melbye 6.26
5. Ine Lorentzen.. . . .. 6.27
6. Lillian Torsvik 7.34

3. kl. gutter
1. Agnor Karlsen 6.55
2. Arvid Støyva , . . . . .. 7.12
3. Johan Solheim. . . . . . . . . .. . . . .. 8.07
4. Hans O. Stangvik. . . . . . . .. . . .. 8.47
5. Roger Lefstad 8.51
6. Asbjørn Gundersen. . . . . . . . . .. 9.00
7. Harald Oppigård 9.06
8. Arnt Saur . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 9.18
9. Bjørn Ivar Furu 10.17

10. Erik Øksnes 11.13
11. Truls Hansen 11.56
12. Edvard Strand 13.02
13. Tommy Nilsen 20.15

3. kl. jenter
1. Tove Berg Olsen 8.18
2. Mary Stenbakk 12.00

4. kl. jenter
1. Judith Hansen. . . . . .. . . . . . . . .. 8.30
2. Aud Kristiansen........ .. 9.10
3. Liv Eva Skjulsvik 10.42
4. Mai Britt Fjørstad 13.10

5. kl. gutter
1. Kurt Dørmænen 6.37
2. Bengt Fredriksen. . . . . . . . .. . .. 7.36
3. Geir Solli.... . .. 7.40
4. Hallgeir Eriksen 7.57
5. Trygve Aslaksen. . . .. . . . . . 8.00
6. Erling Kvalsund 8.20
7. Svein A. Mostervik 8.40
8. Thor L. Thoresen 8.55
9. Gunnar Wold.... . .. .. 9.01

10. Karl F. Robertsen '" 10.28

5. kl. jenter
1. Ragnhild Langland 8.42
2. Sissel Stiklestad 8.48
3. Ann Ester Tundal 9.07
4. Lillian Skarsvåg 9.13
5. Jill Larsen 9.15
6. Siv Hind 9.32

7. Elisabeth Paulsen 9.55
8. Eva Hansen 9.58
9. Petra Madsen 10.21

7. kl. gutter (2 runder)
1. Ottar Smørholm 14.28
2. Atle Haugan 15.08
3. Karsten Ramsvik 15.35
4. Aslak Hansen 15.50
5. RolfTronsmo 15.54
6. Thor A. Larsen 17.48
7. Tore Karlgård 18.44
8. Jens Markussen 19.22
9. Hans B. Nilsen 20.19

10. Leif Rånes (1 runde) 10.30

7. kl. jenter
1. Randi Larsen. . . .. . . . . . . . . . 7.51
2. Tone Rørvik. .. . . .. . .. 8.35
3. Ingrid Alme 8.37
4. Odd ny Sneisen 8.41
5. Rita Kirkerød 8.58
6. Odd bjørg Storøy 9.20
7. Inger Settem. . . . . . . . . . . . . . . .. 9.26
8. Sigrun Andersen. . . . . . . . . . . . .. 9.27
9. Elly Kvalsund 9.52

10. Leikny Kallbekken 10.15
11. Randi Anderson 10.44

o SLO

DM - innendørs
14. mars på Fagerborg skole:

Nesten like mange deltakere som
ved klubbmesterskapet uken før.
Det er lite å si om toppresultater,
men bedre er det i bredden, takket
være noen nye som deltok. Opp
mannen har planer om å få hele 20
mann til å delta i lengde u/to neste
år. Vi har nok av gutter i Oslo, men
spørsmålet er om alle er villige. Det
må brukes lokkemiddel, men det er
ikke umulig.

Lengde u/to
1. Per Chr. Larsen 3.02609
2. Tore Christiansen 2.79
3. Tor Hammerborg 2.78
4. Gunnar Kvitvær 2.77
5. Terje Karlsen 2.60 351
6. Viggo Elvenes 2.57 333
7. Broder Gundersen 2.54314
8. Harald Angeltvedt 2.53 307
9. Åge Lauritsen 2.50289

10. Øystein Strand 2.43 244
11. Rolf Smenes 2.25 127

Høyde u/to
1. Gunnar Kvitvær 1.40480
2. Per Chr. Larsen 1.34404
3. Tore Christiansen 1.34 404
4. Broder Gundersen 1.31 366
5. Terje Karlsen 1.25 288
6. Reidar Brenden 1.15155
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Innendørs-DM 1968:
Per Chr. Larsen og Bjarne Gunnerud
mestere

I D.M. innendørs fikk vi den overraskelse

at Per Chr. Larsen vant lengde ult. Han brøt

dermed Bjarne Gunneruds seiersrekke.

Gunnerud har som kjent dominert begge

øvelsene ved D.M. innendørs i en årrekke

nå. Nå måtte han altså se seg slått av Larsen.
Larsen var den eneste som kom over 3 m

her. For Gunnerud ble det et mer ordinært

resultat på 2.92 m, tett fulgt av bergenseren
Nordøy som greide 2.89 m. Men Gunnerud

er jo bare unggutten ennå. Om han skjøtter

treningen, vil han nok kunne holde seg på

toppen i denne konkurransegren i ca. 10

år ennå.
I høyde ult. vant Gunnerud på bra re

su Itat, 1.55 m. Her ble det nok Iitt stor

avstand ti I de neste to, som stoppet på
1.40 m, som også må sies å være bra resu Itat.

Det deltok 23 i høyde ult. og 31 i lengde

ult. Av medaljene tok Drammen, Bergen og
Oslo 2 hver. Trønderne fikk altså ingen

medaljer. Det samme var tilfellet i fjor. Men

vi får håpe at trønderne kommer sterkere

igjen til neste år.
Anders Haukedalen.

Høyde u/to
1. Bjarne Gunnerud, Drammen 1.55

2. Gunnar Kvitvær, Oslo 1.40
3. Asle Karlsen, Bergen 1.40

4. Geir jensen, Trondheim 1.37

5. Per. Chr. Larsen, Oslo 1.34
6. Tore Christiansen, Oslo 1.34

7. John Stokvik, Trondheim 1.31

8. Hans E. Tofte, Bergen 1.31

9. Svein Tømmerbakke, Bergen 1.31
10. Magne Gaustad, Drammen 1.31

11. Broder Gundersen, Oslo 1.31

12. Gotthard Langeland, Bergen 1.28
13. Bjarne Tømmerbakke, Bergen 1.28

14. Ingolf Rønning, Trondheim 1.25

15. Terje Karlsen, Oslo 1.25
16. Pål Kjellid, Bergen 1.25

17. Kristen Elvebakk, Trondheim 1.25
18. Olav Moen, Trondheim 1.20

19. Reidar jacobsen, Trondheim 1.20

20. Erik johansen, Drammen 1.15
21. Reidar Brenden, Oslo 1.15

22. Torstei n Bernås, Bergen 1.15

23. Lars Herland, Bergen 1.10

Lengde u/to
1. Per Chr. Larsen, Oslo 3.02

2. Bjarne Gunnerud, Drammen 2.92
3. Alfinn Nordøy, Bergen 2.89
4. Olav Moen, Trondheim 2.81

5. Tore Christiansen, Oslo 2.79

6. Tor Hammersborg, Oslo 2.78
7. Gunnar Kvitvær, Oslo 2.77

8. Hans E. Tofte, Bergen 2.,76

9. Pål Kjellid, Bergen 2.75
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Bjarne Gunnerud.

10. Reidar Jacobsen, Trondheim 2.74

11. Geir Jensen, Trondheim 2.74
12. john Stokvik, Trondheim 2.69

13. Torstein Bernås, Bergen 2.67

14. Gotthard Langeland, Bergen 2.66

15. Bjarne Tømmerbakke, Bergen 2.63
16. Asle Karlsen, Bergen 2.61

17. Arnt Naurstad, Drammen 2.61

18. Terje Karlsen, Oslo 2.60
19. Erik johansen, Drammen 2.59

20. Viggo Elvenes, Oslo 2.57
21. Harald Angeltvedt, Oslo 2.53

22. Broder Gundersen, Oslo 2.54

23. Nils Holtungen, Drammen 2.51
24. Torfinn Trondsen, Trondheim 2.50

25. Age Lauritsen, Oslo 2.50

26. Kristen Elvebakk, Trondheim 2.44
27. Øystein Strand. Oslo 2.43

28. Magne Gaustad, Drammen 2.39

29. Frode Bjånesøy, Bergen 2.33
30. Rolf Smenes, Oslo 2.25

31. Georg Bjerkeli, Trondheim 2.12

Per Chr. Larsen.

Også DU
bør abonnere på

~Pø~
Bare kr. 15.- pr. år.

BERGEN

DM-innendørs
Korrespondansemesterskap innen

dørs i hopp uten tilløp i Fridalen
skole tirsdag 12. mars: Deltakelsen
og innsatsen var bra, resultatene i
lengde var bedre enn i fjor, mens
det ble samme resultater i høyde.
2 hørende, autoriserte dommere,
pluss Nils Bjørø var dommere.

Asle Karlsen vant i høyde med
1.40, han burde klart 1.43. I hans
2 siste forsøk rev han hårfint. Alfinn
Nordøy hoppet best i lengde, 2.89,
ellers var han ujevn i andre forsøk.

Lengde ult.
1. Alfinn Nordøy 2.89
2. Hans E. Tofte 2.76
3. Pål Kjellid 2.75
4. Godthard Langeland 2.66
5. Bjarne Tømmerbakke 2.63
6. Asle Karlsen 2.61
7. Frode Bjånesøy 2.33

Høyde ult.
1. Asle Karlsen 1.40
2. Hans E. Tofte 1.31
3. Svein Tømmerbakke 1.31
4. Godthard Langeland 1.28
5. Bjarne Tømmerbakke 1.28
6. Pål Kjellid 1.25
7. Lars Herland 1.10
Torstein Bernås deltok også, men

han representerte Hellas-Døve. Han
hoppet 2.67 i lengde og 1.15 i høyde.
Vi i Bergens-Døve får håpe at Tor
stein Bernås vil gjøre en god innsats
for Hellas-Døve når han kommer
hjem til sommeren, særlig da som
kaster.

DRAMMEN

Hellas-Døve holdt innendørsstev
ne onsdag 13. mars på Latinskolen
i forbindelse med Døvemesterskapet
i høyde og lengde u/to Deltakelsen
var liten, men resultatene ble ganske
bra. Bjarne Gunnerud sto selvsagt i
en klasse for seg, og han oppnådde
resultater som vil gi ham høye plas
seringer i Døvemesterskapet. Vi
gjengir nedenfor resultatene:

Lengde u/to
1. Bjarne Gunnerud 2.92
2. Erik O. Johansen 2.59
3. Nils E. Holtungen 2.51
4. Magne Gaustad 2.39

Høyde u/to
1. Bjarne Gunnerud 1.56
2. Magne Gaustad 1.31
3. Erik O. Johansen 1.16



•
FJELDHAMMER
AKTIESELSKABET FJELDHAMMER BRUG

TELEFON 567890 • POSTBOKS 2422 • OSLO 2

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

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Steinkjer komm. E/.verk
Autorisert installasjonsforretni ng
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

L::A=:LU
BYGGEARTIKLER OG JERN
CASPAR STORMSVEI 12 - OSLO 6

Telefon 6707-90

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Torvald Klaveness
Skipsrederi
Postboks 2447 S

OSLO

Kristiansands og Oplands Privatbank
KRISTIANSAND S.

Telex 1817

VALUTA - REMBURSER
INKASSO

Jespersen & Thon A.s
Sentralbord 13203
Kanalveien 1 og-3-+ØNSBERG

Volkswagen

Øberg Fabrikker
Telefon 82983 - HALDEN

Alt i kjøkkeninnredninger og for
øvrig annen innredning

AAGE DITLEV-SIMONSEN
ASSURANSE

Haakon VII's gt. 1

OSLO
Tlf. sentral bord 41 5944

REINKJØTT, ELG, RÅDYR, HJORT, VILT,

FJÆRKRE, LAKS, ØRRET, HUMMER

En gros

TERMOSTATER

MALEAPPARATER

REGISTRERPAPIR

SOLBERG & ANDERSEN AfS
Hansteensgt. 5 - OSLO - Telefon 441985

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

Telegr.adr.: «Revileo»



Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

«SYMBOLET PÅ KVALITET.

Utenbordsmotorer i toppklasse
312-4,4-6,6-9,9-20-35-45-55-75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 • OSLO 1 - Tlf. 420980

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER
SPEKEVARER - FISKEMAT

SIVILINGENiØRENE

Apeland & Mjøset A.s
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
M.R.I.F. M.N.I.F.
Industrigt. 59 - OSLO 3 - Tlf.* 607880

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29- OSLO
Telefon 336890

Grubernes Sprængstoffabriker A.s

Haakon den VlI's gate 2

OSLO

Kværnø Skomagasin A.s
TRONDHEIM

SPEDISJONSFIRMAET

TOLLPOST A.S

INTERNASJONAL SPEDISJON - FORTOLLING
TRANSPORT - LAGRING - TRANSITTLAGER
SAMLASTING

Grønlandsleiret 31 - OSLO
Telefon * 67 1560 - Telex 1655

AfS KVÆRNER BRUG

Kværnerveien 10

"

OSLO

Telefon 676970

Dronningensgt. 8

OSLO

Døves Trykkeri A.s - Bergen


