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Tegn og Tale blir Døves Tidsskrift!
Etter vedtak på Norske Døves Landsforbunds
landsmøte i Trondheim, skalllTegn og Tale"
skifte navn, og navnebyttet vil bli be
sørget så fort det er teknisk mulig. Det
nye navnet bl ir DØVES TIDSSKRIFT, og vi reg
ner med at dette navnet blir tatt i bruk
fra og med neste nummer, som vil komme ut
l. september. Alle "Tegn og Tale"s abon
nenter vil da få et " ny tt ll blad i posten

altså DØVES TIDSSKRIFT.

I 49 år har vårt blad båret navnet '.'Tegn
og TaleIl. Det er ikke uten vemod VI tar
a vskj ed med det - et gamme l t og kj ært navn.
Men vi tror at vedtaket om å skifte navn
er fornuftig og riktig. Et blad som vårt
bør ha et navn som folk lett forstår, som
forteller hva bladet er, og som ikke kan
misforstås. Vi må Iltone flaggIl. Vi tror at
navnet DØVES TIDSSKRIFT er et heldig valg,
og at navnebyttet vil gagne vårt blad, vår
organisasjon, og ikke minst landets døve og
sterkt tunghørte, som vi skal være talerør
for, kj empe for, og bringe nyheter om og
for.

Men navnet forplikter. Det nye navnet betyr
mere enn det gaml e. DØVES TIDSSKRIFT er
mere Ilalvorlig" og har større tyngde. Etter
hvert vil vi derfor gå inn for å gi vårt
blad et sterkere tidsskrift-preg. Det vil
si at vi vil gjøre vårt beste for at særlig
døvelærerne skal bli meget mere aktive som
medarbeidere enn de hittil har vært. Vi vil
forsøke å engasjere stadig flere til å bli
aktive skribenter. Det gjelder bl.a. øre
spesialister, foreldre og folk som på en
eller annen måte er med på å avgjøre saker
som angår de døve og sterkt tunghørte. Og
vi skal etter beste evne holde leserne ori
entert om utviklingen i andre land.

Med andre ord: Det er vårt mål at Døves
Tidsskrift skal leve opp til sitt navn-at
de som leser Døves Tidsskrift til en hver
tid skal bli holdt meget godt orientert om
al t av betydning for de døve og sterkt tung
hørte såvel innenlands som utenlands. - Og
med litt velvilje fra våre leseres side,
tror vi at dette skal lykkes. Th. S.
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THOR GISHOLT ny formann
Norske Døves Landsforbund

Mistet hørselen som voksen, men trives utmerket de døves fellesskap

Det var stor spenning om
hvem som skulle bli Eilif Ohnas
etterfølger som forbundsformann.
Etter at Ohna hadde søkt og fått den
ene stillingen som konsulent for
døve, etter 9 år som formann, var
det klart for et spennende valg. Re
sultatet ble imidlertid at Thor Gisholt
ble valgt - uten motkandidat - til
å inneha Norske Døves Landsfor
bunds høyeste tillitsverv i de kom
mende to årene. Vi skal her presen
tere den nye forbundsforman
nen, som vi har nyttet anledningen
til å intervjue i ferien.

Thor Gisholt er født i Porsgrunn,
hvor han vokste opp i en søskenflokk
på tre, men han har sitt daglige ar
beid i Skien.

- Du sier at du har lært å skrive,
enda du ikke har gått på døveskole.
Hvilken utdannelse har du?

- Jeg ro..istet først hørselen etter
at jeg var blitt voksen, så jeg gikk
vanlig folkeskole, og jeg fortsatte
skolegangen til jeg hadde tatt artium.
Så begynte jeg å arbeide i skogen,
med sikte på å utdanne meg til forst
kandidat. Jeg måtte ha 2 års praksis
som vanlig skogsarbeider for å
kunne komme inn på skogskole. Tok
så l-årig skogskole i Steinkjer. Det
var i 1949. Deretter handelsskole.

- Og så begynte du å tjene penger?
- Ja, jeg var skogbestyrer i 6 år

forskjellige steder i Skiens-distrik
tet, men da jeg begynte å høre dår
ligere, fikk jeg beskjed fra legen om
at jeg måtte få meg arbeid innen
dørs. I 1956 fikk jeg så ansettelse
ved Gjerpen likningskontor, et ar
beid som jeg trivdes godt med. Da
Gjerpen kommune ble innlemmet i
Skien, flyttet jeg over til Skien lik
ningskontor, hvor jeg siden har vært.

- Hvordan ble du døv?
- Jeg tror jeg var litt tunghørt fra

fødselen av, men jeg klarte meg
gjennom alle skolene uten høreappa
rat. Jeg hørte så bra at selv min far,
som er lege, ikke merket at det var
noe i veien med hørselen min.
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- Når ble du oppmerksom på at
hørselen ikke var normal?

- Det var læreren i folkeskolen
som oppdaget at jeg ikke hørte nor
malt. Læreren anbefalte at jeg skulle
gå til ørespesialist. Men fra besøkene
hos spesialisten, da jeg gikk i l.
klasse i folkeskolen, kan jeg bare
huske at jeg flere ganger ble behand
let for bihulebetennelse.

- Du kunne altså følge så godt
med i undervisningen at du ikke
trengte noe hjelpemiddel, til tross
for at læreren din allerede tidlig opp
daget at du val' tunghørt?

- Ja, men da jeg var 12-14 år
gammel hadde døvelærer Kluge et
munnavlesingskurs i Skien i skole
ferien, et formiddags- og et etter
middagskurs, og jeg deltok i begge
kursene. Dette kurset gjorde det nok
lettere for meg å følge med i skole
undervisningen senere.

- Og du hø.dde ellers ingen kon
takt med de døve eller andre tung
hørte?

- Jo, ved avsluttingen av munn
avlesingskurset fikk jeg for første
gang kontakt med døve. Det var

nemlig slik at døveforeningen deltok
i kursavsluttingen sammen med
kurselevene. Det var på en måte et
fellesarrangement.

- Og du ble vel forskrekket da de
døve brukte tegn? Det gjorde vel et
sterkt inntrykk på deg?

- Nei, det eneste jeg kan huske
fra dette første møtet med døve,
var at de utmerket seg med et strå
lende humør.

- Og så var det slutt. Du vendte
tilbake til skolebenken igjen og mis
tet kontakten med de andre?

- Slett ikke. Deltakerne i munn
avlesingskurset stiftet tunghørtfore
ningen i Skien, og i den første tiden
hadde denne foreningen fellesmøter
med døveforeningen. Jeg ble meget
god venn med den døve skredder
mester Wetlesen, og særlig med hans
kone. Hun var så lett å snakke med.
Dette vennskapet fortsatte også etter
at det ble slutt på fellesmøtene.

- Du fortsatte altså aktivt i tung
hørtforeningen etter «bruddet»?

- Det hadde vel vært naturlig om
jeg hadde gjort det, men det var
nesten bare gamle som kom i tung
hørtforeningen, så jeg gikk ikke på
møtene, men jeg fortsatte som med
lem. Det samme gjaldt Karin Bjørn
dalen, som senere flyttet til Oslo.
Hun var med på kurset og stiftelsen
av tunghørtforeningen, men hun og
jeg følte oss ikke hjemme blant alle
de gamle der.

- Ditt neste møte med de døve?
- Jeg hadde hatt kontakt også

med Øistein Ording, og jeg traff ham
av og til i årene som kom. En dag
utpå høsten 1956 traff jeg Ording på
ga.ten, og han tok meg da med på et
møte som døveforeningen hadde den
dagen. Det førte til at jeg meldte
meg inn i døveforeningen samme
dag. Jeg var da 29 år gammel.

- Da gikk det vel ikke lang tid
før du fikk ditt første tillitsverv?

- Jeg var ikke regelmessig på
foreningens møter i tiden etter at
jeg meldte meg inn, men så kom
våren. Da var jeg på et møte hvor
forbundssekretær Breiteig orienterte



N.D.L. MINNES SIN STIFTER
Thor Gisholt legger ned krans på graven til Norske Døves Landsforbunds stifter, Johannes
Berge. Høytideligheten fant sted i Holmestrand 17. mai i nærvæ1· av Berges familie samt

lærere og elever fra døveskolen.

om det første landslotteriet. Hør
selen min var på den tiden blitt så
dårlig at jeg fant grunn til å være
alminnelig medlem av Telemark
Døveforening, og jeg deltok senere i
alle møter der, som aktiv. Da hadde
jeg begynt med høreapparat.

- Men var du så døv at du følte
deg hjemme i denne foreningen?

- Jeg følte meg mere hjemme i
døveforeningen enn jeg hadde gjort
i tunghørtforeningen, og hørselen
fortsatte å gå tilbake. Når noen spør
om når jeg ble døv, pleier jeg å
svare at det var i 1958.

- Du er altså døv?
- Jeg hører nå så dårlig at jeg

ikke kan oppfatte noe forståelig i
radio, selv om jeg utnytter min hør
selsrest til det ytterste med høre
apparat. Høreapparatet er bare til
en smule hjelp når jeg snakker med
folk på to-mannshånd, for jeg kan
da oppfatte litt av talerytmen, og
det er til støtte for avlesingen. Jeg
hører antakelig like lite som de mest
døve i våre døveskoler i dag.

- Når fikk du ditt første tillits
verv blant de døve?

- I 1959 ble jeg valgt til sekretær
i Telemark Døveforening, og samme
år deltok jeg i mitt første lands
møte - i Stavanger - som alminnelig
deltaker.

- Du følte deg vel svært fremmed
blant de mange ukjente døve på
landsmøtet?

- Jeg hadde hatt en debatt med
Albert Breiteig i Tegn og Tale om
forslaget til ny lov for Norske Døves
Landsforbund, så jeg var ikke helt
ukjent blant de døve, og på lands
møtet ble det tatt hensyn til at jeg
ikke var så flink i tegnspråket. For
bundsformann Gjerstad ba meg
komme fram og sitte på første ben
kerad, for at jeg skulle kunne avlese
best mulig under forhandlingene.
Det satte jeg meget stor pris på.

- Kunne du følge med?
- Ja, ganske bra. Det var ikke

mye som gikk meg forbi, og jeg
syntes landsmøtet var meget inter
essant. På avsluttingsfesten satt jeg
sammen med Ansgar Breiteig ved
middagen, og han benyttet anled
ningen til å lære meg tegn. Jeg likte
meg godt på landsmøtet.

- Du har deltatt i samtlige lands
møter etterpå?

- Ja, landsmøtet i Trondheim var
mitt femte.

- Du har hatt flere tillitsverv i din
forening?

- Siden jeg i 1959 ble valgt til
sekretær i foreningen, har jeg vært

formann i 3 år og sekretær de øvrige
årene.

- Når ble du valgt inn i lands
styret?

- Det var på landsmøtet på Hamar
i 1962, og jeg ble gjenvalgt i 1964 og
i 1966, så jeg har sittet i landsstyret
i 6 år.

- Du har også vært aktiv i for
bundets opplysningsvirksomhet?

- Så vidt jeg hu!::ker, var det i 1965
forbundet opprettet et opplysnings
utvalg, og jeg ble med i utvalget.
Våren 1966 ble utvalget oppløst, og
fra den tiden har jeg dannet opplys
ningsutvalg alene, altså en slags
kontaktmann for opplysningsvirk
somheten i foreningene.

- Har du fått gjort mye?
- Nei, lite. Til å begynne med

hadde vi jo nesten ingen penger til
arbeidet.

- Men nå har du fått en del pen
ger til arbeidet - hvordan går det nå?

- Tungt - for det viser seg van
skelig å få foreningene til å drive opp
lysningsvirksomhet etter de retnings
linjer vi har. Det er visse regler som
må følges for at foreningene kan få
tilskudd. Det er svært vanskelig
både å organisere en tilfredsstillende
opplysningsvirksomhet i foreningene
og å forme søknadene riktig. Det er

tydeligvis stort behov for hjelp fra
de to konsulentene forbundet nå har
ansatt.

- Du regner altså med 2.t de to
konsulentene skal lage «vei i vel
linga»?

- Nei, jeg regner med både dem
og redaktøren. Alle de som arbeider
for forbundet må hjelpe til med å få
virksomheten i foreningene til å gli
best mulig.

- Hva mener du er den viktigst.e
betingelsen for at det skal kunne
drives effektivt opplysningsarbeid i
foreningene?

- Gode tolker! Særlig i de mindre
foreningene er det problemer med
tolkhjelp i dag, men også i flere av
de store.

- Du mener altså at en forening
som har gode tolker kan drive effek
tiv opplysningsvirksomhet på nesten
hvilket som helst felt?

- Ja, særlig vil en da lett kunne
skaffe foredragsholdere blant lokale
krefter, både hurtig og billig. Se bare
på Bergen Døveforening. Jeg har
ikke hatt noen problemer med den
foreningen. Den skaffer seg alle slags
foredragsholdere osv., fordi forenin
gen har et utvalg gode tolker.

- Mener du at alt går av seg selv
hvis en forening har gode tolker?



Torsar.

JOHN VIGRESTAD, som konsu
lent for de døve i det østenfjellske
Norge, med kontor i Oslo.

EILIF OHNA, som konsulent for
de døve i resten av det sønnenfjellske
Norge, med kontor i Bergen.

Ansettelser
i forbundet

TV.
I

Bonnevie
Svendsen

THORBJØRN SANDER, som re
daktør i hovedstilling, knyttet til
forbundskontoret i Bergen.

De tre ansatte vil tiltre i sine nye
stillinger så snart kontorene er klar,
sannsynligvis fra 25. august.

Nærmere omtale og orientering i
neste nummer.

Med godkjennelse fra landsmøtet
i Trondheim, er følgende ansatt i
Norske Døves Landsforbunds tje
neste i heldagsstilling:

meg til nytte, selv om forholdene jo
blir annerledes nå da vi får flere an
satte i heldagsstilling. Det er også
betryggende å vite at jeg har Albert
Breiteig som forbundssekretær. Hans
erfaring er spesielt verdifull i de for
handlingene vi kommer til å føre
med departementene om statstil
skudd m.m. Jeg regner også med at
de andre i landsstyret vil bli gode·
medhjelpere, slutter den nye for
bundsformannen ...

Mandag 26. august kl. 20.30 kom
mer det et 45 minutters fjernsyns
program med tittelen: «Skraphand
ler, aksjemekler og døveprest» - et
portrett av Conrad Bonnevie- Svend
sen.

Det er sikkert med stor spenning
våre lesere vil slå på fjernsynsappa
ratet denne kvelden, men i skrivende
øyeblikk vet vi ikke om det blir mu
lig for døve å følge med i dette sik
kert meget interessante programmet.
Vi vet ikke om pastor Bonnevie
Svendsen kommer til å bruke tegn,
eller om det blir tekst.

og det er jeg glad for. Vi fikk jo
statstilskudd til utgivelsen, så det
var viktig at det ble en god bok.

- Du har skrevet en god del i
Tegn og Tale de siste årene. Vi hus
ker f. eks. din skarpe kritikk av for
holdene ved døveskolene, som også
ble gjengitt i dagspressen. Det gjaldt
særlig Holmestrand døveskole. Har
du inntrykk av at det hjelper å
bruke kanon?

- Jeg kan selvfølgelig ikke påstå
at det er jeg som har æren for at
døveskolen i Holmestrand etter den
l}anonaden har fått så mange penger
til oppussing og modernisering, men
jeg tror det hjelper å «rope høyt» om
de skjevhetene vi kan påvise.

- Kan du påvise flere skjevheter?
- Undervisningstilbudet for de

døve ligger ikke på høyde med det
som tilbys de hørende. Dette er jo
landsforbundet svært opptatt av å
få rettet på.

- Hva er din «patent-medisin» for
å få rettet på dette?

- Før hadde de døve 8 år barne
skole og de hørende 7 år. De døve
har fremdeles 8 år, mens de hørende
nå har 9-årig skole over det meste
av landet. Det er altså en utvikling
i de hørendes favør. De døve kom
mer vel etter, men det va.r selvsagt
de døve som først burde ha fått ut
videt skolegang. Vi må nå i første
rekke gå inn for at de døve skal
komme tidligere på skole; det må
i det hele tatt hurtigst mulig bli inn
ført obligatorisk opplæring av døve
og tunghørte barn i førskolealderen.

- Har du noe håp om å få hørselen
tilbake?

- Til det vil jeg svare at jeg helst
ville ha fortsatt å være hørende,
men nå er jeg fortrolig med min døv
het. Som døv har jeg fått så mange
gode venner og så mange interessante
oppgaver at jeg trives utmerket, og
jeg har ikke noe ønske om å få hør
selen tilbake.

- Er det en spøk?
- Nei, det er alvor. Jeg trives ut-

merket. I dag har jeg til og med fått
oppfylt mitt ønske om å slå Tegn
og Tale's redaktør i badminton.

- Husk at det var hårfint - du
greier det ikke en gang til. - Fra
det ene til det annet: Hva har du å
si til at du ble valgt til forbundsfor
mann?

- Jeg vil bare si at jeg er klar over
at det følger et stort ansvar med det
å være formann i Norske Døves
Landsforbund. Jeg har i løpet av de
6 årene i landsstyret lært meget av
Eilif Ohna med hensyn til hvordan
forbundet skal ledes. Dette kommer

- A nei. Naturligvis må forenings
ledelsen være klar over betydningen
av å drive opplysningsvirksomhet 
og gå inn for det, slik at tolkene ikke
blir gående arbeidsledige.

- Har du inntrykk av at forenings
lederne mangler forståelsen a.v dette
arbeidet?

- De fleste forstår nok at det er
viktig med foredrag, kurs, demon
strasjoner osv., men mangelen på
tolker er stor, og det er også andre
problemer. De fleste foreningene
trenger hjelp av forskjellig slag for å
kunne drive tilfredsstillende opplys
ningsvirksomhet. Slik hjelp vil nå
forbundet kunne gi, og da blir an
takelig tolkproblemet den største
vanskeligheten. Tenk f. eks. på fore
ningen i Kristiansand, som kanskje
må få tolk fra Oslo eller Bergen?

- Hva kan forbundet gjøre for å
løse tolk-problemet?

- Det må holdes flere tegnkurs, og
:::å kan vi plukke ut de beste og spe
sialtrene dem til tolker. Målet må
være at vi får et godt utvalg første
klasses tolker over hele landet.

- Er dette med tolking av fore
drag osv. den beste løsningen for de
døve?

- Nei, egentlig ikke. De døve får
vanligvis størst utbytte av foredrag
som blir holdt av folk som selv be
hersker tegnspråket. I dag ser vi at
mange døvelærere enten behersker
tegnspråket, eller gjerne vil lære det.
Disse kan bli utmerkete foredrags
holdere, ikke minst fordi de har så
godt kjennskap til de døve at de vil
kunne tilrettelegge stoffet særlig
godt. Jeg stiller store forhåpninger
til døvelærerne.

- Du har også sy,let med redaktør
oppgaver. Hvor langt har du drevet
det på det feltet?

- Landsstyret påla meg for noen
år siden å redigere «Døves Jul», og det
må vel ha gått bra, for jeg har iallfall
fått jobben igjen hvert år til nå.
«Døves Jul» i år er det 7. jeg er re
daktør for.

- Og så var det festskriftet til for
bundets 50 års jubileum?

- Ja, det arbeidet tror jeg er det
mest interessante jeg har hatt. For
det første var det meget interessant
å lese gjennom forbundets gamle pro
tokoller og få kjennskap til hva det
er blitt arbeidet med gjennom årene.
Dernest var det meget «spennende» å
lese alle de gode artiklene jeg fikk
fra de ekspertene jeg tok kontakt
med.

- Hva mener folk om festskriftet?
- Det er blitt meget godt mottatt

- det har jeg hørt fra mange kanter-
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Norske Døves landsforbunds styre 1968-70:

Thor Gisholt,
formann.

Porsgrunn

Halvor Greftegreff.
Trondheim

Helge Kjølleberg.
Bergen

Albert Breiteig, sekretær.
Bergen

Rolf Hansen,
nestformann.

Drammen

Karin Jensen.
Oslo

Geir Jensen.
Oslo

1. varamann:
Arne Birkenes, Kristiansand S.

2. varamann:
Tormod Ropeid, Stavanger.

3. varamann:
Dagny Nesse, Bergen.

.......--------------------- ..J
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50 år som kartgrafiker

hos Norges geografiske oppmåling

{ ,l DØVE I ARBEIDSLIVET J

I anledning av at Hjalmar Lind
gaard 1. juli kunne se tilbake på 50
års arbeid i Norges geografiske opp
måling, et jubileum så sjeldent at
det måtte vekke oppsikt, tok jeg en
tur til ekteparet Hjalmar og Else
Lindgaard, i den hensikt å få et
intervju med jubilanten. Og jeg fikk
en hyggelig stund sammen med dem
i deres gjestfrie hjem på Røa.

- Hvor gammel var du da du be
gynte i Norges geografiske oppmå
ling, og hvordan gikk det til at du
fikk plass der? spør jeg jubilanten.

- Hvor utrolig det kan høres ut,
så bar det så å si rett fra skolebenken
og til arbeidsplassen. Jeg var da bare
14 år, en gutt med knebukser og
skyggelue (som var på moten den
gangen). Det var utlyst en tegne
konkurranse, som omfattet noen
spesielle oppgaver, bl. a. å tegne bok
staver. Nå avdøde skolestyrer Per
Anderson oppfordret da E. Carlstrøm
og meg til å delta i konkurransen, da
han mente det var noe for oss. Det
var 5 stillinger som skulle besettes
hos N.G.O., og det var 25 som deltok
i konkurransen om stillingene, så vi
mente at våre sjanser var forsvin
nende små. Anderson oppmuntret
oss likevel, slik at vi ble med. Ikke
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lenge etter fikk jeg vite at jeg var
blitt ansatt. Det var en meget stolt
Anderson som lykkønsket meg. Jeg
vil forøvrig minne om at den nå
avdødekopperstikker Ragnar Ziener,
som også var døv, var ansatt i
N.G.O. i ca. 47 år.

- Hvor lang læretid hadde du i
yrket, og hva går det egentlig ut på
å være kartgrafiker ?

- Det var 5 års læretid, men da
3 år var gått, viste det seg at mine
arbeider var så bra at jeg fikk be
skjed om at jeg var fast ansatt. Det
var naturligvis en stor glede for meg.
Den gangen var slikt arbeid bedre
lønnet enn stillingen som postdirelr
tør. Kartgrafiker er yrkestittel for
den som har å gjøre med den grafiske
framstilling av kart av forskjellig
slag, en kan også bruke det for
enklete uttrykl{et kart-tegner.

- Har du ikke i løpet av alle disse
årene hatt lyst til å komme et annet
sted, skifte arbeidsplass eller stu
dere?

- Da jeg hadde vært i arbeid i
8 år, søkte jeg om permisjon for å
komme ut og lære noe mere, noe
som kunne stimulere meg i det vi
dere arbeidet. Jeg søkte og fikk et
stipendium på kr. 400. Det var
mange penger den gangen.

- Og hva brukte du de pengene til?
- Mitt ønske var å komme til

Paris, for jeg hadde hørt at de var
flinkere enn oss her hjemme der
nede. Men så var det språket da.
Jeg burde helst lære litt fransk først.
Og jeg fikk timer i fransk hos døve
lærerinnen Amanda Berg, som da
var tegnelærerinne. Da fransken var
bra og alle formaliteter var ordnet,
satte jeg kursen mot Paris. Jeg
hadde på forhånd hatt kontakt med
den franske legasjonen, og det hadde
vært nok av institusjoner å velge
mellom. Jeg var 22 år gammel da
jeg studerte i Paris.

- Hvordan klarte du deg der?
Støtte du ikke på visse vansker på
grunn av din døvhet?

- Det første jeg gjorde, var å
sette meg i forbindelse med et norsk

reisebyrå, for selv om jeg hadde lært
en del av det franske språket, hadde
jeg behov for tolk. Der ble det opp
lyst at jeg måtte ha arbeidstillatelse.
J eg sa da at jeg var kommet for å
studere i mitt fag, ikke for å få ar
beid. Og jeg må si at jeg var meget
heldig med valget av studiested, for
det var en meget kjent institusjon
som tok imot oppdrag fra nær sagt
alle land. Jeg fikk en 8 dagers prøve
tid, for å vise hva jeg kunne hjemme
fra. Gleden var stor da det viste seg
at direktøren var fornøyd med meg.
Han syntes riktignok at jeg var litt
sen av meg, men dette skulle det
nok bli rettet på, mente han.

- Hvor lenge var du så i Paris, og
hvordan likte du deg der?

- Jeg VM der nesten et år. Det var
en eventyrlig tid, med behagelige
arbeidsforhold, og jeg likte meg vel
dig godt, selv om jeg hadde smått
med penger. Da jeg så kom hjem til
Norge igjen, fikk jeg mere selvsten
dig arbeid.

- Merket du at studietiden hadde
vært verdifull, f. eks. på den måten
at du hadde lært nye arbeidsmeto
der?

- Vi hadde nok arbeidet på en
nokså gammeldags måte med grave
ringen av kartene her i Oslo. Jeg
hadde hatt stort utbytte av studie
oppholdet, og jeg kan jo opplyse at
vi nå er kommet opp i et tempo
som gjør at vi kan gravere 12 kart
i løpet av et tidsrom som vi tidligere
bare klarte 2-3 kart på.

- Tror du at unge døve i dag har
sjanse til å komme inn i ditt fag?

- Ja, det skulle være mulig, der
som interessen er stor nok, men de
bør være meget årvåkne, ha god
språkfølelse og tålmodighet. Det er
et meget komplisert arbeid, som
krever stor nøyaktighet og tålmo
dighet.

- Har du noen minner fra de tid
ligste årene på din arbeidsplass?

- Det jeg husker best fra den ti
den, var direktøren vår. Han var
en riktig gammeldags «brumlebasse»,
som sto med klokken i hånden når
vi kom på arbeidsplassen om mor
genen, og han sto slik at vi måtte
passere ham. Hendte det at vi kom
så meget som ett minutt for sent,
var det kjeft å få, og da var det bare
å ta imot, uten protester, for han
godtok ingen unnskyldninger.

- Jeg .har hørt at du har fått er
kjentlighetsgaver for innsatsen på
din arbeidsplass. Unnskyld min nys
gjerrighet, men jeg vil gjerne høre
om det.



«Matte-pyromanen» på ferde
i Oslo Døveforenings gård

De som bor i Døves Hus, ble ikke
lite forskrekket da de neste morgen
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fikk se den brannherjete, kullsvarte
døren i 2. etasje, døren som altså
fører inn til foreningslokalet. Også
foreningens styre, som snart kom
til og tok skadene i øyesyn, fikk noe
å tenke på. Dersom ikke vaktmester
Kristiansen tilfeldigvis hadde opp
daget brannen, kunne ildspåsettel
sen lett ha fått de alvorligste følger,
særlig for de mange døve som bor i
gården. En må si at det var et used
vanlig hell at vaktmesteren akkurat
kom til å følge en kamerat hjem på
angjeldende tidspunkt.

Det er å håpe at den såkalte
«matte-pyromanen» snart må: bli tatt,
før det skjer en alvorlig ulykke.

Oslo-korrespondenten.

Karin Jensen.

jeg meg ikke ved å være særlig flink,
så etter en tid ble jeg flyttet over på
skredderverkstedet, hvor jeg ble satt
til å sy knapphull. Men jeg var så
klosset at læreren mente jeg var
ubrukbar, og så kom jeg tilba)re til
snekkerverkstedet igjen. Som du ser,
ble det da noen resultater av det til
slutt!

Og så tar jeg adjø med det hygge
lige ekteparet Lindgaard, med de
beste ønsker for sommeren.

-

-

•

•

-

-

•

Vaktmesteren i Oslo Døvefore
nings gård i Sven Bruns gate 7
oppdaget at det brant i noen dør
matter som var stablet sammen
utenfor møtelokalet i gårdens 2.
etasje ved 01.00-tiden n.ltten til 22.
juni. Ilden hadde fått tak i treverket
på døren, men det lyktes vaktmes
teren å kvele ilden med en bøtte
vann. Gården, som er på fire etasjer
og med en tilbaketrukken loftsetasje,
er en leiegård hvor det bor en rekke
døve menne3ker, som ikke ville hørt
knitringen av ilden hvis ikke vakt
mesteren hadde oppdaget den.

Vaktmesteren hadde forlatt går
den ved 24-tiden for å følge en ka
merat hjem. Da han kom tilbake en
times tid senere, oppdaget han at
porten nede var ulåst. Da han kom
inn i oppgangen, hørte han det knit
ret, og oppdaget like etter at det
brant utenfor døren til møtelokalet
i annen etasje. Han løp opp i sin
egen leilighet i fjerde etasje og hentet
en bøtte vann som han slo på ilden.
Deretter varslet han politiet.

Framgangsmåten ved ildspåset
telsen var den samme som har vært
benyttet 12-13 ganger tidligeril i år.
Ildspåsetteren hadde samlet sam
men fire matter fra oppgangen og
satt fyr på disse, forteller Aften
posten.

undres på om han virkelig kan ha
hatt så meget fritid. Jeg kan ikke
la være å spørre hvordan ha.n er blitt
så flink i snekkerfaget.

- På døveskolen var det jo ikke
så mye å velge mellom. Vi guttene
var fordelt på skolens skredder-,
snekker- og skomakerverksted om
ettermiddagene.

- Og hva valgte du?
- Jeg var ikke særlig interessert

i noe av det. Jeg ble regnet for å
være en lesehest. Men jeg havnet på
snekkerverkstedet. Der utmerket

Lindgaard er ellers et utpreget fri
luftsmenneske. Han var bare 18 år
gammel da han lagde sin første ka
jakk. Senere ble han svært opptatt
av seilsporten. Han deltok i kongens
serie-seilaser, hvor han bl. a. tok en
4. premie. Men det var en meget
kostbar sport, med skyhøy kontin
gent. Båten måtte bones hver gang
den hadde vært med i konkurranse
eller når den ble tatt på land. Nytt
seil måtte kjøpes hvert år. Han var
den gang en pasjonert seiler, og han
hadde mange festlige stunder til sjøs
sammen med kamerater. Ellers drev
han helst med fri-idrett, slalåm og
skyting. Ved sommerlekene for døve
i London året 1934, hvor han var
leder for de norske deltakerne, var
han med på det norske stafettlaget
som tok 4. plass. Det var ikke så
verst den gangen.

- Du har også hatt en god del til
litsverv. Fortell litt om det, sier jeg.

- Jeg var bare 16 år da jeg ble
valgt som sekretær i Døves Idretts
forening i Oslo. I 1924 var jeg med
og stiftet Norges Døve-Idrettsfor
bund, hvor jeg ble sekretær. Det var
ingen stor start forbundet fikk. Vi
hadde ikke så meget som et fri
merke. Men den gangen drev vi idrett
for idrettens skyld, ikke for pre
mienes skyld. De fleste betalte selv
alle utgifter til reiser osv.

Og i tiden som kom fikk Lindgaard
det ene tillitsvervet etter det andre.
Spesielt bør nevnes hans store inn
sats som formann i byggekomiteen
for feriehjemmet «Skaug» i årene
1951-1953. Det siste året giftet han
seg med Else, og hun ble en god
støtte for ham i den travle tiden.
Else er heller ikke ukjent blant døve
når det gjelder å gjøre en innsats.
Hun var bl. a. den som tok initiativet
til å stifte Drammen og Omegns
Døveforening, og hun var forenin
gens formann i de første årene. Det
kan også nevnes at Hjalmar er Oslo
Døveforenings yngste æresmedlem 
en mann foreningen verdsetter høyt,
og han er i dag aktiv i foreningens
døvesenterkomite.

Jeg ser meg om i det vakre hjem
met til ekteparet Lindgaard. Det er
mange pene og nyttige ting å be
undre. Mange av tingene er laget av
Hjalmar i ledige stunder, og jeg

- For 25 års tjeneste (det var
under krigen) fikk jeg et flott kera
mik..1dat, med inskripsjon. For 40 års
tjeneste fikk jeg Kongens fortjenst
medalje i sølv og en nydelig krystall
vase med inskripsjon.
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Hvorfor dele
«kaken»
med Oslo?

3pråk, i den utstrekning tiden tillot
det, uten noe som helst påtrykk.
Samtalen gikk mer enn livlig - mens
vi voksne ikke forsto en brøkdel av
hva de snakket om! Ellers må jeg si
at elevene fra Holmestrand impo
nerte stort. Vi arrangerte tre orien
teringsløp, og den ene av de døve
guttene vant alle. De må oppøve en
fantastisk konsentrasjonsevne, noe
som gir seg utslag mange ganger.

Hvor mye regn?

Holmestrand..barn på leirskole

J eg har lest i «Tegn og Tale» om
den storslagne jubileumsgaven fra
Oslo kommune til Norske Døves
Landsforbund. En sjekk på hele
50.000 kroner overrakte ordfører
Bull til formannen i Norske Døves
Landsforbul1d ved det store fe3t
møtet i Oslo rådhus 18. mai.

Senere har vi kunnet lese under
«forbunds-nytt» at Oslo Døvefore
ning har fått halvparten av dette be
løpet, 25.000 kroner, og jeg og mange
andre er blitt meget forbaus~t over
dette. Jeg synes ikke det er riktig
å gi bort halvparten aven jubileums
gave på denne måten. Norske Døves
Landsforbund har sikkert bruk for
alle pengene til sitt eget arbeid, og
jeg synes at de 50.000 kronene i sin
helhet burde brukes til den planlagte
folkehøyskolen i Ål.

Det er kanskje for sent å få tilbake
det som er gitt bort, men jeg vil
gjerne vite hva Oslo Døveforening
skal bruke pengene til, og jeg håper
å få et klart svar på spørsmålet.

Med hilsen,
Kurt Oksnes.

Vi har bedt forbundssekretær
A.lliert Breiteig om å svare på inn-

Igjen har ·en klasse døve elever
vært på leirskole, denne gang 7.
klasse ved Holmestrand off. skole
for døve sammen med sin lærer, frk.
Marcussen. Klassen var en uke på
Haraldvigen leirskole i skjærgården
utenfor Kristiansand, og at opp
holdet var vellykt, er det ingen tvil
om, forteller døvelærer Knut Arne
sen til oss.

- Vi har til gode å se vanskelig
het:!r og problemer av noen som

legget fra Kurt Oksnes. Han opp
lyser følgende:
Vinteren 1967/68 søkte Oslo Døve

forening om en gave fra Oslo kom
mune i anledning av at foreningen
fyller 90 år i 1968. Oslo-foreningen
hadde store økonomiske problemer
i ferbindelse med de omfattende re
parasjonsarbeider i Sven Brunsgt. 7,
Døves Hus i Oslo. Etter henstilling
fra Norske Døves Landsforbund,
trakk foreningen sin søknad tilbake
til fordel for søknaden fra forbundet
til Oslo kommune om en gave i an
ledning forbundets 50 års jubileum.

Da så Oslo formannskap behand
let hen"tillingen fra orske Døves
Landsforbund, tok formannskapet
likevel hensyn til Oslo-foreningens
vanskelige økonomiske situasjon.
Gaven til forbundet på kr. 50.000.
ble gitt under den stilltiende forut
setning at halvparten skulle gå vi
dere til Oslo Døveforening, til hjelp
ved reparasjonsarbeidene i Sven
Brunsgt. 7.

I samsvar med Oslo kommunes
ønske, har landsforbundet allerede
oversendt Oslo Døveforening kr.
25.000.-, som skal bruke" til repara
sjonsarbeiden:! i foreningens eiendom
i Oslo.

helst art, sier sommerens leirskole
lærer, Rolf Svendsen fra Kristian
sand, i en samtale med Aftenposten.
- Barna tar dette med handikap på
en meget mer naturlig måte enn vi
voksne, som uten tvil har noe å lære
av dem. Da noen elever fra Holme
strand off. skole for døve var her,
eksisterte ikke kommunikasjons
vanskeligheter barna imellom. Et
par av de hørende pikene tok det
som en oppgave å lære seg døve-

I avisene står det av og til oppgitt
antallet mIllimeter regn. I de dag
lige værmeldinger i radioen fra Oslo,
Bergen og Tromsø, oppgir meteoro
logene de varierende nedbørmengder
fra 0.1 til 10 eller 30 mm i løpet av
6 timer eller ett døgn.

En millimeter regn kan synes å
være så ubetydelig at det ikke er
verd å nevne. Men når det faller en
millimeter regn, vil det på en kva
dratmeter si så meget som en liter.
På et mål (dekar) gir 1 mm nedbør
den respektable sum av 1.000 liter
eller 1 tonn regnvann!

I orge er det ca. 450 steder hvor
nedbørmengden blir målt og notert
på spesielle ukerapport-kort eller i
dagbøker. På Gulsvik ved Bergens
banen måler Anders Gulsvik, som er
døv, nedbørmengden i et måleglass
med millimeterskala fra 0.1, 0.5,
1 og videre oppover til 25 mm.

I Meteorologisk Institutt har den
døve instrumentmakeren Sven
Braathen bl. a. justert millimeter
skalaen og gravert tall på nye ca.
30 cm høye måleglass med ca. 6 cm
tverrsnitt, før de er blitt sendt til
nedbørstasjonene.

I min ungdomstid på garden
hjemme stillte jeg et ca. 10 cm langt
tablettglass med flat bunn på toppen
aven stokk ute på marken. Tablett
glasset var viklet inn i metalltråd
for at det skulle sitte fast. Etter
hver gang det hadde vært nedbør,
målte jeg antallet millimeter vann
høyde i tablettglasset, fra ca. 1 til
10, eller høyst 30 mm. Det er i bøn
denes interesse å få vite om det er
kommet nok regn om våren.

Meteorologene adderer de måned
lige og årlige nedbørsmengdene og
tegner opp nedbørsfordelingen på
spesielle Norges-kart.

I skoleatlasene kan vi ser at det
er mest nedbør på Vestlandet, med
en årlig nedbørmengde fra 2.000 til
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3.000 mm, mens det er minst nedbør
i bygder på Dovre og i det indre
av Finnmark - under 400 mm. Den
største nedbørmengde for ett år ble
målt i Kvittingen, Samnanger, i
1921, og den er på 5.087 mm. Største
nedbør på en dag er målt i Indre
Matre, Skånevik, og lyder på 230
mm. Det var 26. november 1940. I
tropiske land kan det falle slike ned
bØl'mengder at tallene i Norge blir
ubetydelige i sammenlikning.

Olaf H asseZ.

Unni (f. Slemdal) og Vidar Gran,
Lørenskog pr. Oslo, som giftet seg
25. mai.

FØDT
Sivert fikk en lillebror på Aker

sykehus 9. juli.
Inger Elise og Jarle Lid.

FORLOVELSE
er inngått mellom Marie Fjellestad,
Stjørdal, og Severin Pettersen, Alta.

BRYLLUP
feires lørdag 17. august av Turid

Sandvik, Bergen, og Tore Christian
sen, Tromøy, begge p.t. Oslo. Vielse
i Gamle Aker kirke, Geitmyrsvn. 7d,
Oslo, kl. 15.30.

BRYLLUP
feires lørdag 24. august av Annie

Haugen, Nannestad, p.t. Oslo, og
Trond Wilhelmsen, Rælingen pr.
Lillestrøm. Vielse i Nannestad kirke.

BRYLLUP
feires lørdag 24. august av Toril

Andersen, Oslo, og Mario Crescim
beni, Italia.

Vielse i St. Halvard kirke kl.
16.00. Adr€-ss) 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.

85 AR
Aksel Jensen, Øvre Smestadvei 6,

Oslo 3, fyller 85 år 18. augu8t.

70 AR
Thorbjørn Haugen, Bygland, fylte

70 år 24. juli.
Haugen er en kjent mann i hjem

bygden. Han var meget aktiv i
Bondeungdomslaget i sin ungdom,
og han skrev også flittig i lagets blad.

Etter endt skolegang på Kristiania
off. skole for døve, begynte han som
skredderlærling i Kristiansand. Da
han var utlært, dro han hjem og
begynte eget verksted. Han har bl. a.
sydd Setesdals-bunader for menn i
bygden, men det var nok noe annet
enn han hadde lært i sin læretid,
med en mengde knapphull og lær på

buksebaken. Ved siden av dette,
drev han også som frisør, og han
har klippet håret på mange av byg
dens kjente menn.

Haugen er fremdeles åndsfrisk og
vital. Han har reist mye og opp
levd meget, så det er interes3ant å
høre hva han har å fortelle.

Med sin kone Karoline, født Dyr
stad, har han to barn, en gutt og
en pike, hvorav datteren er gift. De
har et pent hjem, som de steller godt
med. Videre har de campingplass like
i nærheten av huset, hvor Haugen
har en jobb å p3.Sse.

Vi sender våre beste hilsener til
den staute 70-åringen.

A.G.L.

70 AR
Harald Thuve, Langvikveien 18,

Oslo 2, fyller 70 år 17. august.

70 AR
Kåre Gillebo, Vetlandsveien 78b,

Oslo 6, fyller 70 år 18. august.

65 AR
Peder Ostnes, Nyhavnsbakken

10 a, Bergen, fyller 65 år 17. august.

65 AR
Elise Karlsen, Havreveien 63,

Oslo 6, fyller 65 år 2. september.

50 AR
Utrolig, men sant: «Film-sjarmø

ren» Per Medie, Bølerlia 10, Oslo 6,
runder 50 år 29. august. Han ser jo
ikke en dag eldre ut enn de 40, så
det er vanskelig å tro på det som
står i prestens bøker.

Det er naturlig å benytte anled
ningen til å fortelle litt om Pers
innsats gjennom årene. Særlig må
en da nevne hans hjertebarn, Oslo
Døves Smalfilmklubb, hvor han har.
vært formann i 14 år og nestfor
mann i de 3 siste årene. De som

H. Chr. Olsens Eftf. A.s
KRYDDERIER EN GROS

Østerdalsgt. 1 - OSLO 6
Telefon 684833 - 684834

Støtt Døvesaken!
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har hatt den glede å arbeide sammen
med Per i klubben, beundrer hans
gode egenskaper og evne til å lede
arbeidet. Han har fått kollegene i
styret til å samarbeide på en fin
måte, og dette har satt dype spor
etter seg. De trofeene som klubben
har vunnet i årene som har gått,
forteller om hans dyktighet. Men
han har ikke stukket seg fram. Han
har arbeidet i det stille, og han har
latt andre få sin rikelige del av æren
for det som er oppnådd.

Helt fra Per var ganske liten, da
han klarte å trå en trehjulssykkel,
har han vært sterkt interessert i
biler, og han var også en av de første
døve i Oslo som fikk førerkort for
bil. Han er kjent som en meget habil
bilfører, og han har kjørt mere enn
de fleste.

Per og hans sjarmerende kone,
Marit, er vidt kjent for sine uten
landsreiser, og gjennom årene har de
skaffet seg mange gode venner i
mange land. På reisene har han tatt
opp fine filmer, som de døve har
hatt gleden av å se både i forenin
gene og privat. I år har de tilbrakt
sin ferie i Jugoslavia, en kombinert
ferie- og fødselsdags-reise. Der fikk
de riktig slappe av og se seg om.
Tar vi ikke mye feil, så går det vel
ikke lenge før vi igjen får se en av
hans reisefilmer.

Når vi ng, sender vår gode venn
Per de aller hjerteligste lykkønsk
ninger i anledning de halv-hundre
årene, så er det også naturlig å ut
bringe en «kongelig» skål for fødsels
dagsbarnet. Dagen faller jo sammen
med Sonja Haraldsens og kronprins
Haralds bryllup. Det blir nok en
«kongelig» fødselsdag som Per sent
kommer til å glemme!

Karin Jensen.

lL.-t_-_D....-ØD_S__F__AL_L_iJ

THEOLINE FREDVIK

Enkefru Theoline Amalie Fredvik,
Stavanger, er død. Hun ble over 94
år gammel og har hatt et langt og
strevsomt, men rikt liv. Hun vokste
opp på den vesle fjellgarden Fidje
støl i Lyngdal, og hadde sin skole
gang på Kristiansand off. døveskole.
Senere lærte hun skreddersøm og ar
beidet i flere ål' hos Grude i Stavan
ger. Så ble hun gift med John Larsen
Fredvik, de bosatte seg i Norheim
sund, hvor de drevet småbruk og
hadde poståpneri ved siden av.
Mannen døde allerede i 40 års alde
ren, og det var et hardt slag for
Theoline, som satt igjen med fire
barn. Men hun arbeidet og slet for
seg og sine, det gode humøret og en
usvekket tro på at alt skulle gå bra,
hjalp hennom gjennom alle vanske
ligheter.

På sine eldre dager ble hun stelt
godt om av ba.rna. Det har i alle år
vært det beste forhold mellom henne
og barna, og de gjorde sitt til å gi
henne en lys alderdom. Hun fikk be
holde en bra helse høyt opp i årene,
og var lenge en flittig gjest ved døve
foreningens møter og tilstellinger.

En arbeidets adelskvinne og et fint
menneske er borte, og vi lyser fred
over hennes minne.

*
Theoline Fredvik ble gravlagt fra

Hetlandskirken under stor delta
kelse. Båren var pyntet med kran
ser, og rundt den val' det også kran
ser og blomsterbuketter, blant andre
fra barn, svigerbarn og barnebarn,
familie og venner, fra Døves menig
hetsråd, Døves forening og Døves
Hus.

Til innledning ble spillt «O Gud,
hvor stor er dog din nåde» av Bach.
Før talen sang en «I dine hendel',
fader blid». - Sokneprest Haraldseide
talte ut fra Ap. 7: «Deretter så jeg, og
se, en stor skare som ingen kan telle».

Etter talen ble sunget «O, bli hos
meg». Soknepresten la ned krans fra
barn, svigerbarn og barnebarn. «For
glem meg ei» av Bach ble spillt til
slutt, og båren ble ført til graven.
Der sang forsamlingen «Nærmere deg
min Gud» og «A tenk når en gang
samles skal».

Sokneprest Haraldseide takket på
familiens vegne for deltakelsen.

FRITHJOF SVENDSEN
Mange er de som med sorg har

mottatt det triste budskap at Frithjof
Svendsen er avgått ved døden, nær
79 år gammel. Han døde 7. juli.

Svendsen var i Larvik kommunes
tjeneste i over 40 år, og i sitt arbeid
var han meget trofast og pliktopp
fyllende. En tid var han ved krdt
verket og havnevesenet, men den
lengste perioden hadde han i vei
vesenet, hvor han var helt til han
gik!{ av med pensjon som en sprek
og rørig 70-åring.

Hans alltid blide og hyggelige ve
sen, hans vilje og evne til å gjøre et
arbeid, gjorde ham aktet og avholdt
blant svært mange, og han vil bli
savnet av alle som lærte ham å
kjenne. Vi lyser fred over hans
minne.

Frithjof Svendsen ble bisatt fra
krematoriet i Larvik under delta
kelse av familie, slekt og venner.
Sørgehøytideligheten ble innledet av
Per Sandvik, fiolin, og Albert Gilje,
orgel. De spillte «Mot kveld» av
Agathe Backer Grøndahl. Forsam
lingen sang «Leid, milje ljos».

Døveprest Bonnevie-Svendsen for
rettet ved bisettelsen. Han holdt sin
tale over ordene i Johannes' åpen
baring, 3. ka.pitel, ver.:; 8: «Jeg vet
om dine gjerninger, se, jeg har satt
foran deg en åpen dør, og ingen kan
lukke den til, for du har liten styrke,
og har dog tatt vare på mitt ord og
ikke fornektet mitt navn.»

Etter talen ble sunget «O, bli hos
meg». Musikken spillte «Stjernesan
gen» av Sibelius. Under jordfestelsen
ble sunget «Så ta da mine hender»
og båren ble senket til tonene av
«I himmelen, i himmelen», en norsk
folketone.

Østlandsposten.

HENRY GARDVIK
Henry Gårdvik døde på Mosjøen

pleiehjem søndag morgen 30. juni,
etter lang tids sykdom, 76 år gammel.
Han hadde båret sin sykdom med
stor tålmodighet.

Begravelsen fant sted på Alsta
haug kirkegård, hvor det var møtt
fram mange mennesker. Døveprest
Wetlesen holdt en vakker tale og la
ned krans fra avdødes hustru og
sønner, med takk og et siste hrvel.
Olaf Foss la krans på båren på vegne
av Helgeland Døveforening, med
takk for alt hva Gårdvik hadde
gjort for sine døve skjebnefeller.

Fred med Henry Gårdviks minne!
Olaf Foss.
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NYTT FRA FORENINGENE

Program for Østfold

40 års jubileumsfest

Østfold Døveforening
avholder

Halden Arbeiderblad-Moss Dagblad (de to
avisene eies av samme selskap), og mu ligens
Sarpsborg Arbeiderblad og Demokraten,
Fredrikstad, setter opp en pokal til fotball
kampen.

Film-opptok: Per Merlie skal filme litt av
fotballkampen og løpene på Melløs - men
mest skal han filme på festen på Støtvig
Hotell (4 filmruller).

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: Døves 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 medlemsmøte.

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 medlemsmøte.
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-

ningeIl) 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.

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

Østfold Døveforenings
jubileum

Med hilsen, for jubileumsstyret:
Erling Pettersen, formann.
Adr.: Solgløtt, Eskeviken,
1750 Halden.

I anledning Østfold Døveforenings 40 års
jubileum vil der bli avholdt en større fest
på Støtvig Hotell, Larkollen ved Moss,
14.-15. september, og styret i jubileumsåret
håper at denne festen blir vellykt med god
deltakelse fra foreningens egne medlemmer
og andre interesserte. Verten på stedet kan
motta 170 personer til overnatting, fordelt
på de 2 hotellene der (Støtvig og Røed).

Begivenhetene for dagen begynner med
idretts-arrangement på Melløs stadion
mellom Oslo Døves Sportsklubb og TrolI
hattan Dovas IK. Kl. 14.30 fotballkamp og

pausen løpskonkurranser mellom de
nevnte klubber. Entre her blir kr. 2.

Kl. 19.00 middag (på Støtvig Hotell).
Menyen: Blomkålsu ppe, kalvestek med
grønnsaker, og is til dessert (servering to
ganger) og senere kaffe. Musikk med dans
fra kl. 20-01. Overnatting og frokost søn
dag. Alt dette koster kr. 60.- pr. person.
Hvis alt går etter planen, vil festen bli filmet
av Per Merlie fra Oslo. Når det gjelder over
natting på stedene (hotellene Støtvig og
Røed), bør alle som har tenkt å bli med,
melde seg snarest ti lundertegnete. - Siste
frist for innmelding er sott til 1. september.

SISTE OM
JUBILEUMS-ARRANGEMENTET

I tillegg til annosen på annet sted i dette
nummeret, vil vi gjerne få gi en del tilleggs
opplysninger.

De som ønsker å se fotballkampen mel
lom Trollhattan Dovas Idrottsklubb og
Oslo Døves Sportsklubb på Melløs stadion
lørdag 14. september, kan ta Larkoll-bussen
fra Rutebilstasjonen kl. 14.15. (Fotballkam
pen begynner kl. 14.30.)

Etter kampen på Melløs stadion går det
buss fra Rutebilstasjonen kl. 16.10 og 17.30.

For dem som ikke ønsker å se kampen,
passer det best å ta Larkoll-bussen fra Jern
banen kl. 17.30, og den kommer til Larkollen
(Sørli) ca. kl. 18.00. Noen av vår forenings
medlemmer vil møte opp på Moss stasjon
(jernbanestasjonen) ti I nevnte tidspunkt.

nøTVfG HOTELL

på Støtvig Hotell, Larkollen, Moss,
14.-15. september

Lørdag kl. 14.30:
Fotballkamp

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

Entre kr. 2.-

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

Innmelding innen 1. september.
Flere opplysninger senere.

Lørdag kl. 19.00:
Festmiddag på Støtvig Hotell

Blomkålsuppe.
Kalvestek med grøn·nsaker
og is serveres to ganger.
Senere kaffe.

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

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.

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

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

November: Årsmøte på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.
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3/12 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
7/12 lø: Døves Sportsklubbs julebord.
8/12 sø: Døves Smalfilmklubbs årsmøte og

julebord.
10/12ti: Døves Kvinneforenings hyggeaften.
15/12 sø: Døves Bridgeklubbs årsmøte og

julebord.
31/12 ti: Døves Sportsklu bbs nyttårsfest.
Rett til forandring i programmet forbeholdes.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

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

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

Telefon: 205408.

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 i Frimurerlogen, Nedre
Vollgate 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.

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.

Program for Bergen

15/8 to: Referat fra landsmøtet i Trondhei m.
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 fra unge døves kulturdager i Finland.
Demonstrasjon av nytt lyskalleanlegg for
døve.

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: Fored rag v/ Opplysningskomiteen.
31/8 lø: Idrettsklubben har høstfest i fore

ningens lokale.
3/9 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

SOSIALSEKRETÆREN
Sosialsekretær Johan Moldekiev er på

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

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

Tirsdag kl. 12.00 til 15.00
Onsdag kl. 12.00 til1 5.00
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.

Døvestevnet i Molde
8. og 9. juni var døve samlet til stevne i

Molde, nærmere bestemt på Rauma Ung
domsskole. Det var styret i Møre og Roms
dal Døveforening som sto for arrangementet
i samarbeid med døveprest Hammer. Et
slikt stevne arrangeres en gang om året.

Til stor skuffelse viste det seg at det var
forholdsvis få som kom ti I stevnet, enda
det var kommet mange innmeldinger. Kan
skje var det det dårlige været som gjorde at
mange holdt seg hjemme. Ide to dagene si Ite
regnet ned nesten hele tiden. Først på
hjemveien fikk vi sol utover kvelden.

Etter at vi var kommet fram til Rauma
Ungdomsskole, startet vi opp med lunsj
kl. 13, før vi dro på utflukt til Sunndalsøra
kl. 14. Vi skulle få se ett av Europas største
aluminiumsverk, A/s Ardal og Sunndal Verk.

Fra Molde til Sunndalsøra er det 10 mil, og
bussen brukte 2 timer en vei. Men så var vi
framme, og en av de ansatte ved verket
viste oss rundt, mens pastor Hammer tolket
for oss. Vi fikk høre litt av hvert om verket,
som beskjeftiger tusen mann av Sunndals
øras 4.000 innbyggere. Det var et veldig
stort verk, og omvisningen var meget In
teressant. Etter at formannen hadde takket
for omvisningen, reiste vi tilbake igjen, og
vi var nok både trette og su Itne da vi kom
fram.

Vi spiste et solid aftens måltid med stor
appetitt, og etterpå samlet vi oss i peisestua
og koste oss. Formannen fortalte litt av
hvert nytt. Skjalg Iversen viste film fra
feriehjemmet «Steinhammer», som han
hadde tatt opp. Filmen var fin. Resten av
kvelden koste vi oss med prat om løst og
fast.

Etter frokosten søndag gikk vi til guds
tjeneste i Molde kirke, hvor døvepresten
prekte. Etter det fikk vi middag, senere
kaffe og kaker på ungdomsskolen, med korte
taler av formannen og døvepresten inni
mellom.

Ved 16-tiden dro vi hjemover igjen etter
et hyggelig stevne.

Neste år vil vårt stevne bli holdt i Brusdal,
på «Brusdalsheimen», som tilhører indre
misjonsselskapet i Alesund.

Lo-ness.

Fikk hørselen tilbake
da han holdt på å drukne

Fra London meldes at en bygnings
arbeider fra Liverpool, som har vært
døv og stum siden har var utsatt
for en arbeidsulykke for to år siden,
fikk både hørsel og tale igjen av
sjokket da han holdt på å drukne.

Redningsmannskaper hørte man
nen rope: «Hjelp, jeg drukner! Jeg
kan ikke svømme!» Da han seinere
ble innlagt på sykehus, hadde han
beholdt hørselen, men han hadde
igjen mistet talens bruk.

Også DU
bør abon ne re på

Ba re kr. 15.- pr. år.
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Bekransing av Helmer Moes grav

STOR INTERNASJONAL FOTO
UTSTILLING I HERNING

I forbindelse med Døves Dag, 22.
september, har Midtjydsk Døvefore
ning den fornøyelse å innby alle nor
diske døve fotoamatører til å delta
i en internasj/nal fotoutstilling, som
finner sted i dagene 20., 21. og 22.
september i Midtjydske Døves Hus,
Gamle Skolevej, Herning. Enhver
som har interesse av fotografering,
skal være hjertelig velkommen.

Enhver som vil være med i denne
konkurransen, kan delta med høyst
4 bilder i sort/hvitt, minste format
23 x 40 cm.

Deltakerne bes anmelde seg til
konkurransen senest 6. september,
til Midtjydsk Døveforening, Gl.
Skolevej 1, Herning, Danmark.

Bildene skal være Midtjydsk Dø
veforening i hende senest 13. sep
tember. Bildene skal være tatt i år.

Det vil bli delt ut en rekke fine
premier for de beste bildene.

Det er vårt ønske at mange døve
vil delta i konkurransen.

Foto- og film-festival i Arhus

og foto-utstilling i Herning

Landsmøtet i Trondheim ble inn
ledet med bekransing av Helmer
Moes grav på Lademoen kirkegård
om morgenen torsdag 11. juli. Til
tross for det tidlige tidspunktet, var
det gledelig mange som møtte fram
for å hedre den mangeårige forbunds
formannens minne.

Forbundsformann Eilif Ohna inn
ledet minnestunden med kort å nev
ne at Norske Døves Landsforbund i
forbindelse med sitt 50 års jubileum
gjerne ville minnes de tidligere for
bundsformennene. Helmer Moe
hadde gjort en stor innsats i for
bundet, som formann i en vanskelig
periode. Landets døve ville minnes

Danske Døves Foto- og Film
amatører sender de nordiske døve
sine beste hilsener og vil fortelle litt
om sitt ønske om et samarbeid, sam
tidig som de med dette innbyr til å
delta i internasjonale konkurranser
for foto og smalfilm, som finner sted

Danmark med to måneders mel-
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ham med takknemlighet for det store
arbeidet han hadde påtatt seg og den
innsats han gjorde for forbundet og
den enkelte døve. En vakker krans
ble så lagt på Helmer Moes grav,
fra Norske Døves Landsforbund.

Moes yngste sønn, Arne Moe, tak
ket på familiens vegne for den æren
som på denne måten ble vist hans
far. Familien satte stor pris på
dette, og de var takknemlig for at
Helmer Moe ikke var glemt, 'la han
blant annet, og han ville ønske
Norske Døves Landsforbund lykke
til med landsmøtet og det videre ar
beidet for landets døve.

(Foto: Lorents Ness.)

lomrom. Betingelsene for å delta føl
ger nedenfor.

I Danmark har vi to foto- og smal
filmklubber for døve, i København
og i Århus. Disse klubbene ønsker å
få et varig samarbeid med andre
klubber i Norden, som deler deres
interesse for fotografering og opptak
av smalfilm.

STOR INTERNASJONAL FOTO
OG SMALFILMFESTIVAL I
ÅRHUS

Århus Døves Foto- og Smalfilm
klubb har den glede å innby alle
nordiske døve foto- og smalfilm
interesserte til å delta i den årlige
foto- og smalfilmfestival. Festivalen
holdes i Døvestiftelsen, Langelands
gade 24, Århus.

Det konkurreres både om beste
fotografier i sort/hvitt og fargedias,
samt smalfilm i sort/hvitt ellerfarge.

En deltaker kan være med i alle
konkurransene. En deltaker kan
sende inn høyst 4 bilder i sort/hvitt,
minste format 23 x 40 cm, høyst 3
bilder i fargedias, samt enkelte smal
film.

Siste frist for anmeldelse er satt
til 2. oktober.

Bilder, fargdias og film skal sendes
til Århus Døves Foto- og Smalfilm
klub, Langelandsgade 24, Århus,
Danmark.

Bilder, dias og film vil etter be
dømmelsen bli premiert, og vi vil
ønska alle hjertelig velkommen til å
overvære dette.

*
Dersom en deltaker vil være med

i begge konkurransene (i Herning og
i Århus), kan dette ordnes ved at
en skriver til Henning H. Jørgensen,
Lundingsgade 33, 406, 8000 Århus
C, Danmark, så vil denne ordne den
nødvendige overføringen etter Her
ning-utstillingen.



Fl M: 15-meter-mesterskapet

Har du hørt om det før? - Nei,
dette er noe nytt i vår film-verden 
det finnes ikke maken blant de hø
rende heller, tror jeg. Vi er de første
som setter i gang med en slik kon
kurranseform - at det er forbudt å
bruke saksen på filmen, og at film
tittelen skal tas opp først, på samme
filmrull.

Her gjelder det å bruke hodet, å
være oppfinnsom. Det må legges en
plan for filmingen, så en klarer å
lage en sammenhengende film aven
15 meters filmrull, uten å bruke sak
sen.

Når du har lagt en plan, etter de
reglene som vi tidligere har bekjent
gjort, og skal begynne å filme, blir
det meget spennende for deg, og det

blir og'lå spennende for oss å få se
resultatet. Dine konkurrenters
filmer blir det også spennende for deg
å se og å sammenlikne med.

Det blir en stor opplevelse å se
resultatene og overvære filmfesten i
Oslo 26. oktober, hvor mesteren vil
bli utropt og premieutdelingen fore
tatt.

S.B.

1. OKTOBER
er siste frist for innsending av film

for dem som vil være med i film
konkurransen «15 meter». Som kjent,
gjelder det å ta opp den beste 8 mm
filmen på en 15 meters filmrull. Kon
kurransereglene sto i Tegn og Tale
nr. 8 (15. april).

Nærmere opplysninger kan en få
ved å skrive til klubbens sekretær,
Sven Braathen, Vetlandsveien 67a,
Oslo 6.

Alle er velkommen til å delta
konkurransen.

Oslo Døves Smaljilmklubb.

Skal blinde
spille tennis?

AfS FRAMNÆS MEK. VÆRKSTED

Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse: «Verkstedet»

SAN DEFJORD

I en helsides artikkel i bladet «Der
Spiegel» hevder ITT (International
Telephone and Telegraph Corpora
tion) at en i år 2.000 eller muligens
tidligere vil få oppleve at blinde
spiller tennis.

ITT arbeider med å framstille et
mini-radar-apparat av størrelse som
en fyrstikkeske. Ved hjelp av dette
apparatet vil blinde kunne lokalisere
gjenstander, til og med en susende
tennisball, helt nøyaktig.

I artikkelen hevdes det også at
ITT vil kunne lære døve barn å tale.
Ett av forskningsprosjektene går
nemlig ut på å komprimere lydbøl
ger.

Her er det altså tale om framtids
teknikk, ting som vi i vår teknifi
serte verden av i dag ikke makter,
men som er mulig bare på papiret.
Det er likevel ingen tvil om at slike
tekniske hjelpemidler vil komme på
markedet.

Det er ikke urimelig å tro at de
døve om 20 år går omkring med en
liten klokke i lommen, et instrument
som advarer mot enhver fare - hvis
det ikke til den tiden er oppfunnet
et middel som helt helbreder og fore
bygger døvhet.
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Redaktøren hm' gjennom årene fått litt erfaring!

som kaller pennen et musikkinstrument

Thorbjørn Sander - hvem av oss
kjenner ikke ham? Mangeårig redak
tør av Tegn og Tale, formann i Ber
gen Døveforening og faktor på
Døves Trykkeri Als, er noen av de
titlene han inntil nå har kunnet
smykke seg med. Fra nå av er det
meningen at han bare skal være re
daktør. - Bare? - Vel, det er en re
duksjon av titlene, men til gjengjeld
skal han være Norske Døves Lands
forbunds redaktør i hovedstilling.
Dette ble besluttet av landsstyret
19. mai, og landsmøtet i Trondheim
godkjente ansettelsen. Ennå er ikke
arbeidsområdet hans helt klarlagt,
men sikkert er det at han blir re
daktør for Døves Tidsskrift, som
Tegn og Tale heretter skal hete.

På en va.rm og deilig sommerdag
treffer vi vår gode venn Thorbjørn.
Han har ferie, men likevel våger vi
å ta en liten prat med ham. For en
gangs skyld kan det vel være artig
med et intervju med redaktøren i
hans eget blad.

- Hvorfor skal Tegn og Tale for
andre navn til Døves Tidsskrift?
spør vi.

- Jo, det skal jeg si deg: Det ble
vedtatt på landsmøtet, og da må det
gjøres!

- Men var du ikke selv en av for
slagsstillerne?

Han smiler i skjegget:

- Den gang jeg som liten gutt
kunne høre, var jeg meget glad i
sang og musikk Da jeg plutselig
mistet hørselen, måtte jeg jo finne
meg en erstatning for dette. Pennen
ble mitt musikkinstrument - skri
vingen ble min form for sang.

- Du nevnte at bladet kan bli
bedre - hvordan har du tenkt at det
kan gjøres?

- Bladet har vært for tørt. Det
har vært for meget av kjedelige re
ferater og klipp fra aviser. Vi må
gjøre det levende og få tak i høy
aktuelt stoff, skrevet spesielt for
Døves Tidsskrift. Særlig vil jeg legge
vekt på intervjuer og godt billed
stoff, ting som fanger interessen og
oppmerksomheten. Det er massevis
av godt stoff omkring i landet, bare
jeg kan få tak i det - mye interes
sant lesestoff både for døve og hø
rende. Dessuten håper jeg å kunne
bringe meget fyldig omtale av saker
som blir behandlet på landsstyre
og arbeidsutvalgsmøter, istedenfor
de ordknappe referatene som leserne
er vant med, og som de fleste ikke
blir særlig klokere av å lese. Men jeg
håper også at leserne blir flittigere
til å skrive. Alle som har lært å skri
ve, kan skrive til bladet. Jeg forstår
alle, og jeg skriver det om så det blir
førsteklasses norsk.Papirkurven bru
kes nesten aldri hos meg. Jeg håper
folk har lagt merke til at jeg også
har vært meget snill mot alle som
har skrevet under «Fritt ord» det
siste året. Innleggene under «Fritt
ord» er spennende lesestoff som våre
kolleger i utlandet misunner oss. 
Ja, og så håper jeg at landsstyret
bevilger meg godt fotoutstyr. Mitt
eget apparat mistet min sønn i sjøen
da vi var på Oksøya i fjor sommer,
og siden har det oppført seg svært
lunefullt.

- Det har vært snakk om at bladet
nå skal komme med 3 nummer i må
neden, men på landsmøtet nevnte
du at det kanskje likevel var best
å fortsette med 2 nummer pr. måned,
som nå. Hva er din begrunnelse for
denne «kuvendingen»?

- Hvis bladet skal komme med 3
nummer i måneden, får vi et for
holdsvis tynt blad, ikke særlig re
presentativt. Likeledes har jo lands
styret i sitt vedtak 19. mai sagt at
stillingen vil medføre en del reise
virksomhet,og skal redaktøren ut og
reise, vil det lett gå ut over den regel
messige utsendelsen av bladet. Jeg
synes bedre om et fyldig blad som
kan komme ut regelmessig, framfor
et mer slunkent blad som vil komme
ut mer uregelmessig. Døves Tids-

redaktøren

- Ideen ble unnfanget i sengen
min, som så mange andre ideer jeg
har fått. Sengen er jo nærmest det
eneste stedet hvor jeg kan tenke i
fred. Neste dag snakket jeg med
Albert Breiteig om navnet på bladet
vårt, og resultatet ble at vi sendte
inn forslaget om navneforandring.

- Hva tenkte du mere?
- Nå ja. Jeg tenkte på hvordan

jeg skulle kunne gjøre bladet bedre,
og det falt meg da inn at 'vi også
burde få et mere passende navn på
bladet. Navnet Tegn og Tale for
teller jo ikke noe som helst om hva
slags blad det er. Bladet må bli me
get bedre, og vi må få større leser
krets, men da må vi også ha et navn
på bladet som folk kan forstå.

- Du er vel glad for at du nå blir
redaktør i hovedstilling?

- Jeg vet ikke om jeg skal være
glad. Jeg har nemlig tre store kjær
ligheter - bladet vårt, Døves Tryk
keri Als og Bergen Døveforening.
Nå har jeg valgt den ene av de tre,
men jeg kan ikke få meg til å slå
opp med de to andre, så jeg kommer
nok til å fortsette som aktiv i fore
ningen min, og likeså kommer jeg
til å fortsette å slite gulvet på tryk
keriet.

- Døve er vanligvis ikke noe glad
i å skrive. Hva kan det komme av at
du liker det så godt?

medIntervj U
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Planleggingsmøte

Landsmøtet

Film fra Finland

I neste nummer begynner refera
tet fra landsmøtet i Trondheim.

De som er interessert i å låne en
film fra unge døves kulturdager i
Finland, kan skrive til forbundskon
toret (Norske Døves Landsforbund,
Møllendalsveien 17, Bergen).

Filmen har en spilletid på 20-25
minutter.

Da filmen snart skal sendes tilbake
til Finland, bør de som er interessert
skrive til forbundet i løpet av kJrt
tid.

I dagene 22. til 25. august skal
forbundsformannen, forbundssekre
tæren, de to ansatte konsulentene og
redaktøren ha møte for å diskutere
arbeidsfordeling, retningslinjer m.m.
i forbindelse med de nyopprettete
stillingene i forbundet. Deretter er
det meningen at de ansatte skal be
gynne i sine nye stillinger.

hAR/IN

Når alt sammen smaker likedan skyldes det bare

at de holder på å male taket i kjøkkenet.

- Men nå mister altså trykkeriet
sin faktor. Hvem skal overta plassen
din der?

- Det vet jeg ikke ennå. Vi har
overveid forskjellige alternativer.
Jeg tror det blir slik at trykkeriet i
en overgangsperiode må fordele fak
toransvaret på flere. Trykkeriets
styre har kraftig «hodepine», men
det kan jo hende at det vil gå bedre
enn noensinne når jeg slutter der.
En kan jo ikke se bort fra muligheten
av at de andre bare er glad for å bli
kvitt meg. Jeg har ikke bare svevd
omkring blant mine arbeidskamera
ter som en engel.

- Har du noe bestemt håp for stil
lingen som du nå skal overta?

- Jeg hai jo. bra kjennskap til det
arbeidet jeg går til. Jeg har vært i
landsforbundets tjeneste siden 1950,
da jeg ble ansatt som redaktør for
Tegn og Tale samtidig som Breiteig
ble forbundssekretær. 18 år bør ha
gitt meg en viss erfaring. Mitt håp
er at jeg i den nye stillingen vil klare
å gjøre mye mere for mine akjebne
feller. Men samtidig håper jeg også
at jeg skal få litt mere tid til å være
sammen med min familie - og til å
holde meg i form. Det påstås at
kontorrotter har stort behov for å
trimme. Men jeg kommer ikke til å
sitte på kontoret og røke sigar, og
med benapå bordet. Jeg skal arbeide!

T.G.

skrift høres jo så fint ut at folk bør
få følelsen av å holde et virkelig
tidsskrift i hånden, ikke et bla.d i
fluevektklassen. Dessuten men~r jeg
vi bør prøve å selge bladet også - i
løssalg - og da må kjøperne kjenne
at de får noe for pengene.

- Når skal navnebyttet foregå?
- Først må vi forhøre oss hos

Postverket, i tilfelle de der har noe
å innvende mot at vi skifter navn
midt i året. Gir de oss grønt lys der,
så må vi få komponert en ny forside.
Går det greit, tror jeg vi skal få ut
første nummer av Døves Tidsskrift
omkring 1. september. Men jeg vet
ikke om bladets økonomi vil tillate
noen særlig øking av sidetallet i høst.
Det blir en sak som landsforbundet
må ta. standpunkt til. Jeg bør jo
ikke kjøre på slik at jeg ruinerer min
arbeidsgiver.

- Etter vedtak på landsmøtet i
Trondheim skal alle medlemmer i
døveforeningene holde Døves Tids
skrift, med visse unntak. Hvordan
skal vi nå betale bladpengene ?

- Dette er noe som ikke sorterer
under meg, men det er naturlig at
den nye ordningen trer i kraft fra
årsskiftet. Så lenge foreningene ikke
har fått nye instrukser fra forbundet,
er det bare å fortsette å betale som
før, til kommisjonærene eller direkte
til bladets adresse. Den nye ordnin
gen kommer bare til å omfatte fore
ningsmedlemmer, og det blir da fore
ningskassererne som får ansvaret for
kontingent-innkrevingen, altså fra
årsskiftet.

- Hvordan skal de kunne finne ut
hvem som skal betale, og hvem som
skal være fritatt?

- Det blir en sak mellom forbun
det og foreningene. Foreningene bør
i løpet av høsten sette opp en ordent
lig medlemsliste, navn og adresse
på alle medlemmene, notere ektepar,
familiemedlemmer, uføre, pensjo
nister osv., og så kan jo ved leilighet
konsulentene eller forbundssekretæ
ren gå gjennom denne listen sammen
med foreningsformennene og -kas
sererne, så tenker jeg det vil gå fint.
Vi ønsker jo at også de som ikke har
råd, skal få bladet, men 15 kroner
året er jo meget billig for et blad som
kommer så ofte, og sOm er så nyttig.

- Hvor skal redaktøren ha sitt
kontor?

- Det blir på forbundskontoret,
Møllendalsveien 17 i Bergen. Fore
løpig blir det en noe provisorisk
ordning, men fra neste høst vil for
bundet få mere plass i samme etasje,
da en leieboer skal flytte ut. Da vil
vi få gode arbeidsforhold.
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Norges Døve-Id rettsforbu nd:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

Fri-idrettsserien 1968
Nye resultater er: Pål Kjellid

200 m 25.0, S. Tømmerbakke kule
10.23, Ola.f Garberg slegge 52.68,
Kjell O. Olsen 800 m 2.05.6, Arnt
Naurstad 400 m 1.03.9, Jon Stok
vik høyde 1.60 og kule 9.18, Jan
Thomassen, kule 9.22, Reidar Bren
den 1.500 m 4.06.0, Tore Christian
sen 1500 m 4.42.0, 800 m 2.10.2 og
400 m 55.5.

Men nå venter vi at det kommer
et skred med nye resultater, for vi
får jo i neste måned en landskamp
mot Vest-Tyskland, og den som vil
være med på laget der, må nok vise
hva han duger til for å bli uttatt!

1. BERGEN
1. KjeilO. Olsen 800 m 2.05.6 656
2. KjeilO. Olsen 1500 m 4.23.7 633
3. Kjell Fiskergård høyde ult. . 566
4. Kjell Fiskergård tresteg 11.96 564
5. Pål Kjellid 200 m 25.0 556
6. Kjell O. Olsen lengde u/to 2.90 537
7. Alfinn Nordøy lengde ult. 2.89 531
8. Kjell Fiskergård lengde ult. 2.89 .. 531
9. Svein Tømmerbakke diskos 31.22 . 501

10. Asle Karlsen høyde ult. 1.40 ..... 480
11. Svein Tømmerbakke kule 10.23 .. 477
12. Hans E. Tofte lengde u/to 2.76 451
13. Pål Kjellid lengde ult. 2.75 445
14. KjeilO. Olsen kule 9.72 439
15. Kjell Fiskergård 100 m 12.9 408
16. Gotthard Langeland I. ult. 2.66 389
17. Bjarne Tømmerbakke I. ult. 2.63 . 370
18. Hans E. Tofte h. ult. 1.31 366
19. Svein Tømmerbakke h. ult. 1.31 .. 366
20. Kjell Fiskergård lengde 4.97 363

9.629

2. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg slegge 52.68 840
2. Olaf Garberg ku le 11.82 587
3. Geir Jensen høyde ult. 1.42 505
4. Jon Sto kvi k høyde 1.60 493
5. Olav Moen lengde ult. 2.81 481
6. Geir Jensen lengde ult. 2.74 439
7. R. Jakobsen lengde ult. 2.74 439
8. Jon Stokvik lengde ult. 2.69 408
9. Jan Tomassen kule 9.22 402

10.JonStokvikkule9.18 399
11. Jon Stokvik høyde ult. 1.32 379
12. Arnt Naurstad lengde ult. 2.61 358
13. Arnt Nau rstad 400 m 1.03.9 318
14. Ingolf Rønning høyde u/t.1.27 314
15. Kristen Elvebakk høyde u/to 1.27 . 314
16. Torfinn Trondsen lengde ult. 2.50. 289
17. Ingolf Rønning lengde u/to 2.50 289
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18. Kristen Elvebakk lengde u/to 2.44 . 250
19. Reidar Jakobsen høyde u/to 1.22 .. 248
20. Olav Moen høyde u/to 1.22 . . . . . .. 248

8.000

3. OSLO 1.
1. Reidar Brenden 1500 m 4.06.0 .... 767
2. Per Chr. Larsen lengde u/to 3.02 .. 609
3. Tore Christiansen 800 m 2.10.2 586
4. Tore Christiansen 400 m 55.5 584
5. Tore Christiansen 1500 m 4.42.9 .. 507
6. Tore Christiansen 100 m 12.4 501
7. Tore Christiansen spyd 40.42 499
8. Tore Christiansen 200 m 25.7 499
9. Gunnar Kvitvær høyde u/to 1.40 .. 480

10. Gunnar Kvitvær lengde ult. 2.78 . 463
11. Per Chr. Larsen høyde u/to 1.34 .. 404
12. Reidar Brenden høyde u/to 1.1 5 155

6.054

4. OSLO 2.
1. Tor Hammerborg lengde u/to 2.83. 494
2. Tor Hammerborg høyde u/to 1.37 . 442
3. Broder Gundersen høyde ult. 1.31 366
4. Terje Karlsen lengde u/to 2.60 351
5. Viggo Elvenes lengde u/to 2.57 333
6. Broder Gundersen lengde ult. 2.54 314
7. Vidar Gran lengde u/to 2.53 307
8. Harald Angeltvedt lengde u/to 2.53 307
9. Asbjørn Lauritsen lengde ult. 2.50. 289

10. Terje Karlsen høyde u/to 1.25 288
11. Terje Lund lengde ult. 2.47 270
12. Øivind Strand lengde ult. 2.43 244
13. Rolf Johansen lengde u/to 2.37 205
14. Erling Eriksen lengde ult. 2.33 179
15. Ole J. Sigvartsen lengde u/to 2.30 . 160
16. Egi I Haugen lengde ult. 2.26 133
17. Rolf Smenes lengde u/to 2.25 127

4.809

5. 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 Gaustad høyde ult. 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 u/to 2.39 .. 218
8. Erik O. Johansen høyde u/t.1.16 .. 168
9. Torstein Bernås høyde u/to 1.15 ... 155

3.190

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

SISTE NYTT

Landskamp mot Vest-Tysk
land i Kiel 21. september!

Idet vi legger siste hånd på sports
stoffet til «Tegn og Tale» får vi den
hyggelige melding fra forbundssekre-

tær Haukedalen at det likevel er
lykkes forbundet å få i stand en
landskamp i fri-idrett mot Vest
Tyskland, etter iherdig arbeid fra
forbundsformann Tendens side.
Dette er jo gledelig, da vi i året før
verdenslekene i Jugoslavia trenger
så sårt til den konkurransetrening
det er mulig å få i vår ellers så fat
tige konkurransesesong. Vi får her
en utmerket anledning til å trekke
sammenlikning med de tyske døve
idrettsmenn om hvordan vi står
rustet til deltakelsen i verdens
idrettslekene neste år.

Vi vil rette en inntrengende hen
stilling til våre fri-idrettsmenn om å
delta i flest mulige konkurranser
med hørende i tiden framover, slik
at vi kan få et riktig slagkraftig lag
å stille opp med mot Vest-Tyskland
21. september.

Vi skal senere komme tilbake til
landskampens øvelser og lagoppstil
lingen.

Red.

Nordisk serie iS-kamp 1968

Vi minner om den nordiske serien
i 5-kamp, hvor resultatene skal være
oppnådd i tiden 1. mai - 31. oktober.

5-kampen omfatter følgende øvel
ser, og i denne rekkefølgen: Lengde,
spyd, 200 m, diskos og 1500 m.

Vi ber lagene om å prøve å få
flest mulig av sine aktive idretts
gutter til å delta i 5-kamp, så NDI
kan sende mange resultater til denne
nordiske serie.

Alle resultater må være sendt til
undertegnede senest innen 5. novem
ber 1968.

Norges Døve-Idrettsforbund,
A. Haukedalen, sekretær.

SKOLEIDRETT
FRI-IDRETT pA SKADALEN
SKOLE

Døves Sportsklubb arrangerte lør
dag 15. juni en fri-idrettsdag på
Frogner stadion i OSlO, for Skådalen
døveskole. Meningen var at også Ila
skulle ha vært med, men de meldte
dessverre forfall på grunn aven
skoletur.

Alle pikene og guttene på Skå
dalen var med, unntatt 1. klasse og
8. klasse, som nettopp hadde hatt
konfirmasjon og Danmark-tur, og
som nå var på vei hjemover til som-



84 p.
83 »
55 »

84 p.
82 »
80 »
75 »

merferie før de i august samles igjen
på Alm skole.

Øvelsene var 60 meter løp, lengde
hopp med fart, og kast med stor ball.
Mange av barna har gode anlegg for
idrett, men det mangler ennå meget
på teknikken hos de fleste. Det er
nødvendig å trene på start i groper,
tilpassing av fart og sats i lengde
hopp, og kaste-teknikk med ball.
Når øvelsene utføres riktig, vil re
resultatene også bli meget bedre.

Premieutdelingen fant sted på
Skådalen skole mandag 17. juni kl.
18-19. Døves Sportsklubb som ar
rangerte både konkurransene og
premieutdelingen, fortjener stor takk
for sitt gode initiativ. Takken rettes
personlig til formannen Tore Chris
tiansen, Jarle Lid og Ola Svare, og
til formannen i Norges Døve-Idretts
forbund, Frithjof M. Tenden, som
alle var med på opplegget og gjen
nomføringen av det hele.

A.Aa.

Resu Itater :

1953 - Gutter:
1. Finn Storø 197 p.
1954 - jenter:
1. Marion Moberg 152 p.
2. Solveig Heinonen 137»

1954 - Gutter:
1. jan E. Iversen 252 p.
2. Bjørn Stensvoll 184»
3. Olav letterud 129»
4. Per Tveitnes 102»
1955 - jenter:
1. Berit Ols nes 159»
1955 - Gutter:
1. Per Sørensen 145 p.
2. Roar jespersen 142»
3. Odd Fløistad .

1956 - jenter:
1. Kari Opdahl 197 p.
2. Inger Kristiansen 167»
3. Hanne Berge 151 »
4. Anne Undheim 133»
5. Grete Røraas .
1956 - Gutter:
1. Torkel Hoff 198 p.
2. Tore Flidh 171 »
3. O lav Håvestad 167»
4. Svein Birkeland 163»
5. Bjørn Ross land 105»
1957 - jenter:
1. Kate jensen 149 p.
2. jane Harlem 115»

1957 - Gutter:
1. Per Pedersen 175 p.
2. Egil Martinussen 110»
3. Svein Fredriksen 84»
4. Fred Eidevik .
1958 - jenter:
1. Helle Hammerlund 148 p.
1958 - Gutter:
1. Svein Aasen 214 p.
2. Geir Brodal 131 »
3. Egil Aaserud 129»
1959 - jenter:
1. Elin Nylund 184 p.
1960 - jenter:
1. Toini Birkeland 174 p.

T. C.

SKADALEN SLO EIDSBERG 3 - 2
I FOTBALL-CUPEN

Hele Skådalen skole, alle elevene
og lærerne, fulgte sitt lag til Mysen
onsdag 5. juni, da semifinalen i
Østlands-cupen i fotball for spesial
skolene skulle spilles. Det ble en fin
skoletur, med fotballkamp, besøk
på Diskerud gård, hvor vi fikk se
mange hester, foler, ponnier, rev og
mink, og sist, men ikke minst en
stor, snill Sankt Bernhardshund
med 8 små valper! Spør om vi koste
oss, alle sammen!

Det var en meget varm dag med
sol, og spillerne hadde en hard tørn
i de to omgangene. Østfold er et
fryktet fotball-fylke, og det var stor
spenning både før og under kampen.
Lagene viste seg å være nokså jevn
sterke. Eidsberg hadde en meget
farlig angreps-spiller i Arild Trin
borg, og flere ganger så det temmelig
månelyst ut foran Skådalens mål.
Likevel ble det Skådalen som først
scoret mål.

Eidsberg hadde en kjempesjanse
til mål like før pausen, da et skudd
gikk i overliggeren, returballen i
sidestolpen, og det tredje skuddet
like utenfor! Da var det nok mange
fra Skådalen som mente at Eidsberg
hadde fortjent å få mål.

I annen omgang scoret begge la
gene 2 ganger hver, og sluttresulta
tet ble altså 3-2 til Skådalen, etter
at Skådalen hadde ledet 1-0 ved
pause.

Skådalen har tidligere spillt uav
gjort mot Torshov to ganger, og nå
skulle det ha vært en finalekamp for
å få avgjort hvem som er best av
Skådalen og Torshov. Men på grunn
av skolereiser de siste ukene før
sommerferien, var det ikke mulig å
få arrangert finalekampen. Skådalen
og Torshov står derfor begge to som
vinnere av Østlands-cupen i fotbail
for spesialskolene 1967/68.

Skådalens lag: Bjørn Stensvoll,
Per-Leif Pedersen, Svein Birkeland,
Torkel Hoff. Per Tveitnes, Harald
Håverstad, Finn B. Storø, Kåre
Nerås, Jan Iversen, Svein Mikaelsen
og Kåre Egeland. - Reserver: Bjørn
Rossland og Tore Flidh.

Eidsberg lag: Rune Johnsen, Robert
Heier, Arne Johansen, Odd Olsen,
Roman Czerniakovski, Bo Aas,
Tommy P. R. Albertsen, Ottar L.
Johansen, Terje Lilleng, Johnny
Lilleng og Arild Trinborg.

A.Aa.
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TRENINGSSTEVNE
Det skulle vært skyting over 300

m, men da det ble vanskelig å få tak
i anvisere, måtte vi skyte over 100 m,
og vi selv byttet om å anvise. Selv
sagt var det litt skuffende at det
ikke ble skyting på 300 m, men
skytterne tok alt med godt humør,
og stevnet gikk greit unna.

Men denne gang opplevde vi at
flere av skytterne skjøt på feil skive.
Det var mange skiver i bruk, og de
skiver vi skjøt på, sto like inntil de
skiver som hørende skyttere be
nyttet.

Noen av våre skyttere hadde kluss
med geværene sine. Et godt råd her
er at alle skyttere før starten nøye
kontrollerer sitt gevær og påser at
alt er i orden. Til høsten blir det
flere skytinger over 300 m, når ba
nene fra september også blir åpne
om søndagene.

Resultatene ble:
15 skudd i 3 stillinger:
Kl. 2 og 3:

1. Age Pedersen 132 p.
2. Einar Walbækken 126 »
3. Odd Landehagen 123 »
4. Anders Haukedalen 121 »

Kl. 1:
1. Kjell Snorre Nysted 136 p.
2. Omar Martinsen 115 »
3. Nils Vikene 86»

Grunnlaget - 3 skudd stå., 3 kn. og
4 ligg.:
Kl. 2 og 3:

1. Anders Haukedalen
2. Age Pedersen .
3. Einar Walbækken .
4. Odd Landehagen .

Kl. 1:
1. Omar Martinsen .
2. Kjell Snorre Nysted .
3. Nils Vikene .

BERGEN

Bergens gode Kjell O. Olsen deltok
i et stevne i Alesund 15. juni, ar
rangert av Alesund Idrettslag (Ale
sundlekene), på Aksla stadion, og
satte ny pers. rek. på 800 m med
tiden 2.05.6. Det er moro å følge
Kjell, som fra stevne til stevne viser
god framgang, noe som sier oss at
dette er en gutt som tar treningen
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alvorlig og som sikkert vil vise ytter
ligere framgang. En landslagsplass
og Jugoslavia-reise vinker i det
fjerne, Kjell!

Ved seriestevne på Skansemyren
4. juli, deltok Pål Kjellid på 200 m
og fikk tiden 25.0, mens Svein
Tømmerbakke kastet 10.23 i kule.
For begge var det den første uten
dørs konkurransen.

TRONDHEIM

Olaf Gm'berg har igjen forbedret
sitt sleggeresultat ved et stevne på
Stadion, arrangert av Rapp, torsdag
27. juni, og han fikk resultatet 52.68.
Han synes å bli sterk i år, Olaf, og
vi håper på ny personlig rekord for
ham denne sesong.

Onsdag 3. juli arrangerte Døves
Idrettslag et lagseriestevne på Ler
kendal, med god deltakelse. Været
var veldig varmt, hele 25 grader, og
banen var svært tørr. Arnt Naurstad
deltok på 400 m og fikk tiden 63.9
uten piggsko. Jon Stokvik hoppet
1.60 i høyde og kastet 9.18 i kule.
Jan Tomassen stillte også opp i kule
og nådde 9.22 som beste resultat.

K. Jakola.

O SLO

Ved KM i 5-kamp, på Frogner
Stadion, 28. mai, deltok Tore Christi
ansen med bra resultater, tross liten
trening. Han oppnådde denne gang
2.255 poeng. (Pers. rek. er 2.570.)
Resultatene ble: Lengde 5.27, spyd
40.52, 200 m 25.7, diskos 24.50,
1500 m 4.47.6.

7. juni, «Fredagstreff» på Frogner
Stadion. I strålende vær løp Tore
100 m på 12.4, tross han hadde del
tatt i 5 km kappgang dagen før.

21. juni: Fredagstreff på Forgner.
Bare Tore Christiansen stillte opp av
de døve, og han løp 1500 m på 4.42.9.

3. juli: Tore forsøkte seg på 800 m
og fikk tiden 2.10.2.

5. juli: Utvidet treningsstevne på
Frogner. Endelig kunne Reidar
Brenden prøve seg på 1500 m, og
han ble fornøyd med tiden 4.06.0.
Tore løp 400 m på 55.5, helt uan
strengt.

Oppmann.
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Innbydelse
I forbindelse med Østfold Døve

forenings 40 års jubileum lørdag 14.
september, vil det bli arrangert et
fri-idrettsstevne og en fotballkamp
på Melløs Stadion, Moss, mellom et
lag fra Trollhattan, Sverige, og
Døves Sportsklubb, Oslo. Fotball
kampen begynner kl. 15 (3).

Til det innlagte fri-idrettsstevnet
startes der i følgende øvelser: Høyde,
200 m løp og 3000 m kappgang for
senior og junior.

Innmelding sendes Oslo Døves
Sportsklubb, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1,
innen 1. september.

Oslo Døves Sportsldubb.

OBS! Festinnmelding til Østfold
Døveforenings 40 års jubileum har
klubben ingen ting å gjøre med.

HANS LI E, Bergen
- en konkurransemann
av de sjeldne

Når vi skal skrive litt om Hans
Lie, så er det ikke fordi vi i årene
framover venter oss de store ting av
ham innen konkurranseidretten, for
dessverre har Hans Lie allerede pas
sert sine beste år som idrettsmann
og starter i dag i kl. D. Men det som
særpreger Hans Lie er at han er en
konkurransemann av Guds nåde, og
som sådan er han et lysende eksem
pel for andre døve idrettsmenn!

På bildet over disse linjene finner
vi Hans Lie i en noe uvant konkur
ransegren, for det er jo i slalåm- og

OSLO DØVES SPORTSKLUBB
arrangerer

((Sommerfest})

i Døveforeningens lokaler
lørdag 31. august kl. 19 (7)

Program og underholdning:
Skyting - Pilkast - Leik

01 og mineralvann fås kjøpt.
Mat og kaffe fås kjøpt.

Alle er velkommen! Entre kr. 5.-

utforløypa Hans har feiret sine
største triumfer. Hvor mange me
daljer han har samlet seg i årenes
løp, vet vi ikke, men sikkert er det
at Hans har en premiesamling som
få kan oppvise maken til! For når
Hans Lie deltar i en eller annen
konkurranse, så finner vi alltid hans
navn i toppen av premielisten. Han
er en av dem som alltid satser på å
yte sitt beste og derfor når han også
resultater som det står respekt av.

Når vi tar for oss de resultater
Hans Lie har oppnådd på etter
vinteren, så forteller det mere enn
ord hvilken konkurransemann han
er. På 10 starter ble det 5 første-,
2 andre- og 3 tredjepremier i kl. D,
og stort bedre kan det ikke gjøres i
en konkurransegren som slalåm og
utfor, hvor uhell så lett kan spille
en et puss.

I Eikjedalen vant han slalåm.
I Høyanger ble det førsteplass i stor
slalåm. Ved Vestlandsmesterskapet
på Voss vant Hans Lie både slalåm
og storslalåm. I Laksevåg ble det
en ny førsteplass, bare 2/10 etter
vinneren i kl. A og i Blåveisrennet
på Stabekk ble det en 3. plass i
slalåm. Han deltok også i Fimbul
rennet på Vikafjellet ved Voss og
ble her nr. 2 i slalåm og nr. 3 i stor
slalåm og kombinert, for så å ta 2.
premie i Blomstringsrennet på Odda.

Så snart Hans Lie hadde satt sine
ski på loftet, fant vi ham som del
taker ved Døvemesterskapet i ter
rengløp, hvor han også leverte en
fin innsats!

For øvrig er Hans Lie en tvers
igjennom kjekk kar, som det er en
fornøyelse å kjenne, og han er en
god representant for nor3k døve
idrett både i og utenfor løypa.

STOFF TIL SPORTSSPALTEN
må være redaktøren ihende innen den 1.

og den 15. hver måned.



A.s Ranheim Papirfabrik

EIVIN KANTUN
RADIO - TV OG ELEKTRISK
FORRETNING
SYKKEL- OG SPORTSFORRETNING

LØDINGEN
Telefon 55 - Boks 145

A. C. SMITH & CO. AfS
Ingeniører

Tlf. 250854 - Stansevn. 4
OSL09

Tromsø Sparebank
ALLTID TIL TJENESTE

BYGGEARTIKLER OG JERN
CASPAR STORMSVEI 12 - OSLO 6

Telefon 670790

Benytt

Halse og Harkmark Sparebank
MANDAL

Banken like ved postkontoret

L:=A::LUN A
S

Andresen & Halvorsen Afs
MURMESTER & ENTREPRENØR

Bernh. Getzgt. 3 - Oslo 1
Tlf. 206601 - 206701

H. Klein A.s
O. Trygv. gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

Vinghøgs mek. verksted A.s
DREINING

SVEISNING
JERNKONSTRUKSJONER

NESBRYGGEN - Nøtterøy - Telefon 20711

Alfred Øhlckers & Co.
Etablert 1866

«SUNPEARL» hermetisk frukt
Telegramadr. : «Knut» - Tlf. 6091 77
SMESTAD - Oslo 3

~
Helmer Staubo & Co.

Haakon VlI's gt. 1

OSLO

Westad og Smeby
Eidsvoll Verk

Kolonial - Stentøy
Manufaktur - Bygningsartikler

Stål og Tau A.s
TØNSBERG

Fabrikker:
Tønsberg Reperbane - Mandal Stål

Stavanger Traadstiftfabrik

Besøk

}ernbanekafeen
EGERSUND - Telefon 91 359

Tolgen Meieri

TOLGA

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.
SKIPSREDERI

Haakon VII's gate 1, OSLO
Postboks 1577



WALLEM & CO. AfS

Slottsgt. 3

BERGEN

SKIPSREDERI

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

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

CAFtk
p~'I;"'en

Schwebs & Roalsø A.s Jonas Jørstad Bokhandel
FARGEHANDEL

Telefon 81 518

Hillevågsvn. 74 - 76 - Telefon 26094
STAVANGER BRYNE

Olav Line
TEIKNEKONTOR 
BYGGJEFORRETNING
Sentral bord 81 035
BRYNE

O. WIIG
FARVEHANDEL

Telefon 51744
MOLDE

Lindås - Masfjord
Gjensidige Branntrygdelag

Post: 5183 Hope i Nordhord land
Telefon: Kvingo 34

Skipa: 1856

Trygdeområde: Hordaland, Sogn og Fjordane (ylker

. SAND SPAREBANK
Forvaltningskopito/16 mill. kr.
Egne (onds ....•. 1,3 -»-

Branntrygdar hus og lausøyre ti I sers rimeleg premi.
Notbruk og fiskereidskap på land og under fart. Lystbåt
trygding. Nyverdi/fullverditrygding på bygningar. I sam
arbeid med SAMTRYGD. Systemtrygding og ymse slag
skadetrygdingar som trengst i bygdene, også bil-og traktor
trygding.

Telefon 51 107

4230 SAND i Ryfylke

Brødr. Søyland AfS
BRY N E

Karmsund Verft og Mek. Verksted
HAUGESUND

Telefoner 37220 - 37 238

Spjelkavik Sementvarefabrikk

CHRISTIAN 'HAALAND Telefon 39291

HAUGESUND SPJELKAVIK
LINJESKIP - KJØLESKIP - TANKSKIl"

Døves Trykkeri A.s - Bergen


