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ALBERT BREITEIG

Albert Breiteig fyller 50 år 9. august.
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Nr. 13 1968 - 49. årgang

VED VEISKILLET
Det er ikke noe vanlig landsmøte Norske Døves Landsforbund har inn
kalt til i 1968, og som åpner i Trondheim 11. juli. Som leserne vet, faller
det også sammen med feiringen av forbundets 50 års jubileum. Men det
som mange kanskje ikke er fullt oppmerksom på, er at landsmøtet skal
ta en avgjørelse som etter all sannsynlighet kommer til å bli den vik
tigste i forbundets historie. Det gjelder ansettelse av fulltidsarbeidere i
forbundet.

Etter at Norske Døves Landsforbund i femti år har basert sin virksomhet
på et system som har resultert i at forbundets fremste tillitsmenn har
måttet slite som galeislaver med liten eller ingen fritid og liten eller ingen
godtgjørelse, står en nå ved det store veiskillet: Den økonomiske stil
lingen har bedret seg, først og fremst takket være tilskudd fra Sosial
departementet, slik at landsstyret har funnet tiden moden for å slå inn
på nye veier. Et enstemmig landsstyre har besluttet å opprette tre hel
dagsstillinger i forbundet fra 1. august i år, og i neste omgang kommer
to halvdagsstillinger, sannsynligvis også i løpet av høsten. Forbundet vil
få avdelingskontor i Oslo.

For så vidt, åpner forbundsloven adgang for landsstyret til å ordne dette
uten først å innhente landsmøtets godkjennelse. Forberedelsene til opp
rettelse av kontoret i Oslo er i gang, og tre ansettelser er foretatt, men
forbundet har likevel ønsket at landsmøtet skal ta den endelige avgjø
relsen, slik at en får visshet for at representantene fra foreningene slutter
opp om landsstyret i denne så viktige saken.

I første rekke vil ansettelsene føre til at forbundssekretæren kan få den
nødvendige tid til planleggingen av folkehøyskolen og kurssenteret, noe
som vil kreve stor innsats, mange reiser og konferanser. Dernest vil en
kunne yte langt mer effektiv hjelp til døveforeningene over hele Sør
Norge når det gjelder kursvirksomhet, opplysnings- og kulturarbeidet i
det hele tatt. Tegnspråkkurs, utbygging av tolktjenesten, formidling av
tekniske hjelpemidler og meget mere står på ønskelisten - ja, også ut
videt samarbeid med fjernsynet om spesialprogrammer og annet. Det er
nok av oppgaver, oppgaver som en tidligere ikke har hatt muligheter til
å arbeide effektivt med.

Også «Tegn og Tale» er sannsynligvis kommet til et veiskille. På lands
møtet vil det bli fremmet forslag om å endre vårt blads navn til «Døves
Tidsskrift». Det foreligger planer om at bladet skal komme ut tre ganger
i måneden, og det blir fremmet forLlag om at abonnement på bladet skal
gjøres obligatorisk for samtlige medlemmer av våre foreninger.

De av bladets lesere som ikke drar til landsmøtet i Trondheim, har god
grunn til å vente med stor spenning på neste nummer, med referat fra
forhandlingene. Alt tyder på at Norske Døves Landsforbund er en used
vanlig livskraftig 50-åring, og som først ved 50 års milepelen vil oppnå
sitt egentlige gjennombrudd. Th. S.
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En del av høybebyggelsen rundt Tmndheim. Punkthusene og nybyggene på Valentinelyst.

Velkommen til landsmøtet iTrondheim 11.-13. juli!

Siste fra Hovedkomiteen for landsmøtet

Nit er det like før de store dagene
her nordenfjells, da landets døve skal
samles til sitt 17. landsmøte, i
Trondheim.

Dette landsmøtet markerer også
klimak,> i feiringen av Norske Døves
Landsforbunds 50 års jubileum, en
jubileumsfeiring som ble innledet i
Oslo 18. mai, som fortsatte i Bergen
15. juni, og som nå skal få sin av
slutting i forbindelse med lands
møtet. Arrangementene her vært
verdige og betydningsfulle begiven
heter for de som har deltf,tt, og- i
særdeleshet for de store se.!{er vi
kjemper for. Avsluttingen i Trond
heim blir ikke mindre betydnings
full.

. Det forestående landsmøtet, i ju
bileets tegn, gir oss også stoff til
ettertanke. Vi må tenke over felles
skapets store betydning i samarbei
det for å nå våre mål.

De tidligere landsmøtene har vært
viktige høydepunkter i et målbe
visst strev for å oppnå resultater på
de ulik} felter av døvearbeidet, og
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de har i betydelig grad medvirket
til å gi samfunnet økt forståelse for
de problemer som knytter seg til det
å være døv i et hørende samfunn.

Det er derfor med interesse vi
imøte,er de saker som vil bli fremmet
og debattert under forhandlingene
på landsmøtet i Trondheim, og for
håpentlig vil det bli gjort vedtak
som fører til ny framgang og nye
landevinninger i årene som kommer.

Også i gammel tid var Trondheim
et samlingssted for utsendinger. Her
møttes de gamle nordmennene til
ting. Her ble viktige saker avgjort.

Ved framkomsten anmodes alle
deltakere til landsmøtet å melde seg
til innkvarteringskontoret i Folkets
Hus, Olav Tryggvasons gt. 5, 4.
etasje. En kan benytte trappen eller

- Slik vil også de døve fra hele landet
samles i Trondheim i dagene 11.-13
juli, for å holde sitt «ting».

Det er med glede vi ønsker døve
og hørende, eldre og yngre, velkom
men til landsmøtet. Og det er vårt
håp at alle vil finne seg vel til rette
i byen vår.

Velkommen - vel møtt til lands
møte!

For Hovedkomiteen:
Harald Størkersen

heisene, inngang også fra Krambu
gaten.

Det er viktig at alle melder fra
om sin ankomst på kontoret og gjør
opp for billettene til de forskjellige



Trondheims jernbanestasjon, som blir det første «kontaktpunkt» for de fleste
landsmøtedeltakerne. For tiden pågdr omfattende moderniseringsarbeider

på selve stasjonsområdet.

Program for landsmøtet

Fredag 12. juli:
kl. 9.00: Forhandlingene fortsetter.

}) 13.00: Middagspause.

}) 14.30: Forhandlingene fortsetter.

}) 18.00: Fotografering utenfor Domkirkens vestfront. Buss

turen starter umiddelbart etter.

l
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Lørdag 13. juli:
kl. 9.00: Forhandlingene fortsetter.

}) 13.00: Lunsjpause.

}) 14.30: Forhandlingene fortsetter.

ger.)
}) 19.00: Avsluttingsfest i

Torsdag 11. juli:
kl. 9.00: Bekransing av Helmer Moe's grav på Lademoen kirke

gård. Møtested: Utenfor Folkets Hus, kl. 8.30.
}) 10.30: Apning av landsmøtet i Sentrum kino (Folkets Hus).

Møtet varer ca. 1 1/4 ti me.

}) 12.00: Døvegudstjeneste i Vår Frue kirke, med Døves menig

hets kor.

}) 13.30: Middagspause.

}) 15.00: Forhandlingene begynner i Folkets Hus (storsalen 4.
etasje).

») 19.00: Velkomstfest i Folkets Hus, 4. etasje.

•

l
Lo.. •

Severdigheter

i Trondheim

arrangementer, som er bestilt, og at
de reserverte hotellplasser blir be
satt.

Vi gjør også her oppmerksom på
at opplysningstjenesten samme sted
står til disposisjon for alle lands
møtedeltakerne og besvarer alle
spørsmål som måtte melde seg, så
langt det er mulig.

Den konvolutten som alle delta
kere får utlevert ved ankomsten
inneholder også brosjyrer som gir et
vell av opplysninger om hva byen
og omegnen har å by på av severdig
heter, turer og fornøyelser. Det er
vårt håp at alle våre møtedeltakere
finner noe av interesse å glede seg
over.

Et moment som hovedkomiteen
ikke har innflytelse på, er været, her
må vi bare håpe.

VELKOMMEN!

De av landsmøtedeltakerne som
hu tid og lyst til å se byens sever
digheter, har flere muligheter å velge
mellom. Forutsatt at været blir slik
som vi ønsker det, vil de som ikke
blir for sterkt opptatt av lands
møtets forhandlinger få anledning
til å farte en del om i byen og dens
omegn, og til hjelp for disse skal vi
nedenfor gi en liten orientering om
en del av severdighetene, i håp om
at det kan være til hjelp.

Nidaroskatedralen er åpen for
omvising hverdager kl. 11.00-15.00,
søndager Kl. 13.30-15.00. Det tas
forbehold for spesielle kirkelige hand
linger.

Folkemuseet for Trondheim' og
Trøndelag, Sverresborg. Omvising
alle dager kl. 11.00-18.00. Buss nr. 8
går fra Dronningensgate hvert kvar
ter fra kl. 11.03.

Kunstgalleriet, Trondhjems
Kunstforening, med Det faste gal
leri, Bispegaten 7B. Åpent alle da
ger unntatt mandager kl. 12.00
15.00, onsdager også kl. 18.00-20.00.

Musikkhistorisk museum, Ringve
gard, Lade. Musikkinstrumenter fra
hele varden. Omvising med nOr3k
talende guide kl. 12.00, 13.30 eg
14.30.

Tordenskiold-museet, samme ad
resse, hver dag kl. 11.30 og 13.00.

Skulptursamlingen i Erkebispe
gården ved Domkirken. Hverdager
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kl. 11.00-16.00, lørdager kl. 11.00
14.00.

Nordenfjellske Heimefrontmuse
um. Samme adresse og samme åp
ningstider.

Det Kongelige Norske Viden
skabsmuseum, Erling Skakkesgate
47, zoologisk, botanisk, antikvarisk
og mineralogisk avdeling, myntsam
Iing. Hverdager kl. 11.00-15.00, søn
dager kl. 12.00-15.00.

Akvariet, Biologisk stasjon. Kl.
10.00-18.00, ikke mandager.

Kristiansten festning. Hver dag
kl. 16.00-18.00.

Munkholmen, fortidsminne og ba
dested. Båt fra Ravnkloa hver halv
time fra kl. 10.00.

Naturpark: Bymarka med fri
luftsareal etc. Gråkallbanen fra St.
Olavsgate til Lian Restaurant. Buss
nr. 10 fra Dronningensgate til Ski
stua Re3taurant.

Sightseeing fra Torvet: Formid
dagstur i Trondheim og omegn.
Start fra Torvet hver dag kl. 10.00,
og turen tar 2 timer.

Havna rundt. Start fra Ravnkloa
hver time fra kl. 10.00.

Turistopplysningskontoret, Reise
trafikkforeningen, Handelsstandens
Hus, Dronningensgate 12. Åpent
hverdager kl. 9.00-16.00, lørdager
kl. 9.00-14.00, søndager kl. 10.00
12.00 og 17.00-19.00.

Hytteformidling : Norsk Folke
Ferie og fritidsorganisasjonen, O.
Trygvasonsgate 40. Åpent hverdager
kl. 8.30-16.00, lørdager kl. 8.30
14.00.

Trønderreiser Als, Munkegaten 40.
Hytteformidling. Jakt og fiske.

H. St.

Landsstyremøte
I OSLO - 19. mai

Møtet ble holdt på KNA-Hotellet og be
gynte kl. 15.00.

Til stede: Ohna, Vigrestad, Gisholt,
Greftegreff, Hansen, Ropeid og Breiteig,
samt varamennene Sander, Lundqvist og
Karin Jensen.

Ohna ønsket velkommen og nevnte at
dette ville bli et kort møte, da en hadde
vært nødt til å nytte formiddagen til et
møte i de nordiske døveforbunds samar

beidsorgan isasjon.

Representasjon på generalforsamlingen
i Døves Trykkeri Als

Vedtak: Styret godtar at forbundsfor
mannen oppnevnte Rolf Hansen som for
bundets representant ti I generalforsamlin
gen i trykkeriet 27/4 1968.

Nordisk ungdomsleir i Finland, juli 1968

Ohna meddelte at det foreløpig har meldt
seg 49 interesserte norske deltakere i lei
ren. Norge har fått en kvote på 25 del
takere, og det er uvisst om denne kvote vil
bli tillatt økt. En drøftet hvilket prinsipp
som skulle brukes ved eventuell uttaking

av deltakere.

Vedtak: Forbundskontoret foretar evt.
uttaking av deltakere på grunnlag av for
slag fra kontaktmannen for ungdomsarbei
det. Flest mulig foreninger bør være repre
sentert. Uttaking skjer senest 4. juni 1968.
Toralf Ringsø blir hovedleder, med Nils
Bjørø som assistent.
Da Bjørø likevel oppholder seg i Finland
på det aktuelle tidspunkt, dekker forbun
det hans opphold på leiren og reiseutgiFten
for en vei Bergen-Kajaani.

Statens Feriefond
Ohna meddelte at det fra Feriefondet var

innvilget kr. 35.000,- for 1968 til ferie
hjemsarbeidet, hvi Iket er kr. 5.000,- mere
enn landsstyret regnet med ved sin for
deling i forrige møte.

Vedtak: Disse tilleggsbevilgninger foretas:

Oslo Døveforening kr 500,-
Hedmark og Oppland ......» 500,
Drammen og Omegn .......» 500,
Vestfold ..................» 500,
Telemark .................» 500,-
Kristiansand , » 1 000,-
Bergen ...................» 500,
Møre og Romsdal ..........» 500,
Nord-Trøndelag ...........» 500,-

Tilsammen kr. 5.000,-

Skistua i·. Trondheims bymark, hvor landsmøtedeltakerne under utflukten
tar et opphold med bevertning.
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Jubileumsfeiringen for Vestlandet
Ref. skriv fra Stavanger kr. Døveforening

av 8. mai der en sier seg skuffet over at
forbundet sendte ut kunngjøring om fest
for Vestlandet i Bergen 15. juni, uten på
forhånd å konferere med Stavanger-fore
ningen om dette.

Vedtak: Forbundskontoret tilskriver Sta
vanger kr.Døveforening og spør om det er
så at foreningen ønsker egen jubileumsfest
for Stavanger-området. I så fall søkes en slik
fest gjennomført i samarbeid mellom fore
ningen og forbundet.

Kurssentret i AI
Arkitekt Gabriel Tallaksen, som kom til

stede ved denne sak, ga en orientering om
de terrengmessige forhold og omtalte .de
muligheter som forelå for plassering av de
forskjellige bygningene. Han er nå mest
stemt for å foreslå··alle int.ernatbygg i en
etasje. De vil da kunne bygges Ltre.



Arbeidsutvalgsmøte
I BERGEN 30. mai

Møtet ble holdt hos Ei lif Ohna. Ti I stede:
Ohna, Vigrestad og Breiteig. - Rolf Hansen,

som f.t. oppholder seg i Bergen, og Thor
bjørn Sander deltok også i møtet.

Forbundets 50 års jubileum
Ohna refererte at det i forbindelse med

forbundets 50 års jubileum 18. mai var

kommet følgende gaver:
Sosialdepartementet kr. 30.000,-
Oslo kommune .....••.... » 50.000,
Norges Blindeforbund .....» 500,-
Signy Røyset » 1.000,-
Rønnaug Teige ...........» 50,
Forbundets døveforeninger. » 1.515,-
Frelsesarmeens arb. bl. døve.» 100,-
Birgit Hagesæt............» 20,-

kr. 83.185,-

Danske Døves Landsforbund, '1 skulptur

Sveriges Dovas Riksforbund, 1 teppe,
Finlands Dovas Forbund, 1 teppe,
Hjemmet for Døve, 1 teppe,

Norges Døvelærerlag, 1 tinnfat,

Norges Døve-Idrettsforbund, 1 reproduk
sjon,

Alm skole, 1 krystallvase.

Dessuten var det kommet blomsterhil

sener fra Døves Ungdomsklubb i Oslo, Skå
dalen døveskole, Norges Hørselvern, og

ordfører Brynjulf Bull ml frue, Holmestrand
døveskole, Det Folkelige Musikkliv og fra

vietnamesiske barn. - En del telegrammer
var også mottatt.

Ohna meddelte at det fra ordfører Bulls
side var meddelt at av gaven fra Oslo kom
mune skulle halvparten gå til Oslo Døve

forening.

Vedtak: En sender Oslo Døveforening
kr. 25.000,-, som er halvparten av gaven

forbundet mottok fra Oslo kommune.

Jubileumsfesten i Bergen, 15. juni
Breiteig meddelte at alle avtaler vedr.

arrangementet i Håkonshallen var i orden.

Hotel Orion vi I stå for serveringen. Ku vert
prisen blir kr. 60,00, som omfatter full mid-

dag med viner og kaffe, musikk, garderobe
m.m. Leien for hallen kommer i tillegg med

kr. 2.385,-.
Vedtak: John Vigrestad blir festens toast

master og Eilif Ohna holder festtalen. 
Ohna, Breiteig og Sander ordner med de
innbydelser som skal sendes ut.

15. juni ordnes det med bekransing av
Nils Gjerstads grav.

Aksjonen «Vi Bygger Bro»
En samtalte litt om den nettopp gjennom

førte aksjonen «Vi bygger bro».

Vedtak: Breiteig undersøker om det
finnes noen mulighet for at formell over

rekking av de innsamlete midler fra aksjo
nen kan skje på jubileumsfesten 15. juni.

Forbundets avdelingskontor i Oslo
Vigrestad orienterte om samtaler han har

hatt med representanter fra Oslo Døvefore
ning om lokaler i foreningens eiendom
Oslo.

Vedtak: Vigrestad og Breiteig deltar i
møte med Oslo-foreningens døvesenter

komite tirsdag 11. juni. Hensikten med mø

tet er å finne fram til avtale om hvordan
forbundets avdelingskontor kan innredes og

hvordan de økonomiske betingelsene skal
ordnes. Evt. avtaleforslag legges fram på

neste a.u.-møte.

Film fra 18. mai
Vigrestad meddelte at Oslo Døves Smal

filmklubb vi Sven Braathen har tatt opp en
8 mm fargefilm fra festmøtet og festbanket
ten 18. mai.

Vedtak: Vigrestad ser på filmen når den
er ferdig. På hans evt. anbefaling kjøper for
bundet 1 kopi av filmen.

Forslag til behandling på landsmøtet
En drøftet de forslag som var kommet fra

Telemark, Oslo og Bergen døveforeninger.
Vedtak: I tillegg til de nevnte forslag ut

arbeides det forslag til de endringer i for
bundsloven som vil bli nødvendige p.g.a. de

nyopprettete stillingene i forbundet. Brei
teig får i oppdrag å formulere disse end
ringer.

Arbeidsutvalgsmøte
I BERGEN 16. juni

Til stede: Ohna, Vigrestad og Breiteig.

Leie av lokaler i Oslo
Vigrestad og Breiteig gjorde rede for det

møtet de to på lorbundets vegne hadde

med representanter for Oslo Døveforening
i Oslo 11. juni vedr. leie av lokaler i Sven

Brunsgt. 7 ti I forbundets påtenkte Oslo

kontor. - Skisse ti I evt. omordning av 1.
etasje i bygningen ble forevist, der det er

avsatt 2 rom til forbundet. - Videre ble det
i a.u. referert protokoll fra møtet, under
tegnet av Harry Landen:

På møtet 11/6 1968, hvor følgende var
til stede: Fra Landsforbundet Albert Breiteig

og John Vigrestad, fra Døvesenterkomiteen
Sven Braathen, Fred Sollyst, Marit Strømme,
Hjalmar Lindgaard, Harry Landen, fra
Hovedstyret Alf Olsen, ble en enige om føl

gende:
N.D.L. leier fra 1. august de 2 rommene

som Iigger nærmest porten. For dette be

tales en månedlig leie på kr, 300,-. Utgifter
vil vanlig renhold og strøm til lys og varme

kommer i tillegg.
Oslo Døveforening skal sette inn doble

vinduer, evt. montere koblete sådanne.
Ventilasjon må bringes i orden. En lettvegg
med dør må settes opp etter en skisse man

ble enig om. I tillegg kommer noen småting

som flytting aven servant, oppussing av
hovedinngangsdøren o.a.

Til disse arbeider får Oslo Døveforening
av Landsforbundet lånt inntil kr. 10.000,
rentefritt. Lånet avdras gjennom husleien.

Det arbeidet som må gjøres inne i de to
nevnte rom, som f. eks. flytting av bokreol,

elektrikerarbeid og maling, bekoster Lands

forbundet selv.
Landsforbundet får en leiekontrakt på

5 år.
Vedtak: A.U. er enig i det oppsatte for

slaget og anbefaler at N.D.L. går til leie av
de nevnte 2 kontorrom på de oppsatte be·
tingelser. Det forutsettes at det innred

ningsarbeidet som må foretas for forbun

dets regning, ikke vil bli av særlig økono

misk omfang.

SIG. G. PEDE.RSE.N AfS
KLOAKKPUMPER

GRUNNVANNSPUMPER
VARMELEDNINGSPUMPER

Hansteensgt. 5
Telefoner 562737 - 564416

OSLO

Aktiese/skabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES
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Samvirkelaget

MOSJØEN

Egil Ingebrigtsen

GLOMFJORD

Helga Lind A.s
HARSTAD

MANUFAKTUR - KONFEKSJON - GARN - TRIKOTASJE

Kåre Hagan

STORSLETT

LEANGKOLLEN i Asker er et
velegnet kurs- og konferansested

Moderne internat, undervisningsrom og grupperom, god

forpleining og lett adkomst ti log fra Oslo.

NORSK SJØMANNSFORBUND
Grev Wedels plass 7, Oslo 1

Norsk Sjømannsforbund, som har 40.000 medlemmer i

utenriks og innenriks fart, fangst og fiske, eier stedet og

driver egne kurs. Andre organisasjoner kan leie det til

sine kurs og konferanser ved henvendelse til Leangkollen

eller Norsk Sjømannsforbund.

TRØNDELAG MELKSENTRAL

Bøndenes Hus, Trondheim - Telefon 21 153

Torger Sørensen
TROMSØ

Aktiese/skapet Alpha, Moss
Passasjer- og Bilfergene Bastø l, Il, III og IV
Moss - Horten

BRUUSGAARD KlØSTERUDS

SKIBSAKSJESELSKAP

DRAMMEN



Kurs for døvelærerne

Norges Døvelærerlag holdt i da
gene 26.-29. juni et kurs på Hjem
met for Døve i Andebu. Kurset tok
i første rekke sikte på å belyse situa
sjonen for døve barn med tilleggs
handikap, og det var ca. 60 delta
kere. Programmet omfattet følgende
hovedposter:

En orientering om institusjonen
«Hjemmet for Døve» ved styrer Odd
Lillehaug.

Overlege Terje Basilier : «Psykia
triske symptomer hos hørselskadde
barn. Diagnostiske og terapeutiske
betraktninger».

Sosialsekretær Solveig Askjern :
«Institusjons-dynamikk og dens kon
sekvenser for elevene.»

Småbarnpedagog Marit Borud:
«Primær språkopplæring blant døve
barn.» Inntrykk fra England og er
faringer fra modningskIasser i
Andebu.

Døvelærer Solveig Østenby: «Hva
forstår vi ved uttrykket døvblinde
barn, og hvilke pedagogiske konse
kvenser medfører tilstanden?»

Samtale-program med emnet:
«Akademisk læring/sosial trening.»
Ungdomsskoleproblemer for teore
tisk svake elever.

Redaktør Thorbjørn Sander:
«Hvordan ønsker voksne døve at
undervisningen for døve barn skal
være?»

I forbindelse med kurset ble det
dessuten holdt fest på Park Hotel
i Sandefjord.

Etter å ha deltatt i kursavslut
tingen og hatt samtaler med en rekke
av døvelærerne, sitter en igjen med
mange hyggelige inntrykk.

Det mest iøynefallende var at det
viste seg å være en god del av del
takerne som behersket tegnspråket
riktig bra. Flere av dem kan utvil
somt plasseres i tolk-gruppe A. Det
er stor interesse for tegnspråkkurs.
Flere av lærerne beklaget at de ikke
hadde hatt anledning til å lære tegn.
Det ble demonstrert, til dels ganske
ettertrykkelig, at døveforeningenes
tegnspråkkurs har båret frukter.
Andre lærere, som ikke har gått slike
kurs, har til dels lært meget av sine
elever, men de er sjenert for å bruke
et «barne-tegnspråk». Når de slipper
seg løs, blir en forbauset over hvor

med ca. 60 deltakere

flinke de er; de er avgjort flinkere
enn sine «læremestre», elevene!

En annen ting som gledet stort,
var den positive innstilling lærerne
la for dagen med hensyn til å ta
kontakt med voksne døve. Lærerne
mener selv at de vil ha stort utbytte
aven slik kontakt. Det som trengs,
er tegnspråkkurs, for at lærerne skal
føle seg sikrere i omgangen med de
voksne. Dessuten bør det fra de
voksne døves side tas initiativ for å
understreke at lærerne er velkom
men blant dem. Det synes å være
lite som skal til før døvelærerne blir
«integrert» blant de voksne døve, og
en slik integrasjon vil bli en stor be
rikelse for begge parter.

Ved kursavsluttingen deltok også
Thor Gisholt fra styret i Norske
Døves Landsforbund, og de to repre
sentantene for de voksne døve hadde
det meget hyggelig sammen med
kursdeltakerne. En spesiell takk til
formannen i Norges Døvelærerlag,
styrer Odd Naustvoll, for invitasjo
nen, og til styrer Odd Lillehaug ved
Hjemmet for Døve, for gjestfrihet og
omvising.

Red.

Pastor Sørensen
drar videre

Bjørn Johan Sørensen, som var
døvekapelIan i Nord-Norge fra 1957,
senere på Østlandet, til han i. 1964
ble ansatt'i Norges Samemisjon" skal

nå overta stillingen som residerende
kapellan i Tromsøysund menighet.

Sørensen er født i Åndalsnes i
1928 og vokste opp i Harstad. Han
hadde døve foreldre, og hans far var
i en årrekke formann i Harstad
Døveforening. I 1954 tok han teolo
gisk embetseksamen ved Menighets
fakultetet. Etter to års tjeneste i
Troms krets av Det Norske Misjons
selskap, ble han altså i 1957-1964 i
prestetjeneste blant døve, først bo
satt i Trondheim, senere i Oslo. I
mars 1964 kom han til SamenUsjo
nen, hvor han har vært redaksjons
sekretær (senere redaktør) og reise
prest i vel 4 år.

MARIE HELGESEN
En kjent skikkelse i foreningslivet

i Oslo før krigen er gått bort. 5. juni
døde fru Marie Helgesen, etter å ha
ligget en tid på Krogstøtten syke
hus. Hun ble 92 år gammel.

Blant den yngre generasjon er det
nok ikke mange Som kjente henne,
men for oss som er litt oppe i årene
representerte hun mange gode nUn
neI' og også minner om en fortjenst.
full innsats i foreningens virksomhet.

Størst fortjeneste innla hun seg
nok dengang hun sammen med andre
interesserte damer stiftet De Døves
Kvinneforening i 1916, og den senere
drift av foreningen, hvis formann
hun var i mange år. I hennes ledertid
la den seg opp et, etter den tids
forhold, ganske anseelig fond, hvis
avkastning skulle' gå til ferie- og
rekreasjonsopphold for medlemmene.
Men også innen Oslo Døveforening
var hun meget virksom. Således var
hun og hennes mann, Rich. Helgesen,
husmor og husfar i Sven Brunsgate
7, såvidt erindres praktisk talt like
fra foreningen overtok gården og
helt fram til 1937. Ved siden av dette
var hun festkomiteleder ved de fleste
av foreningens medlems- og kaffe
fester og sørget for en prikkfri av.
vikling av disse.

Rent personlig var hun et festlig
menneske, et muntrasjonsråd ,av
rang og med en enestående personal
kunnskapvedrørende foreningens
eldre medlemmer. Helt ·til for få år
siden kunne en henvende seg til
henne om det var noe en ville ha
greie på :om de gode gamledager.



De siste årene begynte nok hukom
melsen å svikte endel, spesielt om
de nærmeste ting, men hun var
likevel utrolig flink til å klare seg
selv, hennes høye alder tatt i be
traktning.

Vi som. har kjent henne i så
mange år, vil savne henne, vi ønsker
fred med hennes minne.

Bisettelsen foregikk 11. juni på
Vestre Gravlund, i det gamle kre
matorium, som var fylt av venner
og foreningsmedlemmer. Pastor
Bonnevie-Svendsen forrettet og talte
varmt og dypfølt over den gamle
dame, som han hadde kjent fra sin
barndom og ofte hatt nær kontakt
med. Det var kransepålegging fra
familien og døveforeningen, og
blomster fra kvinneforeningen.

Hj. L.

BRYLLUP
feires lørdag 6. juli av Gøril Olsen,

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

Adresse for dagen: Meyergården,
8600 Mo i Rana.

BRYLLUP
feires 20. juli av Halldia Solvik,

Gjølanger i Sunnfjord, og Gøsta
Rougnø, Nautnes, nå Arneberg.

Adresse for dagen: Brudeparet
Rougnø, 6810 Dale i Sunnfjord.

BRYLLUP
feires lørdag 3. august av Irma

Ebbestad og Jan Engebretsen (hø
rende), begge Oslo.

Vielse i Bekkelaget kirke kl. 17.00.
Adresse for dagen: Ekeberg skole,
Oslo.

BRYLLUP
feires lørdag 24. august av Toril

Andersen, Oslo, og Mario Crescim
beni, Italia.

Vielse i St. Halvard kirke kl.
16.00. Adrtsse for dagen: Mangle
rudhuset, inngang Beiteveien, Oslo 6.

BRYLLUP
feires lørdag 31. august av Gerd

Gustavsen, Oslo, og Nils-Erik Holt
ungen, Vestfossen.

Vielse i Lilleborg kirke kl. 17.00.
Adresse for dagen: Manglerudhuset,
inngang Beiteveien, Oslo 6.
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80 AR
Jacob Maureniusson, Theresegt. 4,

Oslo 3, fyller 80 år 2. august.
Han har i en mannsalder vært

blant Oslo Døves Bridgeklubbs beste
spillere. Dessuten er han kjent og
populær som en fin skrønemaker,
full av muntre historier, og han har
mange interesser. Og formen er det
ikke noe å si på. Maureniusson deltok
ivrig i badelivet på feriehjemmet
«Solhøy» på Oksøya siste sommer.
Som sommergjest hos sin familie i
Brevik var han stadig på farten for
å treffe døve venner på feriehjem
met, og hans besøk ble det satt stor
pris på.

Allerede i fjor sommer ble det
snakket om at det skulle bli fest for
80 års fødselsdagsbarnet på «Solhøy»
i år. Forhåpentlig holder helsen, slik
at det blir alvor av disse planene.

Gratulerer med de 80 årene!

65 AR
Hjalmar C. Lindgaard, Ekraveien

11, Oslo 7, fyller 65 år 31. juli.
Lindgaard har gjort seg bemerket

på mange områder, også i valg av
yrke. Han er karttegner i Norges
Geografiske Oppmåling, et yrke som
vel i dag må regnes som nærmest
utilgjengelig for døve.

Blant de døve har Lindgaard
hatt tillitsverv siden han sluttet på
skolen. I mange år var det først og
fremst døveidretten som la beslag på
hans arbeidskrafLHan·har.vært for.

mann i Norges Døve-Idrettsforbund
og i Oslo Døves Sportsklubb, for å
nevne noe. Men hans interesser har
vært mange. Han har også vært for
mann i Oslo Døveforening, og han
var formann i byggekomiteen som
omskapte og bygde ut feriehjemmet
«Skaug».

Lindgaard sitter i dag bl. a.
Norske Døves Landsforbunds TV
utvalg.

50 AR
Gunnar Vatn, Protonveien 18,

Oslo 6, fyller 50 år 15. juli.
Vatn viste tidlig usedvanlige evner

som tegner, men da han skulle ut i
arbeidslivet, valgte han å bli gard
bruker, enda han var Oslo-gutt. I
flere år drev han en større gard, men
så forlot han plogen og utdannet seg
i litograffaget, hvor han har fått
anledning til å nytte sine ferdigheter
i tegnekunsten.

I døvearbeidet er det særlig opp
lysningsvirksomheten og menighets
arbeidet som har opptatt ham,og han
har nå i en årrekke vært klokker i
Døves kirke i Oslo.

FØDT
Marit Irene (f. Olsen) og Bjarne

Gunnerud, Drammen, fikk en datter
18. juni.

FØDT
Eva Marie (f. Hansen) og Age

Lauritzen, Oslo, fikk en sønn 20.
juni.

FØDT
Vidar fikk en liten søster 27. juni.

Reidun og Leif Asen, Oslo.

FORLOVELSE
er inngått mellom Nora Edvard

sen og Odd-Inge Schrøder, begge
Oslo.

FORLOVELSE
er inngått 22/6 mellom Annie

Haugen, Oslo, og Trond Wilhelmsen,
Rælingen pr. Lillestrøm.



Forbunclssekretæren

ALBERT BREITEIG
fyller 50

(Albert Breiteig vil feire sin 50 års
dag hjemme, og adressen er: Orre
vegen 20, 5082 Eidsvågneset.)

gå -linjen som fører framover. Meget
ofte merker vi hvor oppsatt han er
på å nå fram til den riktige av
gjørelsen. Er noe uklart, stiller han
gjerne spørsmål: Hva er det egentlig
dere døve vil? Er det dette dere
ønsker skal bli gjort, og på denne
måten? Er dere sikker på at det er
behov for dette? - Gjennom slike
spørsmål blir vi «tvunget» til å ana
lysere våre egne tanker og følelser.
Aldri faller han for fristelsen, hvor
sterk den ~nn kan være, til å gå
foran oss døve, og alltid vokter han
seg for å la oppgavene vokse oss
over hodet. Bak hans ord og hand
linger skimter en hans brennende
ønske om at de døve ikke bare skal
gi anvisninger på hvor skoen tryk
ker, men også kunne redegjøre for
situasjonen og finne fram til løsnin
ger på problemene.

I dag, når vi kan se tilbake på
Albert Breiteigs virke som forbunds
sekretær gjennom 18 år, ser vi at
valget i 1950 var et lykkelig valg.
Og det har vi alle grunn til å glede
oss over.

Kjære Albert! Vi ønsker deg alle
til lykke med din 50 års dag. Og la
oss få gi uttrykk for vår ta!L1{nem
lighet over all den tiden som du har
gitt oss, alt det arbeidet du har på
tatt deg til beste for vårt forbund
og for den enkelte døve. Vi håper at
du i minst like mange år framover
vil fortsette og trives vel i arbeidet
sammen med oss. Og - tillat oss å
betrakte din 50 års dag som et siste
ledd i Norske Døves Landsforbunds
50 års jubileumsfestligheter!

E.Ohna.

oar

kontakt med for å få vite de voksne
døves mening. Kontakten ble slut
tet, og veien ble åpnet for statsbe
vilgninger til døvearbeidet. Slik har
det utviklet seg, og på årets lands
møte i Trondheim vil den foreløpige
topp bli nådd i og med at det her
blir bebudet en betydelig utvidelse
av forbundets administrasjon i form
av opprettelse av forbundskontor i
Oslo, ansettelse av to konsulenter i
forbundets tjeneste, samt utvidelse
av stillingen som redaktør for Tegn
og Tale til heldagsstilling.

I dag må en ha lov til å si at
Nors.i{e Døves Landsforbund står
meget sterkt både innad og utad.
Det samme kan en si om Døves
Trykkeri Als, som i mellomtiden har
utvidet sin arbeidsplass fr·'l et gulv
areal på 30 kvm til 650 kvm og øk t
sin brutto-omsetning fra kr. 9.000.
i 1951 til kr. 660.000.- siste året.

Men det er jo så at vi døve selv
vil bestemme i «vårt eget hus» - og
det gjør vi fremdeles - heldigvis,
til tross for den sterke posisjon vår
hørende forbundssekretær har opp
arbeidet seg i disse årene. Når det
skal ta, avgjørelse i en sak, må det
sørges for at det skjer i samsvar
med våre interesser og innenfor den
rammen som er fastsatt. Sa..1{en må
forberedes godt, slik at behandlingen
kan skje på forsvarlig måte før noe
vedtak blir gjort. Forbundssekre
tæren har en nøkkelstilling når det
gjelder å forberede de sakene som
skal behandles, og resultatene for
teller klart at Albert Breiteig i disse
18 årene har maktet sin oppgave med
glans. Med et grundig kjennskap til
de døve og deres problemer som bak
grunn, har Albert Breiteig med intel
ligens og stor arbeidsinnsats skapt
muligheter og åpnet nye dører for
oss døve og vårt forbund.

Vi som står i nær kontakt med
Albert Breiteig, merker meget ofte
at vi blir «presset.» til å tenke før vi
handler, oppfatte konsekvensene av
våre handlinger og se veien vi må

Fredag 9. august kan Albert Brei
teig, forbundssekretær i Norske
Døves Landsforbund og disponent
for Døves Trykkeri Als, feire sin
50 års dag.

Når en setter seg ned for å skrive
noen ord i anledning denne 50 års
dagen, er det naturlig å la tankene
ta en tur tilbake gjennom de 18
årene som er gått siden Breiteig ble
ansatt som forbundssekretær, og da
går det etter hvert opp for en at å
skrive om hans virksomhet i for
bundet, det er det samme som å be
rette om hvordan forbundet har
vokst gjennom disse årene. For oss
som har fulgt arbeidet på nært hold,
er Norske Døves Landsforbunds ut
vikling som et eventyr, og Albert
Breiteig er selve eventyrskikkelsen i
denne utviklingen.

Eventyret tok til da Albert Brei
teig på Norske Døves Landsforbunds
10. landsmøte, i Bergen 1950, ble
valgt inn i forbundsstyret som sekre
tær. Det begynte da å skje litt av
hvert i rask rekkefølge. Døves Tryk
keri Als ble startet. Fast ordning
med skoleleir for avgangselevene
ved yrkesskolene for døve ble inn
ført. Tiltaket med ungdomsleir både
på norsk og nordisk basis ble satt
i gang. Forbundets virksomhet ble
etter hvert utvidet med forenings
lederkurs, reise- og besøksvirksom
het, landslotterier, råd- og veiled
ningstjeneste både i foreningsarbei
det og i personlige anliggender. For
midling av tilskudd fra Statens
Feriefond til våre feriehjem ble inn
ført. En rekke personer med per
sonlig innflytelse og sakkunnskap på
ulike områder, som det kunne ha
betydning for forbundet og landets
døve å ha kontakt med, ble opp
sporet og «bearbeidet». Heller ikke
fikk Stortinget og departementene
fred. Norske Døves Laridsforbund
oppnådde etter hvert den anerkjen
nelse som skulle til for å bli betraktet
som det organet som Statens spe
sielle utvalg og komiteer måtte ta
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HVA HØRENDE MENER - OM FJERNSYNET OG DE DØVE

Arbeiderbladet 29/5 1968:

Aktuelt for døve - og hørende

Apent brev til N. R. K.

Arbeiderbladet 21/6 1968:

Live.

Spørsmålet om teksting av TV
programmene har stadig vært reist,
og den lille filmen som ble vist for
talte iallfall noe om vanskelighetene.
De døves vanskeligheter ved besøk
i offentlige kontorer ble også klart
illustrert, og vekket til ettertanke.

Vi gratulerer med «debut-program
met!»

Solidaritet eller
almisse?

I forbindelse med døve-aksjonen
skrev jeg her i bladet et åpent brev
til NRK, der jeg spurte om institu
sjonen av hensyn til døve ville ta
noe initiativ for å tekste også norsk
produserte programmer.

Enhver som stiller spørsmål og
ikke får svar, har gjerne den litt
pinlige følelsen av flause, som når en
i dannet selskap drikker av skylle
bolIen. Selve tausheten er den
mest drepende holdning. Kanskje
mener en at spørsmålet nå er uin
teressant, ettersom fjernsynet har
begynt med enkelte spesialsendinger
for døve. Men jeg tror det er en altfor
lettvint løsning å henfalle til «putte
i bås»-mentaliteten. Det smaker mer
av avlat enn av håndsrekning, og er
i hvert fall ingen solidaritet fra den
hørende majoritet via NRK til en
hørselskadd minoritet. Kan det ten
kes at NRK er offer for rådvillhet?
På den ene side hensynet til en mino
ritet en gjerne skulle tilgodese ...
med noe, kanskje. På den annen side
frykten for hele det olme norske TV"
publikummet som hver kveld glaner
skjermen inn i hvitøyet på jakt etter
noe å forarges over. Slik det nå er,

tet er de altfor tilbakeholdne og høf
lige til å framsette noe som likner
krav. Og likevel skulle det være inn
lysende for enhver at det med fjern
synet er skapt et utmerket middel
for døve til økt kontakt med den
hørende verden, økt mulighet for
engasjement og opplevelse.

Kringkastingssjefen er sikkert opp
merksom på dette. Mitt spørsmål
blir da:
1. Vil NRK ta noe initiativ for å

tekste også norsk-produserte pro
grammer?

2. Hva er i tilfelle grunnen til ikke
å gjøre det? Olav Ottersen.

Norske Døves Landsforbund, Eilif
Ohna, hadde såre rett i at grunn
skolen må utbygges videre, at den
pedagogiske linje må føre fra barne
hage til gymnasium. Alle norske
borgere har samme rett til skole
gang, og denne retten må håndheves
også for alle med funksjonshemnin
ger. De må heller ikke stenges ute
fra arbeidslivet.

Et lyspunkt er iallfall at Staten
har gitt bevilgninger til produksjon
av spesielle vekke- og ringeapparater,
som må bli til uvurderlig hjelp for
titusener hørselsvekkete. Som vi så,
hadde de vært utrolig oppfinnsomme
med egne «konstruksjoner», men det
skulle være unødvendig med en ski
støvel i hodet for å våkne -.

Aftenposten 11/6 1968:

Det er døve-aksjon for tiden og
NRK har engasjert seg positivt 
ære være institusjonen for det.

Forunderlig, men også typisk, var
det å høre de døves representanter i
fjernsynsprogrammet søndag 19.mai.

Forunderlig fordi det nøkternt og
beskjedent ble konstatert at de døve
bare i liten grad har utbytte av TV
programmene og likevel ikke ytret
ønske om teksting av flere program
mer. Det er heller ikke framkommet
noe krav fra de døves organisasjoner
i så måte.

Dette er - ut fra mitt kjennskap
til døve - typisk. Som gruppe betrak-

Programposten «Aktuelt for døve»
var i høyeste grad aktuell også for
hørende, og vi håper de var like
tallrike ved TV-apparatene som vi
går ut fra at landets døve og hørsel
svekkete var. De to programlederne,
John Vigrestad og pastor Conrad
Vogt-Svendsen, trakk fram ting som
så absolutt bør fram i søkelyset.

Danskene har endelig fått sin hånd
bok i tegnspråk - etter å ha ventet
i over hundre år. Vigrestad kunne
fortelle at en arbeider med en lik
nende bok her i Norge, men at det
vil ta flere år før den kan bli ferdig.
Hvorfor? Hvis det skyldes tekniske
vanskeligheter, kan vi forstå det,
men står det på penger, må myn
dighetene øyeblikkelig ta affære.
Det kostet 100.000 kroner å fram
stille den danske boken, etter hva
Vigrestad opplyste. Og det kan da
ikke være noe beløp å snakke om,
når en slik bok kan hjelpe folk til
å forstå hverandre.

Sannelig er det et lite kunnskapens
tre vårt samfunn har å by sine hør
selsvekkete borgere! Sølle 11 barne
hager, folke- og framhaldsskoler er
det eneste tilbud, mens hørende som
en selvfølge når fram til universitets
og høyskoleutdannelse. Formannen i
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HVA HØRENDE MENER - OM FJERNSYNET OG DE DØVE

De døve og fjernsynet

har noen titusen døve og tunghørte
paradoksalt nok utbytte av uten
landsproduserte programmer, mens
de ikke forstår noe videre av det som
presteres her hjemme.

Hvis det i første omgang er for
vanskelig å gjennomføre full teksting
av norsk-produserte programmer, så
er det mange ting en uten særlige
problemer kan sette ut i livet. For
eksempel:

Teksting av nyhetssammendrag og
kommentarer under dagsrevy og kvelds
nytt.

Det innebærer naturligvis ingen
kritikk av nyhetsoppleserne, når jeg
vil hevde at deres utseende og fram
treden strengt tatt ikke er av offent
lig interesse. Det bør uten vanske
lighet kunne gå an å finne fram til
en form, der skjermen viser nyhets
tekst i stedet for som nå et fjes og
en klokke.

Fjernsynteater
Jeg kan ikke skjønne at det er

annet enn den bøygen som heter
konvensjon som er til hinder for å
tekste norskproduserte teaterstyk
ker. Hvis denne bøygen i første om
gang imidlertid er for vanskelig å
overvinne, så kan det stensileres eller
tryk.1{es replikkhefter som etter en
abonnementsordning distribueres
hørselskadde før hver forestilling.

Omkostningen ved en slik regis
trering, trykking og utsendelse kan
tas fra lisensinntektene. En skal være
oppmerksom på at det langt fra er
alle døve og tunghørte som ser TV
hos slekt og venner. Mange har 
med store forsakelser på andre om
råder - anskaffet seg fjernsynsappa
rat for å få økt mulighet til å med
oppleve sin samtid, og de betaler
lisens uten å få noe særlig igjen.
Døve betaler halv lytteavgift, men
ellers det samme som oss. Resonne
mentet bak denne halveringen er
formodentlig at en ved å se på bil
dene får 50% utbytte av sendingene.
Men at seerutbyttet er langt under
50%, kan enhver finne ut ved å
sette seg en kveld foran TV-skjermen
og skru av lyden.

Sportssendingene
Her er det sikkert en hel del å

gjøre. I alle fall må det, når det
gjelder fotballkamper, kunne komme
en tekst som forteller hvilke drakter
de respektive lag spiller i.

Det var mye snakk om håndsrek
ning under døve-aksjonen, mye jubel
i aviser og TV over de fire millioner
som ble samlet inn. I og for seg er
det jo et bra resultat. Men det er
ingen håndsrekning å bla opp en
tier eller en hundrelapp og legge i
innsamlingsbøssen, det er ikke ut-

Aftenposten 26/6 1968:

Det er ingen tvil om at fjernsynet
er en mektig kulturspreder og på
grunn av sin virkemåte har evne til
å trenge fram overalt. Det kan bru
kes til mange formål; vi har bl. a.
sett hvilke muligheter det har til å
gjøre saker kjent, som f. eks. ved
aksjonen for døve. Uten fjernsy
net ville det vel vært tvilsomt om
aksjonen hadde ført til så gode re
sultater.

Men dessverre, fjernsynet når ikke
til alle. En mengde mennesker må
nøye seg med minimalt utbytte av
fjernsynsprogrammene. Og disse
mennesker er nettopp de døve og
hørselsvekkete. Jeg kjenner en døv
person som for ikke lenge siden
kjøpte fjernsyn i håp om å få noe å
følge med i, i en ellers isolert tilvæ
relse. Men dessverre, skuffelsen var
stor, for det var lite teksting og el
lers vanskelig å forstå mye av det
som ble sagt. Paradoksalt nok har
de døve ofte mer utbytte av uten
landske programmer enn norske, da
de utenlandske som regel er tekstet.
Vi hørende er ofte ikke klar over
hvilke fordeler vi har. Men prøv å se
hele Dagsrevyen uten lyd en kveld,
så vil en se hvor vanskelig det kan
være å følge med.

Hva kan så gjøres for de døve?
Jeg har referatet fra stortingsdebat
ten om disse ting 26. januar d.å.,
og her kom det fram noen momen
ter som vi skal ta for oss.

1. Munnavlesing er foreslått som
hjelp for de døve når de skal følge
med i et norsk program, og statsråd
Bondevik har opplyst at Fjernsynet
akter å sette i gang et kurs i munn
avising til hjelp for døve og hø
rende. Dette er vel og bra, men slik

trykk for noen solidaritet. Det er og
blir almisse, en billig samvittighets
dram. Og denslags rusgift er illu
sjonsskapende, og det spørs om den
ikke ved langvarig bruk kan medføre
fundamentale bevissthetsforstyrrel
ser : Solidaritet er almisse er solida-
ritet. Olav Ottersen.

jeg har forstått saken, er dette neppe
tilstrekkelig. For det første har jeg
inntrykk av at munnaviesing er
temmelig vanskelig, selv for godt tre
nete personer. Dertil kommer et
annet moment: For at en skal
kunne lese på munnen, må den ta
lende være i en slik posisjon at en
tydelig kan følge med i munnbeve
gelsene. Og det kan selvfølgelig
Fjernsynet instruere sine medarbei
dere om. Men vi kan tenke oss flere
situasjoner hvor det i det hele tatt
ikke går an å benytte seg av munn
avlesing, f. eks. når det vises ny
hetsfilm, eller et bilde blir kommen
tert, eller ved telefonrapport fra
korrespondenter. Dessuten hender
det ofte at den talende snur seg bort
eller bøyer hodet, eller at kameraet
ikke står rett på vedkommende. Så
munnaviesing er ikke noen helt til
strekkelig hjelp for de døve her.

2. Teksting av programmene er fore
slått. Statsråd Bondevik svarte på
dette i ovennevnte stortingsdebatt:
«Spørsmålet om å tekste nasjonale
program, for på den måten å gjere
det lettare for døve og tunghøyrde
å få tak i innhaldet, har vore reist
i fleire land, men ein har overalt
kome til at det er ei lite god løysing.
Den teksta ein får med på skjermen,
kan i alle høve berre verte eit saman
drag av det som vert sagt. Skilnaden
mellom det som vert sagt, og det
som kjem på skjermen, vil ofte
hindre det stor fleirtalet i å få det
rette utbyte av sendinga.» Stats
råden kunne opplyse at en likevel
har tekstet enkelte navn, særlig
stedsnavn, og tabeller i sportssen
dinger.

Det er en merkelig begrunnelse
statsråden her kommer med. Jeg
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DØV NORSK ARTIANER
med S i hovedstil og 73 poeng

tror ikke noen venter at en ved
teksting skal få et fullstendig refe
rat av det som blir sagt, men jeg
tror det tross alt er bedre å få et
sammendrag enn ikke å få noe i det
hele tatt. Lederen i Tegn og Tale
nr. 4 d.å. (organet for Norske Døves
Landsforbund) kommenterer stats
rådens uttalelse om at teksting ikke
er noen god løsning: «Vi skulle
gjerne få dokumentert denne på
standen. Den bygger neppe på noe
annet enn i «beste» fall løse uttalel
ser fra kontakter i utlandet som er
like lite lystne på å tekste nasjonale
programmer som NRK er det ...
Dessuten er det fristende å spørre:
Hvem er det som er kommet til at
teksting ikke er noen god løsning?
Er det de døve og tunghørte? (For
det var vel dem det var spørsmål om
å hjelpe?) For Norges vedkommende
ville sikkert 100.000 mennesker
finne at teksting var en god løsning 
og bli lykkelige!» -

Programmet som innledet døve
aksjonen var et tydelig eksempel på
at det går an å tekste et program
godt. Jeg tror tekstingen uttrykte
omtrent like mye som talen (og
ikke tror jeg man snakket noe spe
sielt sakte heller). - Et annet pro
blem er direkte sendinger, som f.
eks. nyhetsprogrammene. Der går
det jo ikke an å tekste så fullsten
dig. Det har vært noen bra tilløp i
det siste når det gjelder oversikter,
men det har ikke vært konsekvent
gjennomført. Om mulig kunne en
kanskje vise et skriftlig nyhetssam
mendrag på slutten av sendingen.
Kanskje kunne en, som en har gjort
annet sted (jeg tror det var Finland)
ha regelmessige nyhetssendinger spe
sielt for døve.

En av deltakerne i stortingsdebat
ten uttalte at en slik teksting lett
kunne virke irriterende på de hø
rende seere. Til det er å si: Selvfølge
lig kan det virke irriterende. Men vi
burde tenke på hvor mye mer irri
terende det er for de døve ikke å
kunne følge med i det hele tatt.
Dessuten stopper en vel ikke å
tekste engelske filmer fordi om de
engelsk-kyndige blir irritert over at
det er norsk tekst under?

3. En konsulent til å ta seg av de
døves og de hørselsvekketes interes
ser burde ansettes i fjermynet. Det
burde være en som har god kontakt
med døvearbeidet og kjenner de
døves problemer ut og inn.

Jeg håper denne innsamlingsak
sjonen for de døve har hatt mer enn
økonomisk utbytte, nemlig at folk
har fått øynene opp for at de døve

- Takk, ganske bra, svarte Odd
Inge Schrøder da han ble spurt
hvordan det hadde gått til examen
artium. Han nevnte ikke et ord om
sin S i norsk hovedstil og sine 73
poeng. Et flott resultat for enhver,
i dette tilfellet avtvinger det ikke
bare ekstra respekt, men også be
undring. Odd-Inge er nemlig døv,

også eksisterer. Og at de trenger
kontakt, ikke minst personlig, men
også gjennom våre massemedia. Det
er klart at disse forslag til forbed
ringer i fjernsynet også er et økono
misk spørsmål, men kjære statsråd
og kringkasting: De døve har ventet
lenge nok nå. La også dem få være
med! Dat kunne ianskje bli en fin
gave i jubileumsåret!

Per H. Andersen.

men har likevel fulgt undervisningen
på ordinær skole. Han tok latinlin
jen på Grefsen høyere skole.

- S'en skyldes nok at jeg var hel
dig med oppgaven. Jeg skrev om
Norge og NATO, et emne som har
interessert meg meget, .3ier den unge
mann, som ikke legger skjul på at
han er glad over resultatet. - Hellet
forfølger meg visst i hovedstil, jeg
fikk samme karakter til realskole
eksamen.

- Har det vært strevsomme år?
- Det har det unektelig, det er

vanskelig å følge med for en som
ikke hører. Jeg tror nok at jeg har
måttet lese atskillig mer enn de
andre på egen hånd, dessuten har
jeg hatt ekstratimer med lærerne,
som er meget forståelsesfulle. Det
samme gjelder klassekameratene,
som har gitt lærerne mange dytt når
de har vendt seg bort fra meg. Selv
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Abonner på

TEGN og TALE

er jeg også blitt puffet til mange
ganger.

Odd-Inge Schrøder er for tiden
ansatt som korrekturleser i et forlag.
Men det er bare midlertidig, etter
en velfortjent fjellferie akter han å
ta fatt på studiene ved Universitetet
i Oslo. Filologi, i første rekke historie
og litteratur.

- Jeg er fullstendig klar over at
det vil komme til å by på vanskelig
heter, og at jeg må regne med for
lenget studietid. Men jeg mener at
vanskeligheter er til for å overvinnes.
Skulle en la seg skremme av dem,
ville det nesten ikKe nytte å leve.
Jeg hører ikke om en syke- eller
brannbil kommer ulende, men jeg
kan da ikke gå i konstant redsel for
å bli overkjørt av den grunn! Det
samme kan overføres til så mange
andre ting, erklærer Schrøder nøk
ternt.

- Noe jeg ville ha behov for, er
tolkehjelp, slik en har i Danmark,
men dessverre ikke her hos oss. Det
gjelder forresten ikke bare studenter
men også døve på forskjellige skole~
trinn. Jeg kjenner til at flere på yr
kesskolen ikke klarer å følge med,
mange føler seg avmektige fordi de
synes vanskelighetene blir for store.
Apropos det, så er jeg meget glad
for at vi nå skal få en folkehøyskole
for døve her i landet, den trenges i
aller høyeste grad. Ikke alle kan gå
på den eneste spesialskolen vi har,
den på Briskeby, som fører fram til
artium. Det ville også være å håpe
at denne skolen får langt større støtte
enn den nå har.

Til tross for at Odd-Inge Schrøder
er født døv og aldri har hørt sin
egen stemme, snakker han aldeles
utmerket. Da vi bemerker det, svarer
han med et smil at riktignok kan
det være vanskelig med artikule
ringen, men ellers hører han hjemme
i «miljøet». Hans foreldre er døve, så
intet er ham fremmed.

- Jeg er langt mer imponert over
at de som har mistet strupehodet
kan lære å snakKe, enn l'.t vi døve
klarer det! sier han.

Aftenposten 20/6 1968.

lmed stor pliktfølelse og dyktighet.
De har intenst deltatt i en utvik
ling som tjener dem til ære, og som
har vært til stor gagn for N.G.O. og
samfunn. Samferdselsdepartementet
vil takke jubilantene for deres tro
faste innsats, og det beste vi kan
ønske dem, er en riktig god helbred,
til glede for dem selv og til glede
for oppmålingen og samfunnet, som
håper ennå i mange år å få gleden
og nytten av deres store faglige dyk
tighet og innsats, sa ekspedisjons
sjefen blant annet, og han overrakte
hver av jubilantene en vakker bloms
terbukett med hjertelig takk.

Inspektør Ødegaard takket fra
kolleger for det gode vennskap gjen
nom alle årene, for alle de glade og
gode minnene fra ungdomstiden og
opp gjennom årene. Han gratulerte
jubilantene for den dyktighet hvor
med de hadde holdt fagets tradisjo
ner høyt i ære og ført dem videre.
Kollegenes anerkjennelse og venn
skap ble symbolisert ved overrek
kelsen aven vakker, moderne kry
stallbolle, fylt med roser, til hver av
jubilantene.

Avdelingssjef Vold takket som
fungerende direktør fra etaten. Han
ga uttrykk for sin største anerkjen
nelse til de to jubilantene for deres
innsats gjennom den lange utvik
lingen i kartframstillingen, og han
framførte en hjertelig takk fra etaten,
med ønsket om fortsatt god helbred
for de tO,samt uttrykte håpet om fort
satt å få gleden av deres arbeid.

Kartgrafiker R. Varang takket
for den pene omtalen og de gode
ønskene.

Kartgrafiker Hjalmar Lindgaard
holdt så følgende takketale:

Jeg takker hjerteligst for opp
'llerksomheten og alle de pene ordene
såvel fra departementet som fra vår
institusjon. De har gledet meg
meget. .

[ DØVE I ARBEIDSLIVET J

Sjeldent jubileum:

Døv kartgra(iker hedret for 50 år
i Norges geografiske oppmåling

28. juni fant det sted en høytide
lighet i Norges geografiske oppmå
ling. Kartgrafikerne Hjalmar Lind
gaard og Reidar Varang kunne nem
lig 1. juli i år se tilbake på 50 års
ansettelse i den tekniske avdelingen
ved Norges geografiske oppmåling
(N.G.O.).

I direktør Kr. Gleditsch' fravær,
møtte avdelingssjef Peter Vold som
fungerende direktør, avdelingssjef
B. Haugli fra den tekniske avdelin
gen og avdelingssjef Sømod fra den
geodotiske avdelingen. Fra Sam
ferdselsdepartementet møtte ekspe
disjonssjef Øistein Barton og byrå
sjef Vestbø for å være med å hylle
jubilantene. For øvrig var hele per
sonalet fra den tekniske avdelingen
til stede.

Ekspedisjonssjef Barton frarnførte
en hjertelig takk fra departementet
og omtalte bl. a. jubilantenes store
aktive medvirkning til den sterke
utvikling som N.G.O. har gjennom
ført på kartframstillingens område,
i hvilket jubilantene hadde sin store
del. 50 år er en lang arbeidsdag.
Jubilantene begynte sitt arbeid i
N.G.O. i 1918 i et fag som er kjent
som et fint kunsthåndverk, med
gamle, høye tradisjoner, og gjennom
alle årene som er gått, har jubi
lantene båret tradisjonene videre

--
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Men er det virkelig gått 50 år?
Det synes meg så utrolig, for ennå
husker jeg som om det var i går
den første dagen her, da jeg kom så
å si rett fra skolebenken i knebukser
og med vannkjemmet spikerhår, og
ganske engstelig for hva som ville
møte meg her. Men jeg ble på mange
måter gledelig overrasket. Elskver
dige overordnete og gode, hyggelige
kolleger bidro i høy grad til å lette
innføringen i vårt vanskelige fag.
Dette har nok også bidratt til 2.t
årene har gått så fort og fått meg
til å synes at det har vært en hygge
lig tid.

Men også selve faget har gitt meg
meget. Vi har hatt følelsen av å ha
utført noe av blivende verdi, ikke
bare noe som går over disk og blir
forbrukt. Fremdeles er sjø- og land
kart som ble framstillt for mere enn
50 år siden i bruk og gjør nytte for
seg. Selv har jeg som skiløper, tur
gåer og ved ,eiling vært rikelig ut
styrt med vårt kartmateriell, og jeg
har alltid følt meg trygg for at jeg
med hjelp ,].V dette ville finne fram,
hvilket også alltid har slått til.

Jeg har vært glad i og opptatt av
mitt fag, og det har gitt meg så
meget at jeg har vanskelig for å for
sone meg med tanken på at jeg
kanskje snart må slutte.

Enda en gang hjertelig takk til
alle for oppmerksomheten i dag og
for det gode samarbeidet i årene som
har gått.

Det var en stor dag, både for ju
bilantene og for alle vi som fikk
være med på å hylle dem for inn-
satsen. H. C. Wanggaard.

Arbeidsutvaigsmøte
I STAVANGER 23/6 1968

Til stede: Ohna. Vigrestad og Breiteig.

Dessuten var Gisholt og Ropeid til stede.

Gave fra Oslo kommune
Ref. skriv fra Oslo Døveforening. datert

14/61968 med takk for beløpet kr. 25.000.
som forbundet har oversendt foreningen i

samsvar med ønsket fra Oslo kommune i
forbindelse med kommunens gave til for

bundets 50 års jubileum.

Innredning av kontorlokaler i Oslo
Vedtak: Vigrestad får i oppdrag å forestå

de nødvendige innrednings- og oppussings
arbeider i ovennevnte lokaler i løpet av

sommeren.

Forbundets 50 års feiring i Bergen
Ohna refererte at det i forbindelse med

50 års feiringen i Bergen 15/6 1968 kom føl
gende gaver:

For kr. 4.000.- spisebestikk fra gullsmed

Harald Aase til forbundets døvehjem. sjekk
kr. 5C::1.- fra Fana kommune. smijernsutstyr

til det planlagte kurssenter i Ål fra Yrkes
skolen for døve i Bergen. kr. 100.- fra frk.

Rusti Elde.

Dessuten kom det vakre blomsterhilsener

fra Bergen. Laksevåg og Åsane kommuner.
gullsmed Harald Aase. Haugesund Døve

forening og Bergen Hørselvern. Dessuten
kom det flere telegramhilsener.

Utgifter vedr. tegnhåndboken
Ref. skriv fra Danske Døves Landsforbund

datert 22/5 1968 med anmodning om å

betale kr. 5.500.- for det forberedende ar
beidet som D.D.L. har utført med de felles
nordiske tegn. Dette gjelder manuskript og

fotografering. Beløpet er 1/4 av de totale

forberedelsesutgifter. som blir fordelt blant

de 4 nordiske land.
Vedtak: Kravet aksepteres.

Henvendelse fra Norges Døve
Idrettsforbund

Ref. skriv fra N.D.I.. datert 6/61968. med
anmodning om at det årlige tilskudd på

kr. 5.000.- må bli forhøyet ti I kr. 7.500.-.
Vedtak: En ber N.D.1. om å sende inn

regnskapet for de siste 2 år. for at en kan
danne seg en mening om N.D.l.s situasjon.

Spørsmålet tas så opp i landsstyrE'møtet
10/7 1968. N.D.1. orienteres om at når

sentret på Ål er ferdig, vil døveidretten få
særdeles gunstige muligheter for trenings

leire m.v. for både sommer- og vinteridrett.

r

I
./

Tolkehjelp til døve v/ besøk hos

lege m.m.
Ref. skriv fra Rikstrygdeverket, datert

29/51968, med melding om at en nå hadde
behandlet forbundets tidligere henvendelse

i ovennevnte sak. Det er nå godkjent at
tolkehjelpen skal betraktes på samme måte

som en reiseledsager ved reise ti I lege og
sykehus. og RTV tenker seg at de utgifter

som vil komme på tale er:
1. Nødvendige reise- og oppholdsutgifter

for tolken.
2. Godtgjørelse for evt. tapt arbeidsfor

tjeneste under fraværet.

3. Rimelig godtgjørelse ti Itolken for selve

oppdraget.
R.T.V. regner med at landsforbundet og

dets foreninger kan påta seg å være for

midlere av tolkehjelp. og foreta utvalget
av egnete døvetolker.

Vedtak: Saken behand les i styretmøtet

10/7 1968. etter at tilleggsopplysninger er
innhentet. Om mulig utarbeider forbunds-
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SAGT

Et godt navn er bedre enn rikdom.

Velg riktig type og størrelse

Albert BreiteigJohn Vigrestad

BRUK
REDNINGSVEST

E.Ohna

utfallet av departementets behandling av

forbundets søknad. Det var opplyst at av

gjørelse kunne ventes omkring 1. juli 1968.
Vedtak: Breiteig utarbeider ti I styremøtet

10/71968 et forslag til fordeling av trivsels

midlene. dersom avgjørelsen fra departe

mentet kommer tidsnok.

Afeile er menneskelig, å tilgi er guddommelig.

Vi kjenner aldri en tings verdi, før vi har

mistet den.

Samhold og vennskap skal prege et yrke.

vennskap gir trivsel, og samhold gir styrke.

Forfall til landsmøtet
Ref. melding fra T. Ropeid om at han

p.g.a. bryllup i familien ikke kan delta i

landsmøtet.

Vedtak: Varamann innkalles.

Evt. jubileumsfeiring i Stavanger
Ref. melding fra Stavanger kr. Døvefore

ning om at foreningen ikke ønsker avholdt

50 års feiring for forbundet i Stavanger

etter sommeren. Dette er svar på henven

delse fra forbundet etter landsstyrevedtak

19/5 1968.

Havstads Minnefond
Ref. innstilling fra fondets komite om ut

deling av oppmuntringspremier for 1968.
Vedtak: Innstillingen godtas, og disse døve

skole-elever får oppmuntringspremier :

Ingrid Alme og Janna Sødahl, Trond

heim døveskole - Leif Harald Haugje, øyer

døveskole og Anne Marit Nøstvik, Alm

skole.

Utdeling av trivselsmidler
Breiteig orienterte litt om de søknader

som var kommet inn fra en del av forenin

gene, og a.u.'s medlemmer tok et gjennom

syn av dem. Breiteig opplyste at han - trass

i gjentatte henvendelser ti I Sosialdeparte

mentet - ennå ikke hadde fått melding om

Bekransing av skolestyrer Johs. Berge's
grav

Ohna meddelte at Thor Gisholt 17. mai

1968 på vegne av N.D.L. foretok bekransing

av Berge's grav i Holmestrand i nærvær av

representanter fra Berges familie samt læ

rere og elever ved Holmestrand døveskole.

sekretæren forslag til møtet om hvordan

tolkehjelpen skal ordnes og hvilke satser

som bør komme til anvendelse.

Landsmøtet 1968
Ohna refererte det forslag som forelå fra

landsmøtekomiteen ti I program for lands

møtet.

Vedtak: Programmet godkjennes. Som

foredragsholder på åpningsmøtet regner en

med å få byråsjef Liv Kluge fra Sosialdeparte

mentet. Emne: Omsorgen for de funksjons

hemmete. En gir anledning til spørsmål til

byråsjefen om dette emnet på det etter

følgende forhandlingsmøtet.

Da avsluttingsmiddagen betraktes som et

ledd i forbundets 50 års feiring, yter for

bundet et tilskudd på kr. 15.- pr. kuvert for

alle de deltakere som ikke har deltatt i noen

av de to foregående 50 års fester i Oslo og

Bergen. Forutsetningen for dette tilskudd

er at festen holder omtrent samme stan

dard som i Oslo og Bergen.

skattefri
sparing med
sparelån
gir belt!

GJØR SOM JENSEN
Spar med et betydelig skattefradrag og vi låner
Dem resten" altså dobbelte fordeler.
Betingelsene er: Beløpet må benyttes til kjøp
av hus eller leilighet. Sparetiden er minimum
4 år, og sparingen må begynne før fylte 31 år.

D. B. S. Sykler
TEMPO-Lett mopeder
TEMPO motorsykler

er de mest solgte merker på

det norske marked. Norsk fa

brikasjon gir si kkerhet for re

servedeler og service. Vi sen

der Dem gjerne kataloger.

ALT I TRYKKSAKER

Youngsgaten 11"- tlf. 206990.
Oppsal Kjøpesenter, tlf. 265095.
Sigrid Undsets vei 2, tlf. 263541.

LANDS NKEN~

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN
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NYTT FRA FORENINGENE
Program for Østfold

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

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

Midtsommer-hyggekveld på
« Fjellstua»

Lørdag 22. juni arrangerte Østfold Døve
forening hyggekveld for sine medlemmer
og andre interesserte. Det ble en riktig
festlig kveld. hvor det deltok 32 personer.
unge og eldre. For at det skulle bli minst
mulig arbeid for kjøkken komiteen. hadde
styret på forhånd bestemt at alle skulle ta
med seg kaker til kaffen. som foreningen
selv skulle spandere. og de som ikke hadde
noe med. skulle betale litt isteden. Med
lemmene var flinke og fulgte denne opp
fordringen. Kl. 19 satt vi ti I bords i stuen
og forsyhte oss rikelig av de deilige kakene.
som det var mer enn nok av. Formannen.
som også hadde ønsket velkommen, takket
komiteen og damene for strevet. og etterpå
var det trekning på mange utlodningsgjen
stander. som innbrakte et pent overskudd.
Senere var det forskjellige spøkefulle kon
kurranser. som ble ledet av den alltid hu
mørfylte Helge. Litt over kl. 22 kåserte
Per Merlie om sin ferietur ti I Jugoslavia
(en badeby). og det var meget interessant.
Den samme mannen (Merlie) viste oss etter
på en privatfilm. tatt opp på Fjellstua i
ferietiden, og den komiske filmen var så
morsom at Per måtte kjøre den en
gang ti I. Resten av midtsommeraftenen fore
drev vi tiden med hyggelig prat. Alt. i alt
en riktig hyggelig aften.:·

Et forslag fra formannen om å tippe lands
kampen i fotball Danmark-Norge dagen
etter. og gi 1 krone hver i innsats, ble godt

mottatt. og det ble bestemt på forhånd at
tippet måtte være helt riktig. for at vinne
ren skulle få det innkomne. I motsatt fall
ville det tilfalle foreningen. Dette var mor
somt og spennende. En dame fra Oslo
(jeg husker ikke navnet). var heldig og tip
pet riktig. Hun ble kr. 21.- rikere.

Ref.

TAKK TIL ØSTFOLD

Vi vil på vegne av samtlige fra Vestfold
som deltok i pinseturen til «Fjellstua» få
sende en hjertelig takk ti IØstfold Døvefore-

Østfold Døveforening
avholder

40 års jubileumsfest
på Støtvig Hotell. Larkollen. Moss.

14.-15. september

Lørdag kl. 14.30:
Fotballkamp

Trollhattan - Døves Sportsklubb
100 og 200 m løp i pausen
Sted: Melløs stadion, Moss

Entre kr. 2.-

Lørdag kl. 19.00:
Festmiddag på Støtvig Hotell

Blomkålsuppe.
Kalvestek med grønnsaker
og is serveres to ganger.
Senere kaffe.

Musikk: 3 manns orkester. Dans.
Overnatting. og frokost søndag.
Pris kr. 60.- pr. person, alt inkl.

Innmelding til:
Erling Pettersen.
«Solgløtt».
Eskeviken. 1750 Halden.

Innmelding innen 1. september.
Flere opplysninger senere.

Avskjedsgudstjeneste

og -fest

FOR
HOVEDPREST

C. BONNEVIE·SVENDSEN

Det vil bli holdt avskjedsguds
tjeneste for pastor Conrad
Bonnevie-Svendsen, søndag 8.
september i Døves kirke, Oslo,
kl. 11.00.

*
Om kvelden blir det avskjeds·
fest Frimurerlogen, Nedre
Voilgate 19,
kl. 18.00 (presis).

*"
Det blir tale av Bonnevie·Svend·
sen. Hilsener fra forskjellige
foreninger.
Bevertning.

Entre kr. 10.00 pr. person
Arr.: Døves Menighet
og Oslo Døveforening.

ning for den helt igjennom hyggelige dagen
vi hadde sammen på «Fjellstua».

En spesiell takk til alle som stillte sine
privatbiler til rådighet for oss og kjørte
oss fra og til bussen/feriehjemmet. Det var
en service som vi satte pris på.

En hjertelig takk ti I styret for alt godt
vi ble servert. Vi hadde en solskinnsdag helt
fra starten av og til vi kom hjem igjen.

På vegne av deltakerne:
Be~gliot og Petter Jarl Marthinsen.

Sandefjord.

Til
Oslo Døveforenings
medlemmer

Da Oslo Døveforening ikke åpner sine
lokaler før fredag 23. august, vil forenin
gens kontor i 1. etasje holdes apent fra kl.
20.00 fredag 2. august. og ellers hver tirsdag
og fredag fra kl. 20.00 til 22.00.

Dette til underretning for de døve som
ønsker kontakt med foreningens formann,
eller som ønsker opplysning om ett eller
annet.

Oslo-korrespondenten.
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SAMVIRKESELSKAPET

MØLLE - SAPEFABRIKK

STAVANGER

FANA SPAREBANK

NESTTUN - BERGEN - MINDE

Høvding Konfeksjonsfabrikk Afs

M o LOE

Strikk festlige, sterke. varme

sportsgensere av

Fl NSE KAMGARN -

Det moderne strikkegarn

SANDNES KAMGARN SPINNERI

I Bergen er

.............
RESTAURANT

de virkelig gode spisesteder

Karmsund Verft og Mek. Verksted

HAUGESUND

Telefoner 37 220 - 37 238

ALT I BØKER

TIDSSKRIFTER
KARTER
PAPIR BOI(~ANOEL ·/~

Telefon 12200 - Torvgt.l d
Vis å vis Hotel Norge - Bergen

CHRISTIAN HAALAND
HAUGESUND

LI NJ ESK IP - KJØLESKI P - TANKSKIl"

Brødr. Søyland AfS

BRYN E

Alb. Vestnes
VESTNES

JERN- OG MALERVARER M. M.
Telefon *32 - 51

Hildre Fiskevegnfabrik A.s
BRATTVAG

Forsyn - Not - Garn - Snører

Storgata 41 - 43 - 45

MOLDE



BRUSDALSRUTA (nr. 37)

Helgedager
10.00
15.301)3)

18.30

21.00 1)

23.15 1)

NESTE NUMMER

Møre og Romsdal Døveforenings opplys

ningskomite arrangertefj Imaften på «Havly»
27. april, ledet av nestformannen. Medlems

frammøtet var godt. Av film fikk vi denne
gangen bare se en, og den var fra vårt eget
Sunnmøre, nemlig filmen om Hjørundfjord.

I filmen fikk en skildret glimt fra den histo
riske utviklingen, men formålet med filmen

var nok å skape interesse og lyst hos seerne

til å dra til Hjørundfjorden. Filmkunstne
ren, med sans for det storslagne, det billed

vakre, detaljene, dramatikken og små kose
lige episoder, hadde skapt en praktfull film,
med opptaket av to stangende geitebukker

som høydepunktet. Kampen om laksen i

elven var også glimrende skildret. Interes
sen og gleden av filmen var stor blant de

døve, men den manglet dessverre tekst. Vi
vil gjerne se flere slike filmer.

Red.

VARFEST pA FERIEHJEMMET

FILMAFTEN I ALESUND

Lørdag 18. mai holdt Møre og Romsdal

Døveforening en liten vårfest på feriehjem
met «Steinhammer» i Brusdal. Til middag

ble det servert pølser og potetstappe, og
senere fikk vi kaffe og deilige kaker. Også
underholdningsprogrammet var bra.

Lo-ness.

kommer ut så fort som mulig etter
at ferien er over på Døves Trykkeri
A/s. Det vil' si at vi håper å få nr. 14
sendt ut til 10. august.

God sommer l

met. Når en har lyst på en fisketur i hav

gapet (sjøen), kan også dette ordne~.

De som ønsker å reise til feriehjemmet

«Stein hammer» i Brusdal, bør skrive eller

ringe til Erling Fylling, c/o Bernt Fyllings
Eftf. Kolonial, 6030 Langevåg. Telefon 38079.

De som har tenkt å reise på egen hånd

ti I Brusdal med bussen, bør studere neden
stående kartskisse og rutetider.

Yrkedager
Fra Ålesund .... kl. 9.001)12)

11.001)

12.451)

14.081)3)

15.304)

17.102n
19.301)

Fra Brusdal ..... kl. 6.35 2)4)9) 9.151)9)
7.401)6)1°) 15.401)D)
8.004)9) 17.409)

'10.154)9) 19.401)9)
12.451) 22.15 9)

14.454)1°)
16.3011)
18.351)8)9)

l) Via Lerstadvegen/Det gamle Spjelka-

vik-skiftet.
2) Til og fra Steinvågen, unntatt lørdag.
3) Ti I Brusdal.
4) Vi a Hatlane.

S) Kjører over Digernes til Ålesund.

6) I tida 22/6 til 22/8 er ruta innstilIt.
7) Om Lerstad over Vingårdskiftet. Lør-

dager over Iverskiftet.
8) Via Olsvika.

9) Over gamlevegen i Brusdal.
10) Fra Brusd,al ved Utvikskiftet.

11) Via Hatlane, unntatt lørdag. Lørdag om

Lerstad.
12) Ruta kjører fra 22/6 ti I 20/8.

Ferie på Sunnmøre?
Feriehjemmet «Steinhammer» i Brusdal,

med 14 senger, eies av Møre og Romsdal
Døveforening, og det Iigger omtrent 20
kilometer fra Ålesund.

Feriehjemmet ligger ved Brusdalsvannet,

i et skogterreng med spredt gran-, furu- og
bjørkeskog. I omgivelsene er det også vak
kert fjellterreng.

Foruten hovedhuset er det et naust med

to robåter. Fisket i Brusdalsvannet er fritt
for gjestene på feriehjemmet, og det er
mulighet for fiske i andre mindre fjellvann
innen rekkevidde til fots.

I Brusdalsvannet er det. en stamme av
røye, og fisket kan foregå både fra land og

fra båt. Båtene er til gratis disposisjon for
gjestene.

I Brusdal finnes mange gode tur-mulig

heter, og en kan bade nedenfor feriehjem-
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Sommeren er kommet til Nord..Trøndelag!

Program for Oslo
(Oslo Døveforening, Sven Brunsgate 7,

Oslo 1.)

23/8 fr: Døveforeningen åpner etter som-

merferien.
31/8 lø: Døves Sportsklubbs fest.

3/9 ti: Dø"es Sportsklubbs medlemsmøte.
8/9 sø: Avskjedsfest for pastor Bonnevie-

Svendsen. Gudstjeneste i Døves kirke
kl. 11.00. Fest i Frimurerlogen om kvel

den. Nærmere kunngjøring senere.
10/9 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.

13/9 fr: Døveforeningens med lemsmøte.
Referat fra landsmøtet i Trondheim.

21/9 lø: Døves Kvinneforenings høstfest.

27/9-29/9, fr-sø: Døveforeningens Tysk-

landstur, Kiel-Hamburg.

1/10 ti: Døves Sportsklubbs med lemsmøte.
6/10 sø: Døves Menighets hyggeaften.
8/10 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.

11/10 fr: Døveforeningens årlige basar.
12/10 lø: Basaren fortsetter.

13/10 sø: Basaren fortsetter.

18/10 fr: Basaren fortsetter.
19/10 lø: Basaren fortsetter.

20/10 sø: Trekningsaften.
26/10 lø: Døves Smalfilmklubbs fest, med

premieutdeling fra filmkonkurransen.

27/10 sø: Opplysningskomiteen (døvefore
ningen) har arr. med kaffe og underhold

ning.
2/11 lø: Døves Ungdomsklubbs fest.
3/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore-

ningen) har arr. med kaffe, foredrag?
5/11 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.

9/11 lø: Døves Skytterlags fest.
10/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore

ningen) har arr. med kaffe og underhold

ning, film?
12/11 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.
16/11 lø: Døveforeningens 90 års jubileum i

Handelstandens festlokale, Karl Johans

gate 37.
17/11 sø: Festgudstjeneste med medvirk

ning av tegnkoret i lilleborg kirke kl.
11.00. Kirkekaffe i døveforeningen. Mere

om programmet kommer senere.

1/12 sø: Opplysningskomiteen (døvefore
ningen) har arr. med kaffe, foredrag?,

underholdning.
3/12 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.

7/12 lø: Døves Sportsklubbs julebord.
8/12 sø: Døves Smalfilmklubbs årsmøte og

julebord.
10/12 ti: Døves Kvinneforenings hyggeaften.

Rett til forandring i programmet forbeholdes.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry landen har fast kon·

tortid i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til
kl. 15.00.

Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.
Telefon: 205408.
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Alle som ønsker å oppholde seg for kor

tere eller lengere tid på feriehjemmet
«Reitun» ved levanger, er hjertelig vel
kommen.

Varmt og kaldt vann. Dusj.

Mon bør ikke bøye hodet for mye opp fra
vonret, fordi hodets posisjon hor stor
innl,ytelse pa hvordan man glir frem.

Vi leier ut båt, er,ed eller uten påhengs

motor, til dem som ønsker det. En kan få

mange slags fisk.
Feriehjemmet ligger ca. 2 km fra levanger

stasjon.
De som er interessert i opphold, kan

skrive til:
Nord-Trøndelag Døveforening,

v/ Arne Søraker,
7623 Ronglan.

Program for Vestfold

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

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

lørdag 26. oktober: Medlemsmøte i Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Antakelig blir det døvegudstjeneste i Tøns

berg en søndag i november måned.

Fredag 27. desember: Juletrefest i Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Også DU
bør a bon ne re på

Ba re kr. 15.- pr. år.



Fra hovedbordet i Håkonshallen. Nederst fra venstre: Rådmann Knut Tjønneland (repr. for Bergen kommune), fru ordfører Iversen, ordfører
Henry Andreassen (Asane), fru domprost Lønning, forbundssekretær Albert Breiteig og fru ordfører Andreassen. øverst fra venstre: Fru KjølIe
berg, ordfører Ingvald Iversen (Laksevåg), fru Sander, domprost Per Lønning, fru rådmann Tjønneland og forbundsformann Eilif Ohna.

Norske Døves Landsforbunds annen 50

års jubileumsfest ble holdt i Håkonshallen,

Bergen, 15. juni, med ca. 220 deltakere.
Håkonshallen, som kalles Bergens storstue,

passet glimrende for denne festen, og en
fornemmet et «saga-sus» fra første stund,
da nette skutilsveiner svinset omkring og

tok imot gjestene. Prologen til jubileet

knyttet kontakten mellom fortid og nåtid.
Vi satt der benket rundt bordene i den im

ponerende kongehall fra vikingtiden, mens
vi fulgte Platon på Sørkedalsveien i rushtids
trafikken.

Men først ble altså gjestene mottatt og
geleidet inn i «salongene», hvor de ble

buden på en velkomstskål og rystet sammen.
Neste etappe var turen opp i hallen, hvor

en ble møtt av musikk fra et godt orkester.
Da alle hadde funnet sine plasser, dekla

merte John Vigrestad prologen skrevet av
Andre Bjerke. Formannen i Bergen Døve

forening ønsket så velkommen og presen

terte den nyfødte TV-stjernen John Vigre
stad som festens toastmaster.

Første rett var skal Idyrcocktal I Bergen

hus. Vigrestad tok så ordet, ga en del prak
tiske opplysninger, og ga ordet til første

taler, forbundsformann Eilif Ohna, som

holdt festtalen.

Ohna kom i sin tale inn på den under
søkelsen som for tiden blir gjennomført

blant de døve/sterkt tunghørte i Bergen/
Hordaland/Sogn og Fjordane. Han hadde
bl.a. selv spurt en del av Bergen Døvefore

nings medlemmer i denne forbindelse om
hvorvidt de ønsket å bli hørende. Svarene

hadde gjort det klart at mange fant seg vel
til rette med sin skjebne, at de ikke hadde

noe særlig ønske om å bli hørende. Men om
disse svarene kan høres merkelige, så er de

likevel positive. De forteller oss at hørselen
ikke spiller noen rolle for om et menneske

skal kunne føle seg lykkelig eller ikke. Men
for at den døve skal kunne føle seg lykkelig,

må han delvis få hjelp av sine hørende med
mennesker. Dessuten trenger han det felles

skapet med skjebnefeller som han finner i
våre døveforeninger. Takket være dette, kan

den døve leve på anstendig vis. Uten Norske
Døves Landsforbund og de døves lokalfore
ninger ville den døve være uten sjanse til å

oppnå et slikt fellesskap, og da ville kanskje

svarene bli annerledes. Da ville den døve i
fortvilelse spørre: Hvorfor kan jeg ikke

være hørende? Hvorfor kan jeg ikke leve

som alle andre? - Ohna mente at det var
grunn for de døve til å være takknemlig

over at de hadde fått gå på døveskole og
der fått kontakt med skjebnefeller, en kon
takt som de hadde kunnet fortsette å holde

gjenneom døveorganisasjonen. Og han var
også takknemlig for at de døve hadde funnet

mange venner blant de hørende, og han
rettet til slutt en varm takk til kommuner

og fylker som hadde støttet Bergen Døve
forening økonomisk.

Hovedretten var kold røkeskinke jardi
niere med grønnsaker og rødvinssaus.

Rektor Toralf Eng hilste fra yrkesskolen
for døve i Bergen. Han leste opp en jubi
leumshilsen, som var vakkert utformet av

en av skolens elever. Skolen ville gjerne

være med å bidra til utstyret av forbundets
planlagte folkehøyskole i AI, og han over

rakte et smijerns askebeger som den første
del av et komplett peisutstyr i smijern, med
de beste ønsker for det videre arbeidet.

Aase Mjelde, formann i Bergen Hørsel
vern, takket for innbydelsen. Det var en

stor glede for henne å kunne overbringe
en hjertelig gratulasjon fra Bergen Hørsel-
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vern. Hun var full av beundring over det

arbeidet som var gjort av døveorganisasjo

nen, ønsket lykke til med arbeidet i årene
framover,'og overrakte blomster.

Rektor Erling Hoel ved Bergen spesial

skole for tunghørte var neste taler. Han
hilste fra skoleinspektøren i Bergen, som

dessverre var blitt forhindret i å komme,
men som hadde bedt Hoel overbringe skole

myndighetenes hilsen og takk for samar

beidet. Hoel uttalte at han håpet at de døve
måtte få bedre skolemuligheter. Skal det
oppnås bedre resultater i undervisningen,

må en begynne arbeidet med barna tidligst
mulig. Han var glad over at Bergen kommu

ne hadde gitt tomt ti I bygging av barnehage
og internat for døve og tunghørte i nær

heten av Haukeland sykehus' øre-nese-hals

avdeling. Dette var et viktig skritt, og han
håpet at også Norske Døves Landsforbund

ville vise dette prosjektet stor oppmerk

somhet.
Forbundssekretær Albert Breiteig nevnte

innledningsvis «verdens største misforstå
else» - de som har Folkevogn, og tror at

de har bil - og sammenliknet denne histo

rien med de som gir de døve 8 års barne
skole og tror at det er nok. Men heldigvis

har de døve funnet fram til hverandre. Det
har ikke bare reddet dem, men det har

også ført til at de har kunnet organisere seg
og øve press på myndighetene for å oppnå

forbedringer innen skolesektoren. De døve
går og bærer på en «verkebyll» - problemet

med språket. De fleste døve har så få ord
at det er umulig for dem å hevde seg til

fredsstillende blant hørende. Men samfunnet
tror at alt er bra, at samfunnet har gjort

sin plikt. I virkeligheten har samfunnet syn
det stort mot de døve, og gjør det frem

deles i dag. Det er Norske Døves Landsfor

bund som må hamre og hamre på dørene
hos myndighetene for å gjøre oppmerksom

på de store manglene. Det kan være på sin
plass med et nødrop midt under jubileums

feiringen: Det norske folket må gi de døve
ordet! - Aksjonen «Vi bygger bro» har

skaffet grunnlaget for reising av forbundets
folkehøyskole, som en håper skal stå ferdig

om 3 år. Dette betyr en bedring av under
visningstilbudet, men det er altså N.D.L.

som må stelle med undervisningen også.
Hva med de små barna? En kan ikke vente

på at N.D.L. også skal ta seg av disse. Noe
må gjøres, og det må skje fort!

Domprost Per Lønning nevnte at døve
arbeidet først og fremst var en samfunns

sak. For kirken var hovedsaken å bringe
Guds ord ut til folket, og han måtte tenke

på at det da ikke først og fremst gjaldt å
lytte med ørene. For de døve måtte det

være spesielt viktig å kunne «lytte» på en
annen niåte. Den vanlige menighet får ikke

så meget å gjøre med de døve. Vi har egne
døveprester og egne retningslinjer for disse.

Døvepresten for Vestlandet sorterer ikke

under domprosten, men direkte under le-
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deisen i Oslo. På den måten er heller ikke

de døves problemer så godt kjent innen

menighetene, det dreier seg helst om dem
som mister hørselen i høyere alder, en
gruppe som har meget vanskelig for å til

passe seg. Han skulle hilse fra Den norske
kirke. 50 år er ikke så meget. Alle som har
helsen, blir før eller senere 50 år, enten de

fortjener det eller ikke. Men N.D.L. har

meget mere å være stolt av enn en helse
som har holdt i 50 år. Og forbundet må

ikke nå sette seg ned for å hvile på resulta
tene som er oppnådd. Det er gjort en stor
innsats. Først og fremst er det viktig å ut

dype kontakten mellom skjebnefeller. Han
ønsket lykke til med jubileet, og ikke minst

med den store oppgaven å reise folkehøy
skolen.

Det ble lest opp telegram fra stortings
mann Hordvik og fra Stavanger kr. Døve

forening, og det ble referert at det var mot
tatt kr. 100.- fra en av gjestene og spise
bestikk til en verdi av kr. 4.000.- fra gull

smed Harald Aase, som også hadde sendt
blomster. Videre var det mottatt blomster

hilsener fra Laksevåg kommune, Åsane kom

mune og Haugesund Døveforening.
Sosialsekretær Johan Moldekiev nevnte

det arbeidet som Døves Ungdomsklubb i
Bergen driver med. Han ville gjerne at de
hørende på festen skulle få vite om dette,

og om de mange problemer arbeidet støtte

på fordi det var så vanskelig å få økonomisk
hjelp. Det var arbeid som en ikke ser ma

ken ti I blant de hørende, og arbeidet måtte
få støtte. - Han gratulerte til slutt forbun

det med jubileet og med ungdomsarbeidet,
som nå etter hvert er blitt intensivert, og

som har satt spor etter seg.
Is kake Orion var siste rett ved bordet.

Lyset ble dempet da iskakene ble båret inn

med sprakende stjerneskudd.
Presten for døve på Vestlandet, Ragnvald

Hammer, brakte en hilsen fra menigheten.

Forbundet har gjort et stort og verdifullt
arbeid. Han ville nevne at forbundet hadde

oppnådd å få utbygd prestetjenesten for
døve, og han ville på menighetens vegne

ønske til lykke med folkehøyskoleplanene.
Sosialrådmann Knut Tjønneland takket

for maten. Han hadde inntrykk av at de
døve lenge hadde vært for tilbakeholdne.

Dette hadde etter hvert rettet på seg. Han
var også glad over at de døve stort sett
va( tilfredse. Det er alltid slik at om en

kan synes at en selv har det vondt, så vi I

en likevel kunne oppdage at det er andre
som har det verre. Dette er godt for oss.

Det gjelder om å ta verden som den er, og
det er dette de døve gjør. De har evnen til

å tilpasse seg, og dette er en verdifull egen
skap som andre bør lære av, sa han. Han

hadde stor respekt for de døves innsats.
Det gjelder å bygge opp organisasjonen, få

lagt fram sakene for myndighetene, så vil

mynd ighetene etter hvert få øynene dpp og
hjelpe til med å løse sakene. Han Ville takke

de døve for den innsats de gjør og for det

gode eksemplet de viser. Han overbrakte
hilsen fra Bergen kommune og avsluttet med

på tegnspråk å si: Vår hjerteligste gratu la
sjon med 50 års jubileet! - (Tordnende app
laus, så Ohna nesten glemte å ta imot bloms
tene fra kommunen.)

En samlet seg så ti Ikaffekos i «salongene»,
hvoretter det ble marsjert inn igjen til stilig

polonaise i salen. Dansen gikk med liv og

lyst, og vi fikk til og med en oppvisning av
den navngjetne døve tryllekunstnerne
Arnfinn Matre og Nils Bjørø.

En feiende flott 50 års jubileumsfest!

Red.

Program for Bergen

6/8 ti: Foreningen åpner etter ferien.
8/8 to: Deltakerne forteller fra nordisk

ungdomsleir i Finland.

13/8 ti: Dameklubben.
14/8 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
15/8 to: Referat fra landsmøtet i Trondheim.

19/8 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.
19.30 på kontoret.

20/8 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
21/8 on: Opplysningskomiteen har møte

kl. 19.30 på kontoret.

22/8 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.
(Film utlånt fra Oslo Døves Smalfilm

klubb?)
25/8 sø: Dameklubben har busstur (tur i

det blå) for sine medlemmer. (Bekreftelse

ventes.)
27/8 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

28/8 on: Komiteen for Unge Døves Kultur
dager har møte på kontoret kl. 19.30.

29/8 to: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.
31/8 lø: Idrettsklubben har høstfest i fore

ningens lokale.

SOSIALSEKRETÆREN
begynner igjen etter ferien mandag 12.

august, og hans kontortider blir da igjen

som før:
Mandag kl. 12.00 til 15.00

og kl. 19.00 ti I 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.

PLASSMANGEL

På grunn aven beregnings-feil må en side

stoff st~ over til neste nummer. Vi håper at
de tre innsenderne som det går' ut over v'il

ti Igi oss. Red:
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takeise i stevner. Regler for denne
reisekassen er under arbeid og vil bli
offentliggjort så snart de er godkjent
av forbundet. I og med at denne
reisekassen er opprettet, håper vi at
våre døveidrettslag vil påta seg å
arrangere stevner. Vi tror det vil
være en mektig spore for de aktive
at det blir anledning til å konkurrere
med andre døve ved slike nasjonale
stevner, utenom Døvemesterskapet,
og vi håper at lagene snart må ta
in.iti2.tivet til slike stevner.

*

I BEOGRAD, JUGOSLAVIA, 9.-16. AUGUST

Spesialtrening må til om vi skal hevde oss!

Verdens-idrettslekene for døve 1969

Fra sportsred.
Med dette nummer innleder vi

sommerferien, og dermed den tid
da alle som har anledning drar på
ferie. Med ferie forstår mange at
dette skal være latmannsliv, hvor
man lite eller ingen ting bestiller.
Men for en idrettsutøver vil et slikt
l.itmannsliv være den rene kata
strofe. En form som møysommelig
er blitt bygget opp i løpet av vinter
og vår, vil bli så sterkt redusert at
hele opplegget har vært bortkastet.
Derfor må en aktiv idrettsutøver
være på vakt i sin ferie. Man kan så
godt holde ferie likevel, om man ikke
skal ligge og dra seg hele dagen. En
lett mosjomgymnastikk hver dag i
ferien vil være nok til å holde seg i
trim. Dette er meget viktig om man
skal kunne være i slag til konkur
ranseidrett på ettersommeren. Nå er
det klart at alle trenger en god ferie,
ikke minst en idrettsutøver, men
det gjelder altså å være på vakt,
slik at ikke formen blir ødelagt av
de glade feriedager. Nå er det jo
mange måter å feriere på, og vi er
forvisset om at de aktive selv best
vet hvordan de skal arrangere seg i
ferien! Vi vil derfor her gjerne få
ønske både de aktive og ledere en
riktig god ferie, med håp om at alle
kommer styrket hjem fra sine gode
feriedager, full av virkelyst til å
drive sin kjære idrett.

*

I august måned har VI Junior
landskampen i fri-idrett på Frogner
stadion i Oslo. Ved denne lands
kampen er det også innlagt et
1000 m baneløp for senior. Når dette
skrives er ennå ikke laget uttatt,
men vi vil gjerne her rette en .an
modning til våre juniorer om å være
oppmerksom på denne landskampen.
Vi har i dag mange lovende unge
idrettsmenn, og det vil være mor-

somt om vi kan stille opp med et
meget sterkt lag i landskampen mot
Sverige. Vi hå~er og tror at våre
gutter skal vinne denne juniorlands
kampen!

*

Forbundsstyret har vedtatt å opp
rette en reisekasse til hjelp ved del-

Som kjent finner de neste ver
densidrettsleker for døve sted i Jugo
slavi::, nærmere bestemt i Beograd, i
dagene 9.-16. august 1969. Det vil
si at våre aktive idrettsmenn og
-kvinner har nøyaktig ett år å for
berede seg til dette viktige arrange
ment. Det å få lov til å representere
de norske farger ved dette verdens
idrettstevne for døve, kan sammen
liknes med det å få representere ved
de hørendes 0Iympi2.de! Det er en
stor ære å bli uttatt, men så krever
det også at for å bli uttatt, må man
vise at man duger til noe, at man
kan vise fram resultater som er så
gode at det med rette kan sies at den
og den har vist en så god form og
nådd så gode resultater at han eller
hun vil være gode ambassadører for
sitt land og representere det med
ære!

Norges Døve-Idrettsforbund vil i
tiden framover og fram til den dag
uttakingen skal finne sted, granske
våre idrettsmenn med <<argusøyne»,
det vil si, følge deres formkur:ve og
framgang. Det nytter ikke åkårtinie
med et o enkeltresultat, meR .vise nl~
sUItate{ som har en jevn god ~stig-

Man har sikkert den siste tiden
savnet utenlandsnytt i «Tegn og
Tale»'s sportsspalter, men årsaken
til dette er at vi har hatt så mye
lokalt stoff at spalteplassen ikke har
strukket til. Vi vil nå i tiden som
kommer forsøke å smugle inn noe
utenlandsnytt, uten at det skal gå
ut over det lokale stoffet som sendes
oss av lagene.

ning, og som tyder på at den aktive
virkelig arbeider med det mål i sikte
å være i sin beste form når verdens
idrettslekene tar sin begynnelse!

Vi vet at i alle land arbeides der
intenst med å sende et så slagkraftig
lag som mulig til Jugoslavia, og
dette er det også vår hensikt å gjøre.
Men skal vi ha noen mulighet for å
hevde oss blant de beste, må vi satse
på spesialisering allerede fra nå av.
Det vil si at vi retter en henstilling
til våre aktive om å spesialtrene i
sin favorittgren, med det mål for
øye å få en plass på det norske laget
ved lekene i Jugoslavia 1969! Det er
forbundets hensikt å holde en sam
ling for aktuelle kandidater til ver
densidrettslekene ut på høsten, og
de resultater som blir oppnådd i se
songen 1968 vil danne grunnlaget
for å komme med på dennesamIin
gen, og således bli aktuelle kandi
dater til det lag som skal sendes til
Jugoslavia. Vi kan si det slik, at
høstsesongen 1968 og :vårsesongen
1969 vil være avgjørende for uttakin
gen til. verdensidrettslekene!Det å
få være med på laget som skal sendes
til',Jugoslavia vil :være- en stor OPP-
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leveIse og vel verdt å ofre noe for,
og husk at alle har en sjanse,men
da må der trenes og konkurreres! Vi
ønsker de aktive lykke til!

Vi vil her gjengi de minstekrav
som ble gjort gjeldende for deltakelse
ved verdensidrettslekene i USA1965,
med noen få endringer, og vi kan si at
disse vil være en god rettesnor for de
aktive når det gjelder deltakelse i
Jugoslavia, uten at vi dermed mener
de er avgjørende. Minstekravene er
utarbeidet av Arnulf Pedersen og
Nils Bjørø og ser således ut:

100 m 11.1
200 m 23.0
400 m 51.0
800 m 1.57.8
1500 m 4.00.0
5.000 m 15.25.0
10.000 m 32.00.0
110 m hekk 16.0
400 m hekk 56.8
Lengde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70
Høyde 1.80
Tresteg 13.50
Stav 3.70
Diskos 39.00
Spyd 55.00
3.000 m hinder 9.58.0
Slegge 45.00

Fri-idrettsserien 1968
På grunn av inntrufne omstendig

heter fikk vi dessverre ikke med
serien i nr. 12-68. Der var kommet
3 nye resultater fra Bergen som
skulle vært med, for øvrig intet nytt.
I dag bringer vi mere nytt i serien,
idet der også har kommet inn noen
resultater fra Trondheim og Hamar,
om enn få. Vi må bare beklage at de
resultater som ble oppnådd av gut
tene i Stavanger ikke kunne god
kjennes. Vi håper laget kommer med
nye resultater og at der da må bli
ordnet med tilstrekkelig dommer
hjelp. Nå står jo ferien for døren,
og dette blir altså det siste nummer
før vi tar fatt på den store kampen
om seriemesterskapet 1968. Det
gjelder å holde formen vedlike også i
ferietiden, slik at man kan være i sin
beste form til å nå de helt store
resultater!

Som vi ser, har Bergen økt sitt
forsprang til 1.978 poeng, mens Oslo
ikke har noe nytt med denne gang.
For Trondheims vedkommende har
Olaf Garberg kommet med to nye
resultater, hvorav hans sleggekast
oppnår hele 832 poeng! Dette, sam
men med hans gode kuleresultat,
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skaffet Trondheim 1.419 poeng, slik
at trønderne økte sin poengsum til
6.768 p.

Nye resultater er:
Olaf Garberg slegge 52.E 0':-; '"de

11.82.
Johnny Olsen 1500 m 4.26.
Kjell O. Olsen 1500 m 4.23.7 og

800 m 2.09.9.
Kjell Fiskergård tresteg 11.96 og

100 m 12.9.
Pål Kjellid 200 m 25.4.
Svein Tømmerbakke diskos 31.22.

1. BERGEN
1. Kjell O. Olsen 1500 m 4.23.7 633
2. KjeilO. Olsen 800 m 2.09.9 590
3. Kjell Fiskergård høyde ult. 1.47 .. 566
4. Kjell Fiskergård tresteg 11.96 564
5. Kjell O. Olsen lengde ult. 2.90 537
6. Alfinn Nordøy lengde ult. 2.89 531
7. Kjell Fiskergård lengde ult. 2.89 .. 531
8. Pål Kjellid 200 m 25.4 523
9. Svein Tømmerbakke diskos 31.22 . 501

10. Asle Karlsen høyde ult. 1.40 480
11. Hans E. Tofte lengde ult. 2.76 451
12. Pål Kjellid lengde ult. 2.75 445
13. Kjell O. Olsen kule 9.72 439
14. Kjell Fiskergård 100 m 12.9 408
15. Gotthard Langeland I. ult. 2.66 389
16. Bjarne Tømmerbakke I. ult. 2.63 . 370
17. Hans E. Tofte h. ult. 1.31 366
18. Svein Tømmerbakke h. ult. 1.31 .. 366
19. Kjell Fiskergård lengde 4.97 363
20. Asle Karlsen lengde ult. 2.61 358

9.421
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
Ingen nye resultater.

3. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg slegge 52.14 832
2. Olaf Garberg kule 11.82 587
3. Geir Jensen høyde ult. 1.42 505
4. Olav Moen lengde ult. 2.81 481
5. Geir Jensen lengde ult. 2.74 439
6. Reidar Jakobsen lengde ult. 2.74 .. 439
7. Jon Stokvik lengde ult. 2,69 408
8. Jon Stokvik høyde ult. 1.32 379
9. Arnt Naurstad lengde ult. 2.61 358

10. Ingolf Rønning høyde ult. 1.27 314
10. Kristen Elvebakk høyde ult. 1.27 . 314
12. Torfinn Trondsen lengde ult. 2.50. 289
13. Ingolf Rønning lengde u/to 2.50 ... 289
14. Kristen Elvebakk lengde ult. 2.44 . 250
15. Reidar Jakobsen høyde ult. 1.22 .. 248
16. Olav Moen høyde u/to 1.22 248
17. Jan Thomassen lengde ult. 2.41 231
18. Georg Bjerkeli lengde ult. 2.28 147

6.768

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

3.190
Ingen nye resultater.

5. HAMAR
1. J. Olsen 1500 m 4.26.3 614

STAVANGER

Stavanger kommer sterkt tilbake!
Det er lenge siden vi i Stavanger

Døves Idrettsforening har sendt
stoff til sportssiden, men vi håper
det skal bli riktig ofte heretter! Nå
lysner det i fri-idretten her, og vi
håper at interessen vil holde seg i
tiden framover.

Vi har grunn til å være fornøyd
med våre gutters innsats i D.M. i
terrengløp i Bergen. Vår Magnar
Rosland (ikke Ljosland som det står
i resultatlisten for D.M.), gjorde det
godt, trass i at det var hans fønte
start i D.M. Vi håper at norsk
døveidrett har fått et lovende løper
emne i M. Rosland.

1. mai holdt vi klubbmesterskap i
hopp uten tilløp i Døves Hus, med
god deltakelse og mange tilskuere
som fikk se god idrett og spennende
kamp om mesterskapet.

Første øvelse var lengde uten til
løp for herrer. Favoritten, Oddvar
Særheim, ble slått klart av Bjørn
J erstad, som imponerte stort med
sin fine teknikk og hoppet over 2.80.
alle tre ganger og fikk som beste
resultat 2.88 m, ny pers. rek., men
resultatet kan dessverre ikke god
kjennes p.g.a. mangel på autoriserte
dommere, og matten holdt ikke mål.
Mest overrasket Gaute Stangeland,
en fin type som hoppet 2.73. O.
Særheim var ikke i form og fikk
2.79, samme resultat som A. Pe
dersen som ble nr. 3 med kortere
nestehopp. Resultatene ble:
1. og klubbmester

Bjørn J erstad 2.88
2. Oddvar Særheim 2.79
3. Arnulf Pedersen 2.79
4. Gaute Stangeland 2.73
5. Gunvald Gjedrem 2.67
6. Magnar Rosland 2.64

'7. Sem Bratland 2.51
8. Ingvald Sinnes 2.35



9. Kjell G. Brekke 2.31
10. Edmund Kristiansen 2.26
11. Svein Grødem 1.76

Så var det damenes tur til å hoppe.
De måtte hoppe med kjole eller
skjørt på, så resultatene ble derfor
ikke de beste. Det ble en hard kamp
om førsteplassen mellom Gunhild
Pedersen og Dagmar Sinnes, og re
sultatet var uvisst helt til siste hopp.
Det ble Gunhild Pedersen som gikk
av med seiren. Godt gjort av Gun
hild, som er mor til 4 barn. Anny M.
Pedersen startet utenfor konkur
ranse og hoppet 2.26. Anny er dat
ter til Arnulf og Gunhild Pedersen.
Resultatene ble:

1. og klubbmester
Gunhild Pedersen 1.85

2. Dagmar Sinnes 1.78
3. Ann M. Rafoss 1.58
4. Liv Rauseth 1.58
5. Kari Bjørheim 1.46
6. Kari Holmen 1.43

Høyde u/to
F2.voritten Arnulf Pedersen ble her

grundig slått av Bjørn J erstad og
Odrivar Særheim. Den siste over
rasket og fulgte J erstad som en
skygge oppover i høydene,men måtte
gi tapt på flere riv. Begge fikk re
sultatet 1.28, og de fikk applaus fra
puolikum for sin innstas.

1. og klubbmester
Bjørn Jerstad 1.28

2. Oddvar Særheim 1.28
3. Arnulf Pedersen 1.23
4. Sem Bratland 1.18
5. Gunvald Gjedrem 1.08
6. Gaute Stangeland 1.03
7. Magnar Rosland 0.93
8. Kjell G. Brekke 0.93

Klubbmesterskap i terrengløp
26. mai arrangerte vi klubbme'Ster

skap i terrengløp på døvehytta.
Det var møtt fram mange døve, ca.
40 sLlr., for å se på løpet. Løypa var
ca. 0,5 km for damer og 2 km for
herrer. Løypelegger var Gabriel
Rafoss. Været var fint, nesten som
merlig. Det var i alt 6 som startet
i dameklassen, hvorav 3 skolepiker
utenfor konkurranse. Det ble dob
beltseier for skolepikene, ved Marit
Holberg fra Trondheim og Marit
Seldal fra Høle ved Sandnes. Wenche
Angeltvedt ble klubbmester.

1. og klubbmester
Wenche Angeltvedt 3.17

2. Aud Øverland 3.26
3. Åse Berentsen 3.30

Skolepiker
1. Marit Holberg 3.04
2. Marit Seldal 3.05
3. Inger Tømmerås . . .. . . .. 3.39

Herrer
Så var det herrenes tur. Da starten

gikk, tok Arne Karlsen (innflytter
fra Trondheim og bosatt i Sandnes,
hvor han arbeider), som startet uten
for konkurranse, ledelsen, tett fulgt
av Arnulf Pedersen, men etter vel
en halv km gikk Magnar Rosland
opp og forbi Pedersen, for så å ta
kampen opp med Karlsen. Også
Gaute Stangeland og Sem Bratland
gi'\{){ forbi Pedersen, som h.o.r liten
trening. Fin unn:c){yldD.ing for meg!
Etter h3.lvveis løp gikk Rosll"-Dd lett
forbi Karlsen og økte forspranget
på sine konkurrenter. Han passerte
mål i fin stil og vant en klar seier
med vel et 1/2 min. foran Karlsen,
som igjen hadde bare 7 sek. tilgode
på Gaute Stangeland, som laget et
utmerket løp. Pedersen forsøkte å
innhente Bratland ved mål, men
Bratland var for sterk og gikk i mål
4 sek. foran Pedersen, som var h€lt
pumpet.

Så noen ord om den nye klubb
mester. Magnar Rosland startet i sin
første konkurranse ved D.M. i
Bergen, og vant altså nå en over
legen seier ved klubbmesterskapet.
Han er 23 år og gårdsarbeider hos
sin far. Selv har han en minkfarm
på 40 dyr, som han driver ved siden
av sitt arbeid. Vi har her et lovende
emne og er spent på hans utvikling
i tiden framover. Også i Gaute
Stangeland har Stavanger et meget
lovende emne, som kan drive det
langt, da han har gjort store fram
skritt som idrettsmann. Vi tror
Norges døve vil få høre mere fra
disse to karene i framtiden.

Resultatene for de beste ble:
1. og klubbmester

Magnar Rosland . . . . . . .. 7.17
2. Gaute Stangeland. . . . .. 7.56
3. Sem Bratland. . . . . . . . .. 8.18
4. Arnulf Pedersen. . . . . . .. 8.22
5. Kjell Brekke 10.07
6. Svein Grødem 10.37
Utenfor konkurranse, Arne Karl-

sen, Trondheim, som fikk 7.49.
A. Pedersen,

Sekretær i S.D.I.F.

BERGEN

Nye resultater fra Bergen
Ved seriestevne på Aksla Stadion

9. mai, deltok Kjell O. Olsen, so~
startet på 800 m og oppnådde tiden
2.09.9 på løs bane og under uguns
tige forhold, og vi må si resultatet
V2.r god~, forholdene tatt i betrakt
ning.

På Skansemyren arrangerte B.S.I.
seriest"vne 9. mai. Det snødde litt,
og været var kjølig. Svein Tømmer
bakke sesongdebuterte i diskos og
nådde 31.22, et godt resultat så tid
lig i sesongen.

21. mai var det trivelig fri-id retts
åpning på Krohnsminde. Pål Kjellid
deltok på 200 m kl. C og oppnådde
å bli nr. 4 i sitt heat, med tiden 25.4.
Bra i begynnelsen av sesongen. Arr.:
Norrøna.

Ved kretsmesterskapet i terreng
løp for damer, arr. Gular, startet
gode Ingrid Eide og vant bronse
medaljen. Fint levert!

I Vareggs terrengløp, «Mon Plai
sir»-løpet, startet Pål Kjellid i ju
niorklassen over 2.000' m og ble
nr. 4.

30. mai arrangerte Aksla I.L. lag
seriestevne på Aksla. Det var strå
lende vær og god bane. Kjell Fisker
gård startet på 100 m og i tresteg
og nådde følgende resultater: 100 m
12.9 og tresteg 11.96..

Kjell O. Olsen i framgang
Se opp for guttene i Ålesund!

skriver Nils Bjørø, for de tar sin
idrett alvorlig, og resultatene uteblir
ikke. I sin første 1500 m satte Kjell
O. Olsen ny pers. rek. på 4.23.7, og
han ligger nå på topp i serien for
Bergen. Såvel Olsen som Fiskergård
trener 4-5 ganger i uken, og er et
eksempel til etterfølgelse for de unge
i Bergen!

HAMAR

Søndag 28. april stillte Johnny
Olsen opp i et terrengløp på 2 km
og to:\{ det som et ledd i trenings
forberedelsene.

Ved Ottestad I.L.'s seriestevne
startet Johnny Olsen på 1500 m og
fikk notert tiden 4.26.3, hvilket er
bare 1,3 sek. fra hans pers., noe han
var fornøyd med.
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TRONDHEIM

Klubbmesterskap i terrengløp ble
holdt på døvehytta «Granly», lørdag
1. juni. Løypa var ca. 2 km lang, og
klubbmester ble Ingolf Rønning,
etter en hard dyst med Steinar Grong
stad og Reidar Jakobsen. Resultat
listen ble:

1. og klubbmester
Ingolf Rønning 6.33

2. Steinar Grongstad 6.51
3. Reidar Jakobsen 6.53
4. Arnt Naurstad 7.05
5. Jon Pettersen 7.40
6. Torbjørn Pedersen 7.46

Olaf Garberg i god form
Ved det trøndersKe åpningsstevne

på Stadion, 29.-30 mai, med Nidelv
som arrangør, deltok Olaf Garberg
i slegge og kastet 50.64.

Ved lagseriestevnet arrangert av
Lade I.L., 6. juni, deltok igjen Gar
berg i slegge og nådde det utmerkete
resultatet 52.14, og det viser at
Garberg er på rett vei framover. Vi
tror at hans verdensrekord fra i fjor,
på 53.26, ikke vil overleve sommeren
1968. Skal vi sette 55 meter som det
første mål, Garberg?

Ved interkretskampen mellom
Nordmøre og Trondheim i fri-idrett,
8.-9. juni, var Olaf Garberg uttatt
som representant for Trondheim.
Han stilte opp i øvelsene slegge og
kule. Det ble en overlegen seier for
Garberg i slegge, med 51.54, og i Kule
ble han nr. 4, med 11.82. Nå venter
vi spent på resultater fra de øvrige
trøndere!

Skoleidrett
SPORTSNYTT FRA
ALM

I vår laget Gunnar og Dag ei fin
terrengløype i skogen vår. Og to fre
dager h<,.r vi hatt terrengløp. Gut
tene har løpt to rune.er og jentene
ei runde. Siste løpet hadde vi 7. juni.
Trond og Age V?.f i!rke m~d, fordi
Trond gikk med gips og Age kan
ikke løpe ennå. Aud H. og Bente H.
var heller ikke med. De beste ble:

1. Anne-Marit Nøstvik
2. Aslaug Kristiansen
3. Erna Haugan
4. Karin Brekke
5. Mona Espeland

1. Dag Hafstad
2. Gunnar Hansen
3. Øyvind Ystheim
4. Kjell Steinar Jørås
5. Knut Syvertsen

11. juni hadde vi besøk fra Elton
off. skole. Etter middag var det fot
ballkamp mellom Elton og Alm.
Det var en morsom kamp. Kampen
begynte nokså nervøst, men i det
5. min. i første omgang satte Gunnar
ballen i Elton-målet. Det ble ikke
flere mål i den omgangen. I det 3.
min. i andre omgang utliknet Kurt
for Elton. Det var et meget pent mål.
I det 5. min. var Gunnar frampå
igjen etter mye klabb og babb, og
fikk lurt ballen inn i Elton-buret.
Ett minutt seinere reduserte Trygve
med et langskott for Elton til 3-2,

og i det 19. minutt satte Øyvind
ballen i Elton-nettet. Og ka.mpen
slutta med 4-2 for Alm.

Elton-guttene :::pillte fin fotb?,ll.
De V3.r hurtige og gode til å drible.
Men forsvr.ret ble for lett mot Alm's
?ngrepsrekke. Kjell-Stein?r var ut
lånt fm Alm som målmann for
Elton. Han gjorde en fin jobb.
Trygve var en fin spiller. Han skulle
vi gjerne ha hatt med på fotball
laget vårt neste år. Men de to Elton
elevene som kommer hit var gode,
de også.

Løperrekka til Alm var tam den
dagen, og fikk ikke spillet til å flyte
som de pleier. Men Gunnar var som
vanlig god og laga tre mål. Forsvaret
var godt, og keeper var også god.

Lærer Reidar Lundsgaard fra
Elton var dommer. Han dømte kam
pen meget godt.

P. S.B.

Fotballkamp mellom Bergen Døveskole
og «Viljan» I.F. - Døveskolen vant

kampen 4 - 2

Lørdag 25. mai spilltes en fotball
kamp mellom Bergen Døveskole og
«Viljan» I.F. fra Vanersborg i Sve
rige. Vår skole vant kampen med
4-2, men kampen ble ikke av de
beste. Således leverte vårt lag et
mye bedre spill i kampen mot Gimle
skole. Bergenslaget besto av følgen
de, fra mål til ytre venstre: Odd
Paulsen, Edvard Larsen, Tom Kris
tiansen, Reidar Saltnes, Jon M.
Anda, Leif G.Kvernberg, Pål Kjellid,
Frank H. Johannessen, Torstein

Otto Koch A.s
Etabl. 1874

Nord-Norges største man ufaktu r og
utstyrsmagasin
BODØ

H. F. ESBENSEN
VADSØ

DIS Ekspedisjon
Mellager - Assuranse
Butikk og Kaiforretning - Alle bransjer

Telefoner 1201 -·1315 -1137
..

'.
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NORDLANDSBANKEN
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Kule, 5,5 kg
1. Tor:stein Bernaas, B 10.72
2. Odd Paulsen, B 10.62
3. Per Anderson, V.. . . . . .. 9.90
4. Reidar Saltnes, B. 9.90
5. Boris Kankonen, V. 8.95
6. Henrik ForselI, V. 8.60

Spyd, junior
1. Torstein Bernaas, B. 40.95
2. Henrik ForselI, V. . 39.37
3. Christer Finskas, V 39.34
4. Tommy Hultberg, V 36.14
5. Reidar Saltnes, B. . 34.86
6. Odd Paulsen, B. 32.10

4.57.3
5.02.9
5.06.6
5.06.7
5.21.2

Bergen:

Hamar:

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 kommisj o·
nærer:
Oslo:

Stafett, 4 x 100 m
1. Vanersborg 48.3
2. Bergen 49.6

I kast ble det benyttet junior
redskaper.

FRA SPORTSRED.

Torstein Bernaas.

ORGAN FOR
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Elvebakken 27, 5032 Minde

Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, 5000 Bergen

Postgironr. 136 91

1500 m
1. Edvard Larsen, B.
2. Per 0rneblad, V.
3. Stefan Brodin, V.
4. Frank Johannessen, B ..
5. Jørgen Holden, B.

Husk at stoff til Tegn og Tale's
sportssider skal være sportsredak
tøren i hende innen 1. og 15. i hver
måned. Dette a.v hensyn til omredi
gering av stoffet.

Sportsredaktøren.

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

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 7of.

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

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

Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 24

'-------------}

12.4
12.5
12.5
12.8
12.9
13.0

1.60
1.50
1.45
1.45
1.45
1.45

31.66
30.28
29.77
28.04
27.76
27.63

Diskos
1. Alfred Wiklund, V.
2. Reidar Saltnes, B. . .
3. Torstein Bernaas, B .
4. Arne Nesse, B .
5. Tommy Hultberg, V .
6. Christer Finskas, V.

Det var fri-idrctts-k2.mp mellom
Bergen og Vanersborg på Skanse
rnyren, fredag 24. mai. Været var
pent og vc.rmt. Banen var god. Det
var en spennende konkurranse. Til
slutt vant Bergen med 91 mot 84
poeng.

Resultater fra konkurransen:

Torstein Bernaas etter kampen:
Som deltaker på Bergens-laget er

jeg enig med vår kaptein Anda i at
vi bergensgutter hadde mange sjan
ser som ble dårlig utnyttet. Jon
Anda var banens desidert beste spil
ler, og han arbeidet flittig hele kam
pen igjennom. Jeg takker ham.
Lykke til!

Høyde
1. Tommy Hultberg, V.
2. Edvard Larsen, B. . .....
3. Frank H. Johannessen, B.
4. Leif G. Kvernberg, B .
5. Harald Ahslund, V. . .
6. Jørgen Falk, V. . .

100 m
1. Edva.rd Larsen, B.
2. Jørgen Falk, V. . .
2. Håkon Collin, V. . .
4. Per 0rneblad, V. . .
5. Torstein Bernaas, B .
6. Knut Bjarne Kjøde, B.

Lengde
1. Edvard Larsen, B. 5.53
2. Torstein Bernaas, B 5.30
3. Håkon Collin, V. . 5.16
4. Tommy Hultberg, V 5.13
5. Leif G. Kvernberg, B. 5.10
6. Harald Ahslund, V. . 5.01

Kampen ble noe svak på grunn
av det varme været. Svenskene hadde
sine beste folk i forsvaret og på
vingene. Hos våre var Edvard
Larsen, Pål Kjellid og Torstein
Bernaas de beste, men også Kvern
berg, Johannessen og Kristiansen
kom bra fra kampen. Odd Paulsen
hadde en noe rolig dag i mål. Arvid
Høiberg, som er midtbanespiller, ble
prøvd i løperrekken, men fant seg
etter siende ikke tilrette der. Dom
meren fra Nymark dømte godt. Vi
håper på enda bedre innsats neste
gang.

Idrettsleder J on Magnus Anda.

Bernaa:s, Arvid Høiberg og Arne
Nesse. Laget spillte etter system
4-2-4.

I begynnelsen av kampen var
spillet svært famlende, men etter
at den skuddfarlige Bernaas hadde
headet ballen i mål etter et fint opp
legg fra Frank, ble det mere fart i
sakene. Bernaas fikk forresten ikke
mere nettkjenning i denne kampen.
Svenskene var meget gode i hJde
spill på midtbanen, men det viste
seg at de hadde vansker med å kom
me forbi vårt gode forsvar, hvor
Tom Kristiansen og Edvard Larsen
arbeidet iherdig. Etter en tids spill,
fikk Reidar Saltnes en kraftig smell
og måtte gå ut. Han ble erstattet av
John H. Johansen, som jobbet bra
i forsvaret. Etter et kvarters spill
driblet Frank seg forbi tre svenske
forsvarere og satte ballen elegant i
nettet, og 2-0 for Døveskolen var et
faktum. Dette ble også omgangs
resultatet.

I 2. omgang viste begge lag bedre
spill, og svenskene hadde flere gode
sjanser til redusering, men skuddene
gikk utenfor. Etter vekslende spill,
gikk Bernaas opp på siden og skjøt
et hardt :skråskudd som den svenske
keeper bommet på. Ballen gikk til
Pål Kjellid, som satte ballen rolig i
det åpne målet, og 3-0 var et faktum.
En stund senere var Bernaas frampå
med en lekker pasning til Pål Kjellid,
som etter litt klabb og babb satte
ballen i mål, og Døveskolen ledet
4-0.

Fra nå av satte svenskene tempoet
opp, og ved et mere utnyttet ving
spill ble det atskillig farligere an
grep, noe som resulterte i et mere
åpent forsvarsspill. Dette ga to raske
scoringer til «Viljan». Men også vi
burde ha scoret flere mål, på de gode
sjanser Bernaas hadde, men kampen
ebbet ut uten flere mål, og Døve
skolen kunne gå av banen med en
fortjent seier på 4-2.
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Velg riktig type og størrelse

Renslighet
Et gammelt ord sier at en nasjons

kulturstandpunkt kan bedømmes
etter dens bruk av såpe og vann.

Renslighet er en betingelse for vel
være. Men den er også noe mer: Den
er den beste beskyttelse mot bakterie
sykdommer. De fleste bakterier går
inn gjennom munnen, og dit kommer
de på ymse vis, dels ved åndedrettet,
dels ved mat og drikke, men oftest
med fingrene. Er det noe som fører
smitte med seg, så er det hendene.
Det er mye i den gamle talemåten:
Det er gift i negleklør .

En tar jo i alt mulig med hendene.
Og så har vi lommene som opplags
rom for skitt og bakterier.

Universalmiddelet er renslighet. Det
er legenes renslighet som skjermer
dem og deres familie mot smitte.
Det er den slags renslighet vi først
og fremst må lære alle, både store
og små.

En gjennomført personlig renslig
het er et alminnelig hygienisk krav,
og under trening i idrett er det nød
vendig ytterligere å skjerpe dette
kravet for å høyne almenbefinnendet.
Den som trener for å kunne prestere
det best mulige, underkaster seg
gjerne de krav idrettshygienen stil
ler, når han vet at det lønner seg.
Og det gjør det!

Hudrøkt er særs viktig for idretts
folk. Huden beskytter de indre de
lene av kroppen og har dessuten vik
tige oppgaver som sanse-, tempera
turregulerings-, avsonderings- og
åndingsorgan. Hovedkravet i hud
pleien er renslighet (varmt vann og
såpevask) og herding (luft, sol og
vann).

Under treninga bør idrettsmannen
ta varmt bad (36-38°C) med såpe
vask en til to ganger i uka; dusj er
ikke tilstrekkelig; slett ikke når den
er kald. Etter hver trening bør en

BE DERES GULLSMED VISE DEM

BRUK
REDNINGSVEST

alltid ta temperert dusj med innså
ping for å rense huden for smuss og
svette og så kjølig dusj til slutt (15
sek.).

(Fra Helge Løvlands : Helse- og
treningslære) .

EN SUNN SJEL
I EN SUNN KROPP

Det er i denne boka kraftig slått
fast hvor viktig det er å ha en sunn
og sterk kropp. Men like viktig er
det å holde sinnet friskt; rådene for
sinnets helse:

1. Vær våken
Forsøk alltid å være herre over deg

selv. Tanker, følelser og fantasi må
stå under kontroll av viljen og for
standen. Søk godt selskap: Venner
du kan se opp til, gode bøker, edle
fornøyelser. Innarbeid gode vaner 
renslighet, orden, punktlighet og ut
holdenhet. Vær ærlig og grei, så folk
kan stole på deg.

2. Vær glad
Hvis du selv er glad, gjør du andre

glade. Vær åpen for alt vakkert og
godt. Steng ute alt som gjør deg
uglad. Ukjærlige og urene tanker er

S!2ilJeoøtlJ

gift for sinnet. Sørg for at det er
fullt dagslys over hele livet ditt. La
aldri det onde sette seg fast. Vær
snar til å tilgi og be om tilgivelse.
Gleden trives bare i en god samvit
tighet og et rolig sinn.

3. Vær god
Ditt høyeste mål skal ikke være

å ha det godt, men å bli god. Slå
aldri av på kravene til samvittig
heten. Samle ditt sinn målbevisst
om det som gir livet innhold og verd.
Prøv alltid å tenke mer på det som
gagner andre, enn på det som gagner
deg selv. Øv deg i å være vennlig,
hensynsfull og hjelpsom mot alle.
Overvinn det onde med det gode. 
Da har du den beste hjelp til å få
en sunn sjel og bli et godt menneske.

Ovenstående sitat er hentet fra Helge
Løvlands bok, Helse- og treningslære.

Intet er mer «nervestyrkende» enn
friskt idrettsliv sammen med kame
rater som kan slipe kantene vekk og
ta nykkene med robust overlegen
het, slik at gutten generer seg for
dem og lærer å beherske seg. Ikke
minst gjelder dette forklussede barn.

Carl Schiøtz.

De er slaver som ei tør stå
i rettferds kamp med noen få.

Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg
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KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

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

Har du ikke betalt for 1968, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, SOOO Bergen.



FONAS Fabrikker a.s

Postboks 4225 - Telefon 234090

OSLO

•

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

F~ELDHAMMEA
AKTIESELSKASET FJELDHAMMER BRUG

TELEFON 567890 - ~OSTBOKS 2422 • OSLO 2

Ingeniørene
NISSE N og von KROG H

M.N.I.F. og M.R.I.F.
Kronprinsens gate 3 - O S L O

Rådgivende ingen iører i
ELEKTROTEKNIKK

Kværnø Skomagasin A.s

TRONDHEIM

Torvald Klaveness

Skipsrederi
Postboks 2447 S

OSLO

J. PETLITZ BOKTRYKKERI

(Rolf Rannem)

Akersgt. 7 - OS LO

A.s Byggteknikk

Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 20080

TRONDHEIM

Jlf'tllnt' Jveifilu .Als
KASSAREGISTER· VEKTER

BUTIKKUTSTYR - SLAKTERIMASKINER

ALMEX BILLETTMASKINER

TRONDHEIM, SØNDRE GT. 10 - TLF. 21 S80

OSLO, TOMTEGT. 13 - TLF. 41 42 S3 • 41 29 48

Gausdal Ysteri

SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

EKERS SPAREBANK
Stiftet 1843

Hovedkontor: Hokksund
Filial: Vestfossen

Forvaltningskapital ca. kr. 66.000.000

MØBELSTOFFER
Sentralbord 19040 - TRONDHEIM



A.s Hydraulik Brattvaag
Hydrauliske dekksmaskiner

BRATTVAG

Olav Line
TEIKNEKONTOR 
BYGGJEFORRETNI NG
Sentral bord 81 035
BRYNE

Rohdins Restaurant
ALESUND

Telefon 22098

SALG
SERVICE

KNUTSEN & TRÆEN'S
Automobilforretning Afs

BERGEN

Telefoner: Kontor *14 953
Rikstelefon, reservedeler 14931

Stort lager av: RESERVEDELER

Bilverksted - Bensinstasjon
91 820 94679

JOHS. H. TØSSEBRO A·S

M.B.T.L.

Engen 19 - Telefon 13964

BERGEN

Jonas Jørstad Bokhandel
Telefon 81 518

BRYNE

Schwebs & Roalsø A.s
FARGEHANDEL

Hillevågsvn. 74 - 76 - Telefon 26094
STAVANGER

Brunsvikens Reperbane A.s
Etablert 1855
NOT- OG GARNFABRIKK

Telefon 71122
KRISTIANSUND N.

~~_ i

BERSERK FABRIKKER A-S
\-l~ l

Ole Løvås
Aut. rørleggermester

VARME - SANITÆR
OLJEFYRING - R0RHANDEL
Cort Adelersgt. 9, vI Frue Meieri
STAVANGER - Telefon 25812

Afs Mørebil

o RSTA

Vi står alltid til industriens tjeneste

O. M. Titlestad A.s og
Vestlandske Metall-Verk A.s
BERGEN

KRISTIANSUND N.

Sentral bord 74 322

Døves Trykkeri A.s - Bergen


