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STATSBUDSJETTET FOR 1970:

1.5 mill. kroner til yrkesskolen!
I forrige nummer oppgav vi noen tall fra Kirke- og undervisningsdepar
tementets budsjett for 1970, bevilgningene til spesialskolene, og kommen
tarer fra kirke- og undervisningskomiteen. Hva som ytterligere skjuler
seg bak tallene, har byråsjef Bore gitt opplysninger om til bladet «Spe
sialpedagogikk».

Til Bergen off. skole for døve, undervisningsbygning og internatavdeling
ved yrkesskolen for døve og tunghørte, er ført opp kr. 1.500.000. Dette
betyr at arbeidene ved den nye skolen endelig kan komme i gang for
alvor, og det er grunn til å tro at en vil sette i gang for fullt om et halvt
års tid. Dermed skulle det også være klart at denne skolen, som det har
vært så mange forviklinger omkring, vil bli en realitet om ikke så lenge,
og vi vil få en felles yrkesskole for døve og tunghørte jenter og gutter.
Dette vil bli den første skolen for døve som er bygd for sitt formål her
i landet. Når den står ferdig, vil det ha gått mer enn 145 år siden den
første døveskolen kom i gang. I alle disse årene har all undervisning for
døve foregått i bygninger som har vært reist til andre formål. Sannelig
vil det bli grunn til å sette kryss i taket!

At staten nå definitivt har bestemt seg for at de døve skal få tilfreds
stillende og tidsmessige undervisnings-tilbud, får en ytterligere bekreftet:
Det er ført opp bevilgninger både med sikte på reising av helt nye skole
bygninger ved Skådalen døveskole, og til bygging aven helt ny barne
skole for døve på Vestlandet. Disse skolene skal begge omfatte observa
sjonsavdeling, førskoleavdeling, barne- og ungdomstrinn. (Tilsvarende
nybygg vil også komme i Trondheim.) Gledelig nytt! En kan fristes til å
benytte karakteristikken g,jennornhrudd for kulturstaten. - At det også
må komme noe i Tromsø, er klart.

Men alt dette haster. Mange mennesker venter. Det er mennesker som
har det svært vanskelig. Langt på vei er det Stortingets bevilgninger og
den departementale planlegging og prioritering som er avgjørende for
mange uheldig stillte barns framtid. Bevilgningene til nybygg i 1970 er
på 1.8 mill. kroner, For de kommende årene vil det være behov for en
kraftig økning - virkelige krafttak - slik at byggeperioden kan bli for
holdsvis kort. Planleggingen er kommet så langt at utbyggingen bør skje
i raskt tempo.

Vi kan gjerne si oss meget tilfreds med de aspektene som åpner seg i for
bindelse med 1970-budsjettet. Vi kan bare ikke fri oss fra en viss frykt
for at de kommende årenes budsjetter vil bli mindre oppmuntrende.
I alle fall vil de bli imøtesett med usedvanlig stor interesse og spenning.

Th. S.
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SOSIALDEPARTEMENTETS BUDSJETT:

Økt innsats for de
funksjonshemmete bebudes
Kr. 310.000 til praktisk døvesaks-arbeid ved Norske Døves Landsforbund

Gabriel Scott.

Jeg ser en ødemark, en hedestrimmel,
som heller langsomt mot det blygrå hav.
Den favnes av den dunkle aftenhimmel,
hvor skyens roser blomstrer stille av.
En vinrød skumring svøper jorden inn,
alt glimter duggen i eikadens spinn ...
Et stort og dystert mulm tar sletten fangen
der dagens siste time er forgangen.

Men hist, hvor land og himmel satte møtet
innunder aftenskyens purpurrand,
der smyger seg en sti dypt inn i ødet,
og henad stien går en ensom mann.
Han vandrer rolig frem med stille skritt,
han ser seg grundig om og stanser tidt
- en varsom grubler, som går rundt og sanker
hva stjernenatten skjenker ham av tanker.

Stortingets sosialkomite har i sin
budsjett-innstilling en del kommen
tarer. Først viser komiteen til lang
tidsbudsjettet, hvor det bl.a. heter:

«Budsjettet forutsetter en betyde
lig øking av innsatsen for de funk
sjonshemmete. Dette gjelder både
velferds-tiltak og tiltak av helse
messig karakter.» - Komiteens fler
tall finner likevel at de bevilgningene
som er antydet i langtidsbudsjettet
er for små, og må økes.

Om budsjettet for 1970 uttaler
komiteen om de funksjonshemmete:

Det må være en forpliktende poli
tisk målsetting å legge til rette en
åpning av samfunnet for de funk
sjonshemmete. Dette krever en for
sterket innsats på et bredt felt i
planlegging og utbygging. Flertallet
kan ikke se at det foreliggende bud
sjett gir grunnlag for en slik nød
vendig opptrapping av statens virk
somhet. Flertallet ser det som vesent
lig at Rådet for funksjonshemmete
får en betydelig sterkere administra
tiv støtte i sitt arbeid. Flertallet me
ner også at statens bevilgninger til
aktivitets-fremmende tiltak og ut
bygging av velferd for de funksjons
hemmete er for sparsomme.

Komiteens flertall finner Regje
ringens budsjettforslag under kap.
776, Særlige tiltak for funksjonshem
mede, altfor lavt, og foreslår en øking
under de forskjellige postene med
til sammen kr. 8.855.000. Det all
menne ønsket om en integrering av
de funksjonshemmete i samfunnet,
nødvendiggjør en økt innsats med
realistiske påplussinger ut fra en
nøktern vurdering av hva som er
mulig på bakgrunn av det utgangs
punktet en har i dag. Blant annet
foreslås økt administrasjons-tilskott
til funksjonshemmetes organisasjo
ner med 2mill. kroner. En forutsetter
at Rådet for funksjonshemmete blir
det organet som foretar den endelige
fordelingen av midlene.
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En rekke av de organisasjonene
som får bevilgninger under dette
kapitlet, er sterkt interessert i en
videre utbygging av sin konsulent
tjeneste. Mindretallet finner det rik
tig med en økt innsats på dette om
rådet. Så snart Rådet for funksjons
hemmete, som har disse spørsmålene
til behandling, har gitt uttrykk for
sitt syn og trukket opp retnings
linjene, bør det gis bevilgninger til
slik konsulent-tjeneste i et omfang
som kan anses tilfredsstillende.

Hovedpost 70, Velferds- og trivSels
tiltak for funksjonshemmete, øker
etter proposisjonens forslag fra kr.
2.500.000 i 1969, til kr. 3.500.000 i
1970. - Bevilgningene forutsettes be
nyttet som stimulerings-tilskott til
frivillige organisasjoner, med særlig

sikte på konkrete tiltak, hvor hoved
vekten legges på prosjekter som ska
per varige verdier og som prøver nye
veier i arbeidet for større grupper av
funksjonshemmete.

Komiteens flertall mener at Rådet
for funksjonshemmete må spille en
sentral rolle i arbeidet for de funk
sjonshemmete. Om Rådet skal spille
en slik rolle, må organet få en rask
utbygging, slik at det kan bli et
aktivt instrument i bestrebelsene for
å oppnå en integrering for de funk
sjonshemmete i samfunnet.

Mindretallet uttaler at det må
være en selvfølgelig forutsetning at
Rådet til enhver tid får de midlene
stillt til disposisjon som er nødven
dig for et effektivt arbeid.
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SKJØRTEKANTEN GAR I BØLGER

Praktisk døvesaksarbeid m.v.
På Sosialdepartementets budsjett for 1970 er oppført (tallene for 1969

i parentes):
Arbeidet blant døve og blinde

Gudstjenester i Bergen
25/1 sø: Kl. 11.00 i Døvekirken.
8/2 sø: Kl. 11.00 i Døvekirken.
22/2 sø: Kl. 11.00 i Døvekirken.

Menighetsrådet i Oslo

Dømt til døden

Følgende er valgt som nytt me
nighetsråd i Døves menighet, Oslo,
for perioden 1/1 1970 til 31/12 1973:

Mari Andersen, formann. Døve
kapellan Torodd Evjen Olsen, sekre
tær. Gunnar Vatn, kasserer. Med
lemmer:. Odd-Inge Schrøder, Helga
Rogstad og Adriana (Jeanne) Meh
lum.

Varamenn : Nora Edwardsen, Edel
Herlofson, Astrid øvergaard, Liv
Schrøder og Magnhild Handberg

FRELSESARMEEN

Hos oss er dødsstraffen for lengst
avskaffet, men f.eks. i Sovjetunionen
er det fremdeles dødsstraff.

I den sovjetiskelandsbyenSochum
ved Svartehavs-kysten har en rett
dømt en nitten år gammel gutt til
døden ved skyting. Sammen med
fire andre ungdommer hadde han
overfalt to døve. Den ene av de døve
ble så hardt skadd at han døde av
det. Anføreren for overfallet fikk
altså dødsstraff, mens de fire andre
overfallsmennene ble dømt til feng
selsstraffer.

Dette kunne en for en tid siden
lese i dagspressen.

REISERUTER

OSLO DISTRIKT

Hyggemøter
Vi hilser alle døve hjertelig velkommen til
våre hyggemøter i Jacob Aallsgate 12, Oslo
3, følgende dager:
15/1, torsdag, kl. 19.30.
29/1, torsdag, kl. 19.30.
12/2, torsdag, kl. 19.30.
26/2, torsdag, kl. 19.30.
12/3, torsdag. kl. 19.30.
26/3, skjærtorsdag, påskemøte kl. 18.00.
5/4. torsdag, kl. 19.30
23/4, torsdag, kl. 19.30.
7/5. Kristi himmelfartsdag, kl. 18.00.
21/5, torsdag, kl. 19.30.
4/6, torsdag, kl. 19.30.
18/6, torsdag. kl. 19.30:

225.000
50.000
30.000

5.000
310.000

AKK. DEN MOTEN ....
Kjolelengdens variasjoner fra
og med 1910

tabellen en gjennomsnittslengde. For
naturligvis har det alltid vært så
motebevisste kvinner at de gjorde
de korte kjolene kortere og de lange
lengre. For tiden er moten altså
kort. Hvor kort? Ja, mellom 2 og 6
cm over kneet, til dels enda kortere.
Den korte moten synes fortsatt å ha
høysesong, selv om enkelte idag
kjemper for maxi-moten.

ves utgifter til personlig tolke-assi
stanse. Under henvising til den ad
gang døve har, ved legitimasjon av
årlige utgifter i samband med døv
heten på mer enn 10% av folketryg
dens grunnpensjon, til å søke om
grunnstønad til kompensasjon av
slike utgifter (herunder tolkeutgif
ter) fører departementet opp kr.
50.000 til tolketjeneste for grupper
av døve (kurser, foredrag og stevner)
samt til fortsatt tolkeutdanning og
korreksjonskurs for tolker.

3. Tekniske hjelpemidler: Til lys
kalle-anlegg for døves boliger fore
slås bevilget samme beløp som i
1969, kr. 30.000.

4. Døves Trykkeri Als, Bergen:
Til delvis dekking av utgiftene til
ekstra-undervisning til døve lærlin
ger ved Døves Trykkeri Als, er det
i hvert av årene 1967, 1968 og 1969
bevilget kr. 5.000. Samme beløp
foreslås bevilget i 1970.

Etter første verdenskrig begynte
skjørtelengden å bevege seg. Det
begynte med sirlig bølgende kjoler,
nølende mellom lengre eller kortere.
Til slutt ble det kortere. Linjen på
tegningen gjengir alle variasjoner
som kjolelengden har gjennomgått
innen den nådde sin nåværende
lengde (kort-kort). Da denne ikke
kan brukes av alle kvinner, gjengir

Departementet har følgende be
merkninger til disse postene:

1. Alminnelig opplysnings- og so
sialtjeneste: Norske Døves Landsfor
bund har søkt om en forhøyelse av
bevilgningen, under henvising til ut
videlse av forbundets konsulent
ordning for døve. Som nevnt i be
merkningene under post 71, Konsu
lentordning, viL avgjørelsen av
spørsmålet om de frivillige organisa
sjonenes konsulentordninger utstå
inntil saken har vært behandlet av
henholdsvis Rådet for funksjons
hemmete og det interdepartementale
utvalget. Den foreslåtte bevilgnin
gen dekker utgiftene til den nåvæ
rende konsulentordningen samt et
tilskott til utgivelse av «Døves Tids
skrift», tidligere «Tegn og Tale».

2. Tolketjeneste for døve: Norske
Døves Landsforbund har for 1970
søkt om et tilskott på kr. 70.000,
herav kr. 20.000 til dekking av dø-

1. Alminnelig opplysnings- og sosialtjeneste (195.000)
2. Tolketjeneste for døve (45.000)
3. Tekniske hjelpemidler . . . . . . . . . . .. (30.000)
4. Døves Trykkeri Als ( 5.000)

Kr. (275.000)
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Yrkesskole-guttene på danseskole

(Fra «Tegn og Tale» januar 1945)

snakke til meg uten å bruke stem
men. Men så langt er jeg dessverre
ikke kommet, selv om jeg har gått
på 3 tegnspråkkurs. Jeg må nok be
dem om å bruke stemmen. Men det
er morsomt å være sammen med 'de
døve, sier han og smiler fra øre til
øre. (Nå har også Sørens forlovede
deltatt i tegnspråkkurs!) Torsar.

Døves Dramatiske Klubb i Oslo
har hatt to populære forestillinger,
Av hensyn til mulig flyalarm, ble
billettsalget begrenset til 150 hver
aften. Det ville bli vanskelig å kom
me seg til nærmeste tilfluktsrom hvis
det var flere til stede i lokalet. Begge
kvelder ble billettene utsolgt. Annie
Bisgaard var tolk for de hørende til
skuerne.

Hjalmar C. Lindgaard har holdt
foredrag over emnet «Foreningsliv og
organisasjon». Smakebiter: Døve
foreningene skal ikke være selskaps
foreninger. Døveorganisasjonen må
være en kamp-organisagjon i likhet
med fagorganisasjonen, Men vi kan
ikke bruke samme kampmetoder ,
med streik, demonstrasjoner osv, Vi
må få myndighetene, staten og
kommunene, til å forstå de døves
situasjon, og vi må fremme våre be
rettigete krav. Vi må kreve videre
gående skoletilbud, mer fagutdan
nelse, egne aldershjem for døve, osv:

eno lilIIar SIFor

Bildene viser et par glimt fra
dansekurset. Det var dessverre ikke
mulig å få et klart oversikts-bilde,
slik som det myldret av dansende
par på dansegolvet, ca. 70 ungdom
mer i stadig bevegelse.

Mitt store problem, sier Søren
Thorne, er at de døve tror jeg behers
ker tegnspråket så godt at de kan

Bladets redaksjon meddeler at en tar
sikte på at bladet skal komme ut
med 10 nummer i 1945, som vanlig,
og med så mange sider som papir
rasjoneringen tillater. Redaktøren
nevner at mange har klaget over at
det er for lite «døve-stoff» i blacl:et,
og at plassen blir opptatt av novel
ler m, m, som ikke har noe med de
døve å gjøre. Men det er strenge
restriksjoner og rasjonering, nesten
umulig å få reise, og ingen kontakt
med utlandet. Redaktøren lover at
det skal bli mye mer aktuelt stoff
når krigen er slutt. Døveforeningene
har nå god anledning til i fred og ro
å planlegge hva som skal gjøres etter
krigen.

Døveforeningen 'i Drammen har
gjort vedtak om at foreningens ferie
hjem i tilfelle krigshandlinger må
yære åpent for alle døve og deres
familier som blir nødt til å evakuere.
Sist sommer var det 756 overnattin
ger på feriehjemmet.

Moderne selskapsdans står nok ikke
på kursplanen for Bergen off. skole
for døve, yrkesskolen for døve gut
ter, og det er det heller ingen som
venter. Men hva skal guttene gjøre
i fritiden? Fritids-beskjeftigelse er
viktig. Ungdommen liker å danse,
men det skal læres. Ikke bare danse
trinnene skal læres, men også pene
manerer for den som skal være ka
valer på dansegolvet.

I løpet av høsten har skoleguttene
tatt kveldskurs i moderne dans ved
Fermann & Gunero Danseskole i
Bergen. Deltakelsen har vært stor,
idet samtlige skolegutter, og også en
del døve ungdommer, har møtt flit
tig fram på danseskolen onsdags
kveldene. Problemet med å skaffe
jenter til alle guttene, ble også løst.
Det ble løst bl.a. ved at tenårings
døtre av døve foreldre møtte opp
sammen med venninner, og samtlige
gutter fikk unge hørende damer som
dansepartnere. Ved at de døve fikk
hørende partnere, var det lettere å
følge musikken og danselærerens in
strukser. To av de hørende jentene
fungerte dessuten som tolker for
læreren.

Det var en ung herre, 'Søren
Thorne, som tok initiativet til dette
dansekurset. Han har som deltaker i
tegnspråkkurs fått stor interesse for
de døve, og har ved flere anledninger
fremmet forslag om forskjellige for
mer for fritidsbeskjeftigelse. Som
speider-leder er han sterkt opptatt
av å aktivisere ungdommen, gjøre
de unge motivert for friluftsliv m.m.



70~årige Olaf HasseZ forteller fra tur til Møre og Romsdal

Mandag 18. august drog jeg med to
get på honnørbillett Oslo-Otta. I
mitt billetthefte fra reisebyrået var
det også billetter for buss og båt.

Over alt på Østlandet la jeg merke
til at sommertørken hadde ført til
usedvanlig liten kornvekst.

Fra Otta skulle jeg ta buss til
Grotli på min billett. Men jeg ville
først ta en tur til Galdhøpiggen, så
jeg spurte om jeg kunne gjøre en
avstikker fra Lom til Bøverdalen og
retur ,og så ta neste buss til Grotli
på billetten rp.in. Sjåføren spurte på
busskontoret, og deretter rev han av
min heftebillett for Otta-Grotli og
gav meg en kvittering for den.

På bussen oppover Bøverdalen så
det ut til at veien stadig gikk ned
over, ikke oppover. Jeg så på elven,
og tilsynelatende rant den oppover,
i strid med tyngdeloven! - Da jeg
drog på min tråsykkel Vinje-Grun
gedal i Telemark og fra Tuddal til
Gausta i årene 1933 og 1938, undret
jeg meg over at det var så tungt å
sykle på tilsynelatende nedover
gående bilvei, mens det derimot gikk
lett oppover bakke. Ja, sykkelen rul
let av seg selv «oppover», uten hjelp
av mine ben, som om jeg skulle kjøre
på moped!

Jeg grublet over det gåtefulle
synsbedraget, og jeg fant omsider en
rimelig forklaring: Det var lande
veien som virket laveregående i for
hold til de stadig.steilere fjellsidene,
som er betydelig høyere enn på mitt
bosted.

I Galdesand måtte jeg betale 10
kroner i bompenger da jeg. skulle ta
fjellbussen til Juvasshytta nær Nor
ges høyeste fjell. lover en time
kjørte bussen langsomt i siksak opp
over mot svimlende høyde. - For
20-30 år siden hadde jeg villet be
stige G~ldhøpiggen,men forskjellige
forhindringer gjorde at det stadig
måtte utsettes. For tre år siden be
steg jeg alene Fanaråken på Sogne
fjellet.

Etter overnatting i Juvasshytta,
startet jeg sammen med 17 turister
og to fjellførere med rep og ishakker
for å bestige Galdhøpiggen 5 kilo
meter oppe. Like før vi skulle dra,
fant jeg det rådelig å redusere rygg
sekkens vekt til 4 Y2 kg ved å legge

igjen bl.a. regnkappe og snøsokker.
Men ved marsjen over steinørkenen
til isbreen halvveis fant jeg det best
å gi opp og la de unge turistene gå
fra meg. Isbreen var nemlig for glatt
for mine skistøvler med gummisåler.
I den tynne fjelluften følte jeg meg
av og til litt svimmel. Pulsslagene
gikk opp til det dobbelte av det nor
male. Jeg tellet 120 slag i minuttet.
Da skjønte jeg at jeg var blitt for
gammel til å bestige høye fjell.

J eg gjorde da isteden en avstikker
på den snøbare fjellsiden til en nabo·
topp. Der holdt jeg rast. I min lille
medbrakte stativkikkert så jeg tu
ristene som strevde seg oppover is
breen til de endelig nådde toppen.
Jeg moret meg med å vifte til dem
og sende lysskarpe solglimt til dem
ved hjelp av mitt lommespeil. Noen
av turistene stirret mot mine mys
tiske signaler. Det kunne jeg tydelig
se i kikkerten.

I kikkerten så jeg deler aven øde
lagt turisthytte på Galdhøpiggen.
Den ble ødelagt aven kraftig storm
i fjor vinter. I kikkerten kunne jeg
også se dype sprekker i isbreen, som
på kartet er kalt Styggebreen. Ved
fjellveggen såes dype hull i breens
kant, som etter fossefall. Jeg mintes
tragiske ulykker på isbreene fra
mange år tilbake. På sin påsketur
falt en frue fra Skien i en bresprekk
som var overføket av nysnø. I den
trange dype sprekken frøs hun i hjel
i rennende isvann før hennes mann
fikk hentet hjelp og heist henne opp.
En dansk pike, som gikk alene ut
av fjellhytten ikveldsskumringen,
falt ned i en skjult issprekk. Et par
dager etter lyktes det en tilkalt tin
debestiger fra Oslo å fire seg ned i
den trange sprekken og få opp liket
fra dypet.

Gamle innrammete fotografier i
Juvasshytta viser at isbreene for
50-75 år siden var større enn nå.
Jeg kunne se tydelige spor i fjell
sidene etter breene som hadde truk
ket seg tilbake i det mildere klimaet
disse årene.

Etter annen gangs overnatting i
Juvasshytta, kjørte jeg derfra kl.
7.00 morgen med bussen nedover.
Det var nifst fra stupet å skue de
ørsmå bondegardene på bunnen av

Bøverdalen dypt nede. Det var som
å se dem fra fly i 1500-2000 meters
høyde! I løpet aven halv times kjø
ring nedover, så jeg hurtige skift
ninger i floraen langs veien. Fra
fjellets kjølige steinørken kom ,vi
snart til begynnende plantevekst"
først mose, deretter røslyng, sma
busker, forreven dvergbjørk, mindre
nåletrær, og så frodigere løvtrær og
høyere nåletrær, dyrket mark, mil
dere og varmere luft. Før nedkjø
ringen til Geiranger, gjorde bussen
en avstikker oppover veien som slyn
ger seg fram til Dalsnibbas storslagne
utsikts-plattform, som sett utenfra
minner om en fjell-festning i 1500
meters høyde, med utsikt over GeirJ

angerfjorden.
På bryggen savnet jeg greie in

formasjoner om ferjerutene. Jeg
skulle ta bilferjen til Hellesylt. Den
ferjen som jeg gikk ombord i, av
gikk uventet tidlig, og jeg trodd~

det var en ekstraferje. Men ute på
fjorden satte den kursen nordover
istedenfor sørvestover til Hellesylt.;
Billettøren undersøkte rutetabellene
og rådet meg til å skifte, ferje fra
Overåneset til Stranda, og derfra ta
bussen sørover til Hellesylt.

På bilferjen nordover spurte en
svensk vassdragsingeniør fra Stock
holm om jeg var svensk. Han sa at
det på ferjen var bare utenlandske
bilturister. Svensken'sa at jeg med
skytterluen på hodet liknet Fridtjof
Nansen. Til det svarte jeg at mine
kjenninger mener at jeg mest likner
tidligere statsminister Gerhardsen.
J eg tok av meg luen og lot svensken
se meg barhodet. Da sa han at han
var enig.

Videre om turen i neste nummer.
Olaf HasSel.

TESTAMENTARISK GAVE
TIL ØSTFOLD

Avdøde garverimester Hans Lae
Evensen og hustru Tordis, Sarps
borg, har testamentert hele sin for
mue til veldedige formål. Blant de
foreningene som er oppført i testa
mentet, finner en Østfold Døvefore
ning, som er tilgodesett med kr.
20.000.
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Dim imponerende Karmsund bl'o, med byen Haugesund i bakgrunnen til høyre.

sletten, John Egil Knutsen, Aase
Westby, Karl Olsen og døvekonsu
lent Eilif Ohna.

Haugesund Døveforening står som
arrangør, i samarbeid med Norske
Døves Landsforbund.

Det er reservert 170 senger i for
skjellige prisklasser for de tilreisende
landsmøtedeltakerne.

Nytt møte i komiteen er beram
met til 24. januar.

Første kvinne som formann
i Døves Menighetsråd?

Ved valgene på nytt menighetsråd i
Døves Menighet i Oslo 8. desember,
ble Mari Andersen valgt til formann
etter Olaf Hassel, som måtte gå av
etter oppnådd aldersgrense. Som
sekretær og kasserer ble døvekapel
lan Evjen Olsen og Gunnar Vatn
gjenvalgt.

Mari Andersen er også formann i
Døves Kvinneforening i Oslo. Som
den dyktige kvinne hun er, kan hun
sikkert greie sine arbeidsoppgaver
like bra som de tre kjekke kvinnelige
trafikk-konstablene i Oslo. Men tro
om ikke Mari Andersen er den første
døve kvinne som er blitt formann i
et døves menighetsråd i Norge?

O.H.

Dronning Elisabeths døve
svigermor er død
i Buckingham

Andreas Kallevig formann i hovedkomiteen

Sommerens landsmøte i Haugesund

Programmet for Norske Døves
Landsforbunds landsmøte 9.-11. juli
i Haugesund er på det nærmeste
klart. Følgende er fastsatt:

Torsdag 9. juli:
Kl. 12.00. Åpningsmøte i Håndver

keren kino.
Fotografering av deltakerne på
trappen til Vår Frelsers kirke.

Kl. 13.30. Døvegudstjeneste i Vår
Frelsers kirke ved døveprest Ham
mer.

Kl. 14.30. Middag.
Kl. 16.00. Forhandlingsmøte i

LO.G.T.'s lokaler.
Kl. 19.30. Velkomstfest på Bellevue.

Fredag 10. juli:
Kl. 9.00. Forhandlingsmøte i

LO.G.T.
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Kl. 18.00. Utflukt rundt Karmøy,
med bevertning i Skudeneshavn.

Lørdag 11. juli:
Kl. 9.00. Forhandlingsmøte i

LO.G.T.
Kl. 19.00. Avsluttingsfest på Ho

tel Saga.
LO.G.T. blir landsmøtets «hoved

kvarter» i dagene 8. til 12. juli. En
regner med at en del av deltakerne
kommer dagen før landsmøtet åp
ner, og at de fleste reiser hjem søndag
formiddag.

På møte 9. desember konstituerte
hovedkomiteen for landsmøtet seg
slik:

Formann Andreas Kallevig. Sekre
tær Irma Knutsen. Kasserer Bjørg
Bårdsen. Medlemmer: Knut Løv-

5. desember døde prinsesse Alice av
Grekenland på Buckingham Palace
i London. Hun var mor til prins
Philip og altså svigermor til dron
ning Elizabeth, og ved sin død var
hun 84 år gammel.

Prinsesse Alice var dansk prinsesse
av Battenberg, og hun giftet seg i
1903 med den greske kong Konstan
tin 1's fjerde sønn, prins Andreas av
Grekenland. Prins Philip ble født på
Korfu i 1921. Han har gitt avkall på
sin tronfølgerett i Grekenland, fikk
i 1947 engelsk statsborgerrett under
navnet Mountbatten (engelsk form
for det danske Battenberg), og gif
tet seg med dronning Elizabeth n.

Siden militærjuntaens kupp i Gre- \
kenland for vel 2 år siden, bodde
prinsesse Alice i Buckingham Palace
i London. Hun var døv fra fødselen
av, men hun hadde fått en meget
god utdannelse, kunne snakke både
engelsk, fransk og tysk, og det ble
sagt at hun var meget flink til å lese
på munnen.



Har barna et forråd på 900 eller 6.000 ord når de går ut av skolen?

Døve barns ordforråd

Døve:
O
O

80
500
800

går ut på at normale hørende barn
i 6 112 års alderen har et ordforråd
på maksimum 3.000 ord og begreper.
Dette er «topp-prestasjoner» for de
hørende, mens talsmennene fra døve-

.sektoren i Norge altså regner med et
gjennomsnitt på 6.000 ord ved om
trent samme alder for de hørende
barna!

Overlege Terje Basilier foreleser
som kjent ved Statens spesiallærer
skole. Det er neppe trolig at han gir
de vordende døvelærerne villedende
opplysninger når han i sin foreles
ning bl.a. omtaler de døve barnas
ordforråd slik: «Det foreligger for
skjellige undersøkelser av døve barns
ordforråd, og slike skoleundersøkel
ser tyder på at døve barn ved avslut
ting av grunnskolen for døve ikke
har stort flere ord og begreper enn
de hørende barna har når de 7 år
gamle begynner på folkeskole.»

Spørsmålet blir da: Skal vi tro at
de døve barna normalt har ca. 2.500
til 3.000 ord (som er det normale for
hørende barn ved 7 års alder etter
den franske og svenske undersøkel
sen) etter at de har gått 8-årig døve
skole? - Eller skal vi gå ut fra at
ordforrådet ligger på 6.000 (som i
følge pastor Conrad Vogt-Svendsen

'og skolestyrer Johan Sæbø er det
normale for hørende barn som be
gynner i folkeskolen)? - Eller skal
vi tro at de døves ordforråd etter
endt skolegang ligger på bare 900
ord (Vogt-Svendsen) eller 1.000 ord
(Sæbø), det vil si tilsvarende hørende
barn i 412 til 5 års alder?

Her er avvikelsene så kolossale at
vi må ha krav på en redegjørelse.

Th. Sander.

6.000 - seks tusen - ord, ved samme
alder!

Den 20 år gamle franske under
søkelsen viser at de døve barna har
ca. 650 ord ved 7 års alderen (800
ord når de er 8 år). I Norge blir det
nå opplyst til pressen at de døve
barna har 900 ord (1.000) når de går
ut av skolen (etter 8-11 års skole
gang?). Det kan faktisk oppfattes
slik at barna lærer mellom 100 og 200
ord i løpet av 7-10 års skolegang.
Det virker rystende! Eller er opp
lysningene riv ruskende gale? - Med
dette uhyre svake språkgrunnlaget
(i norsk) begynner en i dag å under
vise elevene i engelsk!

Den franske undersøkelsen om de
hørende barnas ordforråd stemmer
godt overens med en nyere svensk
undersøkelse, som bl.a. er omtalt i
foredrag av overlege Basilier, og som

I den siste tiden har en flere gan-'
ger kunnet lese på trykk, blant annet
i Programbladet, at et normalt (hø
rende) barn har et ordforråd på ca.
6.000 ord når det begynner på sko
len, mens det døve barnet har 900
(LOOO) ord når det går ut av skolen.
Dette har utvilsomt vært meget
ubehagelig å lese for mange døve, og
for deres foreldre.

Det mange nå gjerne vil vite, er
om disse tallene er korrekte. Hvilket
grunnlag bygger opplysningene på?

For 20 år siden, i 1950, ble det
foretatt en undersøkelse av døve og
hørende barns gjennomsnittlige ord
forråd i Frankrike. En kom da fram
til følgende gjennomsnitt:
Alder: Hørende:
1112 år 80 ord
2 år 500 ord
4 år 800 ord
6 år 2000 ord
8 år 3000 ord

TV: Døvegudstjeneste for hørendeDet ble opplyst at de døve barna
begynte i barnehage for døve ved
3 års alderen. (Og vi regner med at
det store flertallet av de døve barna
i Norge i dag er i samme situasjon.)
- Statistikken viser at de har et
«gjennombrudd» mellom 4 og 6 års
alder, mens det tilsvarende gjennom
bruddet for de hørende kommer
mellom 1 12 og 2 års alderen. For de
hørende barna kommer et nytt gjen
nombrudd mellom 4 og 6 års al
deren.

Den franske undersøkelsen viser
altså at de hørende barna har et
gjennomsnittlig forråd på ca. 2.500
ord ved 7 års alder (når de etter
norske forhold skal begynne på
skolen), mens de som i Norge infor
merer pressen om døve kontra hø
rende barns ordforråd opererer med

'Naturligvis kan vi skylde på NRK.
Naturligvis kan vi igjen få høre, som
svar på kritikken: «Hvis dere hadde
vært med selv under opptakene, ville
dere forstått hvor vanskelig det er,
hvor mange problemer vi har». Osv.
Men: Hvorfor skal vi ha døveguds
tjenester i TV, når NRK ikke vil ta
hensyn til det døve TV-publikum
disse få gangene?

Er det døveprestene som står så
svakt overfor NRK at de ikke får
NRK til å ta hensyn til de døve?
I så fall burde kanskje døveprestene
nekte å delta.

Må vi ta hensyn til at det over
veldende flertallet av publikum er
hørende? - Javel, det kan vi gjerne

gjøre. Men de hørende har ingen
vansker med å følge med i en vanlig
døvegudstjeneste. Hvorfor gjør en
det da vanskelig for de døve? Er det
kamerafolkene som har makten i
Fjernsynet? - Nei!

Og så står en helt uforstående.
Hvorfor kommer de samme grove
feilene igjen i hver eneste døveguds
tjeneste i TY? Igjen og igjen blir de
døve revet ut av gudstjenesten, blir
tatt i nakken og dyttet på nesen inn
i blomsterdekorasjoner og juletre,
kors og orgel, blir virvlet rundt blant
publikum, «dirigent» og tegnkor, og
best som· vi har presten like foran
oss, blir vi rykket bakover i hurtig
togsfart så presten snart bare er å se
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Fra finans-debatten i Stortinget

som en flu.e på veggen. Hva hjelper
det at vi har lært munnaviesing? Vi
har ikke evnen til å avlese fluer.

I dialogen mellom Vogt-Svendsen
og Vigrestad før gudstjenesten fikk vi
høre en del om spesielle ting en må .
ta hensyn til ved døvegudstjenestene,
om forstyrrelser etc. Folk flest måtte
vel oppfatte det slik at disse to var
eksperter, og at den etterfølgende
døvegudstjenesten ville bli en de
monstrasjon av hvordan en tar hen
syn til de døve ved en døveguds
tjeneste. Isteden ble det en demon
strasjon av hvor maktesløse eksper
tene synes å være overfor NRK. (Med
hensyn til bakgrunn, burde en vel i
dette tilfellet unngått at presten stod
med korset «på hodet» - som om det
skulle vært en indianerfjær.)

Om tegnkoret er å si at det bør
vekk fra TV, når det i Oslo-sendin
gene stadig understrekes så brutalt
at det bare er et herme-kor. Av
øynene på deltakerne ser en så tydelig
at de hovedsakelig er opptatt av å
kopiere dirigenten. Har vi ikke nå
fått se ofte nok at døve kan kopiere?
På meg virker det komisk at vi skal
få se et kor av«kopister» og bare glimt
av «originalen». Vi vet jo at det ikke
er noe behov for å «tolke» presten, og
at presten gjør det bedre enn koret.

.Hvorfor kan vi da ikke få se presten
hele tiden? Vi vet alle så utmerket
godt - iallfall vi døve og døvelærerne
- hvor meget det har å si for av
lesingsmulighetene at vi får vennet
oss til en munn. Ved at kameraet
tvinger våre øyne fra munn til munn,
går meget tapt. Vi får ikke tid til å
bli fortrolig med noen. Gudstjenes
ten blir et show, en lek med det
døve publikum. Og tegnene er for
skjellige. Vogt-Svendsens tegn for
jul vil det f.eks. ta atskillig tid for
de fleste døve å bli fortrolig med.
Uansett den fine symbolikken i
dette tegnet, så blir det neppe noen
sinne akseptert blant de døve her i
landet.

Men Vogt-Svendsen var ellers det
store lyspunktet i denne gudstjenes
ten. Han la atskillig større vekt på
å tale tydelig enn tidligere, med
meget godt resultat. Tegnspråket var
fint. Og han virket velsignet stø.

Evjen Olsen holdt en fin og klar
preken. At han var så sterkt bundet
av manuskriptet, var irriterende,
men tilgivelig.

Et forslag til døveprestene: Over
vei hvordan en best kommer i kon
takt med de døve gjennom TV, hvor
dan en mest effektivt kan få for
midlet evangeliet til de døve ved
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hjelp av dette mediet. Er det i form
av døvegudstjenester hvor en er
bundet av det normale liturgiet med
mye salmesang og tekstlesing som
for en stor del av døve lyder mer eller
mindre «mesopotamisk» ? (Jevnfør
domprost Svanholms vurdering ved
kirkemøtet 1969.) - Eller bør en gå

Tiltak for funksjonshemmete, att
føring m. v. er en sektor hvor alle
partier har forpliktelser til en ster
kere innsats enn Regjeringen har lagt
opp til. Vi foreslår 20 mill. kroner
utover Regjeringens forslag. Alle de
som sier at våre forslag om økte ut
gifter er vel og bra, men at deknings
måten ikke kan aksepteres, vil jeg
spørre: Er det en riktig prioritering
å oppheve stempelavgiften for om
setning av aksjer og obligasjoner
framfor å øke innsatsen for de funk
sjonshemmete?

Ragnar Christiansen (A)

Et annet problem er behandlingen
av de handikapte - jeg tenker særlig
på de åndssvake, men la meg også
ta med noe som nylig er blitt ak
tuelt: de som har astma. Om dette
vil jeg si at vi burde ha vært kommet
så langt at behandling, skolegang og
omsorg for disse ikke lenger bør
være basert på basarer, innsamlinger
og veldedighet i så stor grad som
tilfellet er nå. Disse er de som i rea
liteten har mest krav på oss, dvs.
samfunnet. Det burde være en selv
følge at alt vedrørende disse bør
være dekket gjennom ordinære be
vilgninger. La oss bare et øyeblikk
tenke over hvor meningsløst vi ville
synes det ville være å ha basar for
å skaffe penger til vanlige barns
skolegang. Men for de handikapte
går det an, der skal vi ordne saken
med basarer og innsamlinger og vel
dedighet. Vi må bort fra dette. Det
er en nytenkning som må til. Det er
en samfunnsplikt å sørge for disse i
like høy grad som og enda mer enn
for dem vi kaller vanlige barn.

Salve Salvesen (A)

De funksjonshemmete er akterut
seilt i dag. Arbeiderpartiet foreslår
20 mill. kr. til de funksjonshemmete
og til attføring utover de små midler
Regjeringen har ført opp. Vi foreslår
full statlig belåning til funksjons-

over til kortere andakter, hvor pres
tene alene henvender seg W de døve
på et alminnelig språk, uten å være
bundet av liturgiet? - Kunne en
kanskje gjøre et forsøk med en 10- 15
minutters andakt, hvor en får døve
presten i nærbilde?

Th. Sander.

hemmete. Dette er igjen et utslag av
solidaritets-linjen og det likestil
lings-prinsippet som preger vår linje.

Arvid Johanson CA)

Hva så med de funksjonshemmetes
stilling rent generelt? Kan det være
riktig at ved inngangen til 1970-åra,
der alt tyder på en fortsatt god øko
nomisk vekst, skal denne gruppe
mennesker ennå være overlatt folks
veldedighet? Jeg spør, og svarer at
etter min og Arbeiderpartiets me
ning er dette galt. Men Regjeringen
ser ut til å ha den oppfatning at det
også på dette området kan «rusle og
gå». Jeg trekker dette så sterkt fram,
fordi vi som en nasjon som på mange
områder er kommet langt, ikke kan
fortsette med å drive arbeidet blant
de funksjonshemmete basert på ba
sarer og innsamlinger. Selvfølgelig er
noen tiltak satt i verk, men også
disse er bundet av byråkratiske reg
ler og gir små muligheter til å skape
initiativ og pågangsmot for dem det
gjelder. Eller er det muligheter når
en opplever at en funksjonshemmet
av et offentlig arbeidskontor blir an
vist plass på en vernet bedrift med
en timebetaling på kr. 1.20? Jeg
tror eksemplet taler for seg selv.
Eller er det det når unge funksjons
hemmete på grunn av manglende
plass i sitt hjem blir henvist til å
visne bort i en passiv stilling på et
aldershjem? Dette er ikke svart
maling - det er virkeligheten.

Willy Jansson (A)

Dette var altså talere fra opposi
sjonen.

Gudstjenester i Stavanger
18/1: Døveprest Hammer.
1/2: Sokneprest Haraldseide.
15/2: Døveprest Hammer. Nattverd.
1/3: Sokneprest Haraldseide.
15/3: Døveprest Hammer.
Skjærtorsdag: Sokneprest Haraldseide.

Nattverd.
1. påskedag: Sokneprest Haraldseide.

Alle gudstjenestene begynner kl. 11.00.



Marit Holberg og Gunvald Gjedrem,
som giftet seg 29. november i Sta
vanger.

FORLOVELSE
er inngått nyttårsaften m~llom Inger
Johanne Jørgensen, Kristiansand S.,
og John Larsen, Trondheim, for ti
den Bodø.

FORLOVELSE
er inngått nyttårsaften mellom Mira
Ziickermann, Tel-Aviv, Israel, og
Viggo Elvenes, Stokmarknes, begge
nå Oslo.

60 AR
Alf Olsen, Agmund Boltsvei 41,

Oslo 6, runder 60 år 25. januar, og
det er da naturlig å stoppe opp og
ta et lite tilbakeblikk.

Det er nesten utrolig hvor allsidig
virksomhet innen døVearbeidet Alf
Olsen i årenes løp har vært oppe i.

I all korthet skal her nevnes at han
har vært formann i Norges Døve
Idrettsforbund, Norske Døves Sjakk
forbund, Oslo Døves Sjakklubb, sty
ret for feriehjemmet «Skaug», kas
serer og styremedlem, representant
ved landsmøter og kongresser. For
tiden er han formann i komiteen for
aldershjem for Østlandets døve (tid
ligere Øst-Norges Døvekrets), og for
mann i Oslo Døveforening. Han har
også fått tid tilovers til å være lærer
ved tegnspråkkurs.

Om Alf Olsen kan en sannelig si
at han har gjort, og gjør, sitt beste
der han får seg tildelt tillitsverv og
arbeidsoppgaver, og vi sender ham
våre beste lykkønskninger på 60 års
dagen.

Karin Jensen.

60 AR
Alfred Johansen, Dr. Narveruds

vei 29, Drammen, kan feire sin 60
års dag 24. januar.

Han er født i Hurum, og gikk på
døveskolen i Oslo. I hele sitt voksne
liv har han vært skredder, først hos
Adolf Wetlesen i Skien. Han flyttet
så til Drammen, hvor han ble inntil
han i 1949 begynt.~ i arbeid i Oslo.
Han arbeider nå i Oslo, men bor i
Dram!:!len, som så mange andre
drammensere. I 1955 bygd.e han seg
en pen 2-mannsbolig, som han eier
halvparten av.

En får ofte inntrykk av at Alfred
Johansen er en glad mann. Han liker
å fortelle morsomme historier, og
han liker å høre slike også. .

Alfred Johansen var med på å
stifte Drammen og Omegns Døve
forening i 1932, og han var med på
å ta de tunge takene som reisingen
av foreningens feriehjem i Gjerdal
førte med seg i 1938-41. Han har
ellers vært en del med i styret og i
komiteer i foreningen.

Alfred og hans gode kone Bergljot
har to kjekke barn. Datteren Evy er
gift med den kjente døve idretts-

mann Reidar Brenden, og sønnen
Erik Olav har gjort seg bemerket
som en av de beste sprinterne på fri
idrettsbanen. R. W.

50 AR
Fru Bolette Westavik, Astronom

veien 21, 7061 Nidarvoll, fyller 50 år
22. januar.

BREVVEKSLING ØNSKES
Jeg el' en døv færing, 18 år gam

mel og typograflærling. Jeg arbeider
på mitt fødested, Gøtu på østerø,
Færøyane. I årene 1962-68 gikk jeg
på døveskolen i Torshavn, som er
hovedstaden på Færøyane. Men før
den tiden gikk jeg på døveskolen i
København, i 1959-62. Døveskolen
i Torshavn ble opprettet i 1962. Før
den tiden var det altså ikke døve
skole på Færøyane, slik at de døve
måtte gå på skole i Danmark, og
jeg savnet mine foreldre og søsken
meget. Det var derfor stor glede da
vi fikk egen skole i Torshavn. Her
på Færøyane er det nå i alt 26 døve.

Vi er 7 søsken i min familie, 5 døve
og 2 hørende.

Jeg er interessert i å brevveksle
med norske døve jenter eller gutter
som er avholdsfolk. Fra 5. januar til
20. mai skal jeg gå på teknisk skole
i København, så de som vil skrive til
meg, kan bruke min adresse i Dan
mark. Jeg forstår norsk, og jeg skri
ver på dansk. Skriv til meg, og jeg
vil bli glad.

Jan Zachariassen
Hjemmet for Døve
Løngangsstræde 21
1468 København K
Danmark

GULLKORN
Helt lykkelige og helt ulykkelige

mennesker er i like høy grad tilbøye
lige til å vise hardhet. Bare jevne
levekår og en blanding av lykke og
ulykke gjør menneskene medfølende
og milde. M ontesquieu.
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«Stumme» barn
Rystende eksempler - fra USA - på kaotiske forhold i behandlingen

og undervisningen av døve barn

(Det forekommer vel ikke tilsvarende i Norge? ? ?)

Det er mellom en halv og trekvart
million døve mennesker i USA i dag
- døve i den betydningen at de ikke
kan oppfatte vanlig talespråk, med
eller uten høreapparat - og antallet
øker. Det kan av og til skyldes epi
demier, som det utbruddet av mes
linger (rubella) i Tyskland som førte
med seg at landet fikk en tilvekst på
ca. 20.000 døve småbarn, som nå
har nådd skolealder. Men spesial
klasser for døve i Washington D.C.
området alene har det2-til3-dobbelte
antall døve elever.

Døve barn undervises i munnav
Iesing og i å imitere tale. Dette er
umåtelig vanskelig for barn som aldri
har oppfattet tale gjennom hørselen.
Men mange døvelærere snakker ned
settende om tegnspråket, til tross
for at dette er den naturligste kom
muniseringsmetoden blant de døve.
Det er ikke uvanlig at døve barn i
12 års alderen ikke har lært å ut
trykke seg på annen måte enn ved
å frambringe en slags «ba»-lyder.
Dette er resultatet av den rene tale
metoden.

Situasjonen er i dag særlig ned
slående, fordi verken Nixon-admi
nistrasjonen eller den demokratis~e

kongressen viser nevneverdig in
teresse for å bevilge flere penger for
å skaffe spesielle undervisningstilbud
for døve barn, eller for handikapte
barn i det hele tatt. I følge en nylig
offentliggjort rapport fra rådgiv
ningskomiteen for handikapte barn,
er det mindre enn 40% av disse
barna som kommer inn under de
statlige tilbudene. I 1967 bevilget
kongressen 206 millioner dollars for
å hjelpe de forskjellige statene å
sette opp tilbud, men det beløpet
som ble brukt, oversteg ikke 29.2
mill. dollars! Det er alt som ble
brukt i 1968, og beløpet antas å bli
omtrent det samme i 1969. Det betyr
en redusert innsats for å yte de han
dikapte service år for år, for om
kostningene stiger. Pengene minker,
til tross for at antallet handikapte
øker.

Selv om det døve barnets foreldre
greier å finne en plass for barnet i
en offentlig skole, eller har råd til å
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holde barnet på en privat skole, så
blir de innviklet i en narraktig, øde
leggende strid mellom døvelærerne.
Striden dreier seg om hvorvidt bar
net skal undervises ved den orale
metoden (den rene talemetoden),
som går ut på at han skal lære å
munnavlese og å imitere tale - eller
ved den manuelle metoden, hvor en
tar i bruk tegnspråk og fingerstaving
som hjelpemiddel. Barna er ofre for
denne konflikten.

Munnaviesing alene er trettende
og vanskelig. Læreren prøver å få
barnet til å imitere (etterlikne) hans
leppebevegelser. Noen ganger plas
serer han barnets hånd under sin
hake, på kinnet eller ved munnen
sin, så barnet kan føle vibrasjonen
av stemmen eller pusten ved visse
lyder. Læreren peker på en ball og
sier «ball». Barnet stirrer på lære
rens munn og strever for å gurgle
fram en lyd som likner «ball». Dette
kan fortsette i årevis, med framskritt
fra «ba» til «ball» og <<ta ballen». - Jeg
møtte en 9 år gammel døv gutt som
hadde et forråd på 3 - tre - ord.

Det hender at små barn blir flinke
til å avlese sin mor eller andre av
sin nærmeste familie. Men de døve
jeg traff sammen med uttalte at en
var heldig cm en fikk tak i 2-3 ord
av 50 fra en fremmeds munn.

Metoden med munnaviesing appel
lerer særlig sterkt til foreldre til døve
barn, og til filantroper som interes
serer seg for døve barn, fordi dette
er et system som tilsynelatende av
viker så lite fra det normale. Derfor
blir døve' personer innpodet at de
praktisk talt er å betrakte som hø
rende. Mens de fleste døveskolene
underviser etter den rene talemeto
den, akkurat som tidligere, er tegn
språket stadig det dominerende i
samtale mellom de døve, og det språ
ket som faller dem naturligst. Teg
nene gjør språket mer ~onkret. Ord
kan staves med fingrene for å forme
korrekte setninger og forbinde teg
nene med det talte språket. Hos
barna er språket delvis mimikk. Det
er vakkert å se, uhyre uttrykksfullt
og lett forståelig. Noen kritikere
mener at dette språket er for kon-

kret. Det har f.eks. sine vanskelig
heter å være humoristisk med tegn,
eksempelvis å gi uttrykk for ironi.
Den vanlige metoden blant de sko
lerte døve er imidlertid nå å kom
binere bruken av tegn med munnav
lesing, som går ut på at muntlig
tale/munnavlesing er det primære.
Dette kalles den simultane metoden,
og den anvendes bl.a. ved Gallaudet
College i Washington D.C., verdens
eneste skole som gir de døve høyere
utdannelse. Simultan-metoden er
altså et sammensatt system. Den
døve ser på munnen, avleser på
munnen det som er mulig å oppfatte
ved munnaviesing, mens tegnene
som formes ved siden av ansiktet
hjelper ham til å oppfatte de ordene
det er vanskelig å avlese, og forteller
ham i hvilken betydning ordene
brukes.

Fordi flertallet av døvelærerne
uheldigvis er motstandere av tegn,
blir barna i alminnelighet ikke un
dervist ved simultan-metoden. Iste
den blir barna hardt kjørt for å lære
munnaviesing, og i den perioden da
barna er mest vitebegjærlige og mot
takelige for lærdom, må de bruke sin
tid til å kjempe for å kopiere lære
rens tale. Han slår dem på hendene
hvis de prøver å bruke tegn. (En døv
pike fortalte meg hvordan hendene
hennes ble bundet da hun var barn,
for at hun ikke skulle ta hendene til
hjelp når hun ville gjøre seg for
stått.) Barna strir med munnavle
sing inntil begynnelsen av tenårene.
Kommet så langt, gir læreren opp
og tillater de unge å vende tilbake
til deres naturlige uttrykksmåte,
altså å bruke tegn. Systemet fører
altså til at barna vokser opp uten at
de tilegner seg nevneverdig lærdom,
og hva verre er - uten at de får et
språk de kan kommunisere med.

Det er smertelig å se hvordan de
døve barna blir offer for dette kaoset.
La oss ta et eksempel, Jonathan, 9
år gammel. Ved 2 års alderen ble det
fastslått at han var døv. I de to
følgende årene ble han sendt fra den
ene legen til den andre. Hver gang
han kom til en ny lege, ble resulta
tet det samme - han ble henvist til



Å lære å tale er stadig uhyre vanskelig for barm SIYln aldri har hørt talespråket.

geIsel' fra legenes og spesialpedago
genes side opp gjennom årene, har
han først nå, etter at tegnspråk ble
tatt i bruk, lært seg litt av språket.

De døves levnetsløp og utvikling
i USA er stadig sterkt dominert av
doktriner, filantroper, pedagoger og
leger som svirrer omkring Alexander
Graham Bell Association for the
Deaf. Denne organisasjonen ble stif
tet av den berømte oppfinneren, som
i sin tid lærte sin døve kone munn

------------a.:v-lesin~gorganisasjonen holder
fast Ved ideen om at de døve skal
lære å munnavlese og å imitere tale.
De fører en kompromissløs kamp
mot alt som ikke er i pakt med dette
synet. Organisasjonen har 7.000
medlemmer og et imponerende styre
av direktører, hvoriblant J. Edgar
Hoover og sjefen for A.T.&T. (Bell
selv etterlot seg ,en del penger til
denne organisasjonen, og Bell-kon"
sernet viser sin interesse for de døve
ved å gi dem gamle teletype-maski
nersom kan tilkoples telefonen.) Av
de 7.000 medlemmene er det bare
250 døve. Organisasjonen påtar seg
å gi råd til foreldre til døve barn,
og den utgir «Volta Review», ett av

tatt skade av det, fer de hadde ingen
slik kontakt med ham at de kunne
merke noe. - Jonathans mor forteller
at hun en gang savnet en nøkkel.
Hun lette hele huset rundt for å finne
den. Gutten prøvde å hjelpe henne,
og han fant den ene nøkkelen etter
den andre, men ikke den riktige, og
moren kunne ikke få forklart ham
hvilken nøkkel hun lette etter. Til
slutt var hun så oppgitt at både hun
og gutten la seg ned på golvet og
gråt.

Omsider kom Jonathan til enda
en tale-terapeut som tok fatt på å
undervise ham etter den orale me
toden. Da det ikke gikk framover,
gikk terapeuten over til å bruke tegn.
Til å begynne med fikk hun fanget
guttens interesse ved å gi ham rosiner
for god oppførsel. På denne måten
fikk hun ham roligere, og så begynte
hun å lære ham tegn. Også foreldrene
lærte tegn. - Stadig er gutten mer
enn alminnelig vilter, men nå sover
han 9 timer om natten uten medi
kamenter, han kan konsentrere seg
meget lenger, og foreldrene kan
snakke med ham ved hjelp av tegn
språket. Trass i de største anstren-

en tale-terapeut som tok fatt pa a
lære ham munnavIesing. Fra som
meren 1964 ble han plassert i Wash
ington Hearing Sociaty, hvor han
skulle komme under kyndig behand
ling. Dette senteret drives av tilhen
gere av oralismen. Her tilbrakte han
3 timer daglig, og det meste av denne
tiden satt han med puslespill. Læ
rerne forsøkte å få ham til å lese på
munnen, men de kom ikke noen vei.

Jonathan kom så til John Hop
kins-instituttet, som er kjent for å
ha et utmerket senter for døve barn.
Her ble det mere testing. Legen der
sa at Jonathan led av sterkt hørsels
tap, men at han kanskje kunne ha
nytte av et høreapparat. (Gutten
hadde høreapparat på seg!) For
eldrene ble anbefalt to skoler for
gutten. Det viste seg at den ene av
skolene var nedlagt, og den andre
skolen ville ikke ta inn døve barn.

Jonathan fortsatte med å gjen
nomgå flere testinger og flere øvelser
i tale og munnavIesing. Hans mor
forteller at han etter 3-4 års øvelser
fikk tak i et par lyder - som «a» og
«b8». Og gutten vokste opp helt uten
muligheter for å kommunisere med
noen. Han ble hva en høflig kaller
«et oppdragelses-problem». Han for
rundt i huset og ødela det meste av
det han kom over. Inntil han var 8
år gammel, sov han bare 3 timer om
natten. Han kunne samle sin opp
merksomhet i 10 sekunder om gan
gen. Resten av tiden var han på
farten. Hans foreldre var helt ut
slitt. De strevde i fellesskap for at
han ikke skulle bli anbrakt i en eller
annen institusjon for vanskelige
barn. De ville ikke gi opp. Leger
hadde uttalt at gutten måtte lide av
en slags hjerneskade. Omsider hav
net han på en skole for problembarn
med dårlig oppførsel, men han ble
snart utvist. Det het at skolen riktig
nok behandlet barn med dårlig opp
førsel og tilpassingsproblemer, men
ikke døve barn. En lege anbefalte da
å bruke beroligende midler, men
dette gjorde bare galt verre. For
eldrene fortsatte imidlertid å bruke
medikamenter. De hadde funnet
fram til en kombinasjon av beroli
gende midler som fikk Jonathan til
å forholde seg rolig. Dette førte til
at han fikk sove 8 timer om natten.
På dette tidspunktet hadde legene
gitt opp, og 'de lot foreldrene skrive
ut reseptene selv. Men da legene en
vakker dag fikk greie på hvilke lege
midler Jonathan fikk, ble det satt
en stopper for dette. Dosene var
nemlig livsfarlige! Foreldrene hadde
ikke lagt merke til at gutten hadde
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<<Ba,) for' «balll), Blir sesultatet av den rene talemetoden ti~fredsstillende?

de få amerikanske tidsskrifter for
døve.

«Volta Review» vender seg til de
døve barnas foreldre, og forteller dem
akkurat det de ønsker å høre: At
døve barn kan leve lykkelig i den
hørende verden, bare de lærer munn
avlesing og tale. At kraftige høre
apparater i mange tilfeller kan hjelpe
dem til dette, osv. Sidene i «Volta
Review» er fullpakket av nydelig re
klame for høreapparater. - «Som de
hører, slik skal de tale», sier en an
nonse for Jay 1. Warren Inc.'s høre
apparater. En liten gutt, som ser ut
som en astronaut med hodetelefon
og en batterisamling bundet på brys
tet, står foran et apparat med et
strålende uttrykk i ansiktet. «Nå
kan den vidunderlige hørselen bli en
realitet for mange hørselshandikapte
barn», sier annonsen.

For to år siden la Herbert Kohl
fram en avhandling med tittelen:
«Den døves språk og utdanning».
Kohl hadde oppdaget hvordan tegn
språket virkelig var det vanlige
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språket mellom døve, og hvor van
skelig det var å oppfatte tale ved å
lese på·munnen. Han gikk i sin av
handling inn for bruk av tegnspråk
som det primære i undervisningen
av de døve, med munnaviesingen
som det sekundære. Hans avhandling
satte BeU-organisasjonen opp mot
veggen. «Volta Review» angrep ham
for skumle hensikter. Døveorgani
sasjonen, som går inn for simultan
metoden og som derfor er i tottene
på Bell-organisasjonen, anmodet om
å få tatt inn en annonse i «Volta
Review», med opplysning om hvor
en kunne få kjøpt eksemplarer av
Kohls avhandling. Men George Fel
lendorf, som er direktør for BeU
organisasjonen og redaktør for «Volta
Review», nektet å ta in,n denne an
nonsen.

BeU-organisasjonen kjemper inn
bitt mot bruk av tegnspråk. I et
telegram til presidenten for NBC
(National Broadcasting Corpora
tion) i november 1966 meddelte
FeUendorf: «Vi vil gjerne så snart

som mulig diskutere de kunngjorte
planene om eksperimentering med
å gjøre TV-programmene mer til
gjengelige for de døve. Det å fort
sette å framvise tegnspråk over hele
landets TV-nett vil føre til alvorlige
skadevirkninger. Det vil føre til at
de anstrengelsene som tusener av
døve barns foreldre og lærere har
gjort for å forsøke å lære de døve
barna å tale, vil være forgjeves.
Dette planlagte programmet vil
framkaUe uheldige reaksjoner fra
lærere, foreldre og aUe opplyste men
nesker. Vi antar at dette er av in
teresse for Dem.» - Tilfeldigvis kom
det på dette tidspunktet et teater
stykke i fjernsynet, spillt aven
gruppe ved O'Neill Memorial Thea
ter, og det hadde stor likhet med
det som framføres av den teater
gruppen som de døve nå har opp
rettet i USA. Det var en gruppe hø
rende som med stor dyktighet ut
trykte seg ved pantomime og tegn,
i likhet med de døve skuespillerne.
(Når det er teaterforestillinger for de
døve av dette slaget, har en speakere
som står på siden av scenen og leser
opp replikkene for de hørende.) 
FeUendorf sendte straks en melding
til BeU-organisasjonens styremed
lemmer, der han gav uttrykk for at
hvis han hadde oppfattet denne sen
dingen riktig, fant han det absolutt
nødvendig at det ble satt i verk ef
fektive mottiltak for å hindre at de
døves tegnspråk ble opphøyd til en
kunstform for teatrene og vist for
allmennheten!

De fleste av døvelærerne er opp
lært til å anvende den orale metoden
alene i undervisningen, og de følger
Bell-linjen. Både offentlige og pri
vate eksternatskoIer for døve blir
drevet av tilhengere av denne me
toden. I de fleste statene bruker en
denne metoden også i internatsko
lene. Elevene bruker imidlertid seg
i mellom et selvkonstruert og primi
tivt tegnspråk, til dels sterkt for
kortet og forenklet. Etter som læ
rerne blir eldre, fi=er de gjerne at
det er nytteløst å fortsette på denne
måten, og de går over til å bruke
tegn. Men dette er ikke alltid så en
kelt, for det viser seg ofte at døve
lærerne ikke selv har tilstrekkelig
kjennskap til barnas tegnspråk.

Det er nå i stigende grad opprettet
døveklasser i normalskolen. Noen
slike klasser har spesialutdannete
lærere. I noen klasser blir barna
plassert i klasser sammen med hø
rende elever. I mange tilfeller gir
dette foreldrene tilfredsstillelsen av
å se at deres barn tilsynelatende er



blitt integrert i den hørende verden.
Ofte er det hele så innstudert at en
vanskelig kan få et riktig inntrykk
av hva som foregår. Faktum er at
en bak denne fine fasaden ofte vil
finne barn som i større eller mindre
grad er overlatt til seg selv.

En døv tenåring ble plassert helt
bakerst i en normalklasse. Til tross
for de aller største anstrengelser,
kunne hun ikke følge med i under
visningen. Til slutt fant en på at en
skulle løse problemet ved å plassere
en annen døv pike ved siden av
henne, slik at de to kunne hjelpe
hverandre. Forsøket mislyktes, da
ingen av dem kunne oppfatte hva
læreren sa. En av de hørende elevene
prøvde å hjelpe, men måtte holde
opp, da læreren sa at det forstyrret
undervisningen. Da faren ønsket at
datteren skulle få tolk med seg, og
var villig til å betale for dette, ble
det avslått. - Og, det er ikke bare
læreren det gjelder om å avlese.
Elevene har også behov for å følge
med i hva de andre elevene sier,
spørsmål og svar mellom lærer/ele
vene, dialoger. Den som ikke hører
normalt, har uhyre små muligheter
for å følge tilfred.sstillende med.

Mens tilhengerne av oralismen
fremdeles dominerer i undervisnings
sektoren, er det en voksende beve
gelse blant de voksne døve for å
komme bort fra denne dominansen.
De ønsker ikke at entusiastiske ora
lister skal ha kontrollen over deres
skolegang. De vil selv være med å
forme undervisningstilbudene og få
innflytelse på de døve barnas fram
tid. Og Gallaudet College står i sen
trum av det samfunnet av døve som
nå begynner å realisere mulighetene
innenfor det samfunnet de skal leve i.
Lærerstaben ved Gallaudet bruker
tegnspråket. På denne høyskolen er
tegnspråket akseptert som de døves
naturlige språk. Professorene fore
leser med tegn og tale. Gallaudets

visepresident, Orin Cornett, har ut
viklet et nytt system som han kaller
Cued speech, som han håper vil bryte
ned noen av barrierene mellom til
hengerne av den rene talemetoden og
tilhengerne av tegnspråk som hjelpe~

middel i undervisningen. Cued speech
går ut på at en bruker et mindre an
tall tegn og symboler for særlig å
lette oppfattingen av vokalene. Vo
kalene er det ofte spesielt vanskelig
å oppfatte ved munnavIesing. Ved
førskolen ved Gallaudet, hvor en
eksperimenterer med forskjellige un
dervisningsmetoder, blir barna sti
mulert til å munnavlese og til å bruke
høreapparat i den utstrekningen en
finner det formålstjenlig. Men læ
rerne gjør dem også fortrolig med
bruken av andre metoder, bruker
fingerstaving, tegn og mimikk mens
de taler. Mange foreldre er forbitret
over hvor ensidig det blir satset på
den rene talemetoden i de offentlige
døveskolene i Washington-området,
og de har tatt konsekvensene av sine
erfaringer, har lært seg selv og sine
hørende barn tegnspråket. I slike til
feller blir tegnene et språk nr. 2 i
familier hvor det er døve barn. Den
døves foreldre, søstre og brødre hop
per med letthet fra det ene til det

.andre språket. Men det mest impo-
nerende er hvordan døve foreldre
oppdrar sine døve barn. Avslappet
og elegant bruker de en kombinasjon
av tegn og munnavIesing fra de tid
ligste årene.

Både det nasjonale døveforbundet
og rådet for de døves organisasjoner
er ledet av folk som absolutt er for
simultanmetoden, med bruk av tegn
som hjelpemiddel for avlesingen. De
presser hard.t på for å få innført re
former i undervisningen. Mervin D.
Garretson, som er formann i rådet,
er opplært ved den rene talemetoden,
men han er fortvilet ved tanken på
at de døve barna skal være tvunget
til å gå gjennom et undervisnings-

opplegg som krever at de bare skal
lære gjennom munnavIesing. Frede
rick C. Schreiber, som er formann i
det nasjonale døveforbundet, lærte
seg tegn fra en speiderbok. Han har
lite godt å si om betydningen av å
satse på munnavIesing. «De fleste
av oss kan ikke munnavlese for 2
cent», sier han.

Men dette gjelder små grupper i
befolkningen. Vi må være forberedt
på at de fleste døve barn fortsatt vil
bli undervist som hittil. De vil for
søke å si «ball» inntil de er 12 år og
lærerne blir trett av å fortsette på
denne måten. Og så vil barna mer
og mer gå over til å bruke et primi
tivt tegnspråk som de ikke har fått
noen opplæring i. Dermed synker de
ned i en språklig forsumping. De
viktigste årene er gått tapt.

For ikke lenge siden talte jeg med
den kvinnelige lederen for en av våre
døveskoler som satser på den rene
talemetoden. Hun fortalte om sko
lens undervisningsprogram. Tegn
språket omtalte hun foraktelig som
«lovpriste fakter». Til slutt pekte hun
på en liten mørkhudet pike som satt
på golvet med høreapparater strit
tende fra begge ørene og stirret på
oss. - «Se på henne - hun er et så
veldressert lite dyr!»

«The New Republie»
(gjengitt i «The Buff and BIue»,

Gallaudet College)

Nixons tante

President Richard Nixon har en
døv tante!

Under en reise gjennom staten
Michigan besøkte Nixon døveskolen
i byen Flint. Der holdt han en tale,
og han fortalte da at han har en døv
tante. Når han snakker med henne,
benytter han seg av tegn, sa han.

BORGEN AKTIEMØLLE ALT I TRYKKSAKER

Tlf. Andebu 36

Leie- og handelsmaling, korn- samt leie
forblanding utføres

Løstransport av korn og formel besørges
Felleskjøpets forblandinger på lager

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN
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Vi trafikerer følgende ruter:
Fagernes-Bygd in-Gjendeshei m
Fagernes-Tyin-Eidsbugarden-lærdal
Fagernes-Leira-Gol
Fagernes-Gjøvik
Fagernes-Nøsen

Om vinteren beltebiler Tyin-Eidsbugarden og Beito
stølen-Bygdin.
Om sommeren mjb «Bitihorn» på Bygdin.

A.S JOTUNHE.IMEN &
VALDRESRUTEN BILSELSKAP

Telefon Fagernes 1067

A.S VrUL
TRESLI PERI

VIUL

OSLO

SKIEN - STAVANGER - TRONDHEIM

Ås - Hitra - Skogn - Vikedal i Ryfylke

Bærum Sport
WILLy FALCK AfS - SANDVIKA

Budstikkegården I Aamodtgården
Telefon 544766

A.S TOMREN
Spes ia Ifo r retn ing

i DAME- OG HERREKONFEKSJON

Bragernes Torg 2a - DRAMMEN

Telefon 838744

4 TANDBERGS ~
• PATENTKONTOR il

~
Uranienborg Terr. 19, Oslo 3. 11f. 60:3:3 94 .,

Postadr.: Postboks 7085"" Oslo 3
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~~ ~~

A.S SKALAND GRAFITVERK
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A. & R. Ødeby
HERREEKVIPERING
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NYTT FRA
I

FORENINGENE
ØSTFOLD
18/1 sø: Møte kl. 13.00 på Hotell St. Olav,

Sarpsborg.
15/2 sø: Møte kl. 12.00 i Fol kets Hus

(Bykroa), Halden.

HEDMARK/OPPLAND
FOREDRAG OM MOMS

Hedmark og Oppland Døveforening
hadde medlemsmøte 29. november i jern
banens bedriftskafe på Hamar. Først ønsket
formannen, Arne Olsen, alle velkommen,
spesielt Per Sørensen og Sonja Olsen. Per
Sørensen holdt foredrag om moms, med
Sonja Olsen som tolk, og alle fulgte interes
sert med. Vi fikk bl.a. høre om hvordan
prisene blir fastsatt, og hvordan det vil bli
på forskjellige måter fra nyttår. Formannen
takket foredragsholderen, og tolken fikk
takk for godt arbeid. Og deretter ble det
livlig prat om løst og fast.

OM MOMS OG TEKNISKE
HJELPEMIDLER

Lørdag 13. november hadde IgJen Hed
mark og Oppland Døveforening medlems
møte påjernbanens bedriftskafe, denne gang
med døvekonsulent john Vigrestad som
foredragsholder. Etter at formannen ønsket
velkommen, holdt Vigrestad foredrag om
moms, skatteklasse og forskjellige ting. Men
så fortalte han noe nytt om forskjellige tek
niske hjelpemidler som vi aldri har sett,
f.eks. om telefon som gjør at en kan skrive
til hverandre istedenfor å snakke i telefonen.
De to i hver sin ende av telefonen kan skrive
og lese hva de skriver til hverandre. - Det
var godt frammøte på medlemsmøtet. For
mannen takket Vigrestad for det gode fore
draget, og alle var meget fornøyd.

Nanna Hansen.

OSLO
17/1 lø: Døves Sportsklubb v/ håndballgrup-

pen har fest.
20/1 ti: Døves Bridgeklubb.
22/1 to: Døves Ungdomsgruppe, filmaften.
27/1 ti: Døves Bridgeklubb.
29/1 to: Døves Ungdomsgruppe har års

møte. NDL's kontaktmann for ungdoms
arbeidet, Toralf Ringsø, inviteres, og han
holder foredrag etter årsmøtet.

31/1 lø: Døves Skytterlag har fest.
3/2 t: Sportsklubben har medlemsmøte.
5/2 to: Ungdomsgruppa har konkurranse-

aften.
6/2 fr: Lars Havstad-kveld.
8/2 sø: Bridgeklubben har turnering.
10/2 ti: Kvinneforeningen/Bridgeklubben.
12/2 to: Ungdomsgruppa har trening for

kulturdagene.
14/2 lø: Sportsklubben v/ skigruppa har fest.
17/2 ti: Bridgeklubben.
19/2 to: Ungdomsgruppa.
21/2 lø: Døveforeningen har hyggefest for

foreldre til døve barn. Mere om program
met senere.

22/2 sø: Menigheten har hyggefest.
24/2 ti: Bridgeklubben.
26/2 to: Ungdomsgruppa har trening til

kulturdagene.

DRAMMEN
18/1 sø: Medlemsmøte.
20/1 ti: Dameklubben.
22/1 to: Ungdomsklubben/bridgeklubben.
25/1 sø: Foredrag.
27/1 ti: Dameklubben.
29/1 to: Ungdomsklubben/bridgeklubben.
31/1 lø: Bridgeturnering og fest.
1/2 sø: Bridgeturnering.
3/2 ti: Dameklubben.
5/2 to: Ungdomsklubben/bridgeklubben.
8/2 sø: Film.

TELEMARK
17/1 lø: Nyttårsfest kl. 17.30, Hotell Vie,

Porsgrunn.
26/2 to: Møte kl. 18.30, Norrøna Misjons

hospits, Skien.
19/3 to: Møte kl. 18.30, Heimen Kaffistove,

Porsgrunn.
11/4 lø: Årsmøte kl. 17.30, Larsens Kafe,

Telemarksgt. 6, Skien.
23/4 to: Møte kl. 18.30, Heimen Kaffistove,

Porsgrunn.
21/5 to: Møte kl. 18.30, Norrøna Misjons

hospits, Skien.
20/6 lø: Fest på Oksøya.

KRISTIANSAND S.
14/2 lø: Opplysningsmøte med hyggelig

samvær i Høyre~ Hus kl. 18.30. Bevert
ning.

14/3 lø: Årsmøte i Høyres Hus kl. 18.30.
Bevertning.

18/4 lø: Opplysningsmøte med hyggelig
samvær i Høyres Hus kl. 18.30. Bevert
ning.

HAUGESUND
24/1 lø: Årsfest kl. 19.30 i 1.0.G.T.'s lokale.
15/2 sø: Årsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s lokale.
15/3 sø: Foreningsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
12/4sø: Foreningsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
10/5 sø: Foreningsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
14/6 sø: Foreningsmøte kl. 16.00 i 1.0.G.T.'s

lokale.
9.-11. juli: Norske Døves Landsforbunds

landsmøte i Haugesund.

BERGEN
19/1 ma: Bridgeklubben/Ungdomsklubben.

Tegnspråkkurs begynner på Nygård
skole kl. 19.00.

20/1 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Dameklubben har hyggekveld for sine
medlemmer kl. 19.30.
Ungdomsklubben har «Hvem vet mest»
konkurranse mot skoleguttene.

22/1 to: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.
26/1 ma: Bridgeklubben/Ungdn'llsklubben.
27/1 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Ungdomsklubben har «Hvem vet mest»
konkurranse mot skoleguttene.

28/1 on: Døveforeningen har styremøte kl,
19.30 på styrerommet.

29/1 to: Menighetsaften i foreningen.
31/1 lø: Døves Sjakklubb har fest i forenin-

gen kl. 19.00.
2/2 ma: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
3/2 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
5/2 to: Havstad-aften med besøk fra for

bundet. Arr. ved festkomiteen.
7/2 lø: Døves Idrettsklubbs fotballavdeling

har vinterfest i foreningen kl. 19.00.
12/2 to: Døvforeningen har årsmøte kl.

19.00.

ÅRSMØTE I BERGEN

Bergen Døveforening holder årsmøte tors
dag 12. februar kl. 19.00 i foreningens lokale.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Valg av referenter.
3. Beretning.
4. Regnskaper.
5. Budsjett-forslag.
6. Innkomne saker (frist 29. januar).
7. Valg.

Ikke-medlemmer, og de som skylder kon
tingent for 1969, har ikke adgang til års
møtet.

Styret.

MØRE OG ROMSDAL
31/1 lø: Opplysningsmøte, hjelp til utfylling

av selvangivelse.
14/2 lø: Årsmøte kl. 15.00.
28/2 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplys

ningskomiteen.
14/3 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplys

ningskomiteen.
21/3 lø: Medlemsmøte kl. 17.00.
4/4 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplysnings

komiteen.
5/4 sø: Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Hammer i

Langevåg ki rke.
18/4 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v/ Opplys

ningskomiteen.

TRONDHEIM
21/1 on: Ungdomsgruppa.
23/1 fr: Kulturkveld.
24/1 lø: Ungdomsgruppa har årsmøte.
28/1 on: Døveforeningen har medlemsmøte.
30/1 fr: Dameforeningen.
31/1 lø: Idrettslaget har klubbmesterskap

på ski.
4/2 on: Ungdomsgruppa
11/2 on: Fi Imaften.
13/2 fr: Dameforeningen har kulturkveld.
18/2 on: Ungdomsgruppa.
20/2 fr: Døveforeningen har årsmøte.
25/2 on: Lars Havstad-aften.
27/2 fr: Dameforeningen.
28/2 lø: Id rettslaget har karnevalsfest på

«Granly».
1/3 sø: Filmaften.
4/3 on: Ungdomsgruppa.
11/3 on: Fored rag.
13/3 fr: Dameforeningen.
14/3 lø: Ungdomsgruppa har vårfest.
18/3 on: Ungdqmsgruppa.
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VIKING SHIPPING COMPANY A.S

Telefon 41 7884

(6 linjer)

Skippergaten 35

SKIPSMEGLERE

Telegr.adr.: «Vikingboat»

Telex 11008 - OSLO

L<.UNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

NORDLANDSBANKEN

BODØ

A.s Rødskog Brug & Guldlistefabrik
Gulskogen

Telefon Drammen

sentralbord 835090

Tinfos Papirfabrikk
NOTODDEN

Aktiese/skabet Sydvaranger
OSLO - KIRKENES

Norenberg & CO. Als - Oslo
MARGARI N FABRIKK
Sentral bord 21 8450

Leverandør av den anerkjente «Noeo»
margarin

Bærum Optiske Forretning
EGEDIUS & SCHOU

Drammensveien 601 - Vis a vis Rådhuset, Sandvika
Tlf. 540636 - Filial Stabekkhuset

BRILLER - KIKKERTER - LUPER
HØREBRILLER - BATTERIER til HØREBRILLER

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29 620

TRONDHEIM

. La vår1fiTUMPB bli Deresl

~D"Rsel1.J!
Kl RKEGATEN 15 - OSLO - TLF. 417;,8U



i Beirut, er for tiden å finne i Stock"
holm.

Ikke for å strippe, men for å få
legehjelp. Fra hun var 15 århar hun
vært stokk døv, og ingen leger har
hittil kunnet hjelpe henne. Nå har
hun oppsøkt den svenske hørsels
spesialisten professor Lennart Holm
gren, som et siste håp. Professoren
kan ennå ikke si om hennes hørsels
skade kan helbredes.

TEKSTETE programmer

Vannrett:

1. Kan forståes på to måter.
6. Skal ikke forståes av uvedkommende.

10. Utsettende.
11. Lengdeangivelse.
12. Stemme.
13. I hager.
15. Farge.
17. Tøys.
18. Prakt.
20. Kvinne.
23. Farge.
24. Tøye.
26. Kan metall være.
27. Utbredt.
29. Ildsted.
31. Musikkinstrument.
32. Er lammet.
34. Emballasje.

Nå er det tiden å betale
bladkontingenten for 1970:

UTGIVER:
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander'

Møllendalsvn. 17, 5000 Bergen

Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, 5000 Bergen

Postgironr. 136 91

Abonnement:
Bladet utko=er med 22 numre i året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlanilet kr., 17.- pr. år

Betaling- forskuddsvis direkte til bladets
adresse. Medlemmer av foreningene til
sluttet Norske Døves Landsforbund beta
ler til foreningene.

\... .J

37. I fjøs.
39. Intrige.
40. Forbilde.
41. Borte.
42. Overenskomst.

Loddrett:
2. Piske.
3. Øv!
4. Det får den ærlige av og til.
5. Draperi.
6. Husdyr.
7. Klinger vakkert.
8. Fabeldikter.
9. Ønskes i alle hjem.

14. Fiskeredskap.
15. Kan pryde mannen.
16. Kan en diamant også være.
19. På noen kjoler.
20. Kjempe.
21. Kan en storskryter virke.
22. Med syre (omv.).
25. Omvendt skjellsord.
28. Bank.
30. Kan man bli av alkohol.
33. Den sterke handlingen i stykket.
35. Følger med vinteren (omv.).
36. Kan en spille med.
37. Sitteplass.
38. - og prakt (omv.).

Løsning på kryssorden. se side 22.

STOKK DØV
STRIP-TEASE
(Bildet på forsiden)

Nora D'Alborg, en 23-årig gresk
strip-tease danserinne, som like til
nå nylig opptrådte på en nattklubb

25. januar
18.15: Familien Flint.
21.50: I fabrikkens skygge,

3. episode.
26. januar

21.00: Frykten slår ut. Am. film.
27. januar

21.00: La Boheme. Fjernsyns
teatret.

28. januar
18.20: Hvem har ansvaret? Om

ulykker i arbeidslivet.Teks
tet for hørselssveklrete.

21.05: På variete i gamle dager.
30. januar

21.00: Interpol, seksjon S.
21.50: Flygeren og flysikkerheten.

31. januar
21.05: Krutrøyk.
21.55: Shirley Ba3sey på cirkus.

TRETTE OG TEGNSPRAK

En innsender" forteller i «Det
Beste»: Mfn kone Betty er fullsten
dig døv, mens jeg selv hører nor
malt. Som regel gjør vi oss godt for
ståelig med hverandre med støtte
av tegnspråket. Dette gir åpenbart
andre mennesker noe å spekulere
over. Vi blir f.eks. stadig spurt om
vi også bruker tegn når vi tretter.
Og mitt svar er da alltid det samme:
«Når vi er uenige, sier først Betty
sin mening, også lukker hun øy
nene.»
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

Nyttårsi ntervj U

med forbundsformannen

Sportsredaktøren har ved årsskiftet
oppsøkt formannen i Norges Døve
Idrettsforbund, Fridtjof M. Tenden,
og bedt om et nyttårsintervju. Vi
har spurt om løst og fast både fra
det året som er gått og det nye året
vi nå har gått inn i, og vi retter føl
gende spørsmål til forbundsfor
mannen:

- Er du fornøyd, idrettslig sett, med
året 1969?

- Ja, jeg synes 1969 stort sett har
vært et jevnt godt idrettsår. Dog
hadde jeg gjerne sett en større del
takelse av de døve ved stevner for
hørende, både i fri-idrett og på ski,
samt en større bredde innen kvinne
idretten i forbundet.

- Hvem laget årets beste idretts
prestasjon?

- Det hele må naturligvis baseres
på skjønn og vurdering, så det er
vanskelig å si hvem som laget årets
beste idrettsprestasjon. Men det er
lettere å se hvem som ligger foran
i hver spesialgren, f.eks. Terje Karl
sen i langrenn, Hans Lie i alpint,
Reidar Brenden i løp, Olaf Garberg
i kast, Bjarne Gunnerud i hopp,
Odd Landehagen i kappgang,Johnny
Olsen i 5-kamp, o.fl. I skyting var
Andresen og Haukedalen våre beste.

- Hvilket idrettsresultat gledet deg
mest?

- Det var heldigvis ikke bare ett!
J eg må si det var flere gledelige re
sultater, så som Olaf Garbergs gull
medalje ved V.M. i Beograd, vårt
lags flotte innsats i Nordisk mester
skap i langrenn i Sverige, med unge
Terje Karlsens seier på 30 km og alle
de øvrige nordmenn på de neste
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plassene! samt stafettseieren. Reidar
Brendens nordiske mesterskap i ter
rengløp i Finland, Odd Landehagens
deltakelse i E.M. i Hellas og gode
innsats i Norgesmesterskapet i kapp
gang blant hørende. Alfred Vangens
fine 9. plass i sykkelrittet Trond
heim-Oslo samt Bjørn Myrans store
framgang i løp. Gledelig er også ung
dommene Tor Hammerborg og Anne
Marit Nøstviks lovende innsats og
store iver. Jo, jeg må si vi har mye
å glede oss over!

- Hva med den norske innsatsen i
Beograd?

- Våre deltakere gjorde virkelig
sitt beste, men selv med et par nye
norske døverekorder og flere pers.
rek. klarte de ikke å få med seg flere
medaljer enn Olaf Garbergs ene i
slegge. Konkurransen var meget
skarp, og man skal ikke glemme de
mange fine 4.-plasser vi hadde, noe
som jeg synes var flott levert. Trist
var det jo at Reidar Brenden skulle
bli syk. Han hadde jo oppnådd re
sultater som gjorde ham til favoritt
på 2-3 distanser. Men slikt må man
regne med kan skje ved konkurran
ser i utlandet, og det er intet å gjøre
ved.

- Hvordan går det med skoleidret
ten?

- Den er virkelig en nøkkel til
større rekruttering innen døveidret
ten, og derfor en meget viktig opp
gave for vårt forbund. Vi håper nå å
få skoleidretten inn i bedre og fas
tere former, idet det nå er innledet
et samarbeid mellom Norges Døve
Idrettsforbund, Norske Døves Lands
forbund og døveskolene, og at dette

samarbeidet skal bære frukter! Det
var oppløftende å se hvor fint det
gikk med skoleidrettsstevnet i fjor,
med over 100 deltakere fra 5 forskjel
lige døve- og tunghørtskoIer på
Frogner stadion og de mange vel
lykte skoleskirenn ved døveskolene.
Fire av de mest lovende guttene fra
Skådalen døveskole har fått spe
sialinstruksjon i slalåm, og jeg håper
at de med tid og stunder kan bli
gode arvtakere etter våre toppkjørere
- Lie, Larsen og Dammen, for det
er meget godt stoff i guttene!

-,- Hva er planene for det nye året?
- Det vil sikkert bli en livlig lands-

kampsesong. Antakelig vil vi få 4-5
landskamper i 1970, men det skal
jeg komme tilbake til senere. Jeg vil
dog nevne at vi har avtalt retur
landskamp i fri-idrett mot Vest
Tyskland i Oslo 12. september. Tys
kerne vant den første kampen, men
da manglet vi Bjørn Myran. Nå må
gutta trene godt, slik at vi kan få
revansje - ja, ikke bare trene, men
også konkurrere sammen med hø
rende, for da kommer sikkert gode
resultater. Moro skulle det være om
vi kan slå et så stort land som Vest
Tyskland!

- Hva med Verdensmesterskapet på
ski for døve i A delboden , Sveits i 1971?

- Vi må forsøke å stille en sterk
tropp der, for vi har tradisjoner å
forsvare innen vintersporten. Imid
lertid kommer dette arrangementet
svært tidlig på oss, nemlig i siste
uken av januar. Jeg anmodet arran
gøren på kongressen i Beograd om å
endre dato for arrangementet til
slutten av februar/begynnelsen av
mars, noe jeg fikk full støtte for av
kongressen, men nå ser det ut til at
dette ikke lar seg gjøre for Sveits.

- V il dette by på problemer med
hensyn til uttakning av troppen?

- Ja, det vil tilsi at vi må basere
uttakningen på de resultater som blir
nådd i vinter, og så kjøre opp med
treningsleirer og samlinger allerede
i september 1970, da V.M.-laget må
være klart før julen 1970. Skulle det
dukke opp uventet gode løpere i ja
nuar 1971, etter meldingsfristens ut
løp, vil det by på problemer.

- Hva er ditt ønske i det nye året?
- At de døve ungdommer i størst

mulig utstrekning vil bli å finne i
de aktives rekker. At vi må få til
strekkelige midler til instruksjon og
treningssamlinger! Og så ønsker jeg
selvsagt alle norske døve idretts
utøvere et godt og framgangsrikt
idrettsår 1970, med forbundets takk
for alle gode resultater i det gamle
året!
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Nordisk jri-idrettsserie 1969:

FINLAND SEIRET IGJEN
- NORGE BEST I LØP

Noe tidligere enn ventet fikk vi re
sultatene til ovennevnte serie. Og
som ventet vant finnene også denne
gang.

Men nordmennene gjorde en me
get god innsats ved å bli best i lø
pene. Her dominerte parhestene
Brenden og Myran, som fikk de 5
beste resultater i denne seriens løp.
Brendens 3000 m hinder gav den
høyeste poengsum for enkeltresul
tater. Nordmennene gikk her fram
med 506 poeng fra i fjor, og det var
godt gjort.

Men vi må heller ikke glemme å gi
honnør til Tore Christiansen for hans
gode løp over 800 og 1500 m. Han
var med og trygget seiren i seriens
løpsøvelser. Dersom Tore kan få opp
arbeidet seg mere styrke og hardhet,
så vil han nok bli en god mellom
distanseløper.

I hopp og kast gikk det ikke så
bra for nordmennene, selv om Gar
bergs og Gunneruds resultater gir
bra poengsum. Vi må prøve å få
fram flere gode og jevne idrettsgutter
her. Først da kan vi ta kampen opp
med finnene. I hopp viste finnene
sin store bredde i lengde, idet de
hadde 5 mann som var bedre enn
den beste norske her. Høyest rager
Hannus resultat i lengde, på 7.15 m,
som og er ny verdensrekord. Lengde
later til å være en populær idretts
gren for finnene.

Ved serien i 1969 gikk alle land
fram i poeng. Finland med 645,
Sverige med 627, Norge med 506 og
Danmark med 96.

Nå er Norge blitt nr. 2 i 12 år på
rad, og kan med rette kalles «den
evige toer.»

Anders Haukedalen.

1. FINLAND
Løp:
Timo Karvonen 1500 m 4.04.5 779
Markku Ventela 800 m 1.58.9 767
Kari Saarikoski 1000 m 2.36.0 750
Pauli Savolainen 5000 m 15.46.2 743
Timo Karvonen 3000 m 9.05.4 740
Kari Saarikoski 1500 m 4.09.8 737
Timo Karvonen 1000 m 2.37.8 727
Markku Ventela 400 m 52.3 707

5.950

Hopp:
Vesa Hannu lengde 7.15 850
Eero Saarikoski tresteg 14.47 827
Tapio Laine lengde 6.51 717
Partti Mikkola lengde 6.47 708
Eero Saarikoski lengde 6.59 734
Ake Nabb lengde 6.26 662

4.498

Kast:
Rauno Rantanen kule 14.19 740
Ossi Ottela slegge 44.80 728
Simo Kujala spyd 55.69 707
Olavi Kaisanlahti kule 13.00 665
Ossi Ottela kule 12.99 664
Pauli Johansson spyd 47.63 601

4.105
Sum totalt 14.553

2. NORGE
Løp:
Reidar Brenden 3000 m hinder 9.16.8. 874
Reidar Brenden 5000 m 14.58.2 844
Reidar Brenden 3000 m 8.39.2 839
Bjørn Myran 5000 m 15.16.1 805
Bjørn Myran 10.000 m 32.17.7 799
Tore Christiansen 800 m 2.02.4 707
Tore Christiansen 1500 m 4.16.6 685

6.355
Hopp:
Bjarne Gunnerud høyde 1.80 680
Tore Christiansen tresteg 12.70 644
Walter Pedersen tresteg 12.65 639
Bjarne Gunnerud lengde 6.15 637
Gunnar Kvitvær tresteg 12.24 594
Johnny Olsen lengde 5.93 588

3.782
Kast:
Olaf Garberg slegge 52.22 833
Johnny Olsen spyd 49.08 620
Brynjulf Dammen spyd 47.14 594
Olaf Garberg diskos 35.28 589
Olaf Garberg kule 11.63 574
Johnny Olsen diskos 34.26 568

3.778
Sum totalt 13.915

3. SVERIGE
Løp:
John-Erik Sivervall 400 m 52.2 712
John-Elik Sivervall 800 m 2.02.3 709
Rune Nykvist 5000 m 16.15.9 685
Rune Nykvist 800 m 2.05.0 665
Rune Nykvist 1500 m 4.23.2 636
Lars-Ake Andersson 5000 m 16.44.0 .. 634
Lars-Ake Andersson 10.000 m 35.52.0 611
Bengt-Ove Svensson 100 m 12.0 . . . . .. 580

5.232
Hopp:
Ove Zacrisson tresteg 12.90 . . . . . . . .. 665
Lennart Jensson lengde 5.89 580
Ove Zackrisson lengde 5.79 557
Lennart Jensson høyde 1.65 540
Leif Strang lengde 5.70 537
Leif Strang høyde 1.60 493

3.372
Kast:
Bo-Geran Henriksson kule 15.99 847
Bo-Geran Henriksson diskos 39.88 683
Anders NordelI diskos 35.30 590
Ingemar Berg spyd 47.24 595
Anders NordelI kule 11.90 592
Rolf Hansson spyd 46.14. '" 580

3.887
Sum totalt 12.491

4. DANMARK
Løp:
Klaus Pedersen 400 m 52.7 691
Henrik W. Andersen 800 m 2.05.2 662
Klaus Pedersen 200 m 23.9 653
Klaus Pedersen 800 m 2.05.9 651
Henrik W. Andersen 1500 m 4.22.2 644
Henrik W. Andersen 400 m 56.3 555
Ralf Hansen 100 m 12.3 520
Willy Pedersen 100 m 12.4 501

4.877
Hopp:
Ole Artmann lengde 6.05 615
Sten Fiseher høyde 1.71 597
Ole Faustrup lengde 5.76 551
Erling Pedersen høyde 1.65 540

Ole Faustrup høyde 1.65 540
Alan Christensen høyde 1.60 493

3.336
Kast:
Ole Artmann diskos 38.09 647
Ole Artmann spyd 44.90 562
Sven H. Sørensen spyd 42.90. . . . . . . .. 529'
Torben Kristiansen spyd 36.40 435
Sten Fiseher spyd 35.97 429
Svend H. Sørensen slegge 24.94 393

2.995
Su m totalt 11.208

Tanker og
tilbakeblikk

Fri-idrettsseongen 1969 er slutt
forlengst, og utøverne er i gang med
treningsgrunnlaget for en ny sesong.
Etter denne sesongens slutt og foran
en ny sesong i 1970, tar man gjerne
et tilbakeblikk og går året i gjennom
og danner seg tanker om hvordan
den ble. Årets sesong ble ikke en av
de beste, tross Døvemesterskap og
Verdensidrettsleker i Jugoslavia.
Hva er grunnen? Forklaringen ligger
nok for norsk fri-idrett i sin helhet
på sviktende interesse. Men for de
beste, som satset meget for å få en
god sesong, kan det nok være flere
årsaker. Vanligvis pleier siste delen
av sesongen å være den beste med
god form og konkurranse-iver. Men
i år sviktet det her, og en må langt
tilbake for å finne en så tam avslut
ting på en sesong. Den største årsa
ken heri kommer nok fra Jugoslavia
reisen, for de bestes vedkommende.
I Jugoslavia møtte nordmennene
uvante forhold, spesielt i matveien,
der det nærmest utviklet seg til mat
forgiftning, samt at varmen plaget
en del mot slutten, til tross for at vi
kom fra et Norge som hadde nærmest
tropisk varme. På bakgrunn av dette
må man si at guttene gjorde en god
innsats, bare synd at vi ikke fikk
vist vårt beste. Men erfaringene der
fra viser at vi må reise mere ut for
å mestre de uvante forhold.

Som avslutting fikk Norges-trop
pen en hard tilbakereise uten søvn i
opptil 39 timer. For de aktive betyr
det et formtap i 1-2 måneder, og da
formen endelig kom igjen, var seson
gen slutt. Og der gikk man kanskje
glipp aven god avslutting, men hvor
ble det av de andre som skapte liv
i fri-idretten? Svikten var nok størst
her, noe som nok påvirket slutt
resultatet for 1969.

Går vi over til å ta øvelsene hver
for seg, forteller resultatene at løp er
vår sterkeste gren i fri-idrett, spe-
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Også DU
bør abon n e re på

som førte til at jeg også ble aktiv
svømmer.

Reidar selv ble en av landets beste
svømmere, og tok mange premier,
særlig i 400 m og 1500 m fri. To
ganger fikk han sølv i Norgesmester
skapets 1500 m og var med og tok
mesterskapet i stafett for Oslo Kapp
svømmingsklubb. I 1933 vant Reidar
den populære distansesvømmingen
«Ulvøya Rundt» med over 200 del
takere.

Innen norsk døve-idrett har Rei
dar vært en forgrunnsfigur i mange
år og representert Norge ved V.M.
Han har vunnet både gull-, sølv- og
bronsemedaljer i Tyskland, Eng
land og Sverige, siste sted var det
nok en spesiell glede for ham at hans
kone, Ruth, vant bronsemedalje i
200 m brystsvømming for damer.

Han var også en meget god ski
løper og vant mange premier også i
denne idrettsgren.

Reidar Iversen er tildelt Norges
Døve-Idrettsforbunds hederstegn.

Det er vemodig å tenke på at vi
ikke lenger får se denne fine idretts
mannen blant oss, men han vil bli
husket meget lenge og i takknemlig
het, som en god idrettsmann og lag
kamerat, en hederskar av beste
merke.

Vi lyser fred over hans minne.
Fridtjof M. Tenden.
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regel i overgangen til senior. Mer
har Norges Døve-Idrettsforbund en
stor og viktig oppgave! Jeg for min
del, tror at N.D.I. bør ha bedre
kontakt med Norges Idrettsforbund
og dets særforbund, for der å få den
nødvendige hjelp til å legge opp en
plan for norsk døveidrett. Vi må
nyttiggjøre oss de hørendes ideer og
erfaringer. Blant annet burde man i
større grad få lov til å dra nytte av
deres trener- og instruksjonskapa
sitet.

J eg kunne tenke meg et slikt opp
legg: En utdannet trener som leder
for den grunnleggende og oppbyg
gende trening i samarbeid med
N.D.I.'s kontaktmenn og hvor de
sammen med a.u. har kontakt med
spesialtrenere for samling eller spe
sialopplegg i hver idrettsgren. I
grunnen kan en utdannet trener
godt påta seg hele opplegget, også
spesialtreningen, da han har gjen
nomgått den treningslære som fordres
for hver idrettsgren. Men for å gjen
nomføre slike planer må budsjettet
utvides tilsvarende, og det er i grun
nen økonomien som er den største
hindring for et godt idrettsnivå blant
de døve, sammen med gode tillits
menn, tillitsmenn med riktig inn
stilling til idrett! Viktig er det også
at vi har så mange gode tillitsmenn
at oppgavene kan bli fordelt på flere
og dermed arbeide mere effektivt.

Jo-ol.

Reidar Iversen er død
Den kjente døve svømmeren Rei

dar Iversen, Oslo, er avgått ved
døden .20. desember, bare 59 år
gammel, og ble bisatt under stor
deltagelse 29. desember.

Med Reidar Iversen er en av norsk
døveidretts fremste representanter
av den gamle garde gått bort. Jeg
minnes ham helt fra tiden på døve
skolen, da jeg som førsteklassing så
opp til Reidar som en av de snille
store guttene, og som allerede på
skolen gjorde seg bemerket som en
fremragende svømmer og vant flere
skolemesterskap i hørendes skole
stevner. Vi unge beundret ham ofte,
for han fikk jo sitt navn på resultat
listene i byens aviser. Reidar Iversen
bodde i Theresegate på den tiden, og
bare noen hundre meter fra Bislet
Bad, som var hans faste trenings
sted flere ganger i uken. Som 13
åring kom jeg for første gang iBislet
Bad og ble tatt hånd om av Reidar,
som lærte meg de første crawltak, noe

sielt mellom- og langdistansene (et
utslag av det barske klimaet med
dertil vanskelige treningsforhold 7)
I hopp og kast ble det en del tilbake
gang, noe som forteller at de rent
tekniske øvelser står svakt. En skulle
tro at forutsetningene for å hevde
seg i. hopp skulle være nesten like
gode som i løp, men så er det ikke.
I kast derimot er det ikke så enkelt,
naturlig nok, da det fordres spesielle
typer.

I 1969 ble Norge atter nr. 2 i Nor
disk serie, etter Finland, på resul
tater som ligger over fjorårets, men
under 1967, og Norge kan nok gjøre
seg fortjent til navnet «den evige
toer». Hvorfor ligger finnene alltid
et hestehode foran oss 7 Forklaringen
må vel ligge i deres natur og innstil
ling til idretten, samtidig som de har
evnen til å yte noe ekstra når det
virkelig gjelder, den finske «sisu» er
velkjent, og det er kanskje dette vi
norske mangler. Sammenlikner man
treningsforholdene og klimaet i de
to land, skal det ikke være stor for
skjell. De andre land; Sverige og
Danmark, ligger foreløpig etter oss,
men vi må være våkne for at når de
får opp interessen for fri-idrett, så vil
Norge få store problemer med dem,
for det er ikke tvil om at trenings
forholdene i disse to land er bedre
enn hos oss.

Hva kan gjøres 7 Hvilket skritt
bør man ta for å høyne norsk døve
idretts nivå 7 Vi som lever i en ver
den da tidene praktisk talt forandrer
seg fra dag til dag, der forholdene
for å drive idrett er bedret, selv om
Norge ligger etter andre land når
det gjelder tekniske og materielle
sider av idretten. En kan ikke kom
me bort fra at det hele må begynne
på det administrative planet. For å
sikre norsk døveidretts framtid, er
det ingen tvil om at man må satse
på skoleidretten! Ved å få barna
interessert og bli glad i idrett, ved å
la dem forstå hvor viktig det er i
dagens samfunn, med hjerteinfarkt
og stress, å drive idrett, å leve opp
til idrettens mål, å gi sine utøvere
en sunn sjel i et sunt legeme! Ja, da
er meget vunnet! For idretten kan
konkurrere med de farlige goder i
samfunnet, bare fornuften og sann
heten kommer fram!

Det er å håpe at skoleidretten må
komme inn i faste former ved sam
arbeid mellom vårt forbund og døve
skolene, og så må man heller ikke
glemme en videre utvikling fra skole
idrett til aktiv idrett. Dette er viktig,
for det viser seg at det nettopp er i
junioralderen de fleste faller fra, som
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Holtet Elektriske Forretning
Alt i elektrisk

Kongsveien 91 - HOLTET - Tlf. 285768

Als BRYNS PATENTKONTOR
Harald Bryn

Efterf. av Alfred J. Bryn
Etab!' 1877

Tostrupgården, OSLO 1, - Tlf. 333970

Patenter - Varemerker - Mønster

Fauskebygg
FAUSKE

Telefon 375

Bygg- og anleggsvirksomhet i
Betong - Jernbetong

Mur - Tre

RAsTOFFER FOR INDUSTRIEN

læI WlLH. WlLLUMSEN AS

POSTBOKS 2437 SOLLI - OSLO 2 - TLF.*S6 S6 92

L. HAAK & CO. AfS

Telefon 6731 80

OS LO 6

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.
SKIPSREDERI

Haakon Vll's gate 1, OSLO
Postboks 1577

FORSIKRINGSAKSJESELSKAPET

POLARIS - NORSKE Sjø
Stortingsgt. 18

OSLO
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