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Mellom

3 og 4 millioner kroner!

Sangerne og musikerne,

Norsk Rikskringkasting

og det norske folk

skaffet byggekapital

til folkehøyskolen for døve

i løpet av 3 timer!



REINKJØTT, ELG, RÅDYR, HJORT, VILT,

FJÆRKRE, LAKS, ØRRET, HUMMER

En gros

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

PER ONSAGER

Patentingen iør

Camilla Collets vei 4 - OSLO
Telefon 55 13 86

Medlem Norske Patentingeniørers Forening

Telefon 1247 - Tlgr.adr.: Bokhandel

PAPIR
LAND- OG SJØKARTER
KONTORMATERIELL

Velassortert i bøker og papir

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

Te/egr.adr.: «Revilco»

Torvald Klaveness

Skipsrederi
Postboks 2447 S

OSLO

AKTIEsELsKABET

TOFTE CELLULOSEFABRIK

OSLO

SKEDSMO - BETONG - FABRIKK

MØRTELVERK og PUKKVERK
Fabrikken 726230 - Pukkverket 726068

Hovedkontor: Nygaten 41, Strømmen 711850
Innehaver: Harry Bråthen

FERDIG - BLANDET - BETONG
PUKKVERKSPRODUKTER

TØRRMØRTEL
Sekker a40 kg gir 25 liter mørtel

A.s Byggteknikk

Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 20080

TRONDHEIM

Type KC 35/65
Type KC 20/80
Type FINPUSS

Type Gulvpuss,

Ingen problemer:

er en innvendig mur- og pussmørtel.
er en utvendig mur- og pussmørtel.
er til påtrekking på forutgående grov
pussede flater, og flises for maling eller
tapetsering.
sand sement 1: 3 egner seg til mur· og
puss som stiller større krav, samt til
flisarbeider og spekkmørtel. Den egner
seg også utmerket til muring med hul
blokker i grunnmurer.
Alt i en sekk! Lagres som sement.

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

BLØTMØRTEL
Murmørtel - Pussmørtel og Ekstrapuss

Ring Fabrikken 72 62 30
Eller nærmeste Bygningsartikkelforretning.



Norske Døves
Landsforbund

SAMMENSLUTNING AV
DE DØVES FORENINGER

Kontor:
Møllendalsveien 17, 5000 Bergen

Telefon 94 996

Formann:
Eilif Ohna,

Erleveien 42a. 5030 Landås

Nestformann:
John Vigrestad,

Lillebergveien 32, Oslo 6

Sekretær:
Albert Breiteig,

Møllendalsveien 17, 5000 Bergen

Landsstyremedlemmer:
Thor Gisholt, Skien

Halvor Greftegreff, Trondheim
Tormod Ropeid, Stavanger

Rolf Hansen, Drammen

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DØVES LANDSFORBUND

ØSTFOLD: Øf;tfold Døveforening. For'
mann: Erling Pettersen, 'Solgløtt-,
Eskeviken, Idd, 1750 Halden.

HEDMARK/OPPLAND: Hedmark og
Oppland Døveforening. Formann: Arne
Olsen, Folkestadsgate 22, 2300 Hamar.

OSLO: Oslo Døveforening, Sven Bruns·
gate 7, Oslo 1. Formann: Alf Olsen,
Agmund Boltsvei 41, Oslo 6.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Døve·
forening. Formann: Ragnar Woll,
Hå,genstad, 3022 Solbergelva.

VESTFOLD: Vestfold Døveforening. For
mann: Jørgen Bjerg, Greveveien 66,
3250 Larvik.

TELEMARK: Telemark Døveforening,
Boks 181, 3701 Skien. Formann:
Trygve Hansen, 0yekastveien 15, 3900
Porsgrunn.

AUST-AGDER: Aust-Agder kr. Døve
forening. Formann: Aud Grut-Løvig,
Vippa, 4800 Arendal.

KRISTIANSAND: Klistiansands Døve
forening. Formann: Arne Birkenes,
Setesdalsveien 45 c, 4600 Kristian
sand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Døvefore
ning, Saudagt. 11, 4000 Stavanger.
Formann: Håkon Hoff, Robert
Scottsgt. 30, 4~00 Stavanger.

NORD-ROGALAND: Haugesund Døve
forening. Formann: Knut Løvsletten,
c/o Ro Iversen, Rogalandsgt. 16,
5500 Haugesund.

BERGEN/HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Bel'uen Døveforening, Vestre

Torvgt. 20a, 5000 Bergen. Formann:
Thorbjørn Sander, Elvebakken 27,
5032 Minde. Telefon 96157.

MØRE OG ROMSDAL: Møre og Roms
dal Døveforening. Formann: Trygve
Krogstad, c/o Bernt Fylling Eftf.,
6030 Langevå,g.

TRONDHEIM: De Døves Forening, Eirik
Jarlsgt. 2,7000 Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, Lade Alle 70f;
7000 Trondheim.

NORD-TRØNDELAG: Nord-Trøndelag
Døveforening: Formann: J orulf Hjul
stad, 7500 Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Døvefore
ning. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, 8690 Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Døveforening. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd·
rupsvei l, 8000 Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegn Døveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4 b, 8500 Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. Døveforening.
Formann: Anna-Marie Sjøvoll,
c/o A.s Stål & Jern, 9400 Harstad.

TROMSØ: Tromsø kr. Døveforening.
Formann: Julius Lorentzen, Roytun,
Karl Hallsvei 14, 9000 Tromsø.

Utgiver: Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, 5000 Bergen.

Redaktør: Thorbjørn Sander, Elvebakken 27, 5032 Minde.

Nr. ti 1968 - 49. årgang

Storstilt jubileum
og stor-aksjon

18. og 20. mai 1968 er dager som sent vil bli glemt. De vil rage opp over
mange andre merkedager i døveorganisasjonens historie. De vil bli husket
med glede, takknemlighet - og med stolthet. Men når jubelbruset har
lagt seg, kan vi også sette oss ned og prøve å finne fram til en konklusjon,
vurdere begivenhetene, stikke fingeren i jorden og prøve å finne ut hvor
vi står. Konklusjonen kan bli meget interessant!

Norske Døves Landsforbunds 50 års jubileumsdag 18. mai ble feiret med
pomp og prakt. Aldri har Norges døve vært gjenstand for maken til
jubileumsfeiring! Men det som vi naturligvis var mest interessert i ved
en slik anledning, var å få vite hva myndighetene mener om oss og vår
virksomhet. Det fikk vi et ganske godt inntrykk av. Talerne sparte ikke
på «konfekten», og det var talere hvis ord må tillegges betydelig vekt 
folk som har avgjørende innflytelse i fora som trekker opp retningslinjer
og foretar bevilgninger. Det var neppe noen som fikk inntrykk av at det
var en form for overbuds-politikk en ble vitne til. Landets hørselhem
mete har etter hvert vunnet seg mange nye og verdifulle venner, som
viser en interesse for sine handikapte medmennesker som vi tidligere sårt
savnet. Når en tenker på hvor ofte døveorganisasjonen tidligere forgjeves
har appellert til myndighetene, må en i sannhet ha lov til å glede seg
over den nye innstillingen. Den lover det beste!

20. mai fikk vi så oppleve at Det Folkelige Musikkliv gjennomførte sin
storaksjon for å skaffe kapital til reisingen av Norske Døves Landsfor
bunds folkehøyskole og kurssenter i Al, utmerket assistert av Norsk
Rikskringkasting, og da i første rekke fjernsynet. Det endelige resultatet
foreligger ikke i skrivende stund, men sluttbeløpet vil komme til å ligge
et sted mellom 3 og 4 millioner kroner. Det vil si at forbundets skole
planer er sikret. I løpet av noen få kveldstimer ble hele finansieringen
ordnet, og dermed kan en sette full fart i byggeplanene. Aksjonen ble
dessuten en mektig propaganda-forestilling. Titusener av nordmenn ble
«tvunget» til å tenke over hva døvhet egentlig innebærer. Sangerne og
musikerne møtte et folk med giverglede - få var de som sa nei - derimot
er det klart at sangerne og musikerne på langt nær maktet å avlegge aZZe
norske hjem besøk i løpet av disse få timene. Men målet ble nådd. Skole
planene kan realiseres. Våre venner har villet det, og de har maktet å
gjennomføre sitt forsett!

Konklusjon? - Vi tror at vi kommer nærmest sannheten når vi kort og
godt slår fast at de stille i landet endelig har funnet gehør ...

Th. S,
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Norske Døves Landsforbund femti oar:

HYHest, store gaver og strålende
arrangement i Oslo

«Jeg tror ikke det er noen gruppe som mer
tålmodig og stille har båret sine savn», sa
sosialministeren.

Etter at hovedstaden hadde hatt
en heller kjølig nasjonaldag, opp
rant den 18. med skyfri himmel og
stille vær, og det tok ikke lang tid
før solen riktig tok til å varme.
Været ville så avgjort ikke gi noen
grunn til å holde seg borte fra Norske
Døves Landsforbunds jubileums
arrangement!

Vi hadde bare såvidt fått nesen
innenfor døren på K.N.A.-hotellet,
da Egil Tresselt dukket opp og gra-

FESTMØTET I OSLO RADHUS:

Norske Døves Landsforbund
hadde lagt opp til et meget fint og
variert program i Oslo Rådhus lør
dag 18. mai kl. 13.30. Selvsagt var
det meningen at festmøtet skulle
gjøre inntrykk, men forutsetningen
var jo at det måtte komme folk, og
det var derfor stor nervøsitet. Men
publikum sviktet ikke. Anslagsvis
400 møtte fram, og av disse var vel
omtrent halvparten hørende. Det
kan en være meget godt tilfreds
med.

Presis kl. 13.30 innledet Oslo By
orkester, dirigent Arvid Fladmoe,
med «Forspill» av Edvard Grieg. Det
var sikkert en musikalsk nytelse,
og det var irriterende å se at flere
døve satt og snakket med hverandre
mens byorkesteret spilte. En så dette
til og med på fremste benk, hvor
døve satt mellom hørende heders
gjester og gestikulerte. Slikt bør ikke
gjenta seg. Om en ikke hører mu
sikken, bør en ihvertfall holde seg

tulerte med dagen, og kort etter be
gynte det å bli riktig livlig i spise
salen. Hele landsstyret og en god
del andre døve og hørend~.. tOPPfi7
gurer bodde på dette hotellet, og det
ble over frokosten gjort en rekke
viktige avtaler. Frokosten var ikke
det viktigste denne dagen - det var
tydelig. Det ble drukket mye kald
kaffe, og det var neppe mange som
la merke til hva de spiste. Men det
var jo også en dag helt utenom det
vanlige ...

i ro, så en ikke distraherer musikerne
og musikkelskerne.

Ordfører Brynjulf Bull ønsket så
velkommen til rådhuset med føl
gende hilsningstale:

Mine damer og herrer!
Det er en meget stor glede for meg

i dag å kunne hilse Norske Døves
Landsforbund i anledning av dets 50
års jubileum. Når jeg sier at det er
en meget stor glede å kunne gjøre det,
er det fordi det ikke vil være så lett
å finne noen organisasjon som har
betydd så 'meget for den enkelte som
Norske Døves Landsforbund med dets
avdelinger. En ting som straks sprin
ger i øynene, - og vi får vel si med
beskjemmelse, - er at når det gjelder
tiltak til støtte for de døve, så er det
de frivillige organisasjoner, her som
når det gjelder de øvrige grupper av
handikapte i vårt samfunn, som har
båret hovedbyrden. Organisasjonen
har ikke bare virket som en press-

Ordfører Brynjulf Bull.

organisasjon som presenterer selv
følgelige krav for myndighetene, men
har i meget stor utstrekning funnet
fram til løsningene selv. At dette i
stigende grad er skjedd med offentlig
bistand og støtte, er et av de gledelige
tegn i denne utvikling, en utvikling
som må gå stadig hurtigere i årene som
kommer.

Når det gjelder de problemer som de
døve står overfor i vårt samfunn, så
er de for en stor del av den art at de
må løses ved felles tiltak. De kan ikke
helt ut løses ved tiltak for den enkelte.

Selve problemet med hjelpen til de
døve ligger nettopp i dette å bringe dem
ut av den isolerte tilværelse som de
nødvendigvis må bli i hvis ingen
hjelper dem, og inn i et miljø som gir
muligheter for menneskelige kontakter
slik som vi alle er så avhengige av.

Muligheten for å formidle slike kon
takter fører først og fremst med seg at
en må bringe alle dem som har de
samme problemer sammen til felles
løsninger. Når de lærer seg sitt med
delelsesmiddel, må det nødvendigvis
skje i fellesskap, og skal de ha full
nytte og utbytte av livet, må de møte
mennesker som forstår dem, som for-



Andre Bjerke:

Noen har ennu gehør: de stille i landet,
de som kan lese hvert ord på en munn, på en panne ...

Du som har fem
skamløse sanser - og har dem til ingen nytte:
gå i en døveskole og lær deg å lytte!

Lær det av dem!

Dette er tiden da «friske sanser» sløves
nettopp for indre musikk. Den overdøves

skremmende snart.
Døvhet er mottrekket: larmen overlistes
gjennom en sans som nettopp ved å mistes

kan bli bevart!

Bare de «hørende» tror at vi taler med «lyder».
Døvhet kan lytte med øynene. Døvheten tyder

talens mimikk.
Slik som det levende ord for den døvstummes blikk er
vesen og slett ikke lyd, vet han 6g at musikk er

indre musikk.

Hva er da «hørse!»? Vi sier: «Han har ikke øre
for melodi» - skjønt i fysisk forstand kan han «høre».

Tonen i svev
når oss som «lyd»; men hvor hører vi det som den sier?
Uhørt av fysiske ører var to symfonier

Beethoven skrev.

Noen er avstengt fra skrallene - som om de fredes.
Noen er nødt til å lytte anderledes:

«Vend deg og tyd
tegnet som taler i tausheten ... » Det er de døve.
Skjebnebestemt er de stilt på en underlig prøve:

Ikke en lyd.

De som kan «høre», er nesten i ferd med å glemme
lyden av susende gress og av hviskende stemme.

Larmen er høy!
Borte er stillheten gresset og sjelen kan gro i.
Bare de døve fornemmer den. Døvhet er ro i

verdner av støy.

Selv er vi herdet mot gnyet. Teknikkens vidundre
herdet vår hørsel i bilens og bombens århundre

Tiden er blitt
grundig vent av med å skvette. Vi vente vårt indre
øre til skrallene. Bare når skrallet blir mindre,

skvetter vi litt!

Intet århundre har noengang larmet som dette.
Tenk som en mann fra antikkens Athen ville skvette

når jetflyet skrek!
Platon på Sørkedalsveien i rushtidstrafikken
ville med fingren i øret løpt hjem til antikken,

statueblek ...

DE STILLE ~ LANDET
Prolog til Norske Døves Landsforbunds 50-årsjubileum

Ordfører Bulls tale ble tolket av
hovedprest Bonnevie-Svendsen. Det
var godt at det nesten bare satt
hørende på venstre side av taler
stolen, for tolken sto på ordførerens
høyre side, og på linje med taleren.

Etter at forbundsformannen med
et stort smil hadde tatt imot ord
førerens sjekk, under kraftigapplaus
fra forsamlingen, var turen kommet
til prologen. John Vigrestad og skue
spilleren Ola Isene entret podiet.

Det var forfatteren Andre Bjerke
som var blitt overlatt å skrive pro
logen til jubileet, og dermed fikk vi
en prolog i kjent (og kjær) Bjerke
stil - mye sant og tankevekkende
sagt på en original og underfundig \ J
måte, men det hele var nok mere '-, ..../

I:Jtår deres meddelelsesmiddel, og som (
selv kan bli forstått.

Alle vil forstå at det her dreier seg
om et meget viktig arbeid som kan
føre fram til gode løsninger. Men det
er avhengig av at de som driver arbei
det har den energi og den entusiasme
som fører gjennom alle vanskeligheter.
Det er en tilfredsstillelse her å kunne
gi uttrykk for at vi i vårt land har hatt
mange slike kvinner og menn som
gjennom sin innsats har bidratt til å
finne fram til løsninger og resultater
som har vært til uvurderlig nytte for
dem som er rammet av den tunge
skjebne ikke å kunne høre.

Ved dette jubileum retter vi vår hil
sen til alle dem som har båret dette
arbeid i vårt land. De 50 år som vi
her feirer, representerer i sum en
uendelig stor innsats med en nytte
virkning større enn på noe annet
område.

I dette arbeidet for de døve har de
større bysamfunn et spesielt ansvar.
Det er først og fremst i de større sam
funn en kan skape de miljøer som er
så nødvendige for en harmonisk til
værelse for den døve. Og det er også
her vi lettest kan skaffe arbeidsmulig
heter og legge forholdene til rette for et
rikt foreningsliv.

Vi vil gjerne i dag få gi uttrykk for
vår takknemlighet for det som har vært
utrettet for våre døve i disse 50 år både
i byen vår og i hele vårt land. Vi vil
gi uttrykk for dette ved å overrekke
Norske Døves Landsforbund en sjekk
på kr. 50.000 som er ment som en
fødselsdagsgave, og ikke som en be
taling for å løsgjøre seg fra de selv
følgelige forpliktelser som samfunnet i
stigende utstrekning må ta på seg i
forholdet til de døve.

Med disse ord tillater jeg meg å
ønske alle sammen velkommen hit til
rådhuset.
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underfundig og originalt enn et bi
drag til forståelse av de døve og
deres situasjon. Vel, prologen var et
festlig innslag i festmøtet. Den moret
sikkert mange av tilhørerne. Ola
Isene leste den opp, mens John
Vigrestad tolket den på tegnspråket
- meget levende og mesterlig, enda
så vanskelig denne prologen var å
«tolke». En annen sak V2.r at Isene
og Vigrest2.d på langt nær holdt
følge. Isene V2.r ferdig da Vigrestad
b2.re var kommet halvveis, så en må
si at det klikket temmelig meget.
Det var jo meningen at de to skulle
følges ad, slik at de hørende skulle få
prologen særdeles levende framført.
Isteden ble det altså nærmest ba
belsk forvirring - men bare for de
hørende. På den annen side: De
hørende var neppe klar over at det
klikket! (Prologen er å finne i ram
men på foregående side.)

Oslo Byorkester spilte så «Norsk
Kunstnerkarneval» av Johan Svend
sen, og deretter holdt formannen i
Norske Døves Landsforbund, Eilif
Ohna, følgende tale:

Forfatteren Andre Bjerke,
som skrev prologen.

Forbundsformannen, Eilif Ohna.

Mine damer og herrer!
I går feiret vi 17. mai. En festlig

dag. En dag som vi alle jubler for.
Også vi døve var med. Det er jo en
nasjonaldag, og på døveskolen lærte
vi døve hva 17. mai står for. SG vi
visste hva vi jublet for. Det er virkelig
herlig å ha følelsen av at vi døve er
med - vi også.

Men - vi har andre dager, 364 da
ger. Hvordan er det da med felles
skapsånden i disse dagene? V i døve
ser meget lite eller intet til den. V i står
utenfor. For oss er det svært knapt
med plass i det store fellesskapet.

Men - vi har jo døveskolen, sier
dere. Vi lærer jo å lese og å skrive.
Er det da ikke mulig for de døve å følge
med og få del i fellesskapet med de
hørende? spør dere.

La meg understreke at vi døve er
meget takknemlig for den tiden vi får
være på døveskole. Vi er takknemlig
fordi vi på døveskolen får muligheter
til å lære å tale, lese og skrive. Ikke
nok med det. Vi får meget mere, som
vi lever på i hele vårt liv: Nemlig
fellesskap med våre likestilte.

Uten et slikt fellesskap ville 18. mai
1918 vært uten historisk verdi - ikke
bare for oss døve, men også for dere
hørende. Det ville da ikke vært aktuelt
for oss å komme sammen her i dag.

Norske Døves Landsforbund er et
resultat av de døves situasjon i sam-

funnet. Det er de døves fellesskap som
er drivkraften i landsforbundet. Vi
finner de døve og deres samfunn samlet
i Norske Døves Landsforbund.

Det kan ikke være noe stort felles
skap, sier dere. Det er jo ikke så mange
voksne døve her i landet. Ja, det er
riktig, men enten det er stort eller lite,
er det ihvertfall stort nok til at vi døve
kan leve som mennesker på et ansten
dig vis. Det er ijorbundet, og bare der,
den døve får menneskelig kontakt
under like forhold. Det er der vi døve
får utløse våre krefter og våre evner.

Men vi døve ønsker ikke å isolere
oss. Vi vil så gjerne følge med i ut
viklingen i samfunnet. Også vi har
behov for nye kunnskaper. Vi trenger
impulser utenfra for å utvide vår
åndelige horisont.

Med Norske Døves Landsforbund
som vårt bruhode i det store samfunnet,
formidles impulser videre til de en
kelte døve. Impulser kan nemlig van
skelig formidles direkte til de døve.
La meg nevne et par eksempler: Vok
senopplæringen og fjernsynet. Im
pulser derfra må først legges til rette
på en spesiell måte, så de døve kan
nyttiggjøre seg dem. Dette er blant de
mange oppgaver som forbundet har
på sitt arbeidsprogram.

Men ~ hvorfor et slikt arbeid? Kan
ikke de døve lese og skrive? - La meg
gjøre dere oppmerksom på det util
strekkelige skoletilbud som i dag bys
døve barn og ungdom. En 8-årig barne
skole, l-årig framhaldsskole og 2-årig
yrkesskole med 3 yrkeslinjer, er hele
skoletilbudet. Det kan umulig være
samfunnets mening at dette er nok.

Vi vet at Staten omgås med planer
om en utvidelse av undervisningstil
budet for døve. Det snakkes om en 7
årig barneskole, 3-årig ungdomsskole,
og at det skal bygges ny barneskole,
ungdomsskole og yrkesskole. Men når
skal dette skje?

Norske Døves Landsforbund har
gjentatte ganger gjort Staten oppmerk
som på forholdet og bedt dem gjøre

Vi fører et godt utvalg i

DAME-, HERRE- OG BARNESKO ALT I TRYKKSAKER

Alltid

på god fot

med
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fortgang. Men i dag står vi på samme
sted. Ikke ett nytt skritt er tatt!

Vi må ikke glemme at etter endt
barneskole står de døve på et nivå som
ikke ligger høyere enn 5. klasse i den
normale folkeskolen. Sett i forhold til
hva det i dag tilbys de normale, er det
diskriminerende at det ikke er gjort
noe tilsvarende for de døve. Det fore
ligger ikke en gang planer om tilbud
for videregående teoretisk utd;;,nning
for unge døve, fra Statens side.

For å gi de unge døve som har evner
og anlegg i teoretisk retning muligheter,
har Norske Døves Landsforbund der
for utarbeidet planer om en folkehøy
skole for døve. Forbundet ser det som
en oppgave og en plikt å gi de unge
sjanser og muligheter til å lese videre
under de forhold som passer best for
dem.

Men på grunn av visse regler og
bestemmelser, har Staten funnet ut at
de ikke kan delta i samarbeidet for å
løse oppgaven. Vi døve er nemlig ikke
tilstrekkelig mange.

Jeg vet at de norske døve, og sikkert
også mange av våre hørende venner,
venter at jeg herfra skal etterlyse pla
ner om fiere undervisningstilbud for
døve. Ja, jeg spør: Hvor lenge skal
vi vente? Nå må det handles! Det
haster! Utviklingen går fra oss!

Men - det er ikke bare skuffelser vi
møter hos myndighetene. Det er en
glede for meg å kunne peke på den gode
kontakten som Norske Døves Lands
forbund har med Sosialdepartementet.
Der har vi møtt velvilje og den for
ståelse som gjør det mulig for oss å
utvide arbeidet for voksne døve i be
tydelig grad.

Den gode kontakten innebærer også
meget mer. Norske Døves Landsfor
bund er akseptert som det rette faglige
og servicebefordrende organ mellom
Sosialdepartementet og de norske døve.
For oss som leder landsforbundet og
har ansvaret, er en slik innstilling en
mektig stimulans.

La meg få fortelle en liten illustre
rende historie: En døv mor og hennes
hørende datter er på kjøkkenet. Dat
teren kan være 5 år gammel. Moren
står ved kjøkkenbenken og stryker klær,
og datteren leker med noen tegninger
på bordet. Etter en stund rykker dat
teren i forkleet til moren. Moren ser
på datteren med et spørrende ansikt,
og datteren sier med munn og tegn:
Melk. Og moren finner fram melk
og gir til datteren.

Hva forteller denne lille episoden
oss? Datteren er hørende, og hun har
sikkert opplevd mange ganger at andre
barn som har hørende mødre roper:

Mor - jeg vil ha melk! Men hun selv
gjør ikke slikt. Ingen har forklart den
lille at hennes mor ikke hører. Ingen
har lært henne at hun skal si sånt og
sånt med tale og tegn til sin døve mor.
Men hun gjør det. Og hun gjør det på
en naturlig og selvfølgelig måte. Uten
å tenke over det har hun, den hørende
datteren, akseptert sin døve mor. I
hennes øyne og i hennes hjerte er hen
nes døve mor ikke dårligere enn en
hvilken som helst hørende mor. Hen
nes innstilling er ekte og naturlig, uten
tanke på at det er forferdelig å være
døv. En slik innstilling i samfunnet,
helt fri for medlidenhet, vil i betydelig
grad redusere og mildne problemer som
følger i døvhetens kjølvann. Nettopp
en slik innstilling har vi døve behov
for i vårt dagligliv, nemlig å bli ak
septert som fullverdige medmennesker
i det store fellesskapet . ..

Jeg vil få tilføye: Jeg vet at min
stemme er ujevn og at mitt språk hal
ter, så dere hørende må arbeide hardt
for å forstå hva jeg sier. Men det var
jo bare i 10 minutter. - Tenk på de
døve som lever blant de hørende og som
må arbeide for å forstå hva dere hø
rende sier - ikke bare i 10 minutter,
ikke bare en dag - men i et helt liv!

Med forbundssekretær Albert Brei
teig som tolk, holdt så sosialminis
teren, statsråd Egil Aarvik, følgende
tale:

La meg få takke hjertelig for inn
deIsen til å være med ved denne 50 års
høytiden. Jeg kan forsikre at det er
med glede jeg har tatt imot innbydel
sen, og jeg vil benytte anledningen til å
ønske Norske Døves Landsforbund til
lykke med disse 50 årene.

Jeg vet ikke om det er med andre
som det har vært med meg, at Norske
Døves Landsforbund er noe vi ikke
særlig ofte har hørt om. At det finnes
døve og hørselskadde mennesker, det
har vi selvfølgelig visst om. Og kanskje
har vi av og til - særlig når vi opp
levde de store skjønnhetsinntrykk gjen
nom hørselsansen - prøvd å tenke oss
inn i de menneskers skjebne, hvis
verden er taus og uten lyd. Vi kunne
det dårlig. Og de døve selv var ikke de
som trengte seg på. Jeg tror ikke det
er noen gruppe som mer tålmodig og
stille har båret sine savn. Kanskje er
det også denne beskjedenhet som har
gjort at heller ikke Norske Døves Lands
forbund har latt blåse i basun for seg
og sin sak. Jeg synes at dette lands
forbundets 50 års jubileum bør være
en kjærkommen anledning for oss alle
til å bli mer kjent med både de døves
problemer og det forbundet som prøver
å løse dem.

Statsråd Egil Aarvik.

Kanskje er det slik at døvhet og
hørselskade ikke er det handikap som
rent umiddelbart gjør det mest sjok
kerende inntrykk på en utenforstående.
De mennesker det gjelder, ser helt al
minnelige ut, de passer sitt arbeid, de
hjelper seg selv, de påkaller ikke uten
videre vår oppmerksomhet.

Et uttrykk for dette er vel også det
faktum at de døve figurerer i statistik
ken med beskjedne tall. Pr. 1. januar
1966 hadde vi her i landet bare 432
døve som hadde uføretrygd, f. eks. Og
det til tross for at det hvert år går inn
i skolepliktig aldgr ca. 50 barn som
er så hørselskadde at de ikke kan følge
med i de vanlige skolenes hjelpeunder
visning. Dertil kommer de som senere
i livet blir døve - enten som følge av
sykdom i hørselorganene eller som
følge av støyskader eller ulykker.

Det er derfor sikkert mange døve og
hørselskadde som statistikken ikke vet
om. Men døvheten er ikke noe mindre
handikap av den grunn. Og jeg føler
trang til å få sagt ved denne anledning
at jeg tror vi altfor lenge har tenkt
altfor lite på de døve. På deres van
skeligheter med å tilegne seg kunn
skap - på hvilket behov de har for
spesialundervisning på alle skole
trinn. Vi bør tenke mer på dette nå.
V i har heller ikke tenkt nok på den
isolasjon og ensomhet de døve føler.
Det å være utenfor når andre samtaler
og ler. Hjelpeløsheten når de skal i
butikker, mangelen på kontakt, å skulle
leve i en ordløs verden hvor alt tier.
V i har ikke tenkt nok på de døve - vi
har vært trege til å forstå hvor tung
deres byrde er.

Jeg tror - heldigvis - at dette nå
holder på å bli annerledes. Et beskje
dent uttrykk for dette er f. eks. økte
bevilgninger og statsbudsjettet til døve
formål. Og ellers føler jeg meg over-
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bevist om atog$å de døve og hør'sel
skadde vil få høste fordeler av den
økende forståelse for alle handikaptes
problemer, som nå heldigvis er under
veis.

Vi er nå - også heldigvis i den
situasjon at vi har langt flere hjelpe
midler enn før. Den tekniske utvikling
åpner nye muligheter - også for de
døve. Elektronikken, f. eks. Tenker vi
på den ulempe det er for et menneske
at det ikke kan høre en vekkerklokke
eller en entreklokke eller en alarm?
I dag har vi elektrotekniske apparater
- ganske enkle ting for øvrig - som i
slike situasjoner kari erstatte hør'sel
sansen. Eller tenk på det å aldri ky,nne
bruke en telefon. Men i dag er det
teknisk mulig å kombinere telefon
med fjernsyn, slik at døvespråket kan
formidles pr. telefon.

Jeg tror vi alle er enige i at så langt
det er mulig må de døve og hørsel
skadde få dra nytte av disse og andre
tekniske hjelpemidler.

Det vil kunne hjelpe dem ut av
isolasjonen og skape større trivsel,
samtidig som det også kan hjelpe dem
til å vinne over sin funksjonshemming.

Nå er det imidlertid klart at det
ikke dreier seg bare om teknikk og
omtanke. Det dreier seg også om øko
nomi - om penger. Og med tanke på
den mengde av uløste oppgaver som
Norske Døves Landsforbund står over
for, skulle jeg ønske at jeg kunne ha
satt fram her en diger pengesekk og
sagt: Værsågod! Dessverre kan jeg
nok ikke det, men helt tomhendt er
jeg nå likevel ikke kommet. Vi har
nemlig i Sosialdepartementet tenkt litt
på et formål som heter trivsels- og vel
ferdstiltak for ensomme døve, og til
dette formål har jeg den glede å over
rekke Norske Døves Landsforbund en
sjekk. Og jeg vil gjerne at denne
sjekken - så beskjeden den er, skal
uttrykke to ting: Først dette at Norske
Døves Landsforbund etter 50 års ar
beid har en større forståelse hos folket
for sitt arbeid. Dernest skal den ut
trykke en hjertevarm takk til lands
forbundetfor god innsats i disse 50 år.
Og takken er selvsagt ledsaget av de
beste ønsker for nye framgangsrike
arbeidsår.

Sjekken, som forbundsformannen
så tok imot og takket for, samtidig
som han nyttet anledningen til igjen
å takke Sosialdepartementet for den
gode kontakten som var opprettet,
var på 30.000 kroner.

Neste taler var formannen i
Danske Døves Landsforbund, Ole
Munk Plum, som på vegne av de
nordiske døveforbundenes samar-
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Ole Munk Plum.

beidsorganisasjon hilste jubilanten.
Han uttrykte glede over at det alltid
hadde hersket godt forhold mellom
de nordiske døveforbundene, og han
nevnte samarbeidet om avvikling av
nordiske døvekongresser og ungdoms
leirer. De døve er knyttet sammen
gjennom blant annet tegnspråket i
et stort fellesskap på tvers av tro og
politikk. Vi er klar over at vi lever
i en verden som helt domineres av
dem som hører normalt, men vi går
fullt inn for å fylle vår plass i sam
funnet - for vi må klare oss. Norske
Døves Landsforbund har på en ut
merket måte arbeidet for å spre opp
lysning om de døves situasjon, men
meget står ennå igjen, sa. Plum blant
annet, og han ønsket på vegne av
de andre nordiske lands døve for
bundet hjertelig tillykke med det
videre arbeidet.

Et ensemble fra Den Norske
Operas ballett framførte så «Spansk
dans» og «Czardas» fra «Svanesjøen»,
ledsaget av musikk av Peter Tsjai
kovskij, med Jens Hesselberg ved
flygelet.

Etter dette hadde elever fra Skå
dalen døveskole et morsomt opp
trinn, som ble innledet med følgende
tale:

Kjære døve og hørende venner!
Det er alltid morsomt å være med i

fødselsdagsselskap. Fødselsdagsbarnet
i dag heter Norske Døves Landsfor
bund, og er femti år.

Vi barna i døveskolen gleder oss
sammen med dere og ønsker hjertelig
til lykke med dagen.

Vi håper at fødselsdagsbarnet får
være frisk og kunne arbeide i mange år.

Norske Døves Landsforbund har et
vakkert merke:

Solen betyr lys, liv og glede.
Hendene betyr vennskap og sam

hold.
Merket vil si akkurat det som vi

ønsker for fødselsdagsbarnet.

Per Leif:
Vi takker og hilser deg i dag
for trofast arbeid for de døves sak.

Bjørn:
Din sol har lyst i femti år,
i håp og tro på veien vi går.

Per Leif:
De unge slår ring om deg og vet
ditt håndslag er tegn på din
trofasthet.

Bjørn:
Vi ønsker din sol vil aldri gå ned,
men vitne om vennskap, glede og
fred.

Barna hadde også noen vakre
rytmeøvelser, og det hele ga et vak
kert inntrykk. At barna i1ike brukte
tegn, vakte vel forargelse blant
mange av de døve, som måtte få
tolket hv!.'. de sa, men noen grunn til
forargelse var det jo ikke. Barna fikk
vist hvor flinke de var, og dersom
de også skulle bru..l{t tegn, ville deres
oppgave blitt betydelig vanskeligere.

Einar M. Wie.

Einar M. Wie, formann i Det
Folkelige Musikkliv, talte så om
aksjonen «Vi bygger bro», tolket av
arbeidskonsulent Konrad Rendeda1.

Til avslutting sang Akershus San
gerforbunds Representasjonskor, di
rigert 3.V Knut Raude, fire sanger,
nemlig «Myrth» av Herman Wilden
vey, «Den længtende» av kong
Carl XV, «Vårregn» av Hans Kristi
ansen og «Gamle Norig» av Ivar
Aasen, med Sonja Olsen som tolk.

Festmøtet i rådhuset var beregnet
å skulle være avviklet i løpet aven
time og et kvarter. Det gikk nok noe
lenger tid før en igjen kunne komme
ut i solen, men det var neppe noen
som syntes at tiden var bortkastet.
Festmøtet må kunne betraktes som
en stor suksess. Det var en verdig
markering av Norske Døves Lands
forbunds 50 års dag - og det var jo
«bare» begynnelsen!



MOTTAKELSEN pA BRISTOL HOTELL:

FESTMIDDAGEN PA BRISTOL HOTELL:

Nye taler og gaveoverrekkelser

Stormende begeistring - da
fru statsminister Borten og statsråd Aarvik

forsøkte seg på tegnspråket!

Herr statsråd - kjære døve venner og
gjester!

Norske Døves Landsforbund er 50 år.
Da vi var sammen i formiddag, festet
formannen, Eilif Ohna, blikket på fel
lesskapet vi har - og de historiske
kjensgjerninger fra årene som er gått
siden hin 18. mai i 1918, er klarlagt
i jubileumsboken, som vi alle har fått
- eller far.

Vi hørte fra Einar M. Wie at
80.000 nordmenn ved denne milepel
går mann av huse for å fullbyrde tan
ken om en folkehøyskole for unge døve,
om en ny framtid for de unge døve,
med et skoletilbud som skal sprenge
de rammer som er oppstått gjennom
gamle tanker.

Speiderne hjalp oss på veien fram
med å gjøre en innsats som brakte
Døvesaken en halv million kroner til
utdanningsformål, med en kvart mil
lion kroner til folkehøyskolen i Al.

Jeg tror vi har lov til å se det slik,
at de unge speiderne, jentene og gut
tene og deres ledere, først og fremst
brøytet vei. Deres innsats er meget
mer betydningsfull enn den store
pengegaven er uttrykk for. De banet
vei for at mange, mange flere i dette
folket begynte å tenke på de døve og
deres situasjon i samfunnet vårt.

De døves alt-overskyggende problem
er et kommunikasjonsproblem, og det
er også Døvesaken.

Når en først for alvor begynner å
tenke over hva Døvesaken egentlig
innebærer, gripes en uvilkårlig av er
kjennelse. En gripes av tanken på å
ville gi sitt personlige bidrag til å av
bøte den enkelte døves - hennes eller

at deltakerne var blitt godt stokket
ved bordene, slik at det skulle gå
bra, og at det ville bli gjort de beste
forsøk på å klatre over gjerdet som
vanligvis skiller de døve fra de hø
rende, så partene fikk et innblikk i
hva som befinner seg på den andre
siden av gjerdet. Forhåpentlig ville
disse forsøkene føre til at det ble
oppnådd kontakt. Taler ville ikke
kunne unngås ved bordet, men de
skulle bli få, lovet han. De som øns
ket ordet, kunne henvende seg til
ham. Han bød så værsågod.

Det ble servert nydelig asparges
suppe, og et «sydlandsk» orkester
sørget for fin musikk.

Festtalen ble holdt av Egil Tres
selt, som i løpet av de siste årene er
blitt stadig fastere knyttet til Norske
Døves Landsforbund, og som har
vært til uvurderlig nytte ved mange
anledninger. Vi gjengir her hans tale
fullt ut:

godt humør. Ventetiden gikk fort.
Det var så mange gamle venner å
hilse på. Det ble servert sherry som
appetittvekker før deltakerne strøm
met inn til middagsbordet.

Forbundsformann Eilif Ohna øns
ket velkommen til festen, og han
uttrykte håpet om at alle ville få
det hyggelig. Først hadde vi vært
sammen i rådhuset, nå skulle vi
feste! Han overlot så ledelsen av
festen til John Vigrestad, som han
presenterte som sin nestkomman
derende.

Vigrestad uttalte håpet om at det
måtte bli fest i videste forstand, men
først og fremst hyggelig. Han håpet

Skolestyrer Johan Sæbø, som
hilste fra Spesialskolerådet og over
rakte blomster fra Skådalen døve
skole.

Formannen i DanskeDøves Lands
forbund, Ole Munk Plum, som hilste
fra Danmark og overrakte en skulp
tur forestillende mor og barn.

Formannen i Sverige Dovas Riks
forbund, Harry Fredriksson, som
hilste fra Sverige og overrakte et
åkle.

Formannen i Finlands Dovas For
bund, Runo Savisaari, som hilste fra
Finland og overrakte et teppe.

Formannen i Norges Døvelærer
lag, skolestyrer Odd Naustvoll, som
hilste fra laget og overrakte et tinn
fat og en adresse.

Jarle Lid, som hilste fra Norges
Døve-Idrettsforbund og overrakte en
reproduksjon av H. Gude.

Formannen i Døves Ungdoms
klubb, Oslo, Per Chr. Larsen, som
hilste fra klubben og overrakte
blomster.

Etter et meget hyggelig samvær,
sluttet forbundsformannen, Eilif
Ohna, av ved 16.45-tiden med å
takke for alle hilsener og gaver.

En «døve-fest» kan vel ikke bli
annet enn suksess når vi får oppleve
noe fra vårt synspunkt så stort og
enestående som at fru statsminister
Borten og sosialminister Aarvik for
øynene til ca. 300 festdeltakere våger
å forsøke å tale med tegn! Og dette
fikk vi altså oppleve under festmid
dagen i den Mauriske Hall på Bristol
Hotell om kvelden 18. mai. Det var
selvsagt opplevelser som ingen av
de døve ville gått glipp av!

En fest av slike dimensjoner kan
naturligvis ikke begynne presis. En
opplevde bl. a. stor kødannelse ved
utdelingen av kort for borplassering,
men det lot til at alle tok det med

For at ikke jubileumsfesten om
kvelden skulle drukne i taler, holdt
Norske Døves Landsforbund en mot
takelse på Bristol Hotell lørdag 18.
mai kl. 15.30, altså umiddelbart
etter festmøtet i rådhuset, og også
her var det stort frammøte av gra
tulanter fra nær og fjern. Av frykt
for at lokalet skulle bli «sprengt»,
hadde eR· v-ært forsiktig med inn
bydelser til denne mottakelsen, men
det ble likevel ganske trangt om
plassen. Feststemningen var høy, og
det ble en riktig livlig sammen
komst.

Mottakelsen ble ledet av forbunds
sekretær Albert Breiteig.

Følgende talere hadde ordet og
overrakte jubilanten gaver:

Sjefsekretær ved Hjemmet for
Døve, Conrad Vogt-Svendsen, som
overrakte et knyttet teppe.

Rasmus Bjelland, som talte på
vegne av forbundets tilsluttete fore
ninger og overrakte en sjekk påly
dende kr. 1.515.- fra disse, svarende
til kr. 1.- pr. medlem, altså en gave
som alle forbundets medlemmer var
med på.
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hans - vansker, og selve Døvesakens
vansker.

De døve har et kommunikasjons
problem også seg i mellom. De må
nemlig være i fysisk nærhet av hver
andre for overhodet å kunne kommu
nisere, om det da ikke er pr. skriftlig
korrespondanse.

Telefon og radio er lukket land, og
det er forsåvidt også fjernsynet. Desto
viktigere er aktiviteten i de døves egne
foreninger. Desto viktigere er dette for
de enkelte døve som bor rundt i landet
i de mindre samfunn, der de oftest er
henvist til å være alene om å være døve.
Deres kommunikasjonsbehov er ikke
dekket før de får anledning til, uten de
meget høye kostnader, å flytte til nær
meste sted, der flere døve kan samles i
foreninger eller grupper. Tidligere fikk
de døve et ekstra klassefradrag ved
skattelikningen som kompensasjon.
Det får de ikke lenger. Derfor er det
enda mere påtrengende nødvendig at
våre transportorgan på sjø og land og
i luften får en mulighet til å løse en
oppgave av vidtrekkende betydning, og
det må vel i alle fall bli under Statens
medvirkning. Det ville være bra å finne
fram til en ordning som den som gjel
der for soldater, stortingsmenn og
andre grupper av handikapte Mn de
døve.

Personlig står jeg i dyp takknem
lighetsgjeld til mine venner gjennom
mange år, Conrad Bonnevie-Svendsen
og Conrad Vogt-Svendsen, for at de
brakte meg i kontakt med mine døve
venner i Norske Døves Landsforbund.
De satte meg i den situasjon som men
nesket må erkjenne er den beste å være
i, den å kunne yte noe for andre, den
å kunne leve til nytte.

Eilif Ohna talte nylig til en for
samling av mennesker som selv i et
oppofrende arbeid hadde sett sitt mål i
å samle unge mennesker om musik
kens gleder og musikkens kulturspre
dende funksjon i samfunnet vårt, det
samfunn vi alle - døve elle?' hørende -

'Festtaleren, Egil Tresselt.
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sokner til. Han talte til en gruppe del
takere i Det Folkelige Musikkliv, og
takket for den aksjonen som mandag
skal finne sted' og som far karakteren'
av et tilbud til vårt folk om å dele gi
verens glede med de unge og eldre del
takerne fra sangkor, musikkorps,
amatørkorps og amatørsymfoni-or
kestre over hele landet.

«Takk for håndslageb>, sa han.
«Men takk mest for at vi døve har fått
anledning til - indirekte og direkte 
å låne vår medvirkning til å løse en
oppgave for andre». - «For. oss», . sa
formannen, «betyr dette ikke det minste.
Det gir oss den gode følelsen av sunn
selvbevissthet, som gjør det lettere å
akseptere vår lodd i livet».

Da formannen fikk seg forelagt den
oppgaven som en internasjonal hjelpe
'organisasjon, «Terre' des hommes» ,
hadde påtatt seg, var han meget enga
sjert. Oppgaven forelå i og med at
barn i Vietnam er blitt krigens ofre,
de er blitt lemlestet og trenger til kuns
tige lemmer. Direktør Sunnaas og
hans hustru har på sitt sykehus på
Nesodden tatt på seg å ta imot 20 barn
som skal være der i et år. Til tross for
at de gir barna proteser og behandling
for en pris som ligger på halvparten
av det som er vanlig kurpris alene,
trengs det et betydelig tilskott for opp
gavens løsning. Også denne gang rea
gerte formannen positivt: Ikke noen
ny innsamling for dette formål - vi
må kunne greie det under ett - ikke
et spadestikk på tomten før de hjelpe
løse Vietnam-barna er blitt hjulpet
med hva de trenger av kunstige armer
og ben og annen hjelp.

Det kan bare vekke glede å konsta
tere at dette 50 års jubileet står i neste
kjærlighetens, i menneske-kjærlighe
tens tegn.

De store gaver som ordfører Brynjulf
Bull overrakte fra Oslo kommune og
statsråd Aarvik fra Staten ved Sosial
departementet, er uttrykk for en le
vende forståelse for samfunnsoppga
ven som knytter seg til de døve.

Håndslaget fra speiderne og Det
Folkelige Musikkliv, som med sine
80.000 deltakere formidler en intim
kontakt til hele dette folket gjen
nom TV og kringkasting, er et uttrykk
for det samme. Det er også manifestert
i den ånd Norske Døves Landsforbund
selv har søkt å ta imot disse håndslag
på.

Ved å understreke gleden ved opp
gavers løsning, gleden æd samvær i en
festlig stund og gleden ved livet - og
ærefrykten for det '- ber jeg alle om å
delta i å hylle dagens jubilant, idet vi
vender oss til formannen, Eilif Ohna.

Hovedretten var 'Schnitzel Poli
gnac, og neste taler var stortings
mann Jo Benkow. Han sa bl. a. at
Stortinget stilte seg i rekken av gra
tulanter ved dette jubileet. Han var
litt flau. De hørende taler så fly
tende. De har ikke kommunikasjons
problemer. Han hadde 'fått noe å
tenke på' etter at han fikk kontakt
med døve.oe hadde han lært av
samværet. Han var blitt imponert
over tegnspråket,'som han betra..1det
som en lett bevegelig plastisk ut
trykksform. Han måtte ogf:å' tenke
på ballett, som også er en fY8if:k ut
trykksform, og på Chaplins herlige
stumfilmer. -For øvrig mente han
at folk trenger langt mere opplysning
om de d'øves problemer, og dette må
det først 'og fremst være døveorgani
sasjonens oppgave li befordre. Det
må være en viktig oppgave for dem
som ikke hører å lære de hørende hva
som betyr mest. Det nytter ikke bare
å vente på at myndighetene skal
oppdage hva som er nødvendig for at
det skal oppnås medmenneskelig for
ståelse og felles trivsel. Det gjelder
om å trampe på bordet!

Kon3ulent Sigurd Aarberg i Kirke
og undervisningsdepartementets
Voksenopplæringsråd overbra.kte de
partementets gmtulasjoner til jubi
lanten. Det bevilges nå betydelige
beløp til spesialskoleformål, men det
er likevel klart for myndighetene at
bevilgningene ikke er store nok. Vok
senopplæringen holder nå på å bli
utbygd, og dette tiltaket åpner veien
for nye muligheter. Det er ikke noe
a vgjort med hensyn til hvordan
voksenopplæringen skal foregå blant
de døve, men Norske Døves Lands
forbund bør presse på. Viljen til å
hjelpe de døve er til stede, og for
håpentlig vil det vise seg at det også
finnes evne.Departementet vil gjerne
samarbeide med representanter for
de døve, sa han blant annet, og han
avsluttet med på vegne av Kirke- og
undervisningsdepartementet å ønske
forbundet til lykke med det videre
arbeidet.

Min iskak€ «Jubih~» var blitt fly
tende.

Fru Magnhild Borten overbrakte
en hjertelig hilsen fra sin mann, stats
ministeren, ,og det vakte stormende
bifall da hun gjorde hederlige forsøk
på å tale med tegnspråk, utvilsomt
opplært av bordkavaleren, Ohna.
Hun gjorde det også riktig naturlig,
så det er rimelig å tro at hun ville
kunne bli en riktig lærenem elev på
et tegnspråkkurs. Hun kom også inn
på tegnspråketi sin tale. Hun hadde



Fru Borten, som ble ('pop» på festen.

lagt merke til hvor lettvint Ohna
kunne snakke med døve som satt
langt borte, og dette hadde hun opp
fattet som et bevis på at døvheten
er et handikap som i visse tilfeller
også kan ha sine fordeler. Hun øns
ket forbundet lykke til med planene
om folkehøyskolen på Al.

Den nyutnevnte hovedpresten for
døve, Conrad Vogt-Svendsen, var
ne3te taler. Oslo domprost hadde
bedt ham overbringe en hilsen fra
den norske kirken, men hVE'm er den

-norske kirken'? Jo, ·det er alle vi som
står i statskirken - det er du og du og
du. Og en hil3en fra den norske kirken
til jubilanten, er da en hilsen fra deg
og deg, til deg og deg! - Et 50 års
jubileum er en stor begivenhet. En
må tenke tilbake på de døve som
allerede for over 100 år siden følte
ansvaret for hverandre og begynte
med andakter for døve som de sam
let i sine hjem. Dette utviklet seg,
og det har utviklet seg til den orga
nisasjonen vi har i dag, og denne ut
viklingen skyldes at mennesker har
følt ansvar. Men ansvaret for ut
viklingen hviler på oss alle. - Det er
meget vi mennesker har å glede oss
over. Denne dagen var det f. eks.
blitt stor glede over to papirlapper
som det var skrevet noe på, to papir
lapper som Norske Døves Landsfor
bund hadde mottatt. På den ene sto
det skrevet 50.000 kroner, og på den
andre 30.000 kroner. Slik kan en ved
å skrive noen ord og tall bringe stor
glede til andre. Men vi bør huske på
at det også er andre ting som blir
skrevet, og det vi først og fremst
bør glede oss over, er at våre navn
er oppskrevet i himmelen. - Vi gleder
oss sammen med alle døve i dag over
Norske Døves Landsforbunds store
jubileum. Kirken vil alltid, som den
alltid har gjort, stå ved siden av

Norske Døves Landsforbund - av
og til vil den kanskje løfte en for
manende pekefinger - men helst vil
kirken glede seg over det arbeidet
døveorg2.nisasjonen utretter.

Formannen i Norges Blindefor
bund, Ragnvald Overvoll, brakte en
hilsen fra de blinde til 50 års jubi
lanten. Det var en ting som for
mange år siden hadde gjort et ufor
glemmelig inntrykk på ham. Det ble
satt i gang innsamling for å skaffe de
blinde et lydbok-bibliotek, og noen
av de første som kom med gaver, var
en gruppe døve fra Hjemmet for
Døve. Det var et håndslag fra de
døve til de blinde. Jeg storstår de
døves situasjon, selv om vi kan si at
deres situasjon er nærmest den mot
satte av de blindes. En liten gruppe
handikapte er vi begge knyttet til 
de døv/blinde, og jeg er glad for det
lille vi blinde kan gjøre for denne
gruppen. Alle vi blinde er 100 %
sympatisk innstilt overfor de døve. 
Han ønsket lykke til med folkehøy
skoleplanene og aksjonen som skulle
avvikles, og han overrakte en sjekk
på kr. 500.- fra blindeforbundet,
som skulle øremerkes døveaksjonen
1968.

Rektor Hild Ingeman Knutzen
hilste fra Norges Hørselvern. Hun
nevnte de videregående skolene for
hørselsvekkete som Norges Hørsel
vern nå driver med statsstøtte på
Briskeby. Det hadde vært en glede
at det også var kommet en del døve
til disse skolene, og de hadde klart
seg bra. Noen av de døve hadde fått
gode karakterer, til dels blant de
beste. Hun håpet også i framtiden å
få døve elever, for det var bare hyg
gelig å kunne hjelpe unge begavete
døve med videreutdannelse. Hun
ønsket Norske Døves Landsforbund
tillykke med folkehøyskoleplanene og
overrakte blomster fra Norges Hør
selvern.

Det vakte kanskje størst over
raskelse da programsekretær Sverre
Tinnå i Fjernsynet også tok ordet.
Han begynte med å si at han håpet
at han om noen år ville kunne stå
og tale til en forsamlin~av døve uten
tolk, altså med tegnspråk! De døve
har stilt Fjernsynet i skammekroken.
Da fjernsynet kom på markedet,
håpet de døve at det skulle bli deres
form for radio. Det ble en stor skuf
felse. De fleste programmene går de
døve forbi. Fjernsynets folk vil for
søke å forbedre programtjenesten,
med tanke på dem som ikke hører.
En regner nå med at det skal komme
et spesialprogram regelmessig hver

måned, og fjernsynets folk er glad
for å kunne bistå under den store
aksjonen for folkehøyskolen på Al.
Det er håp om at programmene i
denne forbindelsen vil ?ppellere til
hele folket. Han sluttet med å ut
trykke håpet om at fjernsynet i
framtiden ikke bare ville skuffe de
døve, og han ønsket lykke til med
jubileet og arbeidet i framtiden.

Det ble lest opp en rekke telegram
mer, bl. a. fra statsminister Borten,
fra barna til forbundets stifter
(Johannes Berge), Bergen off. skole
for døve, Trondheim off. skole for
døve, Frelsesarmeens arbeide for
døve og blinde og Foreldreforenin
gen i Stavanger, m. fl.

Sosialminister Aarvik var siste
taler. Han ville ikke gratulere, for
det hadde han gjort i rådhuset. For
ham hadde det vært en meget inter
essant dag. Han hadde fått en helt
ny forståelse av de døves problemer,
sa han. Jeg vil gjerne få si noe til
mine døve venner: Tegnspråket er
morsomt! Det er viktig å få kontakt
med de døves verden, som det er
altfor lite kjennskap til og forståelse
for. Vanligvis sier vi at når en har
fylt 50 år, så begynner det å gå ned
over med oss. Selv har jeg fylt de
50, og jeg ventet da at det skulle
begynne å gå nedover med meg, men
jeg synes det går ganske bra. For
Norske Døves Landsforbund kan jeg
med sikkerhet si at det ikke er fare
for at 50 års dagen skal bli innled
ningen til nedgang. Det vil tvertimot
fortsette å gå oppover. Folkehøy
skolen betegner en betydelig opp
gang. Jeg vil støtte aksjonen så
varmt jeg kan, slik som saken for
tjener det. Takk for mat! sa han med
tegn - og naturligvis - bifallet braket
løs. Sosialminister Aarvik er blitt
«pop» - det er klart og tydelig!

Det ble oppbrudd fra middagsbor
det. En stund senere ble det servert
kaffe, og så var det dans til fin
orkestermusikk. Denne gangen var
det stadig mange par på dansegulvet.
Det var dessuten oppvisning av et
dansepar. Først kl. 2 sluttet den store
festen, en fest som lenge vil bli
husket!

SØNDAGEN
Søndag 19. mai, dagen etter jubi

leumsfeiringen, ble det på K.N.A.
hotellet holdt møte i de nordiske
døveforbundenes samarbeidsorgani
sasjon om formiddagen, hvoretter
forbundet spanderte middag på de
nordiske gjestenesammen med lands
styret og en del innbudte. Ettermid-
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Nytt TV.. program for døve fra 10. junidagen ble nyttet til landsstyremøte,
og en var kommet et godt stykke ut
på kvelden før det var klart for
hjemreise. En må kunne si at Oslo
oppholdet ble godt utnyttet!

AKTUELT FOR DØVE heter et
program som kommer i fjernsynet
mandag 10~ juni kl. 19.20 ved John
Vigrestad og pastor Conrad Vogt
Svendsen. Programmet tar 40 mi
nutter.

Så vidt vi forstår, vil dette pro
grammet bli innledningen til en
regelmessig «aktuelt-sending», muli
gens hver måned i tiden framover,

spesielt beregnet på døve.
Det vil sikkert bli et interessant

forsøk, og vi håper at Vigrestad og
Vogt-Svendsen vil få suksess. Alle
døve fjernsynseeJ;e bør være opp
merksom på dette programmet og si
sin mening om det, så"vi kan få inn
trykk av seernes mening og gi lands
forbundet, TV-utvalg gode· råd, på
veien.

FØDT
Trine fikk en lille-bror 15. mars.

Sigrid og Benny Persson, Oslo Bekransing av Johannes Berge's grav
FØDT

Bjørg (f. Birkeland) og Halvor
Langeland, Sande i Vestfold, fikk en
sønn 1. mai.

FØDT
Unni (f. Stokke) og Jørgen Bjerg,

Larvik, fikk en sønn 3. mai.

FØDT
Oslo, Akers sykehus, 11. mai:

Jan-Erik og Kjell Einar har fått en
stor søster.

Oskar og Berit Nilsen.

HJELPOSS

«Vi bygger bro»
DØVEAKSJONEN 1968

På grunn av den store plassen
Norske Døves Landsforbunds jubi
leumsfeiring har tatt i dette num
meret, vil vi først i neste nummer
kunne bringe en mere utførlig omtale
av aksjonen «Vi bygger bro». Vi håper
da også å kunne bringe ferskt nytt
om resultatet av aksjonen, for det
er ennå meget usikkert hva slutt
resultatet kan bli, da det fremdeles
er anledning til å sende inn bidrag.

Det er mulig at sluttresultatet vil
bli kunngjort i forbindelse med for
bundets jubileumsfest i Håkons
hallen 15. juni. I mellomtiden vil vi
forsøke å samle mest mulig stoff om
aksjonen, og vi tar med glede imot
stoff og bilder fra leserne. Red.
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17. mai kl. 13 ble det holdt en
høytidelighet på kirkegården ved
Holmestrand gravkapell. En del av
lærerne og elevene ved Holmestrand
døveskole var møtt fram for anled
ningen. Videre var Johannes Berges
datter og hennes mann til stede.

På vegne av Norske Døves Lands
forbund holdt forbundsstyremedlem
Thor Gisholt følgende tale:

Vi er samlet her for å minnes og
hedre stifteren av Norske Døves Lands
forbund, s7wlestyrer Johannes Berge.

I morgen, 18. mai, er det 50 år siden
Johannes Berge og 5 andre represen
tanter satt sammen i lærerværetset i
døveskolen i Trondheim og diskuterte
den saken som Berge hadde tatt initia
tivet til: A stifte et landsforbund for
døve i Norge.

Berge var dengang formann i Trond
hjems Døvstummeforening, og dette
var hans første store oppgave. Tanken
om et landsforbund for døve var ikke
ny, men det var Berge somtokinitia
tivet, og han ble også den første for
mannen.

De første årene var vanskelige, det
var ikke alltid så enkelt å samle fore
ningene om de felles oppgaver. Ofte
var det slik at hver forening var seg
selv nok, og det skulle iherdig arbeid
til for å få opp interessen for felles
oppgavene. Berge klarte dette, han
ofret meget av sin tid og arbeidskraft
for de døve, og han gjorde også meget
for at de hørende skulle få bedre kjenn
skap til de døves problemer. Han var
en dyktig administrator, og da han
etter 15 år måtte si fra seg vervet som
formann i landsforbundet, overlot han
et godt utbygd forbund til den nye for
mannen.

Det var også Johannes Berge som
begynte med vårt tidsskrift, Tegn og
Tale. Det første nr. kom 24. juni 1920,

og Berge var redaktør for bladet i
mange år. - Tegn og Tale er blitt et
blad alle døve er glad i, og det er blitt
det bladet Berge ønsket det skulle bli.
Ikke bare det, det er blitt et blad om
døve for døve, om døveforeningene og
for døveforeningene, om landsforbun
det og for landsforbundet.

I sin formannstid fikk Berge gjen
nomført en bedre presleordning for
døve, idet det ble ansatt en døveprest i
Bergen og en i Trondheim. Han tenkte
også meget på de døves arbeidsforhold,
og søkte tidlig om statsstøtte til et
døves arbeidsformidlingskontor. Sam
menkomster ordnet han også med. I
1920 sammenkalte han til det fø;'ste
landsmøtet, senere er det blitt en fnst
tradisjon med landsmøter. Han var
også president for Nordisk Døvekon
gress i Trondheim i 1924.

Det var med stor sorg de døve mot
tok meldingen om at Berge måtte slutte
som forbundsformann. Men det var
noe han måtte gjøre, hans arbeid som
skolestyrer her i Holmestrand krevde
all hans tid.

Berge begynte som døvelærer ved
Gløshaugen Døveskole i Trondheim i
1920, og da denne ble nedlagt, flyttet
han over til Trondheim off. skole for
døve. I 1928 ble han skolestyrer ved
Holmestrand off. skole for døve, der
han var til han falt for aldersgrensen i
1940.

Han ofret hele sin arbeidstid, ja 
sin fritid også, for de døve. For sin
innsats og sitt banebrytende arbeid,
ble han hedret med N.D.L.'s Heders
medalje i gull, som den første som
mottok denne medaljen.

Landets døve vil bevare Johannes
Berges minne, og hans navn vil alltid
være knyttet til Norske Døves Lands
forbunds historie.

Forbundet kan i morgen feire sitt
50 års jubileum. Som det første ledd



i jubileumsfeiringen vil jeg i dag, på
vegne av N.D.L., nedlegge denne krans
på Johannes Berges minnestein.

Etter bekransingen takket J 0

hannes Berges datter for den opp
merksomheten som var blitt vist
hennes fars minne.

Jubileumshilsen
fra Gallaudet

Gallaudet College,
29. mars 1968

INNMELDING

Stor~fe.s~.. ;Håkonshallen 15. juni
. . '<H:, , "

-'(-

Norske Døves Landsforbunds 50-årsjubileum 1968

JUBILEUMSFESTMIDDAG
I HAKONSHALLEN, BERGEN

lørdag 15. juni 1968 kl. 19.00

Herr Eilif Ohna, president,
Norsk Døves Landsforbund,
Møllendalsveien 17,
Bergen, Norw!:'.y.

Kjære herr Ohna!
Gallaudet College hilser Dem di

50 års jubileet. Døveundervisningen
i Norge er velkjent over hele verden.
Vi har sett bevis på hvilken stan
dard den holder. En av Deres stu
derende, Henning Irgens, kom til
Gallaudet College og tok sin av
gangseksamen i 1957. Han har senere
med hell fortsatt sin utdannelse.

For tiden har vi en ny student fra
Norge. Han begynte siste høst. Han
er en gløgg og energisk ung mann,
som skulle kunne gjøre det meget
godt. Navnet hans er Kjell Omahr
Mørk, fra Oslo.

Gallaudet College gleder seg over
de besøk Deres representanter av
legger på vårt college, og vi håper
på flere i framtiden. Etter som tiden
går, blir verden jo stadig mindre, 
det er nødvendig å samarbeide for
det døve barns utdannelse.

Må de neste 50 år bringe like gode
resultater!

Deres forbundne
Leonard M. Elstad

president

For at flest mulig av de døve på Vest
landet og deres venner skal få anled
ning til å delta i Norske Døves Lands
forbunds store 50 års jubileumsfest
i Håkonshallen, Bergen, 15. juni, har
vi utsatt innmeldingsfristen til 5. juni.

Ca. 50 «høye» gjester blir invitert til
festen, med fylkesmann, biskop og
ordførere i spissen, men ellers kan
hvem som helst få være med mot å
betale den fastsatte prisen, kr. 50.- for
enkeltpersoner, kr. 90.- for ektepar.

Festens program og meny skal bli
like flott som på Bristol i Oslo 18. mai,
så det blir en fest som vi vel aldri har
hatt maken til for døve på Vestlandet.

Det blir fin orkestermusikk, John
Vigrestad vil lese Andre Bjerkes prolog

til forbunåets jubileum, og ellers blir
det festtale av forbundsformann Eilif
Ohna, samt et variert program. En
meget Fl Nfest.

Antrekk: For at langveis reisende skal
slippe å ha for mange klær med seg, er det

bestemt at en skal ha mørkt antrekk på

festen. Dette betyr at damene kommer i
pen, kort kjole, mens herrene bruker mørk

dress (ikke smoking eller livkjole).

Innmeldingsfristen er altså 5. juni.
En kan benytte innmeldingsblanketten
på denne siden, som fylles ut, klippes
ut og leveres eller sendes til Bergen
Døveforening, Vestre Torvgt. 20a, 5000
Bergen. Vi regner med mellom 200 og
300 deltakere på festen.

Meld deg i dag!!!

Klipp her!

HAN HADDE GLEMT NOE
Han hadde vært og handlet, og nå

var han på vei hjemover i sin nye
bil, som han var meget stolt av.
Plutselig fikk han følelsen av at han
hadde glemt noe. Flere ganger stop
pet han, tellet over pakkene og så
over huskelisten, men hver gang ble
han overbevist om at han hadde med
seg alt sammen. Da han så kom
hjem og stoppet foran huset, kom
hans datter løpende mot ham og
ropte: «Men hvor er mor?»

Jeg melder meg hermed ti I festmiddagen.

NAVN: H H......HH •• HHHHHH.

ADRESSE:

Jeg anmelder også min frue: .. H •• • H .. H .

(fruens fornavn oppgiS)
Kr...H .. HHHHH... HHH .... HHH sendes pr. postanvisning.

eg ber om å få reservert hotellplass.
(Innmeldingen sendes til: Bergen Døveforening, Jubileumsfesten,

V. Torvgt. 20a,
5000 Bergen.)
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NYTT FRA FORENINGENE

Bjørn Halvorsen ble den første formann

Telemark Døves Ungdomsklubb
er blitt til virkelighet

Hamar:

Bergen:

Olav Vik,
Vei 5363, blokk 1, oppg. E,
Haugenstua, Høybråten.
Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70f.

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

Kobbervikhagen 6a.
Sissel Gillebo,
Børstad Alle 5 d.
Alf Melgaard, Nansetgt. 24

..J

Larvik:

ORGAN FOR
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Elvebakken 27, 5032 Minde

Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, 5000 Bergen

Postgironr. 13691

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:

Program for Østfold

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 om 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: Årsmøte på Hotell. St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Program for Drammen

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 Oslo

Ase Auensen, sekretær.

Bjørn Halvorsen.

Kontortid i Oslo

styret. Foreningsnavnet ble vedtatt å være
Telemark Døves Ungdomsklubb, med «Ung
domsklubb for døve og sterkt tunghørte i
Telemark» som undertittel.

Etter et lite aftensmåltid, fortalte Toralf
Ringsø om Nordisk Ungdomsleir, som i år
skal holdes i Fin land. Han fortalte også me
get om Unge Døves Kulturdager, som skal
holdes i Bergen i høst, og ba de unge her
gjøre hva de kunne for å bli med i flest mulig
av konkurransene. De store foreningene har
godt av å få konkurranse av de mindre, og
det ble etterpå litt diskusjon om hvilke kon
kurranser vi best kunne delta i.

Som en avslutting takket Bjørn Halvorsen
for tilliten ved å velge ham som formann.
Han håpet samarbeidet ville bli godt, og
takket spesielt Toralf Ringsø for at han var
kommet den lange veien fra Bergen for å
orientere om ungdomsarbeidet.

Så fortsatte det med hyggelig prat langt
ut i de små timer.

Lø 1. juni: Døves Sportsklubbs fest vI fot
ballgruppen.

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

Sosialsekretær Harry Landen har fast kon
tortid iOslo 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.

Lørdag 4. mai ble Telemark Døves Ung
domsklubb (Ungdomsklubb for døve og
sterkt tunghørte i Telemark) stiftet, og det
første styret ble: Bjørn Halvorsen, formann;
Åse Auensen, sekretær: Per Jonassen, kas
serer; Arne Skoglund, styre med lem. Einar
Hartveit ble valgt som revisor.

Det var møtt opp 10 unge fra Telemark
til stiftelsesmøtet. Dessuten 2 observatører
fra Vestfold, 1 representant fra Telemark
Døveforening og den spesielt innbudte «he
dersgjest», Toralf Ringsø, Norske Døves
Landsforbunds kontaktmann for ungdoms
arbeidet. - På vegne av det forberedende
arbeidsutvalget ønsket Åse Auensen del
takerne vel møtt, og spurte om forsamlingen
var enige i at det ble stiftet en ungdoms
klubb for døve. Alle var enige i dette, og
ordet ble overlatt Toralf Ringsø. Han be
gynte med å takke for innbydelsen til dette
møtet. Han ble overrasket og glad for at
det skulle bli en ungdomsklubb her, det
viste at de mindre foreningene også kunne
ha behov for slike underavdelinger. Det er
de unge som med tiden skal overta i hoved
foreningen. I en ungdomsklubb vil de få god
øvelse i foreningsarbeid, samholdsfølelse og
ansvar. Det blir styret som kommer til å få
ansvaret i klubben, men han ba alle huske
på at de alle måtte være med i arbeidet med
å drive fram klubben. Ved samvær med
andre unge kan problemer som oppstår
blant dem så meget lettere løses ved disku
sjoner og samtaler. Det gir også selvtillit.

Den nyvalgte formann i Vestfold Døve
forening, Jørgen Bjerg, uttalte at ungdoms
arbeidet er et fellesarbeid. De eldre må
være med å støtte ungdomsarbeidet, og han
ba de unge ikke glemme de eldre. Vi er alle
like. Videre minnet han om at vi lærer så
lenge vi lever, i en klubb som denne er det
store muligheter for kurs o.l. Individuelle
konkurranser er også viktige, det skaper
initiativ og innsats. Bjørn Halvorsen kom
inn på vanskelighetene med egnete møte
lokaler og var redd for at alt det som var
sagt ville bli for kostbart hvis det skulle
gjennomføres.

Etter et par korte innlegg til, ble valgene
foretatt under ledelse av Toralf Ringsø og
Thor Gisholt. Det hele gikk fort og greit
unna, og resultatet ble som nevnt i begyn
nelsen. Som representant fra Telemark
Døveforening sitter Thor Gisholt i klubb-
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Bridge Oslo .. Drammen

Søndag 28. april var Drammen Døves
Bridgeklubb i Oslo på gjenvisitt til bridge
turnering. Det kom bare 3 par fra Drammen.
Flere gode Drammens-spillere var forhindret
fra å være med. en var i Bergen og laget re
portasje om Døvemesterskapet i terrengløp,
en annen på Døves Trykkeris generalfor;
samling og en tredje lå på sykehus.

Denne turneringen var den annen av tre
turneringer Oslo skulle ha for å ta ut de 4
beste par til Nordisk mesterskap i Troll
hattan til pinse.

Resu Itater :'
1. K.Jakobsen-J. Larsen. Oslo .... 209 p.
2. Fru Skoglund-A. Handberg. O.. 200»
3. R. WolI- K. Smedsgård, Dram.•. 193»
4. O. Svare-S. A. Peterson. O .. ,. , 174»

5. J. Stagrim-R. Val la. Oslo 171 »
: 6. B. Kjølleberg-Zuckermann, O.. 159»
7. O. Hagen-H. Lillejord, Oslo 157»
'8. A. R'ichardsen-Z. Baszo, D 154»
9. J. Solbø-R. Nordsveen, Oslo 152»

10. J. Maureniusson-H. Jensen, O.. 145»
11. J. Stenseth-O. Skoglund, Oslo. 136»
12. S. Møller-K. Smedsgård, Oslo .. 128»

R. W.

Program for Vestfold

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

Søndag 9. juni: Barnefest på feriehjemmet

«Skogstua».
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.

Til Sørlandets
sol og varme?

Hvorfor ikke ta et kortere eller lengre
ferieopphold på Kristiansand Døveforenings
feriehjem «Solheim»?

Det er et ideelt sted, hvor en finner re
kreasjon i Sørlandets vakre natur.

Stor teltplass, utmerkete parkeringsfor
hold, robåt til disposisjon, fiske m. m.

Varmt og kaldt vann i alle soverom.
Vakt ved hytta fra ca. 30. juni til omkring

første halvde I av august.
De som ønsker opphold på selve ferie

hjemmet, kan skrive til foreningens for

mann, Arne Birkenes. Setesdalsvn. 45 a.
Kristiansand S.

«Solheim» ligger ca. 20 minutters kjø
ring fra Kristiansand sentrum.

Kristiansand Døveforening.

Slik finner en fram til
Kristiansand Døveforenings feriehjem.
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MOTORKURSIBERGEN

Program for Bergen

1.-2.-3. juni: PINSESTEVNE på Halsnøy 
et hyggelig 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. (Kl. 19.00 symaskin
demonstrasjon hos Husqvarna, Strand
gaten 18, 4. etasje.)
Festkomiteen har møte kl. 20 på kontoret,
for å planlegge festen i Håkonshallen nær

mere.
5/6 on: Døveforeningen 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: Med lemsmøte. Behand ling av be
retning og regnskap for N.D.L., og inn
ko"ne saker ti I landsmøtet.

15/61~ 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.
19/6 on: Ungdomsklubben har medlems

møte.
20/6 to: Kåseri aven lege: «Førstehjelp om

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

land.
25/6 ti: Dameklubben.
26/6 on: Ungdomsklubben har styremøte

kl. 19.30 på kontoret.

SOSIALSEKRETÆREN
Sosialsekretær Johan Moldekiev er på

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

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

Tirsdag kl. 12.00 til 15.00
Onsdag kl. 12.00 til 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.
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Bergen Døveforening avviklet i tiden før
og etter påske et motorkurs over 8 kvelder
hos en av byens sjåførlærere for forenin
gens bil-interesserte. Det var ikke alle som
viste så stor interesse at de meldte seg på
kurset, men 18 mann sto oppført på listen
da kurset tok til. En del av disse falt av
p.g.a. forhindringer, men det gjennom
snittlige frammøtet var på omkring 12 per
soner. Når en tar i betraktning at deltakerne
måtte betale kr. 10.- pr. kveld, var dette
ganske bra, og en regner å få halve kursav
giften refundert.

Kurset ble godt ledet av sjåførlærer
Rogstad junior, og Arnold Valland gjorde
god innsats som tolk, til tross for at han
nærmest var å betrakte som debutant ved
slik «avansert» tolking.

A kalle det motorkurs, er ikke riktig dek
kende, for kurset spente over et meget

stort felt, blant annet omfattet det alle for
mer for bilforsikring, trafikkregler, og kurs
deltakerne var meget flittige til å komme
med spørsmål av alle slag.

Et meget godt kurs er avviklet, og del
takerne vi I si kkert få meget stor nytte av
det de fikk anledning til å lære. Og de kan
selvsagt lære det videre til de mange bil
interesserte som ikke var med denne gan
gen. Nytt kurs av liknende slag vil det sik
kert bli aktuelt å avvikle igjen om et år
eller to.

Program for Telemark

Søndag 23. juni: St. Hans fest på Solhøy.



Program for Møre/Romsdal

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

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

DØVES VENNER I ALESUND
STIFTET

På et møte nylig i Ålesund ble det stiftet
en forening som skal samle først og fremst
de døves pårørende, men for øvrig alle som
vil arbeide for foreningens formål. Det er
fru Kirsten Ramsvik som har tatt initiativet
ti I dette.

Den nye foreningen, som er en støtte
forening, vil i forståelse med Møre og Roms
dal Døveforening tale de døves sak overfor
myndighetene og allmennheten. Den vil
spre opplysning om døvheten, peke på
muligheter for å lette de døves utdannelse
og arbeidsforhold og etter evne selv gjøre
sitt beste for å hjelpe de døve.

Foreningen er frittstående, men den øns
ker et positivt samarbeid både med døve
foreningen og alle andre gode krefter som
arbeider for døve. Døveforeningen skal ha
en representant i styret.

Iveren og interessen er stor, og de skal
så visst ikke mangle arbeidsoppgaver.

Lykke til!
R. H.

Døvestevne i Molde

8.-9. juni
på Rauma Ungdomsskole

Lørdag 8. juni:
Kl. 13: Lunsj.
Kl. 14.00: Busstur til Sunndalsøra,

og omvisning på Ardal og
Sunndal Verk.

Ca. kl. 20.00: Middag på skolen, der
etter hyggeaften.

Søndag 9. juni:
Kl. 11.00: Gudstjeneste vi pastor

Hammer.
Kl. 13.00: Middag på skolen.

Etterpå avgjøres tidspunktet for
avreisen.

Program for
Hedmark-Oppland

ST. HANS-FEST
holdes på feriehjemmet «Mjøsgløtt» lør-

dag 22. juni.
Underholdning og dans.
Det fås kjøpt mat, mineralvann og øl.
Alle utenbys er også velkommen til fes-

ten.
Arrangør: Hedmark og Oppland Døvefore

ning.

Program for Trondheim

2/6 sø: Pinselukking.
4/6 ti: Formannsmøte kl. 20.00 presis.
5/6 on: Lokalet er åpent for alle medlem-

mer.
7/6 fr: Dameforeningen.
9/6 sø: Servering.
12/6 on: Døves Ungdomsgruppe har med-

lemsmøte.
14/6 fr: Servering.
16/6 sø: Servering.
19/6 on: Idrettslaget har medlemsmøte.
21/6 fr: Dameforeningen.
22/6 lø: St. Hans-fest på «Gran ly», arr.

Idrettslaget.
23/6 sø: Servering.
26/6 on: Døves Ungdomsgruppe. Siste sam

menkomst før ferien.
28/6 fr: Servering. Siste åpningsdag før

ferien.
Mandagene har Ungdomsgruppa 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.

Dr. Terje Basilier til

internasjonalt seminar

i U. S. A.

Det amerikanske døveforbundet
har planlagt og gjennomfører i disse
dager et 3 ukers internasjonalt se
minar om attføring av døve. Fagfolk
fra nesten hele verden kommer sam
men i U.S.A. for å drøfte problemer
i forbindelse med dette emnet. Se
minaret arrangeres i samarbeid med
Verdens helseorganisasjon, den in
ternasjonale arbeidsorganisasjon og
verdensorganisasjonenJor handikap
te barn, samt de amerikanske helse
myndigheter.

I tre uker skal ca. 40 spesialister
være sammen og drøfte problemer
om døve barns språklige situasjon,
de voksne døves sosiale problemer,
tolkeservice, yrkesmessige proble
mer, mentalhygieniske forhold og
hjelp til døve med tilleggsskader.

Det er flere døve som deltar i se
minaret. Det er planlagt under le
delse av konsulent dr. Boyce R.
Williams, seminarets sekretær er den
døve F. C. Schreiber, fra de døves
verdensorganisasjon deltar Vukotic
og Magarotto, og fra Danmark Ole
M. Plum

Fra Norden kommer for øvrig R.
Savisaari (Finland) og dr. Ole Bent
zen (Danmark). Dr. Bentzen er kjent
for sine innlegg imot døveskolene.
Han mener at døveskolene bør ned
legges og døve barn sendes med høre
apparat til vanlige skoler. Det kom
mer således til å bli livlige disku
sjoner.

Dr. Basilier skal komme med inn
legg om hva som kan gjøres for å
aktivisere døve som må leve sitt liv
i institusjoner, og om mentalhygie
niske problemer blant døve. For
øvrig ska.! han som de andre delta i
rundebordskonferanser og gruppe
møter. Når han kommer tilbake, vil
han tilrettelegge et systematisk refe
rat fra seminaret, slik at norske døve
kan få kjennskap til siste nytt fra de
forskjellige forskingsområder ved
rørende attføring av døve.

Stockholms-foreningen

fyller 100 år

Døveforeningen i Stockholm kun
ne 3. mai feire 100 års jubileum.
Jubileumsfeiringens høydepunkt var
festbanketten i rådhuset.

Det var Stockholm-foreningen som
senere skulle gi opptakten til stif
telsen av det svenske døveforbundet.
I begynnelsen var denne foreningen
den eneste i Sverige, og den omfat
tet da også hele landet. Den ga øko
nomisk hjelp ved sykdomstilfeller og
arbeidsløshet, og den hjalp til med
arbeidsformidling.

Foreningen i Stockholm står som
et lysende eksempel på hvordan han
dikapte mennesker kan være til
hjelp for hverandre. De døve var
også de første handikapte i Sverige
som dannet sin egen organisasjon, og
de gjorde det uten hjelp utenfra.
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Brev fra Kjell Omahr Mørk

«<gert ~aLlauået»

Washington D.C., 6/4 1968.
Torsdag 4. april ble dr. Martin

Luther King myrdet. Han var på vei
til Washington for å lede april
marsjen, og Washingtons fargete be
folkning var beredt til en fredelig
demonstrasjon her. Så kom sjokket.
King var myrdet. Helvete brøt løs.
Folk gikk berserkgang.

Her på Gallaudet har vi vært midt
i sentrum av begivenhetene. H-street
ligger bare et par kvartaler nedenfor
Florida Avenue, og 7th Street mun
ner ut ved inng::mgsporten til Gal
laudet College.

I går ved 2-tiden begynte det
verste. Tykke røykskyer veltet opp
ved H-street, og vi kunne snart se
fla.mmene. Da de fleste av våre
lærere bor i Maryland, ble siste un
dervisningstime kuttet ut, slik at
disse kunne komme seg hjem før for
holdene ble umulige. Selv fikk vi
portforbud. Absolutt ingen fikk lov
å forlate Ekolens område. Og med et
par unntak ble dette forbudet over
holdt. En av skolens afrikanske stu
denter ble arrestert, men ha,n ble
sluppet ut igjen da han sa at han
var amerikaner.

Om ettermiddagen ble det arran
gert et møte i biljardrommet i S.U.B.
(Student Union Building), hvor fri
villige ble tildelt vaktoppgaver. Like
ledes ble det opprettet en første
hjelpsbrigade.

Min kl?sse hadde til oppgave å
arrangere en dramatisk aften den
dagen i auditoriet. Selv fikk jeg ikke
se programmet, enda jeg hadde bil
lett. Jeg sto nemlig vakt. - Mens
dette pågikk, begynte røykskyene å
velte opp på forskjellige steder.
Washington var snart dekket av et
tykt røykteppe. Det ble utstedt port
forbud for hele byens befolkning fra
kl. 5.30 ettermiddag, men dette for
hindret ikke at den fargete befolk
ningen fortsatte hærverket. Flere
bygninger ble satt i brann, forretnin
ger med hvite eiere ble robbet og
ødelagt. Sirenene ulte. Helikoptere
og observasjonsfly passerte over
våre hoder.

Snackbaren ble holdt åpen til kl.
11, og det var studentene selv som
sto for betjeningen, fordi portforbu
det førte til at de ansatte ikke
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kunne komme. Snackbaren var full
og omsetningen stor. Kl. 11 ble jen
tene fulgt til sine dormitorier. Selv
gikk jeg fortsatt vakt i S.U.B. og
omkringliggende områder>, men se
nere gikk jeg til Krug Hall.

I tillegg til The National Guard
(heimevernet) vgr det innkalt mili
tærstyrker fra Fort Mead~ i Mary
land. Ved 12-0.30-tiden ble Gal
laudet «okkupert» av ca. 600 solda
ter. Gymnastikksalen vår ble rekvi
rert, fordi skolen her ligger så be
leilig til. Soldatene kom i puljer, de
siste ved 2.45-tiden. Noen ble sendt
ut på patrulje med det samme, andre
hadde vært på patrulje og gikk til
sengs, det vil si på de gymnastikk
mattene som vi hadde l?gt ut for
dem. Ved 3.15-tiden gikk også vi
vaktene til sengs, bortsett fra tre
som ble igjen i gymsalen som guider.

Da jeg våknet i dag morges, var
området mellom idrettsphssen og
parkeringsplassen fylt av jeeps,
tunge militære lastebiler og armerte
biler for troppetransportering. Det
var også satt opp telt. I dagens løp
ble så en del av soldatene forflyttet,
men andre kom i deres sted. Alt i alt
var det vel omtrent tusen soldater
her på «Fort Gallaudet», men ikke
alle på samme tid.

Praten gikk livlig mellom soldater
og studenter. Selv om det kunne gå
tregt, så gikk det. Bedre ble det etter
at vi hadde delt ut kort med finger
alfabetet på. Og selvfølgelig var det
en del flirting mellom våre jenter og
soldatene.

Washington 11/4 1968.
Situasjonen har bedret seg nå.

Martin Luther King er vel forlengst
kommet i jorden. Byen er forholdsvis
stille og fredelig igjen, men soldatene
kommer fremdeles til å bli her, iall
fall 14 dager til.

Så ufarlig har det ikke vært. Man
dag-forekom det en del snikskyting,
og fire kuler ble avfyrt mot Gallau
det. To snikskyttere (snipers) ble
arrestert. Men opprøret har spredd
seg til andre områder - andre byer
i andre stater opplever nå det samme
som vi har hatt her.

Jeg for min d:Jl sympatiserer med
den fargete befolkningen i denne sa-

ken. Jeg er uenig i den behandlingen
de er utsatt for. Mordet på King
satte sinnene i kok. Hvis vi hvite
hadde vært i samme situasjon, er det
lite trolig at vi hadde handlet anner
ledes. Vi er heldige som ikke har
raseproblemer hjemme i Norge, eller
har vi det? Samene er jo utsatt for
en del diskriminisjon.

I går spilte vårt baseballag mot et
lag av soldatene som er stasjonert
her. Våre gutter vant overlegent.
11-3 ble sluttresultatet. I dag har
det vært en del friluftsboksing, men
her var det soldatene som var ster
kest. Selv om det bare var venn
skapskamper, fløt det en del blod,
særlig da en av våre gutter fikk satt
inn en fulltreffer på nesen til en far
get soldat. Teknisk knock out! Dess
uten ble det vist fram et helikopter.
Helikopterets funksjoner ble forklart
oss ved hjelp aven tolk, fru Domich,
som er gift med en døv professor her.

Washington 15/4 1968.
Flaks, flaks! Jeg har fått meg en

jobb - i The Washington Post, en
avis her i byen. Nattarbeid to gan
ger i uken, natt til torsdag og natt
til søndag. Lønn 1.60 doll?rs timen
(kr. 13.25). På dette kan jeg vel tjene
10-15 dollars i uken, avhengig av
hvor stort -arbeidspress det er der.
Gallaudet-studentene er ellers litt
mislikt, fordi noen h?r vist seg svært
late. Til denne kategorien hører ikke
jeg. Det er min oppfatning at det
følger ansvar med en hver jobb og et
hvert tillitsverv. - Den jobben jeg
har fått, består i et nokså ensformig
arbeid, å sette sammen første og
annen del av avisen, som er på opp
til 250 sider i alt. Med denne jobben
håper jeg å kunne betale tilbake
gjelden min ganske snart, for jeg
kommer til å arbeide i sommer også,
som gartner her på Gallaudet, ten
ker jeg. Dessuten: Jeg skriver ikke
gratis for Tegn og Tale neste skoleår.
Sander får vel begynne å samle ar
gumenter for best å kunne snyte
meg, eller så må han sørge for at jeg
får betaling for arbeidet. Gjelden min
er stor!

Washington 1/5 1968.
Siden sist har jeg greid å snike

meg til stillingen sOm «utvekslings
redaktør» i The Buff and BIue. Like
ledes er jeg fra i dag komitemedlem
(public relations committee) og har
dermed en hånd med i arrangementet
av den nasjonale døvekongressensom
tar til 8. mai. Jeg trengs som repor
ter.



Hilsen Omahr.

Straffbar metode
Pat Bromtield, en pen pike på 20

år, sto på fortauet på en travel gate
i New York, da en banditt antastet
henne og rev klærne av henne, slik
at hun ble stående i bare under
tøyet. Hun skrek av sine lungers fulle
kraft.

Nå lærer Pat å tale. Hun hadde
nemlig vært døv og amett for stum
hele sitt liv!

Som dere vet, er kong Olav her i
Statene nå. Jeg hadde den ære å
møte ham 25. april, men det har jeg
skrevet om i et spesielt brev, som
ennå ikke er sendt.

I sommerferien drar jeg antakelig
til Massachusetts for å jobbe der som
kjøkkengutt. Lønnen blir 60 dollars
uken og full pensjon, etter det jeg
har hørt. Ventelig blir det skatte
fritt. Her k<'.ll studentene tjene gans
ke mye på feriejobber uten å bli
skattelagt. Med slike inntekter kan
det gå ganske bra neste studieår,
tenker jeg, men jeg skal også spare
til en reisekasse, da jeg håper å
kunne besøke «gamlelandet» somme
ren 1970.

Nå må jeg nok ta en titt på mate
matikken før jeg legger meg. Jeg
håper dere hadde en fin påske hjem
me i Norge.

til et «fremmed» tegnspråk som na
boene ikke forsto. Men vi ser jo at
verden stadig blir mindre. Hva som
vil skje i framtiden, er det ikke godt
å vite.

Foreldrene til hørselskadde barn i
Finland har holdt årsmøte. En fikk
inntrykk av at foreldrene driver en
livlig virksomhet. En representant
for det finske døveforbundet ble in
vitert til årsmøtet, i likhet med i fjor,
for å få anledning til å delta i disku
sjonene. Et par viktige saker ble tatt
opp til behandling. Foreldrene øns
ket at tegnspråket skulle anerkjen
nes som hjelpemiddel i undervisnin
gen av døve. De døve har fått, eller
holder på å få, meget sterk støtte
for sitt syn i dette forumet. De døve
barnas foreldre er ikke utenforstå
ende tilskuere. De kjenner nok pro
blematikken hos de døve. - Det
andre spørsmålet som ble diskutert,
var om en for framtiden skulle sløyfe
ordet døv. En skulle isteden bruke
benevnelsen hørselhandikapt om alle
grader av døvhet og tunghørthet.
Fra et følelsesmessig synspunkt, og
særlig for de døve selv, høres jo hør
selhandikapt bedre. Utviklingen går
jo også i denne retningen. I Sverige
taler de ikke lenger om døveskoler
og døveundervisning, men om spe
sialskoler og spesialskoleundervis
ning. Men på den andre siden er
ordet døv ikke noe å skamme seg
over. Eller el' det? Det tales nå for
tiden meget om integrasjon og like
stilling. Dette betyr for de døves del
at de hørselskadde skal fås inn i de
hørendes verden. Mange sakkyndige
tror at det kan gå bra, bare under
visningssystemet og folks tenkemåte
blir endret og tilpasset den nye
situasjonen. Men disse synspunktene
er ennå så nye at det ik.1re er tilstrek
kelig erfaringsgrunnlag å bygge på.
Tvilere finnes det iallfall nok av.

pA SYKEHUSET

Avdelingssøsteren viser den unge
nye sykepleiersken omkring i de for
skjellige sykeEalene.

- Og dette er den farligste salen
for Dem.

- Men hvordan det?
- Fordi de som ligger her er nesten

helt friske.

På siste representantmøte i det
finske døveforbund deltok overin
spektøren for døveundervisningen,
Niskanen, som foredragsholder, og
dette ble hans første møte med de
voksne døve siden han ble tilsatt
som overinspektør. Det som vakte
størst interesse, var de framtids
perspektiver han la fram i sitt fore
drag. Skoleadministrasjonen blir ofte
kritisert for sin treghet, men en fikk
inntrykk av at det blir gjort ganske
meget likevel for de døve. Adminis
trasjonen følger med tiden, og syste
mene blir etter hvert omformet. Men
det ligger store problemer foran oss.
Mange stiller seg tvilende til spørs
målet om det er behov for internat
skoler for døve, og hvordan kan un
dervisningen av døve på landsbasis
bli effektiv når undervisningen skal
foregå ved hjelp av lokale løsninger
på det kommunale eller interkom
munale plan? Hvordan skal det gå
når døveundervisningen skal nivel
leres og tilpasses grunnskolesyste
met ? Hvordan skal en kunne sikre
seg at de voksne døve får tilfreds
stillende opplæring? - Overinspek
tøren behandlet disse spørsmålene
på en meget forstandig måte. Han
vågde seg til og med inn på spørs
målet om anvendelse av tegnspråk,
og dermed åpnet han for nye mulig
heter. Men en satt likevel igjen med
det inntrykk at det ikke lønner seg
å diskutere om tegnspråket skal an
vendes i undervisningen. Viktigere
er det nå å spørre hvilke elever som
bør undervises ved hjelp av tegn,
og hvilke som er best tjent med den
rene talemetoden.

Forbundsstyremedlemmet Elo
Suomela, som har studert i U.S.A.,
la fram et ganske revolusjonerende
forslag på representantmøtet. Han
ville at det finske tegnspråket skulle
forandres - at det amerikanske tegn
språket skulle innføres isteden. Hva
skal en si til dette? For det første
kunne jo representantene vanskelig
ta stilling til dette forslaget, fordi
de ikke kjenner det amerikanske
tegnspråket. Det kan selvsagt være
et svært bra tegnspråk amerikanerne
har, men en fant det mere rimelig å
forbedre det finske tegnspråket, slik
at det blir mere vakkert og «funk
sjonsriktig». Det ble også reist
spørsmål om hva Finlands nordiske
naboer ville si hvis finnene gikk over

Foreldrene i Finland ønsker tegnspråk
som hjelpemiddel i undervisningen

lær barna at de ikke
gEir ut av bilen før
sjaføren har SO'l.t
fu (det kan henae
han ikkeerterdig
med amanøvrere
bilen, selv om den
stllr stille).

~,.
.Lær barna sEi tid
lig som muliCl at
ner de gar utav.
bllen milde se til
alle kanter, sli intet
kan komme i
veien!
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Bj. Gunnerud og Ventela nordiske mestere
i hopp uten tilløp

Vi har nå fått inn resultater fra
så mange lag at vi hermed kan offent
liggjøre disse og dermed med en viss
lOpenning starte årets fri-idrettserie i
Tegn og Trole! De mange gode innen
dørsresultater viser at oppsluttingen
her har vært meget god, og vi håper
at de som har deltatt innendørs i
vinter, også vil bli å finne blant de
aktive nå når utendørsstevnene tar
sin begynnelse. Ved åpningen av de
døves fri-idrettsserie, starter vi med
4 lag hittil. Bergensgutta har som
man ser en klar ledelse ved starten,
med Oslo vel 500 poeng etter. Men
kjenner jeg Oslo rett, vil de nok
sørge for et endret resultat med det
første, hvis da ikke Trondheim smel
ler til med en overraskelse! Dram
men, med Gunnerud & Co., vil nok

Fri-idrettsserien 1968

Anders H aukedaZen.

Først nå og meget forsinket har vi
mottatt resultatene for denne serie.
Som det vil framgå, var deltakingen
meget liten. Det er synd at så fin
sport som 5-kamp skal bli vist så
liten interesse.

Men Norge kunne ha fått med 2
resultater til her, om ikke disse re
sultatene var kommet for sent. Det
var Pål Kjellids 2.070 p., og Bjarne
Tømmerbakkes 1.589 p. Med disse
resultater ville orge fått med 4
mann i serien, men vi kunne ikke
ha truet Finland i lagkonkurransen
hvor vi ville ha oppnådd 6.586 p.

Bjarne Gunnerud besatte altså en
god annen-plass, og ære være ham
for det. Som det framgår av resul
tatene, var finnene meget jevne, og
det vil bli vanskelig å slå dem lag
messig.

Lag: Finland
Eero Saarikoski 2898
Markku Ventela .. . . . . . . . . . . .. 2379
Olli Lehti 2354

7631

2. FINLAND:
Høyde u/t.:

1. Markku Ventela 1.47 810 p.
2. Ake Nabb 1.37 662»
3. Vesa Hannu 1.37 662»
4. Ossi Otte la , 1.36 648»
5. Tapio Laine 1.35 634»
6. Aatos Penttinen 1.35 634»

Sum 4.050 p.
Lengde u/t.:

1. Markku Ventela 3.09 824 p.
2. Vesa Hannu 2.89 679»
3. Rei mo Siiskonen 2.81 624»
4. Ossi Ottela 2.80 617»
5. Eero Saarikoski. 2.79 611 »
6. Reima Kiianen 2.76 591 »

Sum 3.946 p.
Totalsum 7.996 p.

Individuelt mesterskap:
Høyde u/t.:

1. Bjarne Gunnerud, Norge 1.56
2. Markku Ventela, Finland 1.47
3. Kjell Fiskergård, Norge ....•..... 1.45

Lengde u/t.:
1. Markku Ventela, Finland 3.09
2. Per Chr. Larsen, Norge 3.02
3. Bjarne Gunnerud, Norge 2.92

Nordisk serie 1967
iS-kamp
Eero Saarikoski, Finland, seiret.
Bjarne Gunnerud toer

Som vi ha.dde fryktet, ble det også
i år bare norsk-fin~kdeltaking i den
nordiske serie i hopp uten tilløp. Vi
må nok for framtiden avskrive at det
vil bli svensk-dansk deltaking mere
her. Og det er leit, da høyde og
lengde ult. er meget fin sport, og vi
får håpe at interessen må ta seg opp
igjen i våre naboland.

Høyde ult. vant Bjarne Gunnerud
nokså suverent med et resultat som
ga seriens høyeste poengsum, men
i lengde måtte han se seg slått av
både Ventela og vår egen Per Chr.
Larsen. Gunnerud har nå vunnet
denne seriens begge øvelser i en år
rekke. Men Ventela har nå i flere år
vært nr. 2 i lengde ult. og i år gikk
han altså til topps. Ham seier var vel
fortjent. Men Gunnerud er jo bare
unggutten ennå og skulle således ha
mye ugjort, om han skjøtter kondi
sjonen og treningen.

I 1967 vant Norge med en cver
vekt på 898 poeng. Denne overvekt
ble i år redusert til 709 poeng. Vi
må nå se opp for finnene. Resultat et
av serien i 1969 kan kanskje gå i
retning av dødt løp. Så jeg ber våre
lag om å plusse på med flere tre
ningskvelder i disse øvelser.

Anders Haukedalen.

1. NORGE:
Høyde ult:

1. Bjarne Gunnerud 1.56 954 p.
2. Kjell Fiskergård 1.45 779»
3. Gunnar Kvitvær 1.40 705»
4. Asle Karlsen 1.40 705»
5. Geir Jensen 1.37 662»
6. Tor Hammersborg 1.37 662»

Sum 4.467 p.
Lengde ult:

1. Per Chr. Larsen 3.02 771 p.
2. Bjarne Gunnerud 2.92 700»
3. KjeilO. Olsen 2.90 685»
4. Alfinn Nordøy .....•...... 2.89 679»
5. Geir Jensen 2.89 679»
6. Olav Moen , 2.81 624»

Sum 4.138 p.
Totalsum 8.605 p.

Indivjduelt:
Eero Saarikoski
Finland

Lengdesprang. . . . . . . . . . . . 6,21 651
Spydkast 50.31 637
200 m løp 24.2 626
Diskoskast 28.76 445
1500 m løp 4.37.8 539

2898

Olli Lehti
Finland

Lengdesprang 5.32448
Spydkast 40.95 505
200 mløp 24.7 582
Diskoskast ...•........... 19.42 207
1500 m løp 4.26.6 612

2354

Bjarne Gunnerud
Norge

6.44 701
40.72 502
24.2 626

28.67443
4.57.0425

2697

Klaus Pedersen
Danmark

5.80 560
38.82 473

25.0 556
24.70 347

4.59.3 412
2348

Markku Ventela
Finland

5.51 493
42.72 531
25.2 540

23.76 323
4.45.4492

2379

Tore Christiansen
Norge

5.52 496
39.46483

25.7 499
24.44 341

O
1819
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Fm starten ved Døvemesterskapet i terrengløp 1968 i Bergen.

også ha et ord med i laget, og så
venter vi nå på Hamar og Stavan
ger, slik at samtlige døve-idrettslag
kan være å finne i årets ser,ie. Vi
gjengir her resultatene pr. 1. juni,
og ønsker lagene lykke til i kampen
om seriemesterskapet 1968,

Red.

1. BERGEN
1. Kjell Fiskergård høyde ult. 1.47 ... 566
2. KjeilO. Olsen, lengde ult. 2.90 .. 537
3. Alfinn Nordøy lengde ult. 2.89 ... 531
4. Kjell Fiskergård lengde ult. 2.89 .. 531
5. Asle Karlsen høyde ult. 1.40 480
6. Hans E. Tofte lengde ult. 2.76 451
7. Pål Kjellid lengde ult. 2.75 445
8. KjeilO. Olsen kule 9.72 439
9. Godthard'Langeland lengde ult. 2.66389

10. Bj. Tømmerbakke lengde ult. 2.63. 370
11. Hans E. Tofte høyde ult. 1.31 ..... 366
11. Sv. Tømmerbakke høyde ult. 1.31 . 366
13. Kjell Fiskergård, lengde 4.97 363
14. Asle Karlsen lengde ult. 2.61 358
15. KjeilO. Olsen 100 m 13.2 356
16. Godthard Langeland høyde ult. 1.28 327
16. B. Tømmerbakke høyde u/t.1.28 . 327
18. Pål Kjellid høyde ult. 1.25 288
19. Kjell Fiskergård 100 m 13.6. . . . . .. 280
20. Frode Bjånesøy lengde ult. 2.33 .. 179

7.959
2. OSLO
1. Per Chr. Larsen lengde ult. 3.02 .. 609
2. Tore Christiansen lengde ult. 2.83. 494
2. Tor Hammerborg lengde ult. 2.83. 494
4. Gunnar Kvitvær høyde ult. 1.40 .. 480
5. Gunnar Kvitvær lengde ult. 2.78 . 463
6. Tor Hammerborg høyde ult. 1.37 . 442
7. Per Chr. Larsen høyde ult. 1.34 .. 404
7. Tore Christiansen høyde ult. 1.34. 404
9. Broder Gundersen høyde ult. 1.31 366

10. Terje Karlsen lengde ult. 2.60 351
11. Viggo Elvenes lengde ult. 2.57 333
12. Broder Gundersen lengde ult. 2.54 314
13. Vidar Gran lengde ult. 2.53 307
13. Harald Angeltvedt lengde ult. 2.53 307
15. Age Lauritsen lengde ult. 2.50 289
16. Terje Karlsen høyde ult. 1.25 288
17. Terje Lund lengde ult. 2.47 270
18. Øistein Strand lengde ult. 2.43 244
19. Rolf Johansen lengde ult. 2.37 205
20. Erling Eriksen lengde ult. 2.33 197

7.443

3. TRONDHEIM
1. Geir Jensen høyde ult. 1.42 505
2. Olav Moen lengde ult. 2.81 481
3. Geir Jensen lengde ult. 2.74 439
3. Reidar Jakobsen lengde ult. 2.74 .. 439
5. Jon Stokvik lengde ult. 2.69 408
6. Jon Stokvik høyde ult. 1.32 379
7. Arnt Naurstad lengde ult. 2.61 358
8. Ingolf Rønning høyde ult. 1.27 314
8. Kristen Elvebakk høyde ult. 1.27 . 314

10. Torfinn Trondsen lengde ult. 2.50. 289
10. Ingolf Rønning lengde ult. 2.50 ... 289
12. Kristen Elvebakk lengde ult. 2.44 . 250
13. Reidar Jakobsen høyde u/t.1.22 .. 248
13. Olav Moen høyde ult. 1.22 248
15. Jan Thomassen lengde ult. 2.41 231
16. Georg Bjerkeli lengde ult. 2.28 147

5.349

4. HELLAS.DØVE, DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud høyde ult. 1.57 687
2. Bjarne Gunnerud lengde ult. 2.93. 555
3. Torstein Bernås høyde ult. 2.67 395
4. Magne Gaustad høyde ult. 1.31 366
5. Erik O. Johansen lengde ult. 2.60 . 351
6. Nils E. Holtungen lengde ult. 2.51. 295
7. Magne Gaustad lengde ult. 2.39 .. 218
8. Erik O. Johansen høyde ult. 1.16 .. 168
9. Torstein Bernås høyde u/t.1.15 ... 155

3.190

o SLO

Fredag 5. ~pril ble det holdt klubb
stevne på Bygdøy. Det startet de3s-'
verre b2.re 3 løpere, noe som den
forestående påskehelg nok må ta
endel av skylden fer. Det var kjølig
vær ut på kvelden og en del :mø på
st~rt3tedet, slik at løypa var i vå
teste laget. Kort løype, som ble løpt
3 runder. Dommere var Tore Chris
tiansen og Torstein Ekerbakke. Re
sultatene ble følgende:

1. Reidar Brenden 6.54
2. Terje Karlsen 7.11
3. Odd Landehagen 7.37

Mand~g 22. april holdt vi igjen
klubbløp i terreng på Bygdøy. Det
ble gledeligvis stor tilslutting denne
gang. Løypa, som var på vel 3 km,
gikk i kupert terreng, og Torstein

FRA DØVEME.8TERSKAPET 1968 I TERRENGLØP
Bjørn lliymn vinner fomn Brenden. Ingrid Eide, som viste .fine takter. Juniormesteren Pål K.jellid i fin stil.
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Ekerbakke hadde også denne gang
påtatt seg vervet som dommer, hvil
ket han skal ha honnør for. Resul
tatet ble følgende:

1. Reidar Brenden. . . . . . .. 9.50
2. Terje Karlsen 10.19
3. Tore Christiamen 11.03
4. Odd Landehtlgen 11.13
5. Kjell Nysted 11.29
6. Rolf Smeness 12.24
7. Age Melbye 12.25
8. Ulrik Sverdrup 14.11
9. Egil Haugen 15.57

Tor Hammerborg t. v. blir gratulert av Per
Chr. Larsen med klubbmesterskapet i h. ult.

VI INTERVJUER
TOR HAMMERBORG

Ved innendørsmesterskapet i Dø
ves Sportsklubb, Oslo, ble Tor Ham
merborg overraskende klubbmester
i høyde ult. Dette er et nytt navn
innen døveidretten, og en meget lo
vende unggutt, som vi sikkert skal
høre mere fra i tiden framover! Hans
foreldre er døve, og faren, Trygve
Hammerborg, var selv en meget dyk
tig idrettsmann i sine unge år, så
Tor har noe å slekte på.

Tor Hammerborg, som er 18 år,
utdanner seg i typograffaget på yr
kesskolen i Oslo. I 15 års alderen
begynte han å interessere seg for
vektløfting. Han har nå allerede tatt
to kretsmesterskap i lettvektklassen,
og i fjor tok han sølvmedalje ved
Norgesmesterskapet for junior i
Haugesund med et sammenlagt re
sultat på 277,5 kg. En flott presta
sjon. Hans personlige rekord er
290 kg. H.:m er uhyre sterk og har
opparbeidet seg en fin teknikk.

- Hvor har du gått på skole, Tor?
- Jeg har hatt min skolegang på

Ila skole, og det var nok en fordel
at vi der fikk meget omgang med
hørende.

- Hvor har du lært å bli en så god
vektløfter?

22

- Jeg er medlem av Sportsklubben
1909 og fikk der en meget god vei
lEdning samt fine treningsforhold og
konkurransemuligheter.

Og nå har altså Tor gitt seg i kast
med fri-idrett, og vi venter oss meget
av ham i denne gren. Han er ut
merket i høyde og kast, så vi håper
at han skal bli en god forsterkning
på vårt juniorlag i landskampen mot
Sverige i august!

Vi ønsker Tor lykke til med fort
settelsen, og gleder oss til å se ham
i virksomhet på banen....i sommer!

T.C.

IOslo Døves Skytterlag

MINIATYRSERlEN 1967/68
Tore Christiansen best

I november 1967 ble det satt i gang
en miniatyrserie innen laget. Til
leder for denne serie valgtes Odd
Landehagen. I serien 1967/68 er det
skutt 5 ganger. Ved starten deltok
i alt 11 skyttere, men bare 4 fullførte
alle skytingene. Tore Christiansen
ble klar vinner av serien med meget
jevne og bra resultater i hver sky
ting. Det later til at han har godt
tak på slik miniatyrskyting. Men i
siste skyting ble hans slått av Erik
Andresen, som også skjøt bra når
han fikk tak i det rette geværet. Det
ble benyttet inventariegeværer, som
tilhører østre skytterlag.

Det konkurreres om en vandre
pokal som går over 2 år, og resulta
tene fra de 8 beste skytingene teller.
Ton har nå sikret seg en god ledelse,
men det kan nok hende at en av de
andre seiler opp i neste serie. Denne
serie er meget populær og morsom,
og det er å håpe at flere skyttere vil
fullføre. Odd skal ha honnør og takk
for ledelsen.

Resultatene:
1. Tore Christiansen .
2. Erik Andresen .
3. Kjell Nysted .
4. Einar Walbækken .

Ikke fullført:
Rolf Walla .
Odd Landehagen .
Brynjulf Dammen .
Omar Martinsen .
Benny Persson .
Anders Haukedalen .
Nils Vikene .

SESONGApNINGEN
Laget åpnet sesongen med skyting

over 100 m på Østreheim mandag
6. mai. østres bane blir først åpen
om søndagene i september. Delta
kelsen var god, men en hverdags
skyting som først kan begynne kl.
17.00 har flere døve vanskelig for
å møte presis til, da de må komme
direkte fra jobben sin. Vel, skytin
gene ble litt forsinket og begynte
først ved 17.30-tiden. Da vi nå ikke
har sommertid lenger, så ble det litt
for mørkt å skyte for de siste.

Vel, åpningen ble ikke så verst.
Særlig gledelig var det at flere 1.
klassinger skjøt godt. Her var nok
flere uheldig, f. eks. Walla, som ikke
fikk med de 3 siste skuddene. Og
Landehagen skjøt på feil skive og
tapte dermed dyrebare poeng. Men
det var flere som var uheldig, som
f. eks. undertegnete i klasseskytin
gene, men han tok det igjen i grunn
laget. Og debutanten Torstein Eker
bakke overrasket med ganske bra
resultat.

Anders Haukedalen.
100 m

15 skudd i 3 stillinger
2 og 3 kl.

1. Einar Walbækken 130
2. Age Pedersen . . . . . . . . . . . .. 129
3. Odd Landehagen . . . . . . . . .. 116
4. Anders Haukedalen 49

Kl. 1
1. Kjell Snorre Nysted 131
2. Benny Persson 125
3. Torstein Ekerbakke 123
4. Brynjulf Dammen 102
5. Rolf Walla 92

Grunnlag
3 stå, 3 kne og 4 ligg.
2 og 3 kl.

1. Anders Haukedalen 91
2. Odd Landehagen . . . . . . . . . . 90
3. Einar Walbækken 86
4. Age Pedersen. . . . . . . . . . . .. 85

Kl. 1
1. Benny Persson 88
2. Kjell Nysted 85
3. Brynjulf Dammen 80
4. Rolf Walla . . . . .. 75

251, 262, 262, 251, 252 = 1278
243, 254, 234, 226, 254 = 1211
205, 229, 245, 229, 231 = 1139
200, 211, 216, 236, 228 = 1091

239, 238, 233, 254
201, 230, 228, 221
166, 168, 192
213, 224
190, 220
224
116 Anders Haukedalen.



Langseth Industri A.s
.Postadresse: SKI·
Telefon 86~140

Flagg, Vimpler etc. - Tekstiltrykkeri

Det nye

CENTRAL
ønsker D~m velkommen til -Tromsø

90 rom, 150 senger. 42 rom med egne toalett
og bad. Rimelige priser. - Beliggenhet i byens
hjerte, ved dampskipskaien og busstasjon. Stor
parkeringsplass. Hyggelig betjening.
Fr. Langesgt. 10 - Sentralbord 81 680

Innehaver: EG IL KJÆ fl,

Feitsildfiskernes Sildoljefabrikk A.s

HALSA I HELGELAND

Drammens Auto A.s
DRAMMEN

AfS LØWE~ER, .MOHN
Vitaminvn. 6 - OSLO 4

Avdelingskontorer i:
KRISTIANSAND S. - BERGEN

. -TRONDHEIM -HOMSØ

. Maskiner.;. Verktøy .;.-Brannutstyr
Vernemateriell - Bilverktøy

Trucker

Reg. nr. 4930

VADSØ SPAREBANK
VADSØ - Telefon 5 1501*

FILIAL TANA
Skipagurra - Telefon 4

Forvaltningskapital ca. 26 mill. kr.

SIMON PETTERSEN a.s.
SKOTØVFORRETNINGEN I RAVN KLOA I TRONDHEIM

Kjelstad Kafe
BAKERI og KONDITORI
som anbefales

SKREIA

A.s Hydraulik Brattvaag_
Hydrauliske dekksmaskiner

BRATTVAG

Støtt Døvesaken!

Roh.dins Restaurant
- ALESUND

.! •



•• SYMBOLET PÅ KVALITET.

Utenbordsmotorer i toppklasse
3Yz-4,4-6,6-9,9-20-35-45-55-75 og 105 HK

Kværnø Skomagasin A.s
TRONDHEIM

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OSLO 1 - Tlf. 420980

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Øberg Fabrikker
Telefon 82983 - HALDEN

Alt i kjøkkeninnredninger og for
øvrig annen innrednin,

SPEDISJONSFIRMAET

TOLLPOST A.S

INTERNASJONAL SPEDISJON - FORTOLLING
TRANSPORT - LAGRING - TRANSITTLAGER
SAMLASTING

Grønlandsleiret 31 - OSLO
Telefon * 67 1560 - Telex 1655

Sev. Dah"s Assurancekontor A.s

Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 41 6830

Tegner all slags assuranse

ASTRUP Be Sø

Dronningensgt. 8

A.S VIKING SHIPPING COMPANY A.S
SKIPSMEGLERE
Skippergaten 35

OSLO

•

Telefon 41 7884
(6 linjer)

Telegr.adr.: «Vikingboam
Telex 1008 - OSLO

F"ELDHAMMER
AKTIESELSKABET FJELDHAMMER BRUG

TELEFON 687880· POSTBOKS 2422 • OSLO 2

Døves Trykkeri A.s - Bergen


