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Sit.uasjon som minner om

KLAVEN OG KUA
God planlegging synes ikke å være nordmenns sterke side. Ikke når det gjelder
utbyggingen av spesialundervisningen. Og særlig synes det å ha vært ille med
undervisningstilbudene for døve og sterkt tunghørte. Forholdene har vært
skandaløse. Det vet vi. Om vi går 50 el1er 100 år tilbake i tiden, og følger ut
viklingen fram til i dag, blir vi slått av hvordan det hele synes å ha vært over
latt til tilfeldighetene. At det dreier seg om barn som trenger de absolutt beste
undervisningsforhold, spesielt dyktige lærere og tekniske hjelpemidler, har
bare bevirket det stikk motsatte av hva en burde forventet fra myndighetenes
side: Konsekvent diskriminering.

Vi må kunne kal1e det diskriminering når de døve barna faktisk gjennom hele
døveundervisningens historie er blitt henvist til gamle, kondemnable bygninger.
Studerer vi utviklingen, får vi sterkt inntrykk av at myndighetene har satt sin
lit til døvepedagogene og deres sosiale samvittighet. Bare myndighetene har
skaffet tak og fire vegger, har resten gått av seg selv.

Så har vi endelig fått oppleve at sentralmyndighetene har beste.mt seg for å
rette på forholdene. Skoler blir bygd! Vi får endelig tidsmessige skolebygg,
som skal passe til formålet! Til og med Statens spesial1ærerskole er kommet inn
i egne lokaler. Det er også bevilget pene beløp til teknisk-audiologisk utstyr.

Det var i siste liten staten kom i gang med skolebyggingen. Faktisk på et tids
punkt da en begynte å få følelsen av at kommuner, fylker og organisasjoner var
i ferd med å overta det hele. Nå går byggearbeidet med ganske imponerende
fart. En blir helt svimmel hvis en sammenlikner med «utviklingen» gjennom de
første 145 årene av døveundervisningens historie, fram til 1970.

Spørsmålet er imidlertid om det hele bygger på skikkelig planlegging. Enkelte
ting kan tyde på at det også denne gangen er slik at sentralmyndighetene har
overlatt vesentlige ting til tilfeldighetene. Vi får skolebygningene, men ...
Vi frykter for at det blir noe i likhet med den berømmelige klaven - det er nå
kua som er det vesentIige'- i dette tilfellet hadde vi ventet en koordinert plan
legging, slik at det var blitt en utbygging av døve- og tunghørt-undervisningen
i sin helhet.

Lokaler er noe vesentlig for å drive undervisning. Men vi trenger også spesial
pedagoger. Her er situasjonen kritisk. Situasjonen har forverret seg fra år til
år, og selv med den kapasiteten spesial1ærerskolen får i sine nye lokaler vil det
trolig ta minst en mannsalder før behovet for døve-/tunghørt-pedagoger er
dekket. I dag bringer vi referatet i forbindelse med Liv Andersens grunngitte
spørsmål i Stortinget, og som avslører et annet graverende forhold, at skolene
ikke makter å nyttiggjøre seg det verdifuIIe tekniske og audiologiske utstyret.
Utstyr for milIioner står unyttet og/el1er i ustand.

Vi er uhyre spent på hvilke tiltak myndighetene vil sette i verk for å løse disse
problemene. Det trengs øyeblikkelige tiltakl

Th. S:
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Tre foreninger over 100 prosent
Nord-Rogaland ; superform, 236,3 prosent

I alt 13.474 kroner mottatt siden forrige oversikt

Stillingen pr. 7. august:
1. Haugesund Døveforening 236,3 %
2. Aust-Agder kr. Døvef. ... 109,6% Kristelig Folkepartis stortingsgruppe'
3. Tromsø og.Omegn Døvef. 100,0% støtte~ «AksJon'ÅI» '
4. Helgeland kr. Døvef..... 46,7%
5. Telemark Døveforening .. 34,5 % DeIiaksjon~n Senterpartiet (stortings~
6. Trondheim Døveforening 31,8 % mann Seland) satte i gang" og som etter
7. Oslo Døveforening 24,5 % kort tid førte til innbetaling av kr'. 100,-
8. Bergen Døveforening 22,4 % fra hver' representant r Senterpartiets
9. Salten Døveforening. . . .. 17,9 % stortingsgrul?pe (til sammen kr. 2.100,-),

10. Kristiansand Døveforening 14,3 % går videre: Senterpartiet u'tfordiet som
11. Østfold Døveforening .... 10,6 % kjent Kristelig Folkeparti og Venstre
12. Vestfold Døveforening. .. 10,1 % til å følge:eksemp1e.t;Aor~:"sa v-idere-·å~·~._

13. Harstad og Omegn Døvef. 10,0.% utf.ondre' Høyre og Arbeiderpartiet:
14. Hedmark/Oppland Døvef. 7,7% -'L~rige'har vi ventet på resultater.
15. Drammen og Omegns Døvef. 3,6% Nå er mottatt kr. 700,- fra Kristelig
16. Stavanger Døveforening.. 2,7% Folkepartis stortingsgruppe. Vi sier
17. Narvik og Omegns Døvef. 0,0 % hjertelig takk, og ~å, venter vi spent på
18. Sandnes Døveforening. . . . 0,0 % de andre partienes stortingsgrupper ...
19. Nord-Trøndelag Døvef. .. 0,0%
20. Møre og Romsdal Døvef. 0,0 %

Vi var redd at «Aksjon Ål» skulle ta
ferie, med null innbetalinger i ferien.
Men våre aksjonsledere og venner er
bra mennesker, som også er villige til
å gjøre noe positivt i ferietiden. Resul
tatet er over forventning: I alt er det
innbetalt kr. 13.474,- siden forrige
oversikt. Det er bra. Det er fint. Det
er godt gjort!

På lands-barometret helt til høyre
på neste -side har ,Yl gått fram fra kr.
19.551,85 til kr. 33.026,66. Det vil si
at vi i løpet av denne tiden har passert
to <<mile-stolper» - både stolpen for
20.000 og for 30.000. Men. det gjelder
jo å klatre videre, og fort - for hele
denne aksjonen skal være.avsluttet i år.

Av foreningene er det denne gang
Bergen Døveforening (Bergen, Horda
land, Sogn og Fjordane) som har inn
betalt størst beløp, med nesten 4.000
kroner. Her er det en døv enkelt-person
som har spandert en hel tusenlapp,
nemlig Andreas Åsgard, en gammel og
gavmild gubbe. Han har også humo
ristisk sans. På talongen skriver han
denne hilsenen:

«Jeg vil ikke fråtse alene og få en
stor, direktør-mage, men heller ha
rent og godt ,hierteog,sinn!

. Hilsen Vestlands-gubben.»
Det er en mann med den rette inn

stillingen, ja. - Også Oslo Døveforening
(Oslo og Akershus) har innbetalt nær
4.000 kroner siden sist. Det er flott
gjort at vår største døveforening al
lerede har klart nesten 25 prosent av
sin kvote. og er kommet over 10.000
kroner. Karin Jensen. ligger ikke på
latsiden.

Det s,tore samtaleemnet er likevel
Nord-Rogaland (Haugesund Døvefor
ening), som sprengte vårt barometer i
forrige nummer. Nå har de moret seg
med å erte redaktøren og typografene
verre.: Opp på hele.236,3 prosent er de
kommet. Barometer-søylen forsvinner
nå opp i skyene. Hva sk~l vi finne på
hvis nord-rogalendingene fortsetter å
galoppere på denne måten?

Aust-Agder Døveforening og Tromsø
og Omegn Døveforening (NordeTroms
og Finnmark) har klart å beholde. 2. og
3. plass på barometret, etter pene inn
betaling<;r fra begge, og begge har opp
fylt sin kvote. Bravo! - Det er langt til
den neste, som nå er Helgeland kr.
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Døveforening (sørlige Nordland fylke).
Denne foreningen har lagt beslag på
4.-plassen, men kan ikke føle seg trygg.
Det er farlige konkurrenter som ligger
like bak. Helgeland er imidlertid nesten
halvveis til målet, og det virker sterkt.

Det er nå 16 foreninger med i ga
loppen, mens 4 foreninger ennå står på
O. De sistnevnte er også tatt med i over
sikten, og da i rekkefølge etter hvor
mye som mangler i kroner.

Aksjonslederne
Vi har tidligere oppgitt navn og adresse
for samtlige aksjonsledere, oppnevnt
av døveforeningene. Den eneste som
manglet, var for Møre og Romsdal.
Nå har vi også fått beskjed derfra:

Møre og Romsdal Døveforening:
Magne Lid
Boks 72
6222 Ikorn:nes.

. Norske [)øves Landsforbunds opp
nevnte hovedleder for aksjonen er som
kjent Svein Arne P~terson, Martin
Vahlsgt. 13, 5000 Bergen.

Innbetalinger
. Alle innbetalinger sendes enten over

bankgiro eller postgiro.
Postgiro 500.328 .
,Banl<:g~o 900.328

og adresseres til:

Ål' folkehøyskole og kurssenter
for døve
Møllendalsveien 17
5000 BERGEN

Du bør helst sette «Aksjon Ål 1972»
på talongen. Det vil gjøre det lettere
for oss.

Små og store gavebeløp kan sendes
disse post- og bankgirokonti. De vil
bli godskrevet nærmeste forening på,
barometret.

.,', '

Har du stoff
til vårt juleheftet

Juleheftet «Døves Jul» 1972skal'trykkes
i høsi;og hvis det er noen av bladets
lesere som 'hår ideer til stoff, eller som
h~~ noe av interesse å skrive om, som
kan passe til juleheftet, vil vi' gjerne h~
brev snarest: J:uleheftet 'skl\l delvis M
opplysninger om de døve/sterkt tung~

hørte og deres situasjon, delvis ,skal dei
være hoveller og artikler, litt urider;
holdning og «knasIo>.'

,Skiivtil juleheftets redaktør"som blir
glad. for å få hjelp i form av stoff, og!
- .. " " .y.' " , ' , , t

eller forslag. Adresse: Thorbjørn Sanr
der, Møllendalsveien17; 500b Bergen~,
Husk at det haster.
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Store summer til teknisk utstyr
for døve og tunghørte

Men det meste av utstyret er i ustand på grunn
av mangel på teknisk personale

NA SKAL DET BLI EN BEDRING, LOVER DEPARTEMENTET

Stortingsrepr. Liv Andersen.

3. mai stilte representanten Liv Ander
sen (A), Oppland, følgende grunngitte
spørsmål i Stortinget, rettet til kirke- og
undervisningsministeren:

«Den tekniske utvikling har gitt oss
apparatur som er av avgjørende betyd
ning for undervisningen av døve og tung
hørte. En innstilling fra Spesialskole
rådet, avgitt i oktober i970, viser klart
at en ikke har kunnet nyttiggjøre seg de
tekniske framskritt på dette område i
tilstrekkelig grad. innstillingen gjør
dessuten klart at det utstyr som er an
skaffet, bare i meget liten utstrekning
er effektivt på grunn av dårlig vedlike
hold;

Hva akter departementet å gjøre for at
denne gruppe funksjonshemmede kan få
de audiotekniske hjelpemidler de er av
hengig av i sin personlige utvikling, og for
kontakt med sine medmennesker?»

L i v And e r sen: Bakgrunnen for
mitt spørsmål er en utredning som et
utvalg nedsatt av Spesialskolerådet har
foretatt når det gjelder høreapparater
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og høreanlegg, og som viser et opp
siktvekkende resultat. Utvalget har be
stått av våre fremste fagfolk på om
rådet, og undersøkelsen er foretatt i
samarbeid med Rikshospitalets audio
logiske institutt, øre-nese-halsavdelin
gen ved fylkessykehuset i Gjøvik, Spe
sialskolen for talehemmede på Bred
tvedt og Elton offentlig skole, V. Toten.

Undersøkelsen viser at av 370 indi
viduelle høreapparater ble bare 76, eller
ca. 20 pst., funnet i full orden. Av 45
høreanlegg var kun 4 i god stand. Av 27
taletreningsforsterkere var det bare 7
som holdt mål. Et overslag Spesial
skolerådet har foretatt, viser at verdien
av forsterkerapparaturen i skolene for
hørselssvekkede er på mellom 2,5 og 3
mill. kr., og at en stor del av denne
apparatur ikke er eldre enn 2-5 år.

I tillegg opplyser rapporten at 80 pst.
av lærerne erklærte at de var for dårlig
utdannet til å kunne betjene den tek
niske apparatur. Utvalgsrapporten be
rører helt sentrale spørsmål som angår
undervisningen for de hørselssvekkede
rent generelt. Mye av utstyret blir dårlig
utnyttet av et flertall av elevene, og
hørselsskadde elever kan i lengre tid
være uten høreapparater som fungerer
tilfredsstillende. Årsaken til den dårlige
utnytting av apparaturen synes å v~re

manglende kontrollordning. En grundig
orientering om bruk av høreapparater
og forsterkeranlegg synes helt nødven
dig. Utvalgets konklusjon er at stør
stedelen av utstyret ikke virker til
fredsstillende på grunn av manglende
kontrolltiltak og vedlikehold, og at det
er nødvendig med heldags tekniker
stillinger ved alle de større skoler, som
igjen kan yte service til andre skoler i
samme region. De skoler som ikke kan
dekkes ved disse tilt5tk, bør få deltids
stillinger.

Det framgår videre av rapporten at
det er et klart behov for å styrke lærer
nes utdanning med sikte på bruk og
behandling av teknisk audiologisk ap
paratur. Det er også behov for bedre
samarbeidsformer mellom de ulike

personalgrupper, foreldre og elever med
sikte på informasjon og opplysning om
de spørsmål som i denne sammenheng
er viktige.

Det er en kjent sak at det i den senere
tid er utviklet meget avansert audio
teknisk utstyr for hørselssvekkede, som
kan være av avgjørende betydning i
undervisningen. De refererte opplys
ninger røper at vi ikke nyttiggjør oss
de tekniske framskritt på en tilfreds
stillende måte. De tiltak jeg til slutt vil
antyde, er etter min mening minimums
krav for å rette på de svakheter under
visningen for de hørselssvekkede lider
under på dette området:

Mer og bedre tidsmessig utstyr til
skolene. Bedre ettersyn og vedlikehold,
og som følge av dette trengs audiotek
nisk bistand, dvs. heltids- og deltids
stillinger for audioteknikere. Opplys
ning og informasjon overfor elever, for
eldre og andre grupper som har med
hørselssvekkede å gjøre. Og en utbyg
ging av pedagogisk/psykologiske råd
givningskontorer som får til oppgave
å ta seg av de funksjonshemmede, her
under de hørselssvekkede.

Sta t s råd G j er de: Spesialskole
rådet nedsatte i 1968 i samråd med
I\irke- og undervisningsdepartementet
et utvalg som skulle vurdere spørsmål
om forsterkerapparatur i døve- og tung-

Statsråd BjartmarGjerde.



Nye stillinger
RIKTIGE TEGN. Hun har gjennom en
årrekke vært med i det forberedende
arbeidet med tegnspråkboken, hun
underviser ved tegnspråkkursene i Ber
gen (og har som sådan også medvirket
i et TV-program). Etter anmodning fra
barnehagen for hørselssvekkede i Ber
gen har hun også gitt privat undervis
ning til en del foreldre som har døve
barn. Hun har således spesielt gode
forutsetninger for å være til hjelp på
forbundets hovedkontor nå da arbeidet
med billedmateriell til tegnspråkkursene
for alvor har begynt.

Annlaug Koppen (født Kvarme) er
fra Voss. Hun gikk døveskolen i Skå
dalen, er nå gift og mor til to barn i
Bergen. Hennes gode språk har ført til
at det har vært drevet jakt på henne
for å få henne til å ta referent- og sekre
tær-oppgaver innen døveforeningen.

teknikerstillinger ved de øvrige skolene
som har behov for det.

Det vil også være nødvendig å
styrke spesialpedagogenes utdanning
når det gjelder bruk og behandling av
teknisk/audiologisk utstyr. Dette spørs
målet vil departementet ta opp med
Statens spesiallærerskole. Skolen har nå,
etter at den flyttet inn i nye løkaler,
større mulighet til å gi lærere som tar 2.
avdeling, innføring i bruk av teknisk/
audiologisk apparatur.

De nye skolene for døve og tunghørte
som er under bygging og planlegging,
vil få undervisningsrommene akustisk
regulert med sikte på å gi så gode un
dervisningsforhold som mulig for ele
vene.

Spesialskolerådet har foreslått at det
på lengre sikt vil være hensiktsmessig å
opprette et sentralt organ som skal føre
tilsyn med forsterkerapparatur, akus
tiske forhold, gi informasjon, drive
konsultativ virksomhet, organisere
forskning og utprøvningsvirksomhet og
være koordinerende organ på det tek
nisk/audiologiske fagfelt m. m.

I departementet har vi ikke tatt stand
punkt til forslaget om et sentralt organ
på dette området. Det er mulig at en
del av de oppgavene som gjelder under
visningen, kan utføres av den nye tek
nisk/audiologiske avdeling som er under
planlegging i en av de nye skolene for
døve. Departementet vil ellers følge
nøye med i utviklingen på dette områ
det, og fremme forslag om forbedringer
etter hvert som de budsjettmessige for
holdene tillater det.

På forbundskontoret vil det være nok
av arbeidsoppgaver for henne i tillegg
til arbeidet med tegnspråkmateriellet.

*

Bergen Døveforening og Møre og
Romsdal Døveforening arrangerer stev
ne for døve i Førde, Sunnfjord, 18.-20.
august, i samarbeid med døvepresten.
Stevnet er lagt til Sunnfjord folkehøg
skole, som ligger litt utenfor Førde
sentrum. Det blir bl. a. gudstjeneste i
Førde kirke.

Annlaug Koppen viser tegnet for SIST,
ved å føre pekefingeren ned på håndens

siste finger.

Søknadsfristen for de to nye full
tidsstillingene er utsatt til 31. august.
Det gjelder:

Kontorstilling ved Norske Døves
Landsforbunds hovedkontor i Bergen.

Kontorstilling ved Norske Døves
Landsforbunds avdelingskontor i Oslo.

I annonsen ble det påpekt at for
bundet for begge stillingenes vedkom
mende ønsket hørende personer med
god kontorpraksis og evne til å arbeide
selvstendig. Ved hovedkontoret er det
det stigende arbeidspresset som har ført
til opprettelsen av ny stilling. Ved av
delingskontoret er det behovet for full
åpningstid alle hverdager, og telefon
kontakt, som har vært avgjørende.
En vil nå oppnå full kontortid samtidig
med at døvekonsulent Vigrestad foretar
besøksvirksomhet i betydelig større om
fang enn tidligere.

STEVNE' FØRDE
18.-20. august

forbundet.
I

hørtundervisningen. Utredningen fra
utvalget ble avgitt 10. oktober 1970, og
i brev av 25. juni 1971 la Spesialskole
rådet fram en vurdering av utredningen.

Det går fram av utredningen at ut
valget hadde foretatt en systematisk
undersøkelse ved 18 skoler/klasser for
hørselssvekkede med et samlet elevtall
på 474. Utvalget kom fram til den
konklusjon som fru Liv Andersen al
lerede har nevnt, at en vesentlig del av
forsterkerutstyret virket utilfredsstil
lende på grunn av manglende kontroll
tiltak og vedlikeholdsopplegg. Det ble
også konstatert at de individuelle høre
apparater ble meget dårlig utnyttet av
et flertall av elevene.

Det var montert sentrale høreanlegg i
45 klasserom, og det var bare 4 av disse
som var helt feilfrie. Det var montert
induksjonsanlegg i 36 klasserom, og
ingen av disse var i forsvarlig stand.
Av 27 individuelle taletreningsforster
kere som ble undersøkt, var det bare 7
som var i stand.

De resultatene som utvalget kom fram
til når det gjaldt tilsyn og utnytting av
det teknisk/audiologiske utstyret, gjør
det nødvendig å styrke vedlikeholdet
for at de hørselssvekkede elevene skal
få fullt utbytte av det utstyret som
finnes på skolene. Det er derfor nød
vendig med teknikere i full stilling ved
de største skolene. Det er hittil opp
rettet teknikerstillinger ved spesial
skolene for talehemmede og ved Vikhov
offentlige skole for tunghørte. Departe
mentet gjør regning med at det etter
hvert skal være mulig å få opprettet

ANNLAUG KOPPEN
er ikke ny for leserne av Døves Tids
skrift. Hun har vært avbildet i bladet
(med mange bilder) som modell for

Som annonsert i forrige nummer av
Døves Tidsskrift (og også i Aften
posten, Bergens Tidende og Adresse
avisen), har Norske Døves Landsfor
bund besluttet å opprette to nye full
tids-stillinger i forbundet, med anset
telse fra omkring 1. september i år.
Samtidig er en stilling blitt ledig ved
kontoret i Bergen, da Nancy Wærness
i lengre tid har vært sykemeldt og neppe
vender tilbake innen oppnådd alders
grense ved årsskiftet. Stillingen etter
sistnevnte (ikke fulltidsstilling) ble al
lerede besatt i midten av juni måned,
da Annlaug Koppen tiltrådte.
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De første grunnmurene støpt før
ferien på folkehøyskolen i AI

Grunnarbeidet pågikk for fullt. Her skal undervisnings- og økonomi-bygget reises.

Folkehøyskolens internot for jenter var kommet lengst 3. juli.
Grunnmuren var ferdig støpt og forskalingen fjernet.

Hardt·
mot hardt
norskstål mot norsk fjell

Stavangerbor
gir bedre borøkonomi
høyere effektivitet
sikrere drift

O
.~

står urørt av anleggsmaskinene. Lengst
er arbeidet kommet på folkehøyskole
avdelingens jente-internat. Også gutte
internatet har grunnmurene ferdigstøpt.
Forskjellen er at en har rukket å fjerne
forskalingen på jenteinternatet. Ut
gravingen av tomten for skolens under
visnings- og økonomi-bygg (anleggets
hovedbygning) er på det nærmeste
ferdig. Her vil en straks kunne be
gynne støpingen. Gravingen er så vidt
begynt på kroppsøvings-avdelingen,
som skal bestå av gymnastikksal og
svømmehall.

Etter hva vi kan bedømme, ligger
arbeidet likevel litt etter framdrifts
planen, hvor det var beregnet at støp
ingen av kjellerveggene i undervisnings
bygget skulle ta til i slutten av juni.
Det virker, sammenliknet med fram
driftsplanen, som om arbeidet på samt
lige bygninger er ca. 14 dager forsinket.
Dette ergrer oss litt, så det første vi

ses på den store avstanden. En høy kran
raget opp over det hele.

På byggeplassen får vi et sterkt inn
trykk av aktivitet. Det blir ikke tatt ett
hus om gangen, slik en vanligvis vil
forestille seg det. Det arbeides på hele
folkehøyskole-avdelingen. 2 måneder
etter at arbeidet be påbegynt, er det
bare kurs-internatets tomt som ennå

Som kjent ble «det første spadestikket»
på Al folkehøyskole og kurssenter for
døve tatt 8. mai. Først ble det reist
brakker for arbeidsfolkene. Vi var spent
på hvor langt arbeidet var kommet da
vi besøkte byggeplassen 3. juli.

Allerede nede fra Ål sentrum fikk
vi et klart inntrykk av at det ble arbeidet
på tomten. Flere av maskinene kunne
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Gutteinternatet hadde også grunnmuren ferdig-støpt.

Lokaler for arrangementene

Det har ikke vært mulig å få et lokale
som passer for samtlige konkurranse
øveIser.

Rogaland Teater er leid fra kl. 10.00
til kl. 17.00 lørdag 4. november. Det
blir ordnet slik at deltakerne og publi
kumkan få mat i teatret.

Folkets Hus blir stedet for lørdags
kveldens fest. Det blir middag og kaffe.
Et orkester spiller til dans, inntil kl.
01.00. Prisen for festen: Kr. 50,- pr.
person.

Folkets Hus blir også stedet for søn
dagens konkurranser, og det blir ordnet
slik at en restaurant sørger for mat og
drikke for dem som ønsker det.

For de som kommer til Stavanger
fredag, vil Døves Hus være åpent om
kvelden for hyggesamvær i foreningens
lokale.

Døves Kulturdager 1972
; Stavanger 4. og 5. november

gjør etter ferien, er å spørre byggekomi
teens formann, Albert Breiteig, hvordan
dette stemmer.

- Nei, sier Breiteig, - jeg har ingen
som helst grunn til å tro at arbeidet er
blitt forsinket. Siste rapport jeg fikk fra
byggelederen forteller at alt går pro
grammessig.

- Men 3. juli var det noe forsinkelse
i forhold til framdriftsplanen. Det er
sikkert. Jeg hadde notater med meg om
hvor langt en skulle vært kommet med
hvert bygg.

- Det hadde jo da vært mye uvær en
tid, og dette kan være årsaken til at det
gikk litt sent en stund, men de må vel
ha tatt det igjen, for rapporten jeg har
å holde meg til, gir absolutt uttrykk for
at det går etter planen.

- Du regner altså med at skolean
legget blir ferdig høsten 1973?

- Ja. Som kjent er ferdigstillings
datoen satt til 1. oktober 1973. Etter
de siste rapportene jeg har fått, tror jeg
faktisk det hele vil stå ferdig en måned
tidligere enn beregnet, sier Breiteig og
smiler optimistisk.

Innmelding

De aktive deltakerne i konkurransene
skal melde seg gjennom sine foreninger
på spesiell måte, etter informasjoner fra
forbundskontoret.

Ikke-aktive, som ønsker å delta som
tilskuere, bør benytte nedenstående inn
meldingsblankett, som fylles ut og sen
des direkte til Stavanger. Samtidig
sendes kr. 50,- i innmeldingspenger
(som vil dekke deltakelse i. lørdags
festen).

Vær oppmerksom på at innmeldings
pengene må betales før hotellplass blir
reservert.

Innmelding og innmeldingspenger
skal sendes innen 1. oktober.

Forberedelsene til årets kulturdager
pagår for futh. Det meste er for lengst
i orden, lokaler, hotellplasser osv. Og i
foreningene er nå treningen i full gang,
etter at øvelses-programmet ble sendt
ut i juni måned.

Arrangementskomiteen
hadde sitt første møte 14. juni. Komi
teen har følgende sammensetting:

Gunhild Pedersen, formann.
Egil Bjørkelid, sekretær.
Arnulf Pedersen, kasserer.
Håkon Hoff, medlem.

Innkvartering
Det er reservert inntil 200 senger på 4
av byens hoteller. Avtalen med disse
hotellene går ut på at 14. oktober er
siste frist for å gi beskjed om hvor
mange senger det er behov for. Prisen
pr. person på hotellene blir kr. 45,
pr. natt.

Klipp her!

Innmelding for ikke-aktive (turister)

(sendes innen 1. oktober 1972 til Stavanger Døveforening, Døves Kulturdager
1972, Saudagt. 11, 4000 Stavanger.)

Navn: .

Adresse: .
kommer til Døves Kulturdager i Stavanger 4. og 5. november 1972.

Jeg kommer, dato: kl.

og reiser tilbake, dato: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kl.

Jeg ønsker overnatting på hotell: JA - NEI

Jeg vil være med på festen lørdag: JA - NEI

Innmeldingspengene, kr. 50,- sendes til Stavanger Døveforenng, Stavanger, post
gironummer 349285 eller bankgirokontonummer 3201.07.35091.
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ARENDAL SPARE.BANK

Opprettet 1889 - Telegr.adr.: Sparebanken

ARENDAL

Den norske Creditbank

Stedet hvor gjestene trives

Holmen Hotell
Sørlandsveien 62 - Tlf. 51 444

MO I RANA

Carl F. Myklestad
Pilestredet 17, Oslo 1 - Tlf. 201047

Telex 16005

MANUFAKTUR
GARDINER - UTSTYR

Magnus Larsen A.s
Rett ned for Tønsberg torv

Telefon 11 038

BE DERES GULLSMED VISE DEM

DET NYE S0LVM0NSTER

Kongstein & Sønn
Thranesgt. 2 - Horten

Telefoner: 41 128 - 43 324

Flytting - Pakking og Lagring - Assuranse

Tinfos Papirfabrikk
NOTODDEN

AfS TRON DHJEMS
JERNINDUSTRI

7000 TRONDHEIM

Produsenter av
jERNTRAD - TRADSTIFT

INDHEGNINGSMATERIALER ETC.

Spesialavdeling for stålrørsmøbler

ElLER FLE/SCHER & SØN A.S

O S LO 1

73ank~tt

Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, 3100 tønsberg



Arne Stokkan.

Ord til ettertanke:

A telle dager

FORBUNDS-NYTT
Arbeidsutvalgsmøte 1. juli 1972
Møtet ble holdt påAI.

Til stede: Thor Gisholt, Ola Svare og
Albert Breiteig.

En behandlet bl. a. følgende saker:

Norges Døve-Idrettsforbund og skole
idretten
Referertes skriv fra Geir Jensen med kopi
av brev fra ham til NDI av 4. og 11. juni
1972. Med det første brevet fulgte en felles
uttalelse fra Allan Aarflot og Geir Jensen,
som begge er medlemmer av det midler
tidige «fellesutvalg for skoleidretten».
I uttalelsen sier de to at de betrakter ut
valgets arbeid som avsluttet, og de betrakter
utvalget som oppløst fra 04.06.1972.

Vedtak: NDL har ingen kommentarer til
fellesuttalelsen fra Aarflot og Jensen. Kopi
av denne samt av det utarbeidete «regle
ment for 'nasjonalt skolemesterskap i fri
idrett for døve- og tunghørtskoier» sendes
landsstyrets medlemmer.

Helsedirektørens rådgivende utvalg i
audiologi
Referertes skriv av 15.06.72 fra nevnte ut
valg med en orientering om utvalgets mål
setting og innbydelse til samarbeid med hen
syn til registrering av døve og tunghørte
og påpeking av hjelpetiltak for dem.

Vedtak: NDL vil gjerne delta i et slikt
samarbeid.

Vedtak på landsmøtet vedrørende
tilskott til NDI
Referertes skriv fra Norges Døve-Id retts
forbund, datert 21.06)2, med melding om
at NDI ikke har noen merknad til det ved
tak som ble fattet på NDL's landsmøte 1972
vedrørende det årlige tilskottettil NDI.

Vedtak: Forbundssekretæren anmodes om
å komme med forslag til nødvendig endring.
av den bestående avtalen med NDI:'

4. til 7. sept. rna/to:
Besøk hos døve på strekningen fra
Helgeland til Bodø.

8. til 10. sept. fr/sø:
Døvestevne i Bodø-distriktet, for
døve i Nordland fylke.

11. til 14. sept. rna/to:
Besøk hos døve i Ofoten, Lofoten og
Vesterålen.

15. til 17. sept. fr/sø:
Døvestevne i Harstad-distriktet, for
døve i Nordland og Troms fylker.

18. til 21. sept. rna/to:
Besøk hos døve i Troms fylke.

22. til 24. sept. fr/sø:
Døvestevne i Tromsø-distriktet, for
døve i Troms og Finnmark fylker.

25. sept. og ca. 8-10 dager:
Besøk hos døve i Finnmark fylke.
De som ønsker å få besøk av døve

konsulenten i dette tidsrommet, må
skrive til ham på forhånd, så skal han
etterkomme ønskene så langt det er
mulig. Men det blir dessverre ikke mulig
å få besøkt alle døve. Adr.: Døve
konsulent Eilif Ohna, Møllendalsvn. 17,
5000 Bergen.

Innbydelser til stevnene er sendt di
rekte til de døve i stevnedistriktene.

2. og 3. sept. lø/sø.:
Besøk hos Helgeland kr. Døve
forening, på foreningens feriehjem
ved Mosjøen.

Konsulent-besøk i Nord-Norge
hele september måned

En soldat trivdes ikke i tjenesten. Han skulle være i det militære i hele
18 måneder. Den første dagen var som en hel evighet, og da kvelden kom,
satte han seg ned og grublet. Så tok han fram et stort papirark. Der
skrev han ned datoene til alle dagene han hadde foran seg i tjenesten.
Det ble 540 datoer. Denne plakaten satte han over senga si.

Hver kveld tok soldaten fram en rød blyant, og så satte han en strek
over datoen til dagen som var gått. Dette ble dagens høydepunkt for
ham. Nå var det en dag mindre igjen på plakaten.

Barn: teller ofte dager: Hvor mange dager er det igjen til jul? Hvor
mange dager er det til sommerferien? Voksne teller også dager: Hvor
lenge' er det til neste lønningsdag?

Noen ganger er det tunge dager som telles, og vi ønsker de må gå fort.
Andre ganger er det glade dager. Hadde vi bare flere av dem!

Moses bad slik til Gud: Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom
i hjertet. Salme 90,12. .

Moses fikk denne visdommen. Han lærte at hver dag var en gave
fra Gud. Gud hadde bruk for ham. Det var derfor han ble berget da han
som spebarn ble satt i elva for å drukne. Og så fikk Moses mange dager i
tjenesten for Gud.

Et menneskeliv kan være kort eller langt. Innsats, ære og berømmelse
er ikke avhengig av livets lengde. Mange av våre mest berømte menn
døqe i ung alder. De brukte de dagene de fikk av Gud.

Du og jeg har også fått tilmålt noen dager av Gud. Vi må ikke telle
dem slik soldaten gjorde. Da blir livet meningsløst. Vi må motta hver
dag som en gave, og bruke den i tjenesten for ham som ga oss dagen.

,Da blir livet rikt. Og når Gud gir deg levedager, er det fordi han trenger
deg i tjenesten. Tenk over dette når du våkner om morgenen og går til
en ny dag. Kanskje er det noe spesielt Gud venter av deg denne dagen?

Hver dag er en Herrens gave,
en skinnende mulighet.
Hver dag er på ny en nåde,
som Herren oss sender ned.

Døvekonsulent Eilif Ohnaskal bruke
hele september måned til å besøke
foreningene og døve enkeltpersoner i
Nord-Norge. Besøksplanen ser slik ut:
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Tidlig tegnspråk eller
rent oral førskole?

Siste forskningsresultater i USA stadfester at tegnspråket gir best resultater.
3 års førskole me~ Traey-metoden helt verdiløs?

Denne artikkelen er utdrag aven
lengre artikkel i det anerkjente
fagtidsskriftet «American Annals
of the Deaf», desember 1971,
skrevet av psykologene McCay
Vernon og Spon Koh. Original
tittelen: <<Bffects of Oral Pre
school Compared to Early Manual
Communication on Education and
Communication in Deaf Chil
dren.»

Ved Psykologisk 1nstitutt i
Oslo er for tiden en liten gruppe
viderekomne psykologi-studenter
som spesielt interesserer seg for
døveproblemer, særlig språkut
vikling og pedagogiske metoder,

. og en av disse, stud. psychol.
Halvor Nordeng, har stått for
oversettelse og knyttet noen kom
mentarer til artikkelen for Døves
Tidsskrift. Red.

Verdien av førskole er for tiden et om
stridt tema i USA. Før ble ofte den tid
lige skolegang sett som selve løsningen
på mange svakheter ved skolesystemet,
men de forskjellige førskoleprogram
mene har gitt resultater som har reist
tvil om deres varige utdanningsverdi.
Forsvarere og kritikere av tidlig ut
danning har kommet med sine mot
stridende syn, men en har ikke kunnet
nå fram til alminnelig godtatte kon
klusjoner.

Om døveundervisningen har det vært
en liknende strid. Mange lærere har
stått fram og uttrykt sitt håp og sin
tro på at oral førskole skulle være nøk
kelen for døve barn til mestring av
kommunikasjonsproblemer og føre til
faglig framgang.

To ganske omfattende studi.er av re
sultatene i oral førskole er blitt gjen
nomgått. Disse undersøkelsene omfattet
over 200 døve barn fra ledende før
skoler som Lexingtan og American
School. Resultatene ble sammenholdt
med prestasjonene fra elever som ikke
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hadde gått i førskole. Det viste seg at
mens det til å begynne med var for
skjeller i favør av førskolebarna, var
de to gruppene allerede i 9 års alderen
på samme nivå når det gjaldt skolefag,
tale og kommunikasjonsevne. De to
forskerne, Craig og Phillips, gjorde sine
undersøkelser på omtrent samme tid,
delvis også på de samme skolene, men
uavhengig av hverandre. At de da fikk
nesten identiske resultater, gir funnene
stor vekt.

Etter disse undersøkelsene tidlig i
sekstiårene har det ikke vært gjort lik
nende undersøkelser, og Vernon og
Koh's undersøkelse nå, er ment å fylle
dette t.ornrommet. De tar for seg tre
grupper som de sammenlikner: 1. Døve
barn som har hatt tre års oral førskole .
2. Døve barn av døve foreldre (<<tegn
språkbarn») og 3. Døve barn uten før
skole, av hørende foreldre. - Hoved
hensikten var å vurdere virkningen av
den orale førskole sammenliknet med
virkningen av tidlig bruk av tegnspråk,
såkalt manuell kommunikasjon.

John Tracy Clinic har drevet pioner
virksomhet m.h.t. tidlig undervisningav
døve barn og er anerkjent over hele
verden. Døve barn får her intens oral
undervisning hele dagen, med det beste
forsterkerutstyr. Foreldrene veiledes i
hvordan de skal trene sitt barn i oral
kommunikasjon og skoleferdigheter, og
de får psykologisk rådgivning og be
handling.

De «orale» barna i denne under
søkelsen er nettopp alle de som har
vært ved denne institusjonen fra 1944
til 1968, og som gikk videre til Cali
forni·a .School for the Deaf, dvs. vel
halvparten av alle fra John Tracy
skolen. De ble sammenliknet med døve
barn av døve foreldre og døve barn av
hørende foreldre, s'om nevnt. Hørsels
tapet i talefrekvensområdet var for alle
60 dB eller større.

Skoleresultater
For å få en rettferdig sammenlikning
brukte forskerne en teknikk som kalles
matching. Det vil si at det ble plukket
ut 3 grupper, hver på 23 barn, hvor 3

og 3 av barna i de forskjellige gruppene
var så godt som like med hensyn til in
telligens og alder. Forskerne fikk på
denne måten 3 prøvegrupper : En på
23 ungdommer som var gått ut fra
Tracy-klinikken, en på 23 uten førskole
og med døve foreldre, og en på 23 uten
førskole men med hørende foreldre.
Denne utvalgsteknikken ga tre grupper
å sammenlikne, og de atskilte seg ved
at den ene hadde fått oral førskole
trening, den andre gruppen hadde hatt
tidlig manuell (dvs. tegnspråklig) kom
munikasjon, men ingen oral førskole,
og den tredje hadde verken hatt oral
førskole eller tidlig manuell kommu
nikasjon, men hadde levd i et oralt
hjemmemiljø. Gjennomsnittsalderen
var ca. 18 år. Alle de unge ble så prøvd
med en prestasjonstest som måler fer
digheter som er viktige i skolen. Det
gjaldt forståelse av setninger og ord,
leseferdighet og generelt skolepresta
sjonsnivå.

Resultatet ble at de døve barna med
døve foreldre viste seg å ligge foran
begge de to andre gruppene med minst
ett helt skoleår på alle de fire under
prøvene. For de unge med hørende for
eldre spilte det ingen rolle om de hadde
gått på oral førskole. De fikk praktisk
talt de samme resultater enten de hadde
gjennomgått førskole eller ei.

Konklusjonen måtte da bli: Det tre
årige orale Tracy-programmet synes
ikke å ha noen varig virkning på språk
lige og andre skoleprestasjoner. Barn
uten denne skolen gjør det like bra.
De som skiller seg fordelaktig ut, er de
unge fra døvt miljø. Det synes som om
den tidlige manuelle kommunikasjon
har en varig positiv effekt på språklige
ferdigheter som lesning og språkfor
ståelse.

Forfatterne gikk videre i sine under
søkelser, utelot gruppen med døve barn
uten Tracy-skole (men med hørende
foreldre) og stilte opp mot hverandre
to større grupper hvor som før den ene
var tidligere Tracy-barn og de andre
var barn fra tegnspråkmiljø. ,En fikk
nå 56 par med en gjennomsnittsalder
på ca. seksten og et halvt år. Igjen viste



det; seg 'at barn- fra ,døvt miljø Ilt 'om- resu1taterfl'a'de beste oraleførskolene:
trent ett år foran barna med oral før- Vi må også tenke på en del andre for-
skole. hold, når vi tolker resultatene:

En annen måte å måle skolepresta- For det første hadde de døve for-
sjoner på er å se hvordan, det faktisk eldrene, sett som gruppe, usedvanlig
går med de unge på skolen og etter lavt utdanningsnivå. Omkring en tredje
skolen, om de består avgangseksamen, del må antas å fungere nærmest som
omde kommerinn påuniversitetet,.o~v,,<lJ:!alf~Q~tt'(L Deres spn\klige evne er
I denne nye unA~rsø,~el~~nip:PJ~ik:k al1e_~y,~r! l~v,L J,llotsetning til d~tte', står
de unge døve som var blitt vurdert tid- Tracy-foreldrene over det gjennom
ligere i denne undersøkelsen. Skole- snittlige amerikanske utdanningsnivå,
prestasjonene ble fordelt på to store og de har høy sosial og økonomisk
«sekker»: De som lyktes i den ene sek- status.
ken og de som mislyktes skolemessig i For det annet skulle en anta at Tracy
den andre. I den første sekken finner vi barna har hatt fordel av tidlig opp
dem som fikk universitetseksamener, læringsinnsats og oralt skole- og hjem
ble opptatt pa' universitet eller college , memiljø.Dedøve foreldrenes barn
(<let er enspesiel10pptakelsesprøve i hadde ikke noe, oralt miljø. Deres for
USA) og de som fikk svennebrev fra eldre kunne ikke høre og korrigere deres
yrkesskole o. 1.- 90% av de «manuelle» tale eller gi dem eksempler på normal
unge kom i toppgruppen, mens bare tale.
65 % av Tracy-barna 'kom så langt; ..For .det tredje hadde Tracy-for-
Igjen en stor forskjell. eldrene adgang til grupperådgivning og

De døve ungdommenes språk ble i noen tilfeller privat psykoterapi for å
studert nøyere. Med språk kan vi jo få hjelp til å forstå deres døve barn og
irieiieforskjellige ffl1g, og'dIsse fors- sine egne problemer. De døvefo'r
kerrie valgte disse tre sidene ved språ- eldiene, derimot, hadde ingenting av'
ket: Evne til å uttrykke seg skriftlig, ,dette. De hadde i stedet, som følge av
a.rtikulasjonsevne og munnavlesings- sin døvhet, psykologiske, sosiale og
ferdighet. Elevene var tidligere blitt vur- skolemessige vansker å kjempe med
dert på en tredelt skala, uavhengig av under barnets skolegang. Men, vil noen
dette forskningsprosjektet. En del lærer- si: De døve foreldrene aksepterer let
vurderinger forelå også. Barna, som tere sitt døve barn enn hørende for
hadde.lært tegnsprå-kvar de to andre eldre gjør. Atmosfæren i hjemmet skulle
gruppene overlegne i skriftlig bruk av da bli lettere! Dette er en l}g~akeJ.~~,som
språket. Evne til artikulasjon og' munn- ikke er bevist, og vi må også huske på
avlesing var den samme i alle tre grup· at de hørende fikk psykologisk hjelp
pene. Dette tyder på at den tidlige prale for å, kU!1neakseptere sitt barns handi·
treningen ikke har noen varig betydning kap, en hjelp de døve ikke fikk.
for talespråket. Barnas evne til å tale forståelig krever

\ ,,(\ =/'") " ~~iell interesse, på grunn av den vekt
KonklusjQm~r: .... , ",\,./ '" ) defl~ste pedagoger og andre legger på

Fbrourkfaattvertlie'e''g"nJ<.spPrnaoklkUgdl'rerS'eprr·a~\nell"gd:ate'r'dtl.igt1hl1e·gt\ \,tldfig. oral trening. Tracy-barna. 'hadde'
lldi l' det mest orale miljø som tenkes' kan,'

og skoleprestasjoner som er den orale mens barna av døve foreldre hadde det
førskoles resultater overlegne. Denne og minst orale miljø vi kan,tenke oss. Like
annen forskning viser at ved niårs- vel var det ingen forskjell i artikula
alderen yter døve barn som ikke har sjonsevne. Tidligere undersøkelser har
hatt noen som helst førskole det samme vist det samme. Dette må bety at tidlig
på skolen som barn som har hatt tre oral trening, endog under de beste be
års, oral. førskoJe. De for~ielene som tingelser. ikke gir bedrcsesultater...
oppnås ved tidlig bruk av tegn er varige Det synes som om det døve barnet ikke
pg forsvihner ik'kesliK:s6m den orale er fullt modent for talepedagogisk på
førskoles resultater. virkning før ved vanlig skolemoden-
i Det er også tidligere gjqrt under- hetsaIder.
$økelser som viser at tidlig bruk av Forskerne avslutter med følgende be-
tegnspråk gir bedre skoleytelser.Men traktninger:
bette er første gang at tidlig tegnspråk- Ikke bare denne undersøkelsen, men
bruk direkte er blitt sammenliknet med også mange fra tidligere årv'iser,at
~t treårig intenst oralt skoleprogram snevre orale metoder ikke føfer såhingt
som omfatter opplæring både av barnet som «total» oral-manuell koinrriuriikå:
øg foreldiene. TegnspråK:gruppensover- sjon eller hovedsaklig tegnspråklig
{egenhet, uten oral førskole, er etter for·, kommunikasjon for døve barn. Mange
jatternes mening så avgjørende som' studier har nå gitt beviser for at den
forskningsfunn kan bli, fordi effekten av rene oralisme ødelegger for det døve
tegnspråket ble testet under de dår- barnet og at det nå snart bør komme en
fuw~,]Jeti~geJser,QgsamI]1eIlliKne.t,I]1ed',' . tid, ,da.fagfolkene på dette området

besinner seg ag handler i det døve bar"
nets interesse. Alle døve barn må lære
«total kommunikasjon» i mig alder.

Denne undersøkelsen føyer seg til en
lang rekke tidligere undersøkelser i
USA, foretatt av bl. a. K. Meadow,
Stuckless og Birch, og som alle beviser
hvor viktig det er at detdøve, barnet
tidlig kan få virkelig !<ontakt med iall
fall noen mennesker ved hjelp aven
kommunikasjonsmetode det har mulig~

het for å beherske i meget ung alder.
Tegnspråket ei: den eneste metoden som
oppfyller kravene. Ikke bare muliggjør

, det et virkelig ~osialt samvær, men dette
å ha et begrepssystem fra barneårene
av, ser også ut til å ha avgjørende be
tydning, for utviklingen av tankeliv og
erfaringsverden. Det ville da også ha
vært merkelig om det ikke forholdt seg
slik.

Nå kjenner vi alle til motviljen overfor
tegnspråket i visse kretser. Vi kjenner
også de argumentene som blir benyttet.
I følge disse burde undersøkelsene vist
hvor skadd'tegnspråksbarna varlJlht
av "dette farlige språket. Sierligderes
evne til munnavIesing og ,artikulasjon
skulle vært uutviklet. Men så står de
altså på samme nivå som de «orale>~

barna i disse ferdigheter. :På disse om~

rådene må det være andre faktorer som
er avgjørende. Ellers ligger, som gruppe;
barna fra døvemiljøet-foraniie 'andre;

,.om enn ikke fg~l<.jel~~n '!!Itid. ~L~;l_ ~tQ.r.,

Dette viser seg i mange undersøkelser,
slik at vi kan feste større lit til resultatet,

, på tross' av den forsiktighet vi alltid
,må vise overfor psykologiske data.

Det som nå må skje, er at tegnspråket
blir anvendt i førskolene sammen med
andre metoder som håndalfabet og tale
trening. Det er Vel nesten ingen ensidige
oralistereller nianualister n"å"1enger.
(Se f. eks; anmeldelsen av Mindel og
Vemons bok: «They Grow in Silence»,
i maior. av The Volta Review.) Stort
seti'kan vi si at pedagogene nå i stigende
grad ser 'praktisk på kommunikasjons
og undervisningsmetodene.

Og så har vi etberettigeLhåp om ,at
nye undersøkelser i framtiden vil vise at
lnnføringeri"iiv' kombinerte metoder,
«total kommunikasjon», allerede fra
førskolestadiet av, fører det døve barnet
et langt stykke videre.

UTE,NLANb~K

- Jeg hører at ekteparet Smith holder på å
lære seg engelsk. Kan du forstå at de vil få
noen nytte av det i deres alder!

- De er jo nødt til det. etter at de be
stemte seg for å adoptere en amerikansk
baby. Ellers vil de ikke forstå Qoen ting

,når babyenbegy,nner.åsnakket,,, '
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Mange jubileums-konfirmanter

Det var mange som ble konfirmert ved
Trondheim døveskole i juni 1942.
Konfirmantene er senere blitt spredd
over hele landet, og det har vært vanske
lig å .samles til feiring av jubileum.
I år var det tale om å feire 30 års jubi-

A~onn~Q1~ntpris

kr. 2'Ø~:-pr. år

POSTGIRO nr. '1 36 91. ,
M0LLENDALSVEIEN 17
5000 BERGEN

UTGIVER: o' '.' '

'NORSKE DØVESJ.ANDSFORBUND

leum, men planen måtte oppgis, da det
viste seg at bare noen ganske få hadde
anledning til å delta. Et fornyet forsøk
på å komme sammen vil bli gjort om
5 år, da for å feire 35 års jubileum.

Men om jubileet ikke ble feiret i fel
lesskap, kan vi her bringe bilde av
Trondheims-konfirmantene i 1942. På
bildet ser vi, regnet fra venstre:

l. rekke (sittende): Anna Fjærestad
(nå Djupvik), Marit Mikkelsen (nå
Grimstad), Ruth Hansen (nå Bjørk
lund), Andrea Ellingsen (nå Lund
qvist), skolestyrer Ludvik Langåker,
døveprest Kåre Heftye Skollerud, Gud
run Sæther, Arnolda Haugan (nå Heg-

Gratis trykksaker
På forbundskontoret i Bergen har
Norske Døves' Landsforbund et over
skott aven del trykksaker. Disse kan
fås glatis tilsendt så langt opplaget rek
ker.

Årbok for Norges døve (nr. 2) 1962.
Årbok for Norges døve (nr. 3) 1966

(trykt 1969).
Årbok for Norges døve (nr. 4) 1970.
Årbok for Norges døve (nr. 5) 1971.
Beretning fra X. Nordiske Døvekon-

gress, Bergen 1965.

dahl), Karen Kleive og Anne Marie
Sikko.

2. rekke: Brita Person (nå Karlsen),
Gunvor Eliassen (nå Wæraas),Else
Albertsen (nå Lunderno), fru Svenssen
(lærer), fru Vold (lærer), fru Beyer (læ
rer), Klara Bjergsted (nå Thorbjørn
sen), Liv Solbø (nå Ohna) og Aud Ny
gård (nå Grut Løvig).

3. rekke: Karl Høyvikstrø (nå antatt
navnet Børretzen), Johan Sæther,Lars
Ringøy, Andreas Johansen, Simon
Dreyer, Maltin Vines, Even Fossum,
Kristian Hagen (nå antatt navnet
Storedale), Fridtjof Bye og Reidar
Einerno.

Tanker ved et jubileum. (NDL 50 år).
Festskrift utgitt 1968.

Referat fra Konferanse om videreut
danning av døve/sterkt tunghørte
1969.

Tanker om geistlig betjening av døve og
sterkt tunghørte. (Uttalelse fra NDL
maIS 1971).

Tegnspråket, billedhefte l, verdensdeler
og land, juli 1971, 16 sider.

Det nye. l-håndsalfabetet, 50 x 31 cm
plansjer i grønn trykk, 1971.

Det nye l-håndsalfabetet i brystlomme
format, 1971.

Det nye 2-håndsalfabetet i brystlomme
format, 1969.
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,60 døvblinde på sommerstevnet
i Stavern

Svømmi ng~ popu lært
blant :døvbli,nde

Som i fjor, ble det årlige storsteVnet for
døvblinde også i år holdt på Fredtun
folkehøgskole i Stavern, Vestfold. Sko
len har en meget elskverdig betjening,
og den maten som serveres kan ta opp
konkurransen med hvaen har å by på
ved det beste turisthotell.

Jeg fikk oppgitt at det var 63 døv
blinde deltakere på stevnet. Sammen
med ledsagerne var det i alt 113' perso
ner som deltok.

De to dagene jeg fikk anledning til å
være med, var det årsmøte i Foreningen
Norges Døvblinde; svømming i Brun
lanesskoles svømmebasseng, og så var
det hyggekvelder., ' ",

Vi som kan se" fikk under årsmøtet et
særlig sterkt inntrykk avde kOmnluni
serings~problemene som' gjør seg gjel
dende i slik sammenheng~ Vi håper nes
te gang å kunne hjelpe til, slik at det
skal kunne gå bedre. På «døvesiden»
var det denne gangen meget populært
at Harald Vik, Oslo, ble valgt inn i

Fredtun folkehøyskole ,i Stavern var
årets stevnested for de døvblinde, og
det var knyttet mange forhåpninger til
stevnet, i år som ellers. Det var også
litt spennende.' Det var nemlig andre
året vi-skulle ha stevnet på Fredtun.
Ville det bli like vellykt som i fjor?
Dertil hadde vi ny stevneleder i år i den
nye døvblindekonsulenten Elsa Hel
lum.' Men med ,henne visste jeg at det
ville gå bra, og ,det fikk jeg rett i.

Døvblinde-stevnenes målsetting ,er å
skape kontakt mellom de døvblinde; en
kontaktmulighet, de fleste kanskje bare
hardenneerie gangen i året. Det erogså
ment at deltakerne skal få rekreasjoriog
forskjellig trening.

Det var' t? fullebuss~r, fulgt aven
folkevogn; som, svingte inn på gårds
plassen på FredtUn 6. j,uni, der jeg, og
no~n få andre sto' og ventet.' Pt<t var
deilig å kjenne gjensynsgleden. så over
veldeJ;lde,/og så ekte. J alt\:,(jI detU6
som dbltok iår,' altså nYÆckord.D'e'iio
var døvblinde, mens resten var Jed~
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styret for Foreningen Norges Døv
blinde. En annen fra døvesiden, Aud
Mortensen fra Trondheim; ble valgt
som 1. varamann. (Z.varamann ble
Halfdan Larsen, Lierbyen.)

Svømming viser seg å være meget
populært, blant de døvblinde. Noen
små-kollisjoner ble det jo, men heldig
vis ingen «materielle» skader. - Ellers
likte deltakerne best å gå rundt i hagen
og hilse på og snakke med venner.
De satte også stor pris på blomstene,
som de både skulle føle og lukte på.

Som på de, tidligere stevnene, ,var
også i år ungdom fra Risøya folkehøg
skole til stor" hjelp for deltakerne. De
viste seg å'v.ære meget flinke til å bruke
tegnspråk og håndaifapet, og de hadde
meget god kontakt-evne.

Den nye døvblindekonsulenten, Elsa
Hellum, var over alt, og hun ledet det
store stevnet på en utmerket måte.

John Vigrestad.

sagere og ledere. Stevnestedet var som
vi ønsket det, og skolens folk gjorde
sitt aller beste for å skape et fint stevne-,
miljø,

Neste dag, 7. juni, var det åpning av
stevnet ved frokosten. Så skulle det
være trim, og det ble det vel også for
noen av oss, men de fleste gikk rundt
for å finne den eller de som de gjerne
'ville snakke med. Nå var det sålenge
siden sist. Kong Olav var også i Sta
vern, og vi var alle, ute og, vinket til
ham. Kongen var blitt gjort kjent med
at vi hadde stevne, og han vinket til oss
mens bilen hans kjørte meget langsomt
forbi dervi sto.

Om ettermiddagen var det 3 timer
med årsmøte i ForeningenNorges Døv
blinde. Deretter hadde vi hyggekveld
med kontakt i salongen. Vi hadde eteller
annet program i salongen hver kveld,
naturligvis også med bingo. ,At alle
vant, er klart., ,o ' ,

, 8. juni om formidda&en ble .forenin
gens årsmøte sluttført'med valg av nytt

styre: Det er et historisk faktum al det
for første gallgble valgt en primært døv
inn i styret. "

Etter middag' var det anledning til å
ta et bad, for de som ville det, ren nær
liggende skoles flotte svømmebasseng.
Naturligvis var det også noen som vågde
seg ut i sjøen, men de kom fort opp
igjen. Denne dagen skikket værgudene
seg så fint at det passet med is til kaffe
kosen i salongen.

Fredag dro vi på busstur til Skien og
til Telemark Fylkesmuseum. Vi var
også innom Henrik Ibsens barndoms
hjem på Venstøp. Dette var spesielt
kjekt for meg. Jeg har bodd bare 9 km
fra dette stedet i 44 år, så det var på
tide jeg fikk se det. Etter omvisningen
på museet i Brekkeparken spanderte
Skien en fin middag på oss. Ordføreren
i Skien sa etterpå til meg at han beklaget
at han selv ikke kunne være til stede
ved middagen. Han ba meg bringe sin
hilsen til stevnedeltakerne. - Vi dro til-,
bake til Fredtun,og ,resten av dagen
gikk som de andre med hyggelig prat 'og
bingo om kvelden. Alle vant, også jeg.

Lørdag var vi på shopping i Larvik.
Det var morsomt for oss, og byens
handelsstand var sikkert også glad over
dette besøket. Om kvelden hadde vi
stevnefest. Da Skien kommune hadde
spart oss for penger til middag dagen
før, hadde vi nå råd til å rive i bløtkake
på oss selv, og den-var av-beste mer-ke. "'",_
Såskulle.vi også si vår mening om
stevnet. Nå fikk stevnelederen greie på
hva vi syntes, og det som ble sagt var
bare til ros for Elsa. Ja, hun fortjente
virkelig alle de gode ordene. Det var
bare jeg som ikke sa noe den kvelden.
Jeg syntes jeg måtte vente til avskjeds
kvelden, for ikke å sprenge tolkene full
stendig. Våre svenske og danske gjester
hadde også noen varme ord å si om
stevnet og hvordån de hadde oppfattet
det hele. Og naturligvis noen vakre ord

, .:",:./.,iY.Sehrfl<1er;"Qslp. Jsi!mtaJemesi .
Helge Rasmussen, Storslett.



Det nye styret i Foreningen Norges Døvblinde. Fra v. Olof Sørensen, styremedlem, Larvik.
Reinholdt Robertsen, formann, Porsgrunn. Knut Prytz, sekr., Oslo. Harald Vik, styremedl., Oslo.

om landet vårt, men det hadde vi jo
ventet.

Søndag formiddag hadde vi tur i det
fri, en fin middag, og så hadde vi guds
tjeneste i Staverns meget gamle kirke
ved pastor Odd Lillehaug. Om kvelden
var mange kjære venner opptatt av å si
hverandre takk for hyggelig samvær
og med inderlige' ønsker om snarlig
gjensyn. Ved slike anledninger sitter jeg
alltid igjen med kjenslen av at vi er på
rett vei. Hvor fattige hadde vi ikke vært
uten vårt årlige sommerstevne!

Mandag morgen var det oppbrudd.
Bussene kom for å hente oss. De som
ikke hadde rukket å få sagt farvel kvel
den før, måtte nå skynde seg. Og så

dro vi, hver til vårt, med gode og hyg
gelige minner fra et rikt stevne, minner
som vi vil bevare lenge.

*

Naturligvis er dette bare en liten skis
se av stevnet. Det var så mange andre
detaljer en kanskje burde nevnt. Om
gode ord som ble sagt, om mennesker
en møtte for første gang, om andre som
en traff igjen. Det ville bli så mye at det
trolig ble for mye for redaktøren av
Døves Tidsskrift. Men det må være noe
verdifullt med disse stevnene, når folk
kommer igjen slik år etter år.

Reinholdt Robertsen.

minst 24 x 38 cm, og de skal være opp
klebet på lett kartong. Motivet er fritt.

Fargedias : Høyst 3 fargedias pr. del
taker. Størrelse fra 24 X, 36 mm opp til
6](i 6 cm. De skal'være. montert i glass
og med merke i nederste venstre, hjørne
på forsi4en (betraktningssiden). Mo
tivet er fritt.

Fargebilder: Høyst 3 bilder pr. del
taker. Størrelse minst 18 x 24 cm, ogde
skal være.. oppklebet på lett kartong.
Motivet er fritt.

Smalfilm: Film~ne skal være opptatt
i 1972, i farger, og det konkurreres om:

A: Reise-/dokumentar-/natur-fiIm.
Spilletid maksimum 10 min.

B: Spillefilm, maksimum 30 min. Em~
net er fritt.

Gruppefilm : Dette skal være spille
film i farger, fritt emne, maksimum
spilletid 30 min. Filmen skal være laget
aven gruppe på minst 3 personer.

En person kan delta i alle konkur
ransene.

Deltaker-avgift: Kr. 10,- for hver
konkurranse-art.

Premiering: Det utdeles flotte pre"
mier samt diplom\fr for de beste bildene,
fargediasene og filmene. Samme person
kan bare få en premie i hver kon
kurranse-art.

Siste frist for innsending av bilder,
fargedias og filmer er satt til 1. sep
tember 1972, og skal sendes til Århu~

Døves Foto- og Smalfilmklub, Lange
landsgd. 24. DK-8000 Århus, Dan
mark. Bruk påmeldings-blanketten ne
denfor.

NaVh:: ..,.: : Land: .

Adresse: : : .
(Denne påmeldingsblanketten sendes sammen med bilder/fargedias/filmer innen
1. september til adressen som etnevnt ovenfor.)

PÅMELDING

jegørisker å delta i den internasjonale foto- og smalfilmfestivai i Århus med
følgende:
Svart/hvitt-bilder stk. Fargedias stk.
Smalfilm A ' stk. Smalfilm B stk. Gruppefilm stk:

l .

~ Interna·sjonal foto- og film-festival
7. oktober ; Arhus

Lørdag 26.8 kl. 22.10, «Kjærlighet ved
første blikk», består av 3 kortfilmer.
Den siste handler om en ung døv dame
og en hørende student. En vakker kjær~
'lighets-historie !

SPILLER DØV
I TV

Klipp her!

Konkurranse-bestemmelser:
Svart/hvitt-bilder: Høyst 4 bilder pr.
deltaker. Bildene skal v~re i størrelsen

I anledning Århus Døves Foto- og
Smalfilmklllbbs \O års stiftelsesdag, har
vi .den store glede" å innby foto~og

smalfilm-interesserte'døve fra alle land
til å delta i vår internasjonale foto-· og
smalfi1Jll.-festiva,l, som finner sted lørdag
7. oktober1972 i Døves Hu~,Långe~
landsgt.'24; Århus.. Deltakeni.e"rtiå'være
medleni'.av en fotoklub:6'el1er forening
for døve. ,i", '.1i:' ' '.
'Konkurransell'~o . 'tter,;;OS~arfjhy.itt"

bilder, farge~~$;s: . ·.Ib:,~g.,~~:t;:.faTg~.

bil:~~~r' ~g /faFgbJ~~~::~~~~~~~s,'av
dommere fra.en -klu6b'inn~ti'Sel~kaJ)et
fordanskfotbg~a:li. Smalfil~ene' ~v
dommerefra Danmarks Filmamatører.
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Vi satser på kvalitet og toppservice

ELVERUM
BLOMSTERFORRETNING

Tlf. 11 206 -10 808
Filial: Drivhuset

Storgt. 23. Tlf. 11 388

KVÆRNER BRUG A.S

Kværnerveien 10

OSLO 1

S. O. EITRAN
KORGEN
Etablert 1890

Båter - Møbler· Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

Godt utvalg

~(ELKEM~

ELKEMHUSET

Postboks 5430 -'Majorstua

OSLO 3 - Tlf. 466870

Sktdd· A·S'Suranseforen.;~g
Stortingsgi:..18"

OSLO 1

UTSALG AV
Elektrisk utstyr og apparater.
Udører elektriske installasjoner.

Petter Sax;
Autorisert installatør - VADSØ

NORENBERG & CO. A.S - OSLO

MARGARINFABRIKK

Sentralbord 21 8450

DØRER - VINDUER og

KJØKKENINNREDNINGER

FJERDINGSTAD TREVAREFABRIKK
HOKKSUND - Telefon 851747

Trykksaker
Ta kontakt med oss, og la våre
avdelinger hjelpe Dem.
Grafisk industri med boktrykkeri,
litografisk anstalt, offsettrykkeri
BOKBINDERI

, • .f, •

Oslokontor tlf. 41 34 64 Drammen tlf. 837970



Loddsalget lå bra an før ferien
med Kristiansand på topp

Stillingen pr. 8. juli var slik: Oppgjort for lodd
tilsv. kr.

1. Kristiansand Døveforening 17.500
2. Telemark Døveforening 14.400
3. Østfold Døveforening 10.500
3. Møre og Romsdal Døveforening 10.500
5. Bergen Døveforening 8.300
6. Stavanger Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.000
7. Sandnes Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.400
7. Vestfold Døveforening 5.400
9. Trondheim Døveforening 4.800

10. Tromsø og Omegn Døveforening . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1.000
11. Nord-Trøndelag Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
12. Haugesund Døveforening :.......................... 800
Solgt v/forb.kontoret ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Kr. 86.000

Ad «Full Gospel»s helbredeiser
i Grimstad

Pr. 8. juli hadde foreningene sendt inn
oppgjør for lodd tilsvarende kroner
86.000,-, og det er 500 kroner bedre
enn på samme tid i fjor. Men i fjor
ble det gjort sterk innsats i feriemåne
den, så det er ikke sikkert vi står på

En merker seg her at tradisjonelt
sterke foreninger som Bergen, Trond
heim, Vestfold og Nord-Trøndelag
ligger bemerkelsesverdig langt nede.
Og Oslo glimrer foreløpig ved sitt fra-

Døves Tidsskrift nr. 13 hadde en notis
(hentet fra en Grimstad-avis) hvor det
ble antydet at «Full Gospel» hadde
helbredet en pike som var'døv på det
ene øret og en liten gutt «som også var
døv». Vi bemerket at piken jo kunne
høre med' sitt ene øre i forveien, og:
«Det gjenstår å få bekreftelse på om
gutten hører bedre nå enn før hånds
påleggelsen, hvilket bør attesteres aven
ørespesialist.»

Vi har i denne forbindelse mottatt
følgende opplysning fra hørselssentra
len ved Aust-Agder Sentralsykehus,
Arendal:

På side 11 i Døves Tidsskrift nr. 13
reiser De spørsmål' i forbindelse med
påstått helbredelse av døvhet på
«Full Gospel»-møte i Grimstad. Jeg
kan opplyse at både den unge piken
og den lille gutten har vært her ved hør
selssentralen og fått tatt audiogram.

-Pi1<en'har imidlertid.ikke vært her etter

pluss-siden etter ferien. Den rapporten
som nå kommer fra lotterisjefen i mid
ten av august, er vi litt nervøse for.
Lotteriet vårt er like viktig som noen
gang før, og tiden går fort fram mot
trekning. Det gjelder å nytte tiden godt.

vær. DeHe--måv,i, vel ha lov å tro vil
rette på seg etter hvert, kanskje allerede
første rapport fra lotterisjefen etter
ferien vil vise mer «normale» forhold.

Red.

håndspåleggelsen, mens gutten har
vært her to ganger etterpå. Hans hørsel
er ikke blitt bedre enn den var 'før, og
han fortsetter å bruke sitt høreapparat.

Turid Iddmark
hørselsassistent.

BRYNlllLD UTHUS,
Tirsdag 20. juniavgikk.Brynhild Uthus
ved døden, vel 84 år gil;riuneI. Hun
hadde vedsin død bodd en årrekke på
Døves aldershjem i Trbndheim, og hun
var trolig d~t;eldstemedlem'a:V'Ti'ond
heim Døveforening:

Døvemesterskap ;
smalfilm 1972
Konkurransen avvikles i Oslo Døve
forening, lørdag 23. september; i Sven
Brunsgate 7. Samme sted blir det fest.
Alle filminteresserte døve kan delta i
årets filmkonkurranse. Det blir vanlig
premiering.

Konkurranseregler
Smalfilm - Super 8, Single 8 og Stan
dard 8.

2 konkurransegrupper:
l. Reisejdokument!lr-eller naturfi1m,

ca. 10 min.
2. Spillefilm. S~iIletid maksimum 30

min. Emne valgfritt.
Samme deltaker (person) kan sende

inn flere filmer, sammen med kr. 10,
pr. film.

Frist 1. september, og filmene sendes
til arrangementskomiteens formann,
Arnfinn Rafoss, Brinken 7, Oslo 6:·

Konkurranse-komiteen.

Klubbmesterskap;
film 1972
Oslo Døves Slllalfilmklubb arrangerer
eget «klubbmesterskap i film», og: har
hermed den fornøyelse å innby l!-lle
medlemriler.'av klubben i Oslo til den
årlige filmkonkllrransen' 23. september
i Oslo Døveforening.

Klasse A er for de som ble premiert
i forrige konkurranse (i fjor). Disse
premieres for 'seg selv.

Klasse B gir fin sjanse for andre
filmfolk til å vise hva de duger til.
Sett i gang! Nybegynnere (kl. B) vii
sikkert ha moro av å være med.

Smalfilm: 8 min Standard, Super 8
eller Single 8. En rull på 15 meter med
tekst, hvis du vil. De som vil, kan sende
en eller flere l5-meters-filmer.

Det bør helst brukes pantomime; ikke
tegnspråk, av hensyn til hørende dom- .
mere.

Anmeldelses-fristen er satt til 1. sep
tember, og filmene sendes til arrange;
mentskomiteens formann, ArnfinnRa~

foss, Brinken 7, Oslo 6, sammen med
gebyr på kr. 5,- pr. film.

Nybegynnere er velkommen til å
delta i konkurransen.

Konkurranse-komiteen. '
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Carin (f Petrell) Qg':Bjørn Myran, som
giftet seg 22. april i Mariestad, Sverige.

Berit Lillian .(født Johansen) og. Rolf
Kristiansen (hørende), som ble viet i Ski
kirke 3. juni.

FORLOVELSE
er inngått 23. juni mellom Aud Hovde,
Al, og Arvid Høiberg, Sel, begge nå
Oslo.

FORLOVELSE
er inngått mellom Gullevi Olofsson,
Umeå, Sverige, og Sigmund Ness, Ber
gen, nå Vingåker, Sverige.

:BRYLLuP
feires lørdag 26. august av Gudrun
Boge, Vaksdal, og Asle Georg Karlsen,
Tromsø, nå Bergen. Vielsen foregår i
Vaksdal kirke.

Adresse for dagen: Brudeparet Karl
sen, Arna Kafe, 5260 Indre Arna.
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BRYLLUP
feires lørdag 2. september av Berit
Barstild; Askøy, og Dag Hafstad, Rå
dal, Bergen.

Adresse for dagen: Brudeparet Haf-
stad, Skogheim, 5307 Ask. .

FØDT
Carin og Bjørn Myran, Trondheim,
fikk en sønn 16. februar.

FØDT
CamiUa fikk en søster 17. juni.

Frøydis (f Jensen) og
Per Christian Kje/le Larsen,

Oslo.

FØDT
Marit (f. Holberg) og Gunvald Gjed
rem, Stavanger, fikk ei stor jente søndag
morgen 2. juli.

75 AR
Marie Emilie Gustad (f. Strand), 6490
Eide på Nordmøre, fyller 75 år 29.
august.

75 AR
Ingeborg Uddal, Fagerheimsgt. 34,
OsloA, fyller 75 år 2. september.

60 AR
. Ester Haugland, 8623 Nordsjona, fyller
60 år 28. august. .

50 AR
Gabriel J. Rafoss, Dalsetveien 59A,
4000 Stavanger, fyller 50 år 23. august.

Det er ikke til å tro at han er kommet
såpass opp i årene, for han. b<erer sin
alder godt og virker som en ungdom.
Alltid er han i godt humør, og llan liker
å holde leven med sine venner.

Gabriel er født i Kvinesdal. Han gikk
på døveskolen i Oslo, og etter krigen
kom han til Stavanger, hvor han be
gynte i møbelsnekkerlære hos Br. Hjort,
hvor han senere avla svenneprøven.
Han har senere holdt seg til sitt fag.

Tidlig viste Gabriel gode anlegg for
idrett, og han har i alle årene vist inter
esse for og vært glad i idretten. Han

har tatt en rekke mesterskap i fri
idrett, særlig på 400 in løp og i kulestøt,
som var hans to beste øvelser. Han har

. deltatt som aktiv i mange år etter at
hans jevnaldrende la opp. Også skiene
behersket han godt, og i de alpine
grenene har han tatt mange premier.
Da det første Døvemesterskapet på ski
ble arrangert i 1950, ble han bestemann
i de alpine øvelser. Han har dessuten
vært en habil fotballspiller, og i det hele
tatt har han deltatt j'nesten alle idretts
øveIser.

Men Gabriel har det ikke bare i
beina. Han har hatt mange tillitsverv.
Han var en av stifterne av døvesjakk
klubben i Stavanger. Han har vært for
mann i Stavanger Døves Idrettsforen
ing og sittet i klubbens styre i mange år.
Han har vært kasserer isjakklubben.
Med i husstyretfor Døves Hus. Styre
medlem i Norges Døve"Idrettsforbund.
Styremedlem i Stavanger Døveforening.
For tiden er han formann i Døves
Menighetsråd i Stavanger, sekretær i
Stavanger Døves Idrettsforening, med
lem av døveskolens tilsynskomite og
medlem av husstyret.

For et års tid siden flyttet Gabriel
med sin familie inn i eget hus, hvor han
nå kan slappe av i familiens skjød etter
endt arbeidstid. Han og hans kone
Ann-Margrethe har en datter; som· er
gift, og en sønn.

Vi gratulerer Gabriel hjerteligst med
dagen, med ønsket om alt godt fram
over i tiden.

G.P.

50 AR
Trygve Veddeng, Eirik Jarlsgt. 2, 7000
Trondheim, fyller 50 år 30. august.

Trygve er født i Langevåg på Sunn
møre. I 8 år gikk han døveskolen i
Trondheim, og deretter begynte han
realskolen, men krigen satte en stopper
for videre skolegang. Han kom til
Bergen, hvor han i noen år arbeidet
som skredder. I denne tiden gjorde han
seg særlig bemerket i Døves Idretts
klubb, både som administrator og som
aktiv idrettsmann. Han fikk flere tillits
verv i klubben. Samtidig utviklet han
seg til en av landets beste døve sprin
tere, tok flere mesterskap, men han
sluttet forholdsvis tidlig som konkur
ranse-idrettsmann, etter at han også
hadde vært landslagsmann. Velbalan
fert og saklig som han var, ble han me
get tidlig et respektert medlemi Bergen
Døveforening, og det var et stort tap
for bergenserne da Trygve flyttet til
Trondheim i 1950.

Trønderne la Jort beslag på Trygves
abeidskraft. Han ble straks trukket inn
i foreningsarbeidet, og han har nå sittet
i Trondheim Døveforenings styre under
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18.45: Passasjeren, 3,' episode. Re
prise.

25. august
16.50: Familien Ashton. Repl'i&e, 48.

episode: «Valg,» Senilt 23.
juli.

18.10: OL i Mexico. Mexikapsk film
om leikane i 1968. '

21.10: Detektimen: «Jasan King.»
22.00: Scener fra operaen «Boris

Godunov». . ,

26. august
17.30: Follyfoot, 12. epispde: «Fød

selsdagen.»
18.30: Familien Ashton. Rt1prise, 49.

episode: «Hjemk,omllten.»
Sendt 30. juli. I

20.30: En aften i Tivoli. .ij.eportasje
fra Københavns fRfpøyeIses-
park. .

22.10: Kjærlighet ved fø~~te blikk.
.Tre fortellinger fra l Georgia.
Sovjetisk film.' !'

h'
27. august

18.40: Her kOmmer Luer.
20.15: Familien Ashton, ~3. episode:

<<Julefeiringen 194~.'~>
, l

28. august
18.20: Familien Ashton. Reprise, 50.

··episode: «Nytt m~t~.me4Mi7
chael Armstrong»,Sendt' 6.

·1 ". .august. I ':

20.30: «Følg den hesten,» }lr{tisk
spilll~film.fra 1961:med'David
Tonilinson, Cecil' Parker og
Richard Wattis i hovf;ldrollene..' f:" .~

29. august :.
18.25: Flj.milieti Ashton. R~J'rise,51.

episoqe: '«Philips. sl\:j~btle»,

llendt 13. august. ,'.
19.15: Oljen og~i i' 1972, {liR)':'

30. åuguSt . .,' .
17:00: Familien Ashton. Reprise fra

søndag.

L september
20.45: Detektimen: Jason I<.in.g.

PROGRAMMER SOM ER TEKSTET

19. august
18.55: Follyfoot, 11. episode: «Ein

he~t til Ginny.»
21.20: Passasjeren, 3. episode.
22.05: Joiken lever. Sanger fra finsk

Lappland.
20. august.

18.20: Her kommer Lucy.
20.15: Familien Ashton, 52. episode:

«Alle har sitt.»
21. august

17.00: Familien Ashton. Reprise, 44.
episode: «Tykkere enn vann.»
Sendt 25. juni.

18.20: Sportsrevyen. (TH)
20.55: En amerikaner i Paris. Ameri

kansk spillefilm fra 1951 med
Gene Nelly, Leslie Caron og
Oscar Levant i hovedrollene.

22. august
17.00: Familien Ashton. Reprise, 45.

episode: «På vingene.» Sendt
2. juli.

23. august
17.00: Familien Ashton. Reprise, 46.

episode: «Krigens ofre.» Sendt
9, juli.

18.25: Familien Ashton, 52. episode.
Reprise.

21.20: Dean Martin Show.
24. august,

17.00: Familien Ashton. Reprise, 47.
episode: «Håp om fred.»
Sendt 16. juli.

18.00: Utenriksmagasinet. (TH)

VI BEKLAGER, SL;EM FEIL
Gullan torentz~n i. Narvik har grunn
til å være sirit på redaktøren. I DT.nr.13
sto det at hun'fylte 70 åt 14. juli. Den
riktige alderen er 56- femti"": år. .

tre formenn, først som sekretær, senere
som kasserer og forretningsfører i hele
17 år. I de siste 12 årene har han dess
uten vært vaktmester for foreningen og
Døves Hus. Tre ganger har han møtt
som foreningens representant på lands
møter. Han har vært redaktør for med
lemsbladet «Døvepilen».

Også i Trondheim fikk idretten en del
av hans tid. Han har bl. a. vært sekre
tær i Døves Idrettslag, og han har sittet
i styret i Norges Døve-Idrettsforbund.

Trygve er en typisk sliter, med god
praktisk og økonomisk sans. Dette
har hans forening visst å benytte seg av,
sist i forbindelse med det pågående
store ominnredningsarbeidet i Døves
Hus. Som formann i byggekomiteen
har han ledet arbeidet med sikker hånd
og stor fagkunnskap.

Det kan også nevnes at han har fun
gert som lærer ved tegnspråkkurser i
Trondheim. .

Mye privatliv er det ikke blitt til
overs, slik Trygve har brukt sin fritid
til beste for sine skjebnefeller, men han
har likevel fått tid til å gifte seg. Også
hans kone Reidun er oppslukt av ar
beidet og er for tiden eneste kvinnelige
lanclsstyremedlem. Paret har satt 3 barn
til verden, og Reidun forsikrer at Trygve
er en alle tiders ramiliefar og ektemann.
(Hun skulle vite det best!)

Personlig er Trygve en svært still
ferdig kar, som en virkelig kan slappe
av i selskap med. Han virker som en
svært treg trønder, men det er få'som
kan måle seg med ham når det gjelder
seig innsats innen døveorganisasjonen.
Hans dyktighet, innsatsvilje og men
neskelige kvaliteter er det ingen tvil
om.

Når Trygve nå fyller 50 år,vilvifå
uttrykke vår glede over at han ennå er
så ung at vi fremdeles kan vente mange
års innsats'fra hans side. Tarsar.
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Røyking er ikke lenger
sosialt akseptabelt

Harald Heide Steen (Som deltaker i TV
kampanjen «Vel Blåst-t-t».

Tobakken er i løpet av de siste 20 årene
blitt avslørt som et ensidig helsened
brytende produkt. Tobakkskadene er
blitt stadig mer omfattende og alvorlige.
Hvor alvorlig situasjonen iyirkeligheten
er, vet de færreste ennå. Men en indika
sjon gir iallfall Robert F. Kennedy's
erklæring i 1967:

«Hvert år dreper sigarettene flere
amerikanere enn første verdenskrig,
Korea-krigen og Vietnam-krigen til
sammen, og når så mange som omkom
i annen verdenskrig. Hvert år dreper
#garettene fem ganger så mange ameri
kanere som trafikkulykkene. Lungekreft
alene dreper like mange som det dør
på veiene. Sigar.ettiizdustrien driver hø
kervirksomhet med et dødelig våpen.
Den griper inn i folks liv for vinnings
~kyld.»

Også i Norge er tobakksituasjonen
alvorlig, og vi står nå overfor en helt
nødvendig intensivering av arbeidet
mot tobakkskadene i vårt land. Er det
da så meget vi kan oppnå i bedret folke
l,1else ved å få folk til å slutte å røyke
og stanse vervingen av nye røykere?

The Royal College o/ Physicians i
:pngland karakteriserer situasjonen slik
.;. og den gjelder også for Norge:
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«Tidlige dødsfall og invalidiserende
sykdommer forårsaket av sigarettrøyk
ing har i dag nådd epidemiske propor
sjoner, og representerer den mest ut
fordrende av alle muligheter for fore
byggende medisin i dette land.»

Presidenten i American Medical
Association, dr. Edward R. Annis, ka
rakteriserer tobakksrøyking som «the
greatest producer of preventable dis
ease.»

Så meget om bakgrunnen for den
serie daglige TV-programmer som
Norsk Rikskringkasting sendte høsten
1971 med sikte på å hjelpe røykere til
å slutte med sin helsenedbrytende vane.

Serien var populært lagt opp, med
fire alminnelige mennesker som ville
slutte å røyke som hovedpersoner:
Kontordame Helga Glorvigen, lege
Petter Kristensen, journalist Øyvind
Thorsen og husmor/journalist Grete
Øystå. Som faglige eksperter medvirket
en rekke kjente medisinere og psyko
loger.

«Nikotin er et biologisk nonsens
stoff», sa professor Fægri bl. a. i sin
innledning til serien, som tok sikte på
å nå gjennomsnittsrøykeren som gjerne
ville bli exrøyker.

Folk som vil slutte å røyke, bør først
bli klar over hvilken type røykere de er:
slaverøykere, stressrøykere, koserøy
kere, eller kontaktrøykere (folk som
tror på tobakkreklamens løgner om at
sigaretten fremmer den sosiale kontakt
mellom mennesker, spesielt mellom
«han»'og «henne»).

«Skal en lykkes, må motiveringen
være sterkere enn trangen til tobakk»,
poengterte lege Erling Svalland, som
er kjent for å ha tatt i bruk hypnose og
autogen trening for å hjelpe røykere av
med sin byrde.

Lysten til å røyke er sterkt situasjons
betont, ble det framh6tdt;o-g'det er
derfor viktig at en unngår de situasjo
nene som fremmer tobakk-trangen.
Endrete dagligvaner, med andre ord,
ikke minst i retning av økt fysisk aktivi
tet -' trim!

Ganske snart vil røykeren som har
sluttet, merke stor bedring i kondisjo
nen. De to damene ble overrasket over
at de. kjente den gode formen komme
så sterkt og raskt etter at de sluttet å
røyke. For de to herrene var dette like
merkbart, men ikke overraskende ~

det var noe de hadde ventet ville komme.
En av damene ble en gang i løpet av

de 14 dagene aven uforstående venn
dyttet en sigarett inni munnen og tok
da ett eneste drag.

«For f"lrste gang på mange år kjente
jeg da hvor sterk røyken var», sa hun
i gruppemøtet etterpå. Hun burde ha
antydet at slik kjennes tobakksrøyken
hver eneste dag for ikkerøykerne som
må inhalere røy.\<fylt luft i kantiner, ar
beidsplasser, møterom osv.

Professor Leiv Kreyberg illustrerte
også styrken i tobakksgiftene på en
slående måte da han fortalte at hvis en
slipper noen tobakkblader opp i vannet
til en bøtte blåskjell, vil skjellene åpne
seg fordi lukkemusklene lanunes. Det
er uhyre små mengder nikotin som skal
til for å få denne voldsomme virkning.

Professor Kreyberg anbefalte ellers
folk som hadde. sluttet å røyke og ikke
visste hvor de skulle gjøre av fingrene
sine, å anskaffe seg et såkalt «tukle
kjede», som er meget anvendt i østen
og som også fortjener å vinne innpass
her, etter behov.

Hjelper filter? Svaret fra sakkyndig
hold var et klart nei. Eller som professor
dr. med. Roald Opsahl uttrykker det:
«Jo, filter hjelper. Det hjelper sigarett
fabrikantene til å selge flere siga
retter. Men på annen måte hjelper det
ikke.»

Praktisk erfaring fra legen som hadde
sluttet å røyke, gikk i samme retning:
<<Jeg sover iallfall mye bedry uten
filter!» var hans kommentar. -En av
hans grunner for å bestemme seg fbr å
slutte å røyke, var ansvaret, sOm eksem
pel for sine pasienter. «Jeg synes ikke
jeg kan sitte og si til dem at de må slutte
å røyke samtidig som jeg sylv blåser
røyk i ansiktet på dem.» '

Dette var faktisk den eneste gangen
noen av de fire nybakte exrøykere ga
uttrykk for at hensynet til omgivelsene
hadde spilt noen rolle for eteres røyke
vaner.For øvrig ga samtalene og re<lk
sjonene hos de fire et bilde <lV en nesten
utrolig selvopptatthet omkring røyk
ingen.

Ville det ikke være en stor hjelp for
røykere som gjerne ville slutte - og det
er et stort flertall av røykere som ønsker
det - at røyking ble sosialt uakseptabelt
blant opplyste og dannete mennesker?
Er ikke tiden moden til å slå fast at
røyking idag er hygienisk uforsvarlig,
intellektuelt uholdbart og sosialt uak
septabelt?

Et nytt syn på tbbakkog røyking er
i ferd med å slå igjennom. Nettopp
betraktningen av det usosiale, uhygien
iske og uintelligente aspekt Ved r"lyking
~ vår tid vil kunne påskynde en prosess
som gjør røyking like uakseptab<;:lt som
spytting, og askebegre like avlegs· som
spyttebakker. . Allan Aarflot,



Dansk film om døve
kunstnere

Døvefilm har laget en 35 minutters
fargefilm med tittelen «Døve kunst
nere». I denne filmen møter vi bl. a.:

Sten Lykke Madsen, skulptør og ke
ramiker

Knud Møller, tegner, som bl. a. har
tegnet «eventyr-serien» i sølvbestikk
(H. C. Andersen-motiver), forslag til
pengesedler og frimerker.

Evan Kallermann, tegner, som tid
ligere har laget tegneserier til reklame
filmer, nå ansatt i Danmarks Radio
som illustratør.

Sten Heitmann-Clausen, litograf', som
tegner opp plater for trykking av plaka
ter, etiketter etc.

Videre presenteres Aage V. Christen~

sen, Viggo Chr. Hansen, Esther Ander
sen og A. E. Hunæus.

Filmen utleies gjennom Statens Film
central, København. Det er Døve
films produksjons-nummer 80.

1872 1972

Et minne for livet - en gave som huskes -

Kong Haakon Vll's
Minnemedalje

Kong Haakon VII. Et samlingsmerke og et stort menneske med en
spesiell plass i nordmenns hjerter. Til minne om lOO-årsdagen

for hans fødsel er det gitt ut en minneme<Ialje.

~---~-----------~-----------~-~.

D et er en gave som vil bli husket og et minne for
. livet. Kjøp medaljen i dag. Til Dem selv eller

til en venn.

Kong Haakon VII's minnemedalje er en vakker
sølvmedalje på 45 mm, som leveres i et elegant

etui, trukket med fløyel og hvit silke.

I nntek.ten av salget går til Krigsinvalideforbundets
fond av 1972, til beste for nordmenn som pådro

seg livsvarige skader under frigjøringskampen. Et
jubileumstiltak i Kong Haakon VII's ånd.

2

I
Til:
KONG HAAKON VII's MINNEMEDALJE
Boks 8315
Hammersborg
OSLO 1

Jeg bestiller herved Kong Haakon VII's Minnemedalje.
Vedlagt følger sjekk/jeg ønsker medaljen sendt i oppkrav.
(Stryk det som ikke passer.)

........ minnemedalje i sølv a kr. 100,-

Navn:

Adr.:

Poststed: .
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HOTEL SAGA
Sannesundsv. 1, 1700. Sarpsborg

Telt. (031) 56080

GODE VÆRELSER
NYTT OG MODERNE

RIMELIGE PRISER

Kr. Hansen Engros
REIDAR NILSEN

NARVIK

Olav Hauge A.s
MATVAREFORRETNING

Tåsen senter ~ Kaj Munks vei 41 - OSLO 8
Tlf. 23 0649

SPØR DERES GULLSMED ETTER
HERDET TINN FRA

Eik Sølv-Plett A.s
Boks 61

3101 TØNSBERG

Vollan Gjestgiveri
VOLLAN, NORDKJOSBOTN

Det gode spisested på E6. Knutepunktet på
veien syd-nord, øst-vest

INORSK:JERNVERK

TEXACO NORWAY A.S
OSLO

i".



. ØSTFOLD".~~~ r·"
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GUDSTJENESTE I TRØGSTAD
I Trøgstad kirke blir det gudstjeneste for
døve og hørende søndag 20. august kl. 11.00
ved en av' døveprestene.' Etterpå blir det
kirkekaffe med hyggelig samvær.

Alle døve er hjertelig velkommen!
Østfold Døves Menighetsråd.

•
19.08 lø: Opplysningskomiteen har film

aften på «M jøsgløtt» kl. 18.00.
16/17;09 lø/sø: Døvestevne på Eina. ,
07.1.0 lø: Medlemsmøte på «Mjøsgløtt» kl.

18:00.
21.10 lø: Høstfest på «Mjøsgløtt» kl. 18.00.

Siste åpningsdag på feriehjemmet før
vinteren.

18.11. lø: Program ved Opplysningskomi
teen.

02.12 lø: Opplysningskomiteen harfiim-
aften.

16.12 lø: Julebord,
13.01 lø: Juletrefest.
27.01 lø: Medlemsmøte.
17.02 lø: Havstad-aften.
03.03 lø: Årsmøte.

Rett til forandringer forbeholdes.

16.08 on: Ungdomsgruppa har hyggetreff.
17.08 to: Døveforeningen, første åpningsdag

etter ferien.
23.08 on: Ungdomsgruppa.
24.08 to: Døveforeningen.
26.08 lø: Døves Skytterlag.
30.08 on: Ungdomsgruppa har' hyggetreff.
31.08 to: Døveforeningen.
01.09 fr: Døves Sportsklubb.
02.09 lø: Ungdomsgruppa.
06.09 on: Ungdomsgruppa.
07.09 to: Døveforeningen har ekstraordi-

nært årsmøte.
08.09 fr: Døves Sportsklubb.
12.09 ti: Døves Kvinneforening.
13.09 on: Ungdomsgruppa har hyggetreff.
14.09 to: Døveforeningen.
15.09 fr: Døves Sportsklubb.
17.09 sø: Døveforeningen har kaffefest.
20.09 on: Ungdomsgruppa.
21.09 to: Døveforeningen.
23.09 lø: Døves Smalfilmklubb har fest.

VESTFOLD '.
08/10.09 fr/sø: Danmarks-tur..
30,09 lø: Høstfest på «Skogstua».
29.10 sø: Medlemsmøte, i Maskinistenes

Hus, Sandefjord, kl. 14.
26.11 sø: Medlemsmøte, i Maskinistenes

Hus, Sandefjord, kl. 14.
27.12 to: Juletrefest.
8. eller 15. oktober blir det døveguds

tjeneste i Larvik, med etterfølgende kir
kekaffe..

TELEMARK
Program for
DØVEFORENINGEN
23.08 on: Møte kl. 18.30 på Larsens Kafe,

Skien.
20.09 on: Møte kl. 18.30 på Kafe Wi Il iams,

Porsgrunn.
11.10 on: Møte kl. 18.30 på Larsens Kafe,

Skien.
01.11 on: Møte kl. 18.30 på Kafe Williams,

Porsgrunn .
22.11 on: Møte kl. 18.30 på Larsens Kafe,

Skien.
06.01 lø: Nyttårsfest kl. 18.00 på Hotel Vie,

Porsgrunn.

Program for
UNGDOMSKLUBBEN
Møtene holdes kl. 18.30 på Larsens Kafe,

Skien. '
30.08 on: Hyggesamvær.
27.09 on: Foredragskveld.
25.10 on: Hyggesamvær.
29.11 on: Tur-forberedelser.
16.12 lø: Åse inviterer til julebord.

STAVANGER.
17.08 to: Døveforeningen åpner etter fe

rien.
26.08 lø: Klubbmesterskap i fri-idrett, arr.

id rettsforeningen.
02.09 lø: Krabbefest i døvehytta på Yistnes',

arr. hytteutvalget.
07.09 to: Foredrag v/Opplysningskomiteen.
22.09 fr: Klubbmesterskap i svømming, arr.

id rettsforen ingen.
23.09 lø: «Aksjon ÅI»-arrangemeni: v/døve

foreningen. '
28.09 to: Filmkveld v/Opplysningskomi

teen.

. BERGEN
15.08 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Dameklubben har hyggekveld.
17.08 to: Opplysningskomiteen.
18.-20.08 fr/sø: Stevne i Førd~, Sunnfjord,

sammen med Møre og Romsdal Døve
forening.

22.08 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Idrettsklubben har ,styremøte på styre-
rommet kl. 18.00. .

24.08 to: Opplysningskomiteen.
26.08 lø: Idrettsklubben har fest i forenings

lokalet.
27.08 sø: Dameklubben har utflukt til Bjor-

øy.
29.08 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
31.08 to: Opplysningskomiteen.
05.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Dameklubben har styremøte på styre
rommet kl. 19.30.

06.09 on: Døveforeningen har styremøte på
styrerommet kl. 19.30. .

07.09 to: Opplysningskomiteen.
12.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Ungdomsklubben har sty.remøte på styre
romrnetkl. 19.00.

13.09 on: Formannsmøte på styrerommet
kl. 19.00.

14.09 to: Opplysningskomiteen.
19.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Dameklubben har hyggekveld i forenin
gen.

21.09 to: Opplysningskomiteen.
23.09 lø: Ungdomsklubben har fest.i foren

ingslokalet kl. 19.00 i forbindelse med
Døves Dag.

24.09 sø: Døves Dag. Gudstjenestll i jo
hanneskirken kl. 11.00, med offer til
døvearbeidet. Etterfølgende kirkekaffe i
døveforeningens lokale.

26.06 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Idrettsklubben har styremøte på styre
rommet kl. 18.00.

28.09 to: Opplysningskomiteen.
30.09 lø: Dugnad på Døvehytta, Totland.

TEGNSPRAKKURS I HØST
I september fortsetter Bergen Døveforen
ing med sine tegnspråkkurs på Nygård skole.
Fra og med mandag 11. september blir det
kurs på 1., 2. og 5. trinn hver mandag og
på 3. trinn hver tirsdag fra og med 12. sep
tember. Kurstimene begynner kl. 19.00.
Lærerparene som er utpekt til høstens
kurser i Bergen: Helge Kjølleberg/Evelyn
Haugsvær, Toralf Ringsø/Gunn Tepstad,
Kari Samuelsen/Britt Skogstrand og Ann
laug 'Koppen/Torill Zahl.

MØRE - ROMSO.,'
19.8 lø: Døv,estevnei .Førde, Sunnfjord,

sammen med Bergen Døveforening.
20.8 sø: Døvestevnet i Førde fortsetter og

avsluttes. Gudstjeneste kl. 11.00. '
2.9 lø': Døveforeningen har arr. på ferie~

hjemmet kl. 17,00. .'
16.9 lø: Høstfest på feriehjemmet, kl. 17.00

v/festkomiteen.
30.9 lø: Døves Sjakklubb har arr. på ferie

hjemmet kl. 17.00.
12.10 to:Døveforeningenhar basar v/Døves

Dameklubb kl. 18.30.
26.10 to:Døveforeningen har medlemsmøte

'kl. 18.30. ',. .
09.11 to: Døveforeningen har filrnaften kl.

18.30, og tiIILtsmannsmøtE:. ,
25.11, lø: Døveforeningen har. foredrags
- aften kL 17:00.
26.11 sø: Gudstjeneste i Yolsdalen kirke kl.

11.00 v/døv.eprest Hammer.
9.12 lø: Døvefor~tlil'1gen,har julebord på

Grand Ho*e!I{~I::'17.0Q:.'"

". {:~;~ i;~' -: ".:"
. /:"; ;~~ :~.

, TRONDHEIM
Ferielul<king\ii":1·7;.august.:, 
17.08 to: Apnini~tterJerieii.'o:c,
20.08 sø: D~,e(oreQ'ii1g~n: .-'.;
22.08 ti: Un~pri1skll!bben. ,;.~
23.08 on: Formannsmøte"
24,08 to: Døveforeningen.
27.08 sø: Døveforeningen.
29:08 ti: Døveforeningen.
31.08 to: Dameforeningen.



'Interpellasjons~debatt i Stortinget:

Hva kan gjøres for å bedrede funksjonshemmedes
kår, og hvordan skal arbeidet best organiseres?

(Forts. fraforrige nr.)

Johannes Gilleberg (Senterpartiet):
Det er et aktuelt problem som reises i
dagens interpellasjon, og jeg er enig i
interpellantens brede spekter, men vil
selv i mitt innlegg spesielt ta for meg
problemet for de psykisk funksjons
hemmede.

Jeg har tidligere fra denne talerstol
gitt uttrykk for at jeg var tilfreds med
den utvikling innen lovverket som fore
lå for visse kategorier funksjonshem
mede, og da spesielt med tanke på de
evneretarderte. Dette sa jeg for flere
år tilbake. Jeg synes at tingenes tilstand
har endret seg vesentlig de siste år, og
det er all grunn til å få en ny samlet plan
for handikapomsorgen der alle de im
pliserte fagenheter er med. Det var
gangbar politikk fra 1950 og utover å
få bygd hurtig ut institusjonsplasser for
barn som trengte å bli tatt hånd om
utenfor sine egne hjem. Plassene ble
raskt utbygd, og på kort tid fikk man
her i landet mellom 6 og 7 tusen plasser.
Dette var en målsetting som kunne
være tilfredsstillende ut fra situasjonen
i 1950 og noen år framover, men den er
det ikke i dag. Vi kan si det slik at de
respektive fagdepartementer har sett på
utviklingen med stor velvilje.

Det er særlig innen pedagogikken vi
har merket en forandring i positiv lei
når det gjelder barn med handikap,
bl. a. i utbyggingen av de forskjellige
skoletilbud.

Et markert trekk ellers er ønsket om
en sterkere individualisering og person
lighetsutvikling. Dette har gitt seg ut
slag i ønsket om å få bygge mindre en-

Johannes Gilleberg talte for mindre enheter,
men etter retningslinjer fra sentralmyndig

hetene.
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heter, hvor personalet vil få tid til en
god miljøbehandling. Det er med hen
syn til dette siste jeg mener det er nød
vendig med en ny samlet plan for denne
omsorgen.

Jeg har aldri vært glad for den sterke
utbygging av undervisningstilbud ved
de store sentralhjem for åndssvake.
Jeg mener at et undervisningstilbud
også må forefinnes her, men da bare
for de barn man mener vil tilhøre en
pleie- og verneinstitusjon for livet. For
alle barn som frambyr muligheter evne
messig sett til en innføring i normali
sering, må et tilbud forefinnes til en
opplæring og trening helt på siden av og
delvis i våre spesialskoler.

Jeg tror det er viktig at det nettopp er
sentraladministrasjonen som - slik som
før - gir nye signaler for utviklingen av
institusjonene.

For meg står det sentralt, særlig når
det gjelder de større institusjonene, at
man får fram barnets individuelle be
handlingsbehov, og at man ikke her
legger økonomiske hindringer i vegen
for å nå nye mål.

Jeg mener at man lokalt kan gjøre
mye for å bedre omsorgen. Men når det
gjelder de generelle retningslinjer for ut
byggingen av denne, tror jeg det er
riktig at sentralmyndighetene, slik som
tidligere, gir sitt klare syn til kjenne.

Gunnar Berge (Arbeiderpartiet):
Det er unektelig et faktum, som stats
råden nevnte, at de funksjonshemmede
har dårligere kår i samfunnet enn de
fleste andre mennesker, spesielt innen
utdanningssektoren, når det gjelder ad
gang til arbeid, boliger osv. Dette er en
beklagelig kjensgjerning, for det var det
motsatte som egentlig burde være til
fellet. De som er handikappet aven eller
annen grunn, burde gjennomgående
hatt bedre betingelser enn folk for
øvrig. Det var det som burde ha vært
forholdet.

Når det gjelder boligsituasjonen, er
det - som det ble nevnt av interpellan
ten - lagt fram en ganske interessant
rapport på grunnlag av den bolig
undersøkelsen som ble foretatt i 1967.
Jeg antar det var denne interpellanten
siktet til. I denne undersøkelsen ble det

Gunnar Berge: De funksjonshemm~de burde
få bedre betingelser enn folk for øvrig.

nemlig stilt et spørsmål for å skille ut
de handikappede personer blant inter
vjuobjektene, og dette spørsmål hadde
følgende formulering:

«Er det noen i Deres husholdning
som lider av varig legemlig sykd,om
eller handikap som i vesentlig grad
hemmer arbeidsevne eller livsut-
foldeise?» .

Som interpellanten nevnte, var ~et ca~

1/5 som svarte ja på dette spørS:Q1ålet.
Overført på den totale befolknin~ betyr
det at der er ca. 250.000 handikappede
fordelt på noe over 200.000 boliger.

Undersøkelsen viste videre at en
større del av de handikappedes boliger
ligger i spredt bebyggelse på landet,
altså lenger vekk fra sentrum enn det
som er vanlig for andre. Nå vil kanskje
mange si at dette i og for seg ikke er så
beklagelig, men da må en være opp
merksom på at ca. halvparten av de
funksjonshemmede er bevegelseshem
mede, og at dette derfor innebærer en
isolasjon i forhold til det som skj~r på
vedkommende sted, og at det ofte kan
bety et personlig problem dette at en bor
fjernt fra sentrum. .

Boligundersøkelsen viste Også en
annen interessant ting, nemlig at 2/3 av
de handikappedes boliger var førkrigs~

boliger, mot ca. halvparten av boligen~

for den øvrige befolkningen. Dette be-



tyr at boligstandarden for de handikap
pede gjennomgående er dårligere enn
for andre mennesker i dette landet.

Endelig viste også undersøkelsen at
de handikappedes leiligheter var dår
ligere utstyrt enn leilighetene for den
øvrige befolkning.

Nå kan en sjølsagt gjøre seg opp
mange teorier om hva som er årsaken
til at boligsituasjonen er så dårlig for
disse gruppene. Men i første rekke er det
vel grunn til å tro at det har sin årsak
i at disse står dårligere økonomisk og
sosialt enn andre grupper. Derfor tror
jeg at det som i første rekke er påkrevd
for å rette opp forholdet, er en betydelig
utbygging og styrking av bostøtteord
ningene, slik at disse gruppene settes
økonomisk i stand til å kunne nyttig
gjøre seg tilbud om nye boliger. Det er
nemlig liten hjelp i at det bygges nye og
flere boliger for disse gruppene hvis de
ikke har økonomisk evne til å ta imot et
slikt tilbud. Dette må så sjølsagt kom
bineres med hensiktsmessige låne- og
støtteordninger, og en får bare håpe at
dette også vil bli resultatet av behand
lingen av den stortingsmelding som er
bebudet i vårsesjonen om vår fram
tidige boligpolitikk.

For øvrig er jeg også enig med inter
pellanten i at det er spesielt nødvendig
å bedre de låne- og stønadsordninger
som gjelder for utbedring av den eldre
boligmasse. Ordningen som gjelder nå
er på langt nær tilfredsstillende, og spe
sielt som følge av at en stor del av de
handikappede bor i den eldre bolig
masse, kan man her få et nytt og tjenlig
virkemiddel.

Asbjørn Haugstvedt: De funksjonshemmede
kommer så visst ikke med urimelige krav.

Asbjørn Haugstvedt (Kristelig Folke
parti): Interpellanten i dag har med sin
vanlige grundighet tatt for seg et vesent
lig sosialt spørsmål. Det er for meg bare
tid til å komme inn på noen få sider ved
denne saken.

Vi har i dag fått en del funksjons
hemmede plassert i det vi kaller vernede
bedrifter. Så langt jeg kjenner til, har
vi i dag ca. 2.000 slike arbeidsplasser i
landet. Nå vet vi at de funksjonshem
mede har et klart behov for å delta i
arbeidslivet, alt etter den enkeltes ar
beidsførhet. Arbeidsglede er den mest
bestandige glede, sier et gammelt ord.
Og det er nødvendig at alle, også de
funksjonshemmede, får del i denne
glede.

I 1970 var det ca. 50 vernede be
drifter spredt utover landet. Derav var
det bare 30 som hadde tilfredsstillende
produksjonslokaler. Vi vet at produk
sjonen ved de vernede bedrifter kvali
tetsmessig er tilfredsstillende nok. Mu
lighetene er derfor til stede for at de
funksjonshemmede skal kunne inte
greres i vårt arbeidsliv og dermed få del
i den glede og selvtillit som maksimal
arbeidsinnsats gir. Det gir trygghets
følelse å vite at en kan klare seg selv.
Intet kan virke mer nedbrytende enn å
føle at en ligger andre til byrde.

~ Det samfunnet må innse, er at det bl.
a. er penger som må til om de funksjons
hemmede skal få den hjelp de har krav
på. De kommer så visst ikke med ublu
krav heller. I dag lever de funksjons
hemmede på en kombinasjon av uføre
trygd, attføringspenger, lønn m. v. Ett
skritt på veien må være å komme opp i
normallønn. Det betyr merutgifter for
bedriftene, men besparelser for folke
trygden. Poenget er at det blir en mer
tilfredsstillende ordning for den som har
problemene.

Jeg vil videre understreke behovet for
utdannelse i denne sektoren. I høst
startet Arna kommune en spesialklasse
for psykisk utvIklingshemmede større
barn og ungdom. Det viste seg at fen1
av elevene i aldersgruppen Il år her
fikk sin første undervisning. «Det vil
nok ta tid før de andre barna på skolen
vil se det som en naturlig sak at også de
funksjonshemmede hører til på skolen
og skal ha undervisning som de selv,
men det må en viss oppdragelse til, og
vi håper at hjemmene vil være be
hjelpelig, slik at vi får dette innslaget i
skolen til å gli som det skal» sa sosialsjef
Taule i Arna kommune da denne klas
sen ble åpnet. Jeg vil understreke at
det er "et vesentlig poeng man her peker
på. Vi har erfaring for at mange friske
barn i uviselighet har støtt fra seg han
dikappede barn. Det er et problem for
de handikappedes foreldre. Og det er

Else Bakke: Spørsmål om politisk vilje til
likestilling for alle grupper i samfunnet.

en oppgave for de friske barns foreldre
å ta barna i skole for slike forhold.

Jeg vil også understreke behovet for
informasjon til foreldre med funksjons
hemmede barn. Selv om vi nå kanskje
får en sosialkatalog - det er jo sagt her
i Stortinget av sosialministeren at vi
skal få en slik katalog - er jeg over
bevist om at vi må gå lenger med in
formasjon enn en slik katalog kan gi.
Vi må gi informasjon på det personlige
plan. Både trygdekontor, sosialkontor;
helseråd osv. må drive oppsøkende
virksomhet og formidle kontakt med
foreldrerådgiver som kan gå i hjemmet
og ta opp hjelpeordningene konkret
punkt for punkt. Jeg kan vise til at de
blinde har reisekonsulenter som opp
holder seg i hjemmet og setter seg inn i
den enkelte blindes problemer. Det er
behov for en liknende ordning for man- '
ge andre grupper avfunksjonshemmede.
Jeg tror derfor det er viktig å få en slik
samordning av alle saker for de funk.
sjonshemmede som interpellanten i dag
har slått til lyd for. ~.

Else Bakke (Arbeiderpartiet): Det
norske samfunn påstår at det inn
befatter en målsetting for likestilling
mellom grupper av mennesker, og at
sosial utjamning må være en selvfølge.
Likevel må vi konstatere at det frem
deles finnes store grupper mennesker
som ikke har hatt annen befatning med
likestilling enn det som er blitt hevdet i
utallige debatter.

En av disse grupper er de funksjons
hemmede.Disse må fremdeles friste en
tilværelse der de daglig blir minnet om
sin egen funksjonshemning. Integra
sjonsproblematikken har hittil hatt liten
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effekt i dette arbeidet. Dette gjelder lik
rett til meningsfylt arbeid, like mulig
heter til utdannelse, samme muligheter
som andre på boligmarkedet. Ved siden
av disse primære menneskelige behov 
der det er lovfestet rett for alle - kom
mer mulighetene for kulturell aktivitet,
der de som er så heldige ikke å komme
inn under definisjonen funksjonshem
met, fremdeles er favorisert.

Dette skulle bety at det ikke bare er
spørsmål om koordinering av det of
fentlige apparat, men i aller høyeste
grad om politisk vilje til å gjøre like
stillingsproblematikken sann for alle
grupper i vårt samfunn. Derfor kan det
i framtida bety at det område av vår
politikk som hittil har vært det mest
fredelige, kan bli et område for virke
lige politiske motsetninger, da det til
sjuende og sist blir et spørsmål om
politisk og økonomisk målsetting med
hele vårt samfunn.

Vårt samfunns politiske og øko
nomiske målsettinger har i det alt ve
sentlige vært bygd på kravet om øko
nomisk vekst, full sysselsetting og lik
fordeling av samfunnsgodene. Denne
målsetting har vist seg å komme i kon
flikt med det likestillingskrav som vil
gjøre det mulig for de funksjonshem
mede å ha en sosialt balansert tilværelse
sammen med andre mennesker i arbeid,
utdannelse, bomiljø og i fritid. Et hardt
presset produktivitetssamfunn kan aldri
løse disse problemene, men bare produ
sere stadig flere mennesker som vil
komme inn under begrepet funksjons
hemmet. Dette betyr at arbeidet for de
funksjonshemmede egentlig er todelt,
idet det for det første er et spørsmål
om en politisk oppfatning av et sam
funns struktur og målsetting, og for det
andre et spørsmål om offentlig plan
legging og koordinering. Fremdeles
planlegger vi som om denne og andre
grupper ikke eksisterte. Vi ser det i byg
ging av offentlige institusjoner som sko
ler, arbeidsplasser, offentlige kultur
tilbud som biblioteker, teatre, kinoer
osv.

Beregninger som er foretatt, viser
følgende: Norges Vanførelag tok for en
tid tilbake opp spørsmålet om de øko
nomiske kostnader i forbindelse med
bygging av Stavanger lærerskole. På et
spørsmål i Stortinget svarte daværende
statsråd Bondevik at det ville koste 1,4
mill. kr. å gjøre denne skolen tilfreds
stillende for bevegelseshemmede. Sta
tens bygge- og eiendomsdirektorat opp
lyste at dersom en hadde t~nkt på dette
da en begynte å bygge skolen, ville om
kostningene ha kommet ned i 400.000
kr., og opplyste samtidig at dersom en
hadde tenkt på dette i det øyeblikk ved
taket om bygging av skolen var gjort,

Halfdan Hegtun: Det er behov for bedre plan
messighet og større samordning.

ville det ikke ha kostet noe ekstra. Det
er saken i et nøtteskall.

Vi må for framtida allerede på ved
taksstadiet ta hensyn til denne problem
stilling ved bygging av offentlige tilbud
til samfunnet. Dette må skje ved byg
ging av skoler, ved planlegging av bolig
miljøer og ved alle byggeprosjekter som
gjelder kulturbygg. Først når dette
skjer, ikke bare i ord, men også i hand
ling, vil det med rette kunne tales om
likestilling mellom grupper av mennes
ker i vårt samfunn.

Halfdan Hegtun (Venstre): Repre
sentanten Benkow begynte med å si at
det var med noen ulyst han deltok i
denne debatten fordi han ikke hadde
noe vesentlig nytt å bidra med. Men så
viste det seg at etter at .han først var
kommet i gang hadde han så mye å si
at taletiden ble i knappeste laget for
ham. Og det er jo karakteristisk for det
felt vi her drøfter, det er så omfattende
at man kan snakke om nesten hva som
helst innen vårt helse- og sosialstell, og
likevel slik at det har tilknytning til
dagens tema - omsorgen for de funk
sjonshemmede.

Stikkordmessig kunne man kanskje
si at det er tre ting som er grunn
leggende forutsetninger for å komme
raskt videre i denne sektor. Jeg tenker
på penger, personell og planmessighet.
Og jeg kunne føye til et annet ord som
også begynner på p, som siste taler også
var inne på, nemlig politikk, nærmere
bestemt politisk vilje til å prioritere
disse oppgaver.

Når det gjelder penger, skal vi ikke
male det altfor svart heller, for det er
skjedd atskillig til beste for de funk-

sjonshemmede i løpet av de senere år.
Jeg tenker først og fremst på de I\ye,
store beløp som går ut gjennom uføre
pensjonen i folketrygden. Jeg viser også
til at folketrygden har åpnet muligheter
til bevilgninger også til andre spesielle
formål til beste for de funksjonshem
mede. Men det er klart at penger stadig
er mangelvare. Når det spesielt gjelder
kommunenes ansvar for denne omsor
gen på grunnlag av det som er dem på
lagt under sosialomsorgsloven, fore
ligger det som nevnt her et utmerket
rundskriv fra departementet til kom
munene, men vi vet at mange kommu
ner i denne forbindelse klager over alt
for dårlig økonomi til å kunne løse
disse oppgaver. Dette er bakgrunnen
for at vi i mitt parti mener at departe
mentet burde ha fulgt opp den første
delinnstillingen fra Sosialreformkomi
teen i fjor, slik at staten allerede nå
kunne ha overtatt en del av kommu
nenes utgifter til dette. Jeg må si jeg er
nokså forundret over at jeg ble stående
alene om å hevde dette i sosialkomi
teens budsjettinnstilling i fjor høst.
Jeg nevnte også spørsmålet om per
sonell. I tillegg til grunnutdannelsen,
som Bjørnsson-komiteel). utreder, tror
jeg det er viktig å legge særlig vekt på
høyere utdanning for sosialarbeidere.
Nå er det for øvrig mange som ganske
lenge har ventet på innstillingen fra
Helsepersonellkomiteen, selv om jeg må
si at den slett ikke har vært i arbeid noe
lenger enn andre viktige utvalg. Her er
et forhold som faktisk bidrar til å redu
sere selve takten i reformarbeidet i vårt
samfunn - dette at de personer som er
med i slike viktige utredningsutvalg,
svært ofte er travelt opptatte mennesker
som sitter i viktige heldagsstillinger og
så å si bare «på si'» kan drive dette ut
redningsarbeidet framover. Jeg vil be
om at man alvorlig overveier å slå inn
på en ny praksis her, og la iallfall for
mannen og et par sentrale personer i et
slikt utvalg få tjenestefri noen måneder
for å kunne få disse utredninger raskere
fram.

Jeg nevnte også planmessighet som
et stikkord. Her er vi da inne på spørs
målet om å sørge for maksimal, rasjo
nell utnyttelse av våre tross alt begren
sede ressurser. Der er vi da igjen inne
på det vi har snakket om mange, mange
ganger, nemlig spørsmålet om en rasjo
nell integrasjon og samordning av tiltak
innen sosial- og helsestellet både sen
tralt og på det lokale plan i fylker og
kommuner. Fordi vi vet at det ofte er
de samme familier som har representert
hos seg de forskjellige typer av funk
sjonshemning, og fordi vi vet at det i
dag er så mange ulike organer som på
grunnlag av forskjellige lover har an-
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svaret for å ta seg av dette, er det behov
for en bedre planmessighet og større
samordning.

Jeg vil ganske kort få lov å vise til
mine fyldige uttalelser om disse spørs
mål her i Stortinget under budsjett
debatten høsten 1968. Det er nøyaktig
de spørsmål vi venter at Sosialreform
komiteen nå snart skal gi sin vurdering
av og innstilling om, og så vidt jeg for
står, kommer denne innstilling om ikke
lenge. Så får vi vente til den kommer og
se, og når den er kommet, får vi ikke
se så altfor lenge, men forsøke å
handle raskest mulig.

Thor Lund (Arbeiderpartiet): I om
sorgen for de funksjonshemmede er det
etter mitt skjønn fire organer som alle
på sin måte kommer sterkt inn i bildet,
slik vi har det i dag. Det er i første rekke
staten, som gjennom sine trygder er med
og bidrar økonomisk.

Fylkene har gjennom sykehusloven
fått ansvaret for utbygging og drift av
helseinstitusjonene i et fylke.

Kommunenes ansvar for funksjons
hemmede er fastslått i en rekke spesial
lover, og de kommunale sosialstyrer,
helseråd og andre lovbestemte sosiale
nemnder er tillagt viktige oppgaver.
Den viktigste loven når det gjelder
kommunenes ansvar på dette felt, er lov
om sosialomsorg, som omfatter både
barn og voksne samt alle grupper av
funksjonshemmede. Etter loven har
sosialstyret ansvaret for at det blir or
ganisert en adekvat opplysnings- og
rådgivingstjeneste i kommunene, og
sosialomsorgen skal dessuten fange opp
de behov for økonomisk hjelp som ikke
blir dekket av trygdene eller annen so
siallovgivning.

Ansvaret til kommunene er utdypet i
Rundskriv nr. 13 fra departementet. La
meg for ordens skyld nevne de viktigste
oppgaver som rundskrivet nevner. Det
gjelder miljøproblemaer, boligproble
mer, sysselsettingsproblemer, kommu
nikasjonsproblemer, behovet for vel
ferds- og trivselstiltak, behovet for in
dividuell hjelp og behovet for opp
søkende sosialomsorg.

Den fjerde gruppe jeg vil nevne, er de
funksjonshemmedes egne organisasjo
ner. Skulle det ikke være noen slik or
ganisasjon i en kommune, vil det sikkert
være et helselag eller liknende.

Spørsmålet er om gjennomsnittet av
norske kommuner kan påta seg opp
gaver som de ikke har økonomisk evne
eller administrasjon til å gjennomføre.
Dette er for meg et meget viktig og ve
sentlig punkt. En må innrømme at hva
vi enn har planlagt, har det i første
rekke vært for friske mennesker, det
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væte seg bomiljøer, skoler, idrettsanlegg
osv. Etter hvert har selve innstillingen
til disse problemer forandret seg be
traktelig, men det har gått smått, og det
er mye å ta igjen. Spørsmålet må være
hvordan vi best skal løse problemene i
framtida.

Som et utgangspunkt kan vi først bli
enige om at kommunene har samme an
svar for alle innbyggere, men den har i
særdeleshet ansvar for dem som har det
vanskelig.

Ikke alle kommuner - dessverre 
har utbygde sosialkontorer. Enkelte
kommuner har ikke engang opprettet
sosialkontor, noen har delt stilling med
andre offentlige kontorer, og de fleste
sosialkontorer i kommunene er under
bemannet. I de fleste tilfelle er det vel
mangel på penger og kanskje i noen til
felle manglende forståelse for sosialt
arbeid som er grunnen.

Det foreligger ingen skikkelig over
sikt over hvordan kommunene klarer
å følge opp de oppgaver de er pålagt
innen omsorgen for funksjonshemmede.
Det er imidlertid påvist, bl. a. gjennom
statistikk, at de generelle ytelser etter lov
om sosialomsorg varierer sterkt fra
kommune til kommune, og det er å
anta at dette også gjelder omsorgen for
de funksjonshemmede.

Det burde være en viktig oppgave for
alle kommuner å få gjennomført en om
fattende undersøkelse for å bringe på
det rene de funksjonshemmedes stilling.
En slik undersøkelse vil for det første
bringe på det rene hva som kan gjøres
på kort sikt med hjelpetiltak som f. eks.
hjemmehjelp, hjenm1esykepleie, hus
morvikarer osv. Den nye refusjonsord
ning for hjemmesykepleie vil være en
god stimulans til å gjøre noe her. En
annen ting er at de fleste kommuner i
dette landet er vidstrakte, og det vil
være en lettelse om de lokale helselag
eller andre humanitære foreninger vel
ger en kontakt som kjenner vedkom
mende del av kommunen godt, og så
ledes kan være den daglige leder be
hjelpelig med opplysninger om hjemme
nes økonomi, muligheter for hjelp av
pårørende m. v. En slik ordning prak
tiseres i enkelte kommuner i dag og er
meget nyttig for sosialkontorene. Ak
tivisering og velferdstiltak skulle heller
ikke være noen uoverkommelig opp
gave for de fleste kommuner hvis en
bare begynner. Og det kan gjøres i sam
arbeid med organisasjonene hvor det
måtte passe.

Når registrering og tiltak som en kan
vente at en kommune kan klare, blir
satt i gang, må en vurdere det videre
arbeid på regionalt eller på fylkeskom
munalt plan. I dag finnes ikke noe folke
valgt organ på fylkesplanet, og det må

være viktig at det etableres et folkevalgt
organ med ansvar for den samlede
helse- og sosialtjeneste i fylket. Skal det
bli en mening· med dette arbeidet på
alle områder, må fylket komme sterkt
inn i bildet, spesielt fordi det er mange
tynt befolkede kommuner med dårlig
økonomi som ikke vil kunne makte å
påta seg alle oppgaver.

Jeg vil slutte med å si at jeg tror en
samordning av helse- og sosialtjenesten
i lokale helse- og sosialsentra kan bety
et framskritt når det gjelder omsorgen
for de funksjonshemmede i kommu
nene. I helse- og sosialsentrene bør en
ta sikte på å integrere det offentlige
legevesen, sosialkontor, helsesøster-tje
neste, barnevern, edruskapsvern, helse
tjeneste for mor og barn, familieråd
giing, hjemmehjelpsordningen og hjem
mesykepleien. Trygdekontorer og ar
beidskontorer må også senere komme
med her.

Martin Buvik (Høyre): Interpellan
ten berørte i sitt innlegg en rekke spørs
mål i forbindelse med de funksjons
hemmedes situasjon, og debatten ellers
har jo i stor utstrekning gått på det
rent generelle plan. Jeg skal begrense
meg til å si et par ord om to litt mer
kollia'ete spørsmål: boligsituasjonen og
arbeidsmulighetene.

Jeg er enig med interpellanten i det
han sa om boligsituasjonen for de
funksjonshemmede rent generelt. Den
er meget lite tilfredsstillende, og det er
store mangler som bør rettes opp sna
rest mulig. Jeg vil spesielt nevne bo
støtteordningen. De eksisterende bo
støtteordninger kommer fortrinnsvis
folk med faste inntekter til gode, og det
er en stor svakhet at både yrkesvalg
hemmede og andre grupper med til dels
store sosiale behov ikke kan hjelpes til
fredsstillende gjennom disse bostøtte
ordninger. Kommunalkomiteen har i et
par innstillinger i fjor bedt om at Re
gjeringen påskynder arbeidet med å
etablere en bedre bostøtteordning enn
den någjeldende.

Jeg vil gjeme si i den forbindelse at
det må være en selvsagt ting at det leg
ges meget stor vekt på hensynet til de
funksjonshemmede når den nye bo
støtteordning skal utformes. Boligbyg
gingen i vårt land får ikke en tilstrekke
lig sosial bredde før vi blir i stand til å
tilby både disse grupper og andre sosialt
mindre heldig stilte en rimelig bolig.
Jeg vil legge til at en bostøtteordning for
yrkesvalghemmede - og for øvrig for
alle grupper av funksjonshemmede 
må komme som en del av et helhetsopp
legg hvor en rekke samordnede tiltak
må komme på tale.



Vellykt pantomime-forestilling
framført av elevene på Alm skole

Når det gjelder arbeidsmulighetene,
vil jeg igjen minne om det forhold som
jeg pekte på under budsjettbehandlin
gen i StQrtinget i fjor høst, at det offent
lige ansetter forholdsvis færre yrkes
valghemmede enn det private nærings
liv gjør. Stat, fylker og kommuner har
omtrent 20 pst. av alle arbeidsplasser i
landet. Undersøkelser som er foretatt,
viser imidlertid at f. eks. i 1969 var bare
16 pst. av de yrkesvalghemmede som
hadde fått arbeid i det året, blitt ansatt
i det offentlige. Selv om man ikke skal
trekke for bastante konklusjoner av
tallene for dette ene år, synes de å gi et
godt bilde av gjennomsnittet.

Jeg synes det må være en særlig for
pliktelse for det offentlige å skaffe den
yrkesvalghemmede et arbeid hvor hun
eller han kan realisere seg selv og få en
meningsfylt tilværelse. Det er derfor all
grunn til å rette søkelyset mot dette
spesielle forhold.

Både stat, fylker og kommuner har
forholdsvis mange arbeidsplasser i ad
ministrativog servicepreget virksomhet.
Dette skulle gi muligheter for be
skjeftigelse av de yrkesvalghemmede.
Spørsmålet er imidlertid, som også re-

Pantomime er i grunnen det samme som
å spille alminnelig teater, men en sier
ikke replikkene med ord. I stedet for
teller en med hele kroppen, armene og
bena.

- Pantomime er en gammel, drama
tisk kunstart, faktisk er den eldre enn
vanlig skuespill, opplyste styrer Per
Bjørndal da elevene fra Alm skole for
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presentanten Else Bakke pekte på i sitt
innlegg, om lokaler og andre forhold
innrettes med sikte på dette. Det reises
årlig en rekke nye administrasjons
bygninger og andre servicekontorer bå
de i fylker og kommuner og også i
statens regi. Jeg vil i likhet med Bakke
rette søkelyset mot om man allerede
fra planleggjngsstadiet i tilstrekkelig
grad tar sikte på at man også skal kunne
beskjeftige yrkesvalghemmede. Jeg er
ikke sikker på at det blir gjort. Repre
sentanten Else Bakke viste også til et
forhold ved Stavanger lærerskole. Jeg
tror dette kan gjøres i betydelig større
utstrekning enn det har vært gjort hit
til.

Jeg vil derfor be departementet om
å sørge for at dette spørsmål blir tatt
spesielt opp, slik at man har sikkerhet
for at dette hensyn kommer inn allerede
på planleggingsstadiet. Jeg vil også
gjeme be om at det tas et initiativ fra
departementets side - gjeme i samråd
med Kommunaldepartementet- overfor
fylker og kommuner, slik at man også
der kan få disse hensyn sterkere med
allerede fra planleggingen av.

(forts.)

døve gjestet Jevnaker skole med sin
pantomime-forestilling torsdag 8. juni.

Det var altså ingen ny kunstart
publikum ble presentert for, selv om
den kanskje var ukjent for mange.
Forestillingens første del hadde navnet
«Credo» - hvilket betyr «jeg tror». En
hadde tatt for seg de tre trosartiklene,
og gjort et forsøk på visualisere disse.
Før hver av de tre delene sto en av
pikene fram og leste første linjene i tros
artikkelen - på de døves tegnspråk.

Først skapte Gud himmel og jord,
og det var mørkt. Mørket ble skildret
med blinde og famlende bevegelser.
Så kom lyset; en ble blendet. Ved slike
effekter hadde en greid å levendegjøre
trosartiklene. Antakelig var det første
gang noen av de tilstedeværende had.de
«sett» ordene på denne måten.

Del to var den klassiske komedien
«Jeppe på bjerget». Også her stilte ak
tørene i pantomimeutstyr bestående av
hvite trøyer og svarte bukser. Bare
Jeppe var maskert - som klovn.
Handlingen i stykket er jo velkjent,
således hadde en ingen vanskelighet
med å forstå hva som skjedde på scenen.

Bildet er fra en scene iJeppe på bjerget. Jeppe
(Tor Steinar Pedersen) er blitt hengt av baro
nens folk, mens Nille (Oddbjørg Storøy) gråter
over ham. Tenker vi oss et tau, - festet i taket
og bundet rundt Jeppes bryst - er det ikke
vanskelig å se at han virkelig «henger».

Men de unge presterte virkelig å lage
komedie ut av forestillingen, mye med
grunnlag i Tor Steinar Pedersens mim
ing som Jeppe. Han fikk smilebåndene
til å røre seg flere ganger, for øvrig med
god hjelp fra. de andre som befant seg
på scenen.

Stykkene ble først vist for niende- og
tiendeklassinger om formiddagen. Om
kvelden var det åpen forestilling, med
omlag 60 tilstedeværende. Under begge
forestillinger hadde de opptredende et
svært oppmerksomt publikum, som bi
falt med kraftig applaus etterpå, for
teller avisen «Hadeland».

29



Flere gode emner i løp, hopp og kast - og mye moro for alle!

Norges Døve-Idrettsforbund:
Fung. formann: Oskar Nilsen, Vetlandsveien 67 a, Oslo 6

Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

og lyst til innsats vil Kari kunne nå
meget langt i mange idrettsgrener.

Mette Fiskerstrand (12 år) er en fin
liten idrettsjente med futt og fart!
Hun fikk poengsum 228, etter denne
serien: 60 meter på 10,0, høydehopp
1,00, og liten ball 33,80. Flere av de
andre jentene leverte også gode løp
og hopp, men var ikke så flinke i kast.

Av de minste guttene var Geir
Nordby (10 år) suveren og fikk i alt
222 poeng etter å ha løpt 60 meter på
11,1, hoppet 0,95 i høyde og kastet hele
41,70 meter med liten ball! Det var
virkelig flott, Geir!

Disse 4 fikk hver sin flotte pokal for
bestemannsresultat. Ellers ble det delt
ut diplom til alle de minste deltakerne
og til vinnerne i hver årsklasse oppover.

Vi kunne nevne mange andre gode
innsatser også, - ja, egentlig gjorde
alle deltakerne sitt beste, og derfor kan
alle være godt fornøyd. Så sikter vi litt
høyere til neste gang, trener med glede
og innsatsvilje, og resultatene vil kan
skje overraske deg selv!

Allan Aarflot.

Resultater:
Piker 1965:

1. Hanne Enerhaugen
2. Pia Bjørke

Piker 1964:
1. Mona Pettersen
2. Tine Ørn
3. Anne Hagen
4. Marianne Aspelund
5. Marit DybendaW

Piker 1963:
1. Siv Aas
2. Liz Merete Pedersen
3. AnnSoffi Hansebråten
4. Tove Grinden

Gutter 1963:
1. Torbjørn Hansen
2. Knut Thoresen
3. Mads Moriggi
4. Kurt Bryld
5. Jens Chr. Bjørke
6. Knut Sydtangen
7. Gunnar Løken
8. John Åge Johansen

Piker 1962:
1. Anita Vestnes
2: Sandra Strøm

Gutter 1962:
1. Geir Nordby

Piker 1~61;

1. Kari Skotland
2. Monica Nesje
3. Vårin Steiro.

Gutter 1961:
1. Trond Brudevold
2. Arne Haugerud
3. Stig Osda:1 '

A. Tom Erik Scott

venstre) Anita Vestnes. Siv Aas. Arne Haugerud
og Tore Hansen er ikke lite imponert.

Hastverk hadde forresten -{lere av
60-meter-Iøperne!

Harald Haaverstad (16 år) løp på 8,3,
hoppet 1,40 i høyde (har greid 1,55 i sal
tidligere denne sesongen), og støtte 9,06
i kule (5,5 kg), tilsammen 242 poeng,
og skolens sterkeste poeng-scorer. Ha
rald hevder seg utmerket også i vinter
idrettene, spesielt alpint, og er en fin
inspirasjon for de andre på skolen.

Ikke langt etter i samlet poengsum
kom Kari Opdahl (16 år) med 237
poeng; hun ,løp 60 meter på 9,3, hoppet
1,25 i høyde og kastet liten ball hele
44,22 meter. Med litt mer trening, vilje

Fri-idrett på Skådalen skole

Det er nesten utrolig at det går an å
være så heldige som Skådalen var med
sitt skole-stevne i fri-idrett i juni. Inn
rammet av et utall regnværsdager både
foran og etter, opprant selve stevne
dagen torsdag 8. juni med sol og som
mervarme som satte sitt lyse preg på
hele arrangementet.

Det var idrettsrådet ved Skådalen
som hadde tatt initiativet til stevnet og
avviklet det hele i fint samarbeid med
interesserte lærere og elever. Ingen
hadde hastverk i det deilige været, men
likevel var alt på banen unnagjort på 3
timer.

• Geir Nordby (10 år) har avsluttet sitt mester
kast på 41.70 meter med liten ball; og (fra
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Godt norsk spill etter sidebytte, men tap 1-0

Landskampen i fotball Norge' - Sverige

ga fortjent svensk seier'

Kari Opdahl (16 år) er lett og spretten og gikk
over 1,25 i høyde. Med 9,3 på 60 meter og
hele 44,22 meter med liten baff ble hun skolens
beste pike sammenlagt. Interesserte tilskuere

Piker 1960:
1. Mette Fiskerstrand
2. Toni Birki:1a'nd
3. Sissel Haavik

Gutter 1960:
1. Trond Gundersen

Piker 1959:
1. Elin Nylund
2. Bodil Østberg
3. Ellinor Bugge
4. Inger Hauge

Piker 1958: .
1. Else Heinonen

Gutter 1958:
1. Svein Aasen
2. Egil Aaserud
3. Geir Brodal

Piker 1957:'
1. Kate Jensen

Gutter 1957:
1. Per Leif Pedersen
2. Mimoun Hammouda

Med kort varsel overtok Hamar Døves
Idrettslag det tekniske arrangement av
fotballandskampen mot Sverige, som
fant sted på'Hamar Stadion den 17. juni
i fint vær, men med litt for meget vind.

Da Hamar D.I.L. sa seg villig til å
ta-'aette arrangemellt, kunne forbundet

(ra venstre: HtJnfle Berge (16 år), Svein Birke
land (16 år) 'og, Bjørn Rossland (16 år). Det var
bare Har.ald /-:Iaaverstad som klarte å' hoppe
h~yere enn Karil

3. Egil Allan Marthinussen
4. Sven Ingar Fredriksen
5. Fred Johnny Eidevik

Piker 1956:
1. Kari OpdaW
2. Hanne Berge
3. Inger Britt Kristiansen
4. Torunn Halvorsen
5. Anne P. Undheim
6. Grete Røraas

Gutter 1956:
1. Olaf Harald Haaverstad
2. Torkel Hoff
3. Svein Birkeland
4. Tore Flidh
5. Bjørn Rossland

Piker 1955: '
1. Berit Olsnes

Gutter 1955:
1. Gunnar Wold
2. Roald JesperseQ.'
3. Odd Magne Fløistad

føle seg trygg for at det xille bli et godt
arrangement, og det slo også til.

Presis kl. 14.00' marsjerte de to lag
ii'ln på banen og tok oppstilling på
midtlinjen. Forrnaimen i Hamar DJ.L.,
Arne Olsen, ønsket i noen velvalgte ord
alle velkommen til Hamar Stadion til

denne 3. landskamp mellom Norge og
Sverige. Han ga deretter ordet til for-

,bundssekretæren, som uttalte at det
var ham en stor glede å være til stede
og åpne denne landskamp. Han håpet
på en god og jevnspilt kamp og at re
sultatet etter hans ønske måtte bli
uavgjort. Han anmodet alle på tribunen
om å reise seg og minne vår kjære
forbundsformann Fridtjof Tendens
bortgang med 1 minutts stillhet.

For å kunne gi et mest mulig nøytralt
bilde av kampen, gjengir vi her Hamar
Arbeiderblads referat:

«Etter markert svensk overtak gjen
nom første omgang, kom det norske
laget sterkt etter sidebytte. Det klarte
ikke å ta igjen den svenske ledelsen
1-0, men to-tre gode sjanser kunne lett
ha gitt uttellinger for nordmennene, da
Sverige og Norge møttes til døveland's
kamp i fotball på Hamar Stadion lør
dag.

Sverige tok initiativetfra avspark, og
så mange minutter varte det ikke før det
spilte seg fram til sjanser.; Men det
norske forsvaret kjempet godt, og
klarte lenge å holde buret rent. Desto
kjedeligere var det at det var en norsk
forsvarstabbe som ga Ingvar Ulfsparre
sjansen etter 32 minutters spill. En
sjanse han ikke rot gå fra seg, og der~

med ledet Sverige 1-0.
Etter sidebytte satte Norge inn Arne

Stenberg. Rekka ble dermed tilført mer
tyngde, og kampen jevnet seg ut. Men
trass i flere absolutt gode tilbud, lyktes
det ikke å få ballen bak' den svenske
keeperen.

At Sverige vant er ,det ikke noe å si
på. Lagets markerte overtak i første
omgang burde ha gitt flere mål. Og
Norge kom aldri så mye foran etter
sidebytte at det var snakk om noen jevn
kamp, det hele sett under ett.

Men det var framgang i det norske
laget. I 1970 vant Sverige 3-1, i fjor
ble resultatet 2-0 til Sverige, og lørda
gens kamp burde absoluttgi 'nordmeri
nene noe mer' selvtillit foran høstens
kvalifiseringskamp for VM i Malmø.
Da skal Norge møte Danmark, og selv
om en ikke uten videre kan trekke Sel
ersslutninger ut fra en kamp, er det
klart at sjansen er til stede.

Best hos Sverige var midtbanespil
leren Ragnar Lundqvist: og hos Norge
likte vi best Botolf Myrvold og «re
serven» Arne Stenberg.

Kampen ble godt ledet av Od4
Johannessen, Vang Fotballag, godt as~

sistert av Peder Mathisen, Brumunddal,
og Leif Slåttsveen, Vang Fotballag.»

. . .. ' . .
De norske spillerne kan være stolt

over at resultatet ble såvidt godt som
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INNB YDELSE TIL
DØVEMESTERSKAPET
I FOTBALL 1972
Døves Sportsklubb, Oslo,har den glede
å innby alle lag tilsluttet Norges Døve
Idrettsforbund til deltakelse i DM i
fotball, som vil bli avviklet 15.-16.-17.
sept. 1972.

2. Bergen
1. Kjell O. Olsen, 400 m 54.9 607
2. Kjell O. Olsen, 800 m 2.09.2 '" 601
3. Kjell O. Olsen, 1500 m 4.36.7 .. 545
4. Svein Tømmerbakke, spyd 43.12 537
5. Svein Tømmerbakke diskos 31.67 51'1
6. Svein Tømmerbakke, kule 10.39 489
7. Arne Løvik, kule 10.22 476
8. Karsten Ramsvik, 800 m 2.18,2. 475
9. Ketil Kvitvær, lengde ult. 2.78.. 463

10. Asle Karlsen, høyde ult. 1.37 .. 442
11. Hans E. Tofte, lengde ult. 2.73.. 433
12. jon Stokvik, lengde ult. 2.70 ... 414
13. Svein Tømmerbakke, høyde ult.

1.34 404
14. Arne Nesse, lengde ult. 2.59 345
15. Ottar Smørholm, 800 m 2.29.4. 341
16. Aslak Hansen, lengde ult. 2.51. 295
17. Godthard Langeland, lengde ult.

2.50 289
18. Ottar Smørholm, lengde ult. 2.50 289
19. Asle Karlsen, lengde ult. 2.50 .. 289
20. Karsten Ramsvik, lengde ult. 2.49 282

8.627
3. Oslo
1. Reidar Brenden, 3000 m 9.09.0. 727
2. Per Chr. Larsen, lengde ult. 2.97 579
3. Tor Hammerborg, lengde ult. 2.92 549
4. Per Chr. Larsen, høyde ult. 1.43 517
5. Gunnar Kvitvær, høyde ult. 1.43 517
6. Aage Mellbye, 800 m 2.16.1 .... 503
7. Trond Wilhelmsen, lengde ult 2.77 457
8. Aage Mellbye, 1500 m 4.52.0 ... 453
9. Gunnar Kvitvær, lengde ult. 2.75 445

10. Tor Hammerborg, høyde ult. 1.37 442
11. Viktor Olsen, lengde u/to 2.65 . . 383
12. Trond Wilhelmsen, høyde ult. 1.31 366
13. Vidar Gran, lengde ult. 2.59 ... 345
14. Kai Bendixen, lengde ult. 2.57. 333
15. Aage Mellbye, 400 m 63.6 ..... 326
16. Rolf johansen, lengde ult. 2.52. 301
17. Aage Mellbye, 100 m 13.9 ..... 243
18. Andras Butor, lengde ult. 2.40.. 225
19. Terje Karlsen, lengde ult. 2.36. . 199
20. Rolf Smenes, lengde ult. 2.35 .. 192

8.071

Gunnar Iversen
sign.

Eivind Hegstad
sign.

Odd Landehagen
sign.

Kåre Arnesen
sign.

LeifÅsen
sign.

D0VESSPORTSKLUBB

PROGRAM
Fredag 15. sept.:
Kamper på Ekeberg fra kl. 17 (5).

Om kvelden blir det hyggelig samvær
i døveforeningens lokale, Sven Bruns
gt. 7.

v/ arrangementkomiteen for DM.

Lørdag 16. sept.:
Kamper på Ekeberg fra kl. 13 (1).

Samme kveld stor fest i Tveita Sam
funnshus. Entre blir ca. kr. 50,- pr.
person. Nærmere program i forbindelse
med festen vil bli gitt senere.

Med sportslig hilsen

Søndag 17. sept.:
Kamp om 3. plass og finale på Nadde
rud Stadion fra kl. 13 (1).

Nærmere opplysninger om spille
programmet vil først foreligge når den
endelige deltakelsen fra lagene er i
arrangørens hender.

Legekort: Vi anmoder laglederne om
å være oppmerksom på at samtlige
spillere må ha gyldig legekort.

Innkvartering: Det henstilles til la
gene å ordne med innkvartering gjen
nom reisebyråene på sine heimsteder.

Startkontingent: Denne er besluttet
fastsatt til kr. 100,- pr. lag.

Påmeldingsfrist: Senest 25. august
må påmeldelsene fra lagene være ar
rangøren ihende. Maksimum 15 spillere
kan benyttes pr. lag. Sammen med på
meldeIsen ber vi om å få oppgitt navn
på hver enkelt spiller, samt opplys
ninger om farger på klubbdraktene 
dette av hensyn til program-trykking.

Alle påmeldelser og henvendelser for
øvrig i forbindelse med Døvemester
skapet sendes til:

Odd Landehagen,
Stjernmyrveien.46,
Oslo 6

Velkommen til DM i fotball 1972 i
Oslo!

488

687
617
603
580
564
561
518
502
497
494

5.623

663
634
603
457
417
353
301

3.428

5. Hellas-Døve
1. Bjarne Gunnerud, høyde ult 1.55
2. Bjarne Gunnerud, høyde 1.75 ...
3. Bjarne Gunnerud, lengde ult 3.01
4. Geir jensen, lengde u/to 2.77 .
5. Geir jensen, høyde ult. 1.35 .
6. Magne Gaustad, høyde ult. 1.30 ..
7. Magne Gaustad, lengde ult. 2.52.

4. Hamar
1. Tormod Bjerke, 400 m 52.8 .
2. Tormod Bjerke, 200 m 24.3 .
3. Tormod Bjerke, høyde ult. 1.50
4. Tormod Bjerke, 100 m 12.0 .
5. Alfred Vangen, 800 m 2.11.7 .
6. Tormod Bjerke, lengde ult. 2.94
7. Tormod Bjerke, 800 m 2.15.0 ..
8. Alfred Vangen, 1500 m 4.43.7 .
9. johnny Olsen, 400 m 58.0 .

10. johnny Olsen, 1500 m 4.45,0 .

6. Stavanger
1. Gaute Stangeland, lengde ult. 2.82

Fri-idrettsserien 1972

Red.

bare 1-0 til svenskene. Nordmennene
ble altfor ofte stoppet i angrepet for
offside. Dette burde vært eliminert.
Spillet foregikk mye på den norske
banehalvdel. Om en av de hurtigste
norske spillerne hadde snappet ballen
på. midtlinjen og gått rett mot svens
kenes mål, hadde vi nok drevet svens
kene mer over på defensiven.

Om aftenen var det fest med utdeling
av bestemannspremier o. l. på ferie
hjemmet «Mjøsgløtt». Med 37 biler
parkert utenfor, var det stappfullt hus.

Forbundet takker Hamar D.I.L. for
det fine arrangementet, som laget har
all ære av.

Fri-idrettsserien pr. 1. august viser
ingen forandring i rekkefølgen, i det
Trondheim ligger på en klar førsteplass
og har økt sin ledelse slik at laget i dag
ligger over to tusen poeng foran Bergen,
som fortsatt holder annenplass. Oslo
ligger på en sikker tredjeplass, i det
Brenden igjen er i aktivitet og har pres
tert en utmerket 3000 m på den gode
tiden 9.09.0. Ellers er Hamar det laget
som har vist størst poenghøst siden
sist, i det laget har økt sin poengsum
med hele 2.300 poeng. Dette er jo fint,
og kan man nå snart også få med Mag
nor Rosland, som ·hittil av ukjent
grunn ikke har startet siden døvemes
terskapet. i terrengløp i Drammen, så
vil fjorårets seriemester atter bli en far
lig konkurrent for trønderne. I de
øvrige lag har det vært liten framgang.
Vi lar for øvrig serielistene fortelle om
resultatene:

Anders Haukedalen.

1. Trondheim
1. Olaf Garberg, slegge 56.00 . . . . . 884
2. Olaf Garberg, kule 12.89 658
3. Ola Sande, 10.000 m 36.28.6 582
4. Walter Pedersen, tresteg12.06.. 575
5. Ola Sande, 2 eng. mil 10.43.2 .. 573
6. Ola Sande, 2000 m 6.21.6 .. . . . 565

·7. Ola Sande, 5000 m 17.28.3 . . . .. 559
8. Walter Pedersen, 800 m 2.12.1. 558
9. Ola Sande, 1 eng. mil 4.57.1 ... 553

10. Walter Pedersen, 1000 m 2.53.5 545
11. Ola Sande, 3000 m 10.05.5 543
12. jan Thomassen, spyd 42.83 533
13. Walter Pedersen, 400 m 57.4 .. 517
14. Walter Pedersen, 1 en·g. mil

5.03.7 512
15. Walter Pedersen, 400 m hekk

68.9 491
16. Torfinn Trondsen, lengde ult 2.78 463
17. Georg Bjerkli, spyd 3.7.94 ..... . 45.9
18. Kjell Fiskergård, lengde ult. 2.72 420
19. Kjell Fiskergård, høyde ult 1.35. 417
20. Frode Bjånesøy, lengde ult. 2.64 377

10.784
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Haugen Hotel, Geilo
Telefon 35 og 482

Åpent 15/1-15/10 1972
45 senger - Bad/toilet på nesten alle rom

Apent sommer og vinter
Overnatting - Full pensjon

Byens stormagasin.

Steen & Strøm A.s

MINERALVANN

A.s Sarpsborg og Halden
Bryggerier

Sarpsborg - Halden

Christiania Bank og Kreditkasse

Kongensgt. 23 - 41 6800
OSLO

Alta Sparebank
ALTA-Telefon 35155

BAGN
Telefon 26

O. Kvernsveen
Fargehandel. Sport

2870 DOKKA

Telefon: 254

FAGERNES
Telefon 1520

Når det dreier seg om penger

Christiania Bank og Kreditkasse
Hønefoss - Telefon 21 044

A.s Fjellså Filtfabrikk
4400 FLEKKEFJORD

Telefon 22538

A.s Sjølie & Birch
Hjalmar Brantings vei 25
OSLO 5 - Tlf. *371870

Alt i V.V.S.• en gros

A.s 8yggteknikk

Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 20080

7000 TRONDHEIM

Fauskebygg
8200 FAUSKE
Telefon 375

Bygg- og anleggsvirksomhet i
Betong· Jernbetong

Mur· Tre
....L......__~-=- ~

Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg A.s
PRODUKSJON AV FROSSEN FILET

KVALKJØTT ETC.

Telefon nr. 82060

H. Sundems Bokhandel A.s
Telefon: Sentral bord 20 154

BODØ

SIVILINGENiØRENE

Apeland & Mjøset A.s
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
M.R.I.F. M.N.I.F.
Industrigt. 59 - OSLO 3 - Tlf. *607808

Slemdal Kolonial A.s
Frognerseterveien 27

Telefon 146790 .

SLEMDAL

lng. A. J. Sjong A.s
RADIO - TV - ELEKTRISK UTSTYR

Dronningens gt. 10/12
Oslo 1 - Tlf. 41 3700



Retu r-ad resse:
Møllendalsveien 17 - 5000 BERGEN

ALLE HAR BEHOV FOR
FORSIKRING

Vi tegner både individuelle og
kollektive livs- og pensjonsfor
sikringer.

Spes.: VW

Gabriel Østråt
BILVERKSTED
Telefon 62020

4300 SANDNES
Kranbil 63020

Kranbil etter arb.tid 63742
Kranbil etter arb.tid 63097

A. J. Grevstad A.s
Ingeniørfirma

Aut. Rørleggerforretning

Norsk Kollektiv Pensjonskasse t
BERGEN - OSLO

Akustiske
himlinger

5500 HAUGESUND Telefon 25450
Helleveien 133 - 5000 BERGEN

Karmøy Stålindustri A.s
Alt stålkonstruksjoner og stålarbeider er vår spesialitet

Telefon (047)58200
4280 SKUDENESHAVN

Olav Line A.s
ENTREPRENØRFORRETNING

Sentralbord 81 035
4340 BRYNE

Ole Løvås Afs
Aut. rørleggermester

Varme - Sanitær - Oljefyring· Rørhandel

Cort Adelersgt. 9, v/Frue Meieri
4000 STAVANGER - Telefon 25812 - 25799

~
CHRISTIAN HAALAND

HAUGESUND

KJØLESKIP - GASSTANKERE - LINJESKIP

Hj. Brunstad Fabrikker A.s
Telefon 410

6230 SYKKYLVEN

Brødr. Søyland A.s
4341 BRYNE

... Nils Paulsen
MALERMESTER

Utfører alt malerarbeide
Telefon 21 3845 - Nøstegt. 65 a

5000 BERGEN

Haugaland Billag A.s
Seltralbord (047)24214 - Haraldsgt. 139

5500 HAUGESUND

BERDEN IfIET[]NIl
Strandgt. 18 - 5001 BERGEN

j

Døves Trykk.rl A.s - Bergen


