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Lydbåndopptaker er et teknisk instrument som i den senere tid har gjennomgått
en kolossal utvikling og fått en svær betydning. Overalt hvor man kan utnytte hør
selen tar man i bruk lydbånd. Man tar opp foredrag, kåserier, reiseskildringer, opp
lesninger fra diktverk og bøker, alle de forskjellige former av musikk osv., og kopi
erer båndene i flere eksemplarer som da kan leies ut til interesserte, såvel enlige som
sammenslutninger av ulik art. Blindeforbundet har lagt ned et stort arbeid med sitt
lydbibliotek, som drives med offentlig støtte. Lydbånd er mere og mere tatt i bruk
som en viktig metode i undervisningen. I Bergens Tidende for fredag 21. februar, ble
det nevnt at Studentenes Friundervisning driver språkundervisning ved lydbånd.
I sitt språk-laboratorium kan læreren, over lydbånd, ha 2-veis forbindelse med hver
for seg, av opptil 12 elever samtidig. Dette nevnes for å illustrere at med lydbånd
åpnes store muligheter for undervisning, kursvirksomhet og opplæring av forskjellig
art - vel å merke for hvem som helst som har sin fulle hørsel.

For oss døve er slike lydbånd imidlertid verdiløse, for vi kan dessverre ikke lese
av lydbånd. - Men hva med filmbånd ? Tanken om et filmbånd-bibliotek for døve
må kunne overveies og undersøkes. F. eks. måtte man kunne ta opp filmer av korte
foredrag, kåserier eller opplesning - på tegnspråk - av opplysende og kulturell art
og ledsaget av tekst når det gjelder viktige navn. Man har og den mulighet å kjøpe
inn og få tekstet korte filmer til oppbevaring i filmbåndbiblioteket, til bruk for døve
skoler, foreninger og andre interesserte.

Det Norske Samarbeidsråd for Døvesaker har vært i kontakt med Fjernsynet
angående programposter som kan være mere tilgjengelige for døve, og vi vil også
nevne at Norske Døves Landsforbund etter Fjernsynets ønske, i nær fremtid vil prøve
å foreta en gallup blant døve TV-seere. Vi vil heller ikke se bort fra at det muligens
kan bli egne sendinger i TV beregnet på døve seere.

Dette- er en del spredte tanker omkring et problem som er mangesidig og vi vil
gjerne innby Tegn og Tales lesere til å komme med sine tanker og meninger.

E.O.



En lammende stillhet...
Det svenske SDR-KONTAKT

åpner sitt nyttårsnummer med en
artikkel av forbunds-formannen
LARS KRUTH, hvorav vi gjen
gir følgende:

Vi står igjen foran et nytt år - et
år som alle folk i verden håper skal
gi avspenning og fred på jorden til
gagn for en fortsatt oppbygging så
vår verden blir lettere å leve i. Alle
har vi våre forventinger til dette nye
året og vi håper at det skal føre oss
enda et skritt fremover mot det
lysende målet.

Hva vi innen Svenska Dovas Riks
forbund først håper på i dette år er
at forbundets Studie- og ungdoms
gård i Leksand skal bli ferdig og kan
begynne sin - for hele landets døve 
så viktig virksomhet. En annen sak
vi håper på er at myndighetene skal
innvilge vår søknad om statstilskudd
til en studie-instruktør og til for
forbundets interne virksomhet. Bare
hvis vi får en studieinstruktør i full
stilling kan vi få i gang en riktig og
meningsfull framhaldsutdannelse for
de døve. En slik virksomhet er
ganske enkelt helt nødvendig for å
kompensere det tap de døve lider ved
ikke å kunne få del i den sosiale ser
vise som f.eks. ytes ved TV, radio,
teater, statsunderstøttet foreles
ningsvirksomhet, telefon og de for
skellige organisasjoners videreut
dannelse.

Professor Karl Birger Blomdahl
foreslo i desember i forbindelse med
skuespillerstreiken i Radio-TV at en
«Kulturell generalstreik skulle ar
rangeres» Dette skulle innebære at
alle kulturarbeidere, skuespillere,
forfattere, komponister, billedkunst
nere, musikere, mJI. i en uke forbød
fremføring av sine verker. Professor
Blomdahl sier at da ville en lammende
stillhet og tristhet legge seg over hele
vår tilværelse og hele vårt folk skulle
hurtig innse hvilke verdier det gjelder.

Undertegnede er enig i at det ville
være en nyttig lekse for dem som
har hørselens gave, for de ville sam
tidig forstå litt av den isolasjon og
lammende stillhet som de døve
kulturelt sett må leve i, - og det i
dagens velferds-Sverige.

Myndighetene har i det forløpne
året vist stor forståelse for SDR's
behov, og vi fikk således tilskudd til
kongressen i Stockholm og til Ung
domsleiren, og dette gleder oss
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meget, for det viser at der finnes
muligheter til å kunne få tilskudd
til studie-instruktør og til SDR's
virksomhet forøvrig. Det hele blir
enda bedre om vi alle enig slutter opp
om Studie- og ungdomsgården i
Leksand.

Et håp som undertegnede har, er
at Kungliga SkolOverstyreisen skal
sette i gang en undersøkelse om
tegnspråkets rolle i undervisningen.
I vårt land holder man fast ved at
tegnspråket skal forbydes i døve
undervisningen, og det trass i at man
ved flere kjente skoler for døve i ut
landet er kommet til at simultan
metoden er uunnværlig. Doktor
Elstad, sjefen ved Gallaudet College,
sier i en samtale medVogt-Svendsen:
«Små døve barn gjelder det å lære å
tale og avlese så ti~lig som mulig.
Men ettersom de blir større gjelder
det å skaffe dem kunnska,per så raskt
som mulig og i så stor mengde som
mulig. Og da er simultanmetoden
uunnværlig. Skal en døv fortsette å
bruke sin taleevne, er det avgjørende
for ham at han har noe å tale med de
hørende om, og at han har den sikker
het og trygghet som ligger i forviss
ningen om at dette kan og vet jeg.»

Her i Sverige arbeider man nå for
å få de døve ut til de hørendes
skoler ved å arrangere spesielle
skoler for hørselskadde, og man
taler som om det ikke fantes noen
døve i det hele tatt, men bare hørsel
skadde. Det er otologene som kom
mer med den påstanden. I USA sier
man at innflytelsen fra Europa på
dette område har gjort stor skade og
ikke så få har fått sitt liv ødelagt og
sterkt hemmet i utviklingen ved at
de ble holdt borte fra døveskolene.
I USA har man nå satt igang en
undersøkelse om dette på viten
skapelig basis. Det er min tro at vi
har meget å hente fra forsknings
resultatene i USA, og da det ser ut
til å være vanskelig å få igang
lignende forskning i vårt land, bør
vi ikke holde oss for gode til å nytte
andres erfaringer på dette område.
Vi skal huske at når det gjelder
undervisning og rehabilitering av
handikappede, så er USA og Eng
land kommet meget lengre enn vi,
og man har i disse land p.g.a.
krigens virkninger vært tvunget til å
forskemegetfor hurtig å kunne hjelpe
alle dem som er blitt handikappet,
og man har gått grundig tilverks.

I USA holder man på med en stor
undersøkelse om de voksne døves liv,
og man sier der at man innen døve
skolen vet så lite om dette liv. Når
skal man i vårt land forsøke seg på
en lignende forskning slik at man
kan få klarhet i om den nåværende
undervisningsmetode er riktig?

Som vi ser er der meget som vi
dette året ser frem mot med for
venting, men det finnes også ting
som inngir oss uro og usikkerhet for
fremtiden, og det er denne uro SDR
ønsker å se eliminert, slik at også de
døve kan få føle den ro og sikkerhet
sotn et velferdssamfunn har å gi alle
medborgere. Lars Kruth.

Til PARIS?
Redaksjonen av SDR-KONTAKT

har fått et brev fra Paris som vi til
later oss å gjengi, da adressen kanskje
vil være til hjelp og nytte for norske
døve som kommer dit:

«Jeg har bodd i Sverige i 5 år, ar
beidet i Stockholm, Uppsala, Gøte
borg og Malmø, så de døve kjenner
meg igjen som franskmann Gerard
Tachon. Jeg er nå gift med en svensk
pike, har 2 barn og bor i Paris.

Nå kjære lesere, i 1964 blir jeg
generalsekretær for Touring club
Silencieux de France (Turistfore
ningen for døve i Paris). Så hvis dere
døve vil foreta en ferietur til Paris,
skal dere meddele meg det, og jeg
skal gjerne hjelpe med å skaffe hotell '
og fortelle om Paris' severdigheter.

GERARD TACHON
19 rue de la coZlegiale, PARIS 5 e,

Frankrike.

Organ for Norske Døves Landsfor
bund. Bladet utkommer 2 ganger i
måneden, og årskontingenten er kr.
10.-, som betales forskuddsvis di
rekte til bladets adresse, Møllen
dalsveien 17, Bergen, postgironr.
13691, eller til kommisjonærene. I
utlandet koster bladet kr. 12.- pr.
~r.

Ansvarlig redaktør: Eilif Ohna.
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

Kommisjonærer:
Oslo: Olav Vik, DronningAst

ridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad, Foss

winckelsgt. 54.
Trondheim: Halvor Greftegreff.

A. Tvereggens vei 11.
Stavanger: Aud Berge,Vikedalsgt.1.
Drammen: Finn Johansen, Kobber

vikhagen 6.
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Fra det danske bladet EFF ATA har vi hentet denne artikkelen om

Arvelig døvhet og døves ekteskaper

Spørsmål om arvelig døvhet eller
tunghørthet og dermed om døves og
tunghørtes ekteskap har alltid vært
drøftet meget og ikke minst i det
siste år, etter at en fremtredende
ørelege og høresentralleder hadde
advart mot å la de unge døve piker
og gutter gå på fortsettelsesskole
sammen då de der kunne finne sin
kommende livsledsager, - etter hans
mening burde de døve spredes, så de
fikk muligheter for å knytte for
bindelser utenfor de døves krets og
således skaffe «nytt blod» til slektens
fortsettelse.

I EFFATA for april-63 imøtegikk
forstander Høiberg denne oppfatning
i en artikkel, hvor han så kort som
det vel kan gjøres, gjennomgikk de
forskjellige årsaker til døvhet: «ytre»
- som sykdommer, ulykker, fødsels
skader, fosterskader - altsammen
noe som ikke nedarves - i mot
setning til de arvelige hørselskader,
hvorav noen «slår igjennom» mere
enn andre, etter lover som er meget
innviklet og som legevitenskapen
stadig søker å utforske.

Av fortsettelsesskolens 78 elever
skoleåret 1962/63 hadde bare 11 
elleve - arvelig døvhet, og bare 3 av
disse 11 hadde døve foreldre. De 8
hadde hørende foreldre med arve
anlegg for døvhet. Hvis 2 av disse 11
gifter seg med hinannen kan
de få døve barn. - Forstander
Høiberg sluttet med følgende:

«Faren for at døve foreldre får
døve barn er derfor ikke så stor at vi
som kjenner de døve vil råde dem
fra å gifte seg med hinannen. Vi
mener at fordelen ved at 2 døve
gifter seg, er så stor at den oppveier
faren for at de kanskje får døve barn.

«Der stod - «råde dem fra å gifte
seg med hinnanen». Etter dansk lov
kan jo døve fritt gifte seg og sette
barn i verden. Men alvorlig tenkende
mennesker vil vel alltid ønske seg
sunne barn som kan vokse opp og bli
dyktige mennesker, som kan klare
seg selv og bli nyttige samfunns
borgere.

Døve foreldre vil også tenke på
om deres barn blir hørende. Ingen
kan hjelpe dem ved å forutsi noe
bestemt om dette. Men de to men
nesker kan la seg selv og sine hel
bredsforhold . undersøke for hvilke
sykdommer de har hatt o.s.v. Til
dette kreves opplysninger fra for-

eldre, leger, sykehus, offentlige kon
torer, fra døveskoler og høresen
traler. Men også de 2 menneskers
nålevende og avdøde' familiemed
lemmers forhold bør såvidt mulig
undersøkes: deres foreldre, beste
foreldre, onkler, tanter, søsken,
fettre og kusiner på både farens og
morens side, og så mange slektledd
tilbake som der kan finnes opp
lysninger om i arkivene.

En slik slekts- eller stamtavle
undersøkelse er et stort og innviklet
arbeid som både er vanskelig og
kostbart! Men Københavns univer
sitets arvebiologiske institutt kan og
vil utføre slike undersøkelser. En
medarbeider der, lektor dr. med.
Mogens Hauge, har i det siste num
mer av tidsskriftet «Nordisk Audio
logb>, nr. 6 1963, skrevet om dette.
Artikkelen heter «Det arvebiologiske
grunnlag for de medfødte hørede
fekter». Den bygger på vitenskapelige
undersøkelser og avhandlinger fra
mange land i alle de senere år, fra
1931 og helt opp til 1963. Der hen
vises til 9 slike verker, f. eks. fra
Nord-Irland 1956, og 3 danske 
fra 1945, 1954 og 1961.

Den nyeste undersøkelse, den fra
1963, ble foretatt i staten New
York. Den er referert i det ameri
kanske månedsblad «The Volta Re
view» for november 1963 og har hele
39 litteraturhenvisninger, deriblant
til danske arbeider fra 1945, 1951 og
1959.

Man kan av dette se at den inter
nasjonale vitenskap følger godt med
hva som kommer frem av nytt
verden over! Spesielt m.h.t. døve
saken skal det her sies at «The Volta
Bureau» i USA's hovedstad, Was
hington D.G., samler opplysninger
og litteratur og blader om døve fra
hele verden. Når f. eks. en dansk
døvelærer kommer dit på besøk, blir
han inngående intervjuet aven
sekretær, som flittig og dyktig no
terer hva han har å fortelle, - vi er
noen personer her som har prøvet
det! «The Volta Review» blir utgitt
der og sendes gavmildt til under
tegnede i bytte med vårt beskjedne
EFFATA.

Fagfolk leser selv de nevnte tids
skrifter. Her skrives bare for EFFA
TA's leserkrets, så kort og lettleselig
som mulig. Men oppgaven er meget
vanskelig. Språket i de nevnte lege-

avhandlinger er vanskelig å forstå 
enten det er dansk eller engelsk.
Det er fullt av ord og uttrykk, som
nesten bare brukes av leger og som
det er enda vanskeligere å omskrive
slik at alminnelige mennesker kan
forstå det, og man er nødt til å
gjenfortelle bare i passende utdrag.
Men hva er «passende»?

2 ord om arvelighet kan vanskeilg
oversettes, de må forklares og så
brukes ordrett: Dominant og re
cessivarvegang.

En egenskap med dominant arve
gang (f. eks. en bestemt dvergvekst)
kan føres videre fra foreldrene di
rekte til noen av barna om bare den
ene av foreldrene har egenskapen,
(»enkelt porsjon» er nok).

En egenskap med recessiv (eller
vikende) arvegang (f. eks. fargeblind
het) vil bare føres videre hvis begge
foreldrene har anlegget, og et men
neske kan være bærer av det arve
lige anlegg uten at man kan se det.
Bare hvis han/hun får barn med en
ektefelle som også er bærer av det
samme anlegg, viser egenskapen seg
hos noen av barna. (Det kreves «dob
belt porsjon»).

Døvhet kan arves dominant - barna
kan bli døve selv om bare faren eller
moren er døv. Dette skjer i følge de
her refererte avhandlinger i ca. 20%
av de undersøkte tilfeller. Halv
delen av slike døves barn viderefører
anlegget. De blir selv døve og kan
selv få døve barn med en hørende
og anleggsfri ektefelle.

Dr. Mogens Hauge påpeker at en
arvebiologisk undersøkelse bør fore
tas av familier hvor mann og kone
ikke er beslektet, hvis der i familien
fødes både døve og hørende barn og
der kan være mistanke om en arvelig
årsak. En av foreldrene har da sik
kert et dominant arveanlegg.

Dominant arvelig døvhet finnes
som nevnt i ca. 20% av tilfellene,
de øvrige 80% må da være recessivt
arvelig døvhet, som etter de nyeste
undersøkelser skyldes mange for
skjellige arveanlegg eller «gener». Tid
ligere trodde man at det bare dreiet
seg om et enkelt «gen».

Både døve og hørende personer
kan bære i seg slike recessive gener
og gi dem videre til sine barn «skjult»,
uten at barna alltid blir døve. To
døve med recessivt anlegg får ikke
døve barn hvis deres anlegg er av
forskjellig type. Bare hvis ekteparet
har samme' type recessivt døvhets
anlegg, blir barna døve. Denne sam
mensetning forekommer bare sjel
den.
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Hotell & Restaurant

TRONDHEIM

Bakeri & Konditori
Anbefales

SKREIA

MO I RANA

SKIPSEKSPEDISJON

Kjelstad Kafe

Meyergården

en skolepult i klasse··

~TRONDHJEMSJERNINDUSTRI Telegr. : «Shippinglunw>
Sentralb. 29 692 - Telex 5036

Trondheim ekko

PER ONSAGER
-Patentingeniør Jens Lange Lyche

Camilla Colletts vei 4 - OS LO
Telefon 551386

Kirkegt. 15, 5. etg.

OSLO
Medlem Norske Patentingeniørers Forening Kjemikalier og råstoffer

A.S P. L TZ. AASS Kystens egen forretningsbank:

BRYGGERI - MINERALVANNFABRIKK

KULLFORRETNING - FYRINGSOLJE

Vi vil gjerne ha kontakt med Dem.
Velkommen til våre kontorer i
TROMSØ - TRONDHEIM 
BERGEN - SVOLVÆR - HONNINGS
VAG - BATSFJORD



Ekstra skatteklasse for døve
Som det vil være kjent for de fleste av leserne er det nå i Norge

i ly av den nye lov om uføretrygd truffet bestemmelse om at døve
betraktes som uføre i lovens medisinske forstand. Dette betyr at
alle døve i Norge har rett til 1 ekstra skatteklasse. Det er fylkes
legene som utsteder attest om uførhet på grunn av døvhet. Sådan
attest sendes av de døve til ligningssjefene i bostedskommunen,
hvoretter ekstra skatteklasse blir innvilget, og dermed får man
redusert sin skatt. Denne ordning gjelder i Norge fra og med inn
tektsåret 1961, (altså fra og med den skattseddel som man fikk
sommeren 1962).

De fleste døve i Norge har allerede ordnet seg med å få en ekstra
skattekalsse. Men vi støter av og til på døve som fremdeles har
vært uvitende om den nye ordning. Norske Døves Landsforbund
ser gjerne at alle døve benytter den mulighet som her foreligger til
reduksjon av skatten.

Hvis der fremdeles er døve som ikke har ordnet med attest for
uførhet, ber vi dem henvende seg til Norske Døves Landsforbund,
Møllendalsveien 17, Bergen. Forbundskontoret vil da prøve å være
behjelpelig med å få ordnet saken. Vi gjør for ordens skyld opp
merksom på at lovens .bestemmelse er slik at det gis en ekstra
skatteklasse for hvert døvt medlem av familien enten vedkom
mende har inntekt eller ikke.

NORSKE DØVES LANDSFORBUND

MeI]. ekteskap mellom nært be
lektede døve, f. eks. mellom fetter
og kusine, kan være risikabelt, og
må frarådes; fordi de fra en felles
forfar kan ha arvet anlegg av samme
type og derfor sannsynligvis vil få
døve barn.

Hvilke arveanlegg, dominante eller
recessive, en «døvfødt» person har i
seg, kan ikke sees utenpå ham eller
konstateres ved en «klinisk» under
søkelse av hans legeme. Bare ved å
studere hans «bakgrunn», hans slekt
kan man kanskje finne ut hvilken
utsikt han har til å få døve barn.

Ca. 50% av Danmarsk døve er
blitt døve av «ytre» årsaker, som
ikke nedarves. Blant de andre 50%,
de arvelig døve, har man funnet
visse tilfelle med et ensartet preg
døve personer- med et karakteristisk
utseende eller særlige legemlige eien
dommeligheter. Der pekes i sær på
tilfeller hvor denne eiendommelighet
må sies å være en defekt (en mangel,
et handikap) foruten selve døvheten,
f. eks. øyensykdommen »retinitis
pigmentosa», som jo mange av våre
døv-blinde lider av. Denne sykdom
er recessivt arvelig.

I den nevnte amerikanske under
søkelse er det også tatt med andre
eiendommeligheter i forbindelse med
arvelig døvhet, f. eks. mangel på
fargestoff i håret og i øynene, eller
at en døv har øyne av forskjellig
large, det ene brunt, det annet blått.
Disse eiendommeligheter er spesielt
blitt undersøkt hos tvillingpar, såvel
en-eggete som to-eggete tvillinger.
Vi kjenner lignende tilfeller i Dan
mark, men de er temmelig sjeldne og
de medfører neppe invaliditet.

Foruten de nå omtalte arveligheter
og sammenheng har det gjennom
årene vært undersøkt også andre
forhold vedrørende døvhet i formo
detforbindelse med andre sykdommer
og defekter. Det er skrevet om døves
ekteskap og arvelig døvhet også før
1931, nåtidens undersøkelser bygger
imidlertid på mere sikre metoder.
Det vil stadig bli forsket videre i
disse problemer, hvor langfra alt
enda er oppklart.

Ingen fullt gyldige alminnelige
regler kan oppstilles, alle tilfeller er
forskjellige fra hverandre og skal
undersøkes hver for seg.

Undersøkelsenes formål er ikke å
innføre forbud, begrensninger i den
personlige frihet eller «rase-hygiene»,
men å skaffe opplysning og gi en
passende ekteskaps- og foreldre
rådgivning for de døve' og deres fa-
milier. Martin Rasmussen.

Ny redaktør

Fra og med nr. 6 (15. mars) over
tar Thorbjørn Sander som redaktør
for Tegn og Tale. De fleste av oss
husker at han tidligere har vært
redaktør her, nemlig i årene 1950-54,
så en nærmere presentasjon av ham
og hans kvalifikasjoner skulle være
unødvendig. Men for riktig å under
streke at det her er tale omenfin-fin
storfangst som landsstyret har vært
heldig med og en betydelig for
sterkning av forbundsadministra
sjonen, er det verd å nevne i korthet
at Th. Sander i flere år har vært
redaktør for Døves Jul, sportssidene

i Tegn og Tale, årbøker, og at han har
deltatt overalt i vårtorganisasjonsliv
som sekretær, formann og represen
tant enten det er tale om sjakk, idrett
elle sosial-velferd såvel i klubb- som i
forenings- og forbunds-arbeidet. Vi
forstår at det her er tale om en mann
med et allsidig og inngående kjenn
skap, pluss praktiske erfaringer av
de sjeldne.

Ordningen med undertegnede som
redaktør var ikke så tilfredsstillende,
hvorfor redaktørskiftet må betraktes
som et nytt skritt i videre utbygging
av forbundsadministrasjonen. Som
faktor på Døves Trykkeri Als har
Thorbjørn Sander daglig kontakt
med forbundskontoret, og da skulle
forholdene ligge til rette for en god
og effektiv redaksjonsordning.

Vi ønsker den nye (?) redaktøren
velkommen til Tegn og Tale, og vi kan
dermed gratulere oss selv med den
verdifulle tilvekst! E. Ohna.

*

«VI DØVE vil gjerne lære de
hørendes språk. Det arbeider vi på
gjennom hele vår skoletid. Vil de
hørende så ikke til gjengjeld komme
oss imøte på halvveien og sette seg
inn i det språk som betyr så meget
for oss, - tegnspråket?» Ole Plum.
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Besøk på statens kost
skole for døve barn i
Danmark

Ikke døvheten, men man
gel på utdannelse gir oss

mindreverdsfølelse

Det er Karin Jensen, Oslo, som
sier dette til Tegn og Tale da vi en
fredagskveld trekker henne til side
for å stille noen spørsmål om døve
som kontorister.

Hun er nemlig en av fem døve som
er ansatt på samme kontor: Statens
pensjonskasse, og Karin er et meget
villig intervjuobjekt.

- Jeg begynte som vikar i 1960
og ble fast ansatt i 1962. Det er 150
ansatte og Jeg liker meg veldig godt,
og det tror jeg de andre døve også
gjør.

- Er dere opptatt med det samme
arbeidet dere fem døve?

- Nei, to sitter vedhullkortmas
kin, men tre av oss har vanlig kon
torarbeid, vesentlig ved skrive
maskin.

- Hvordan føles det for en døv å
gå der mellom halvannet hundre
kolleger? Støter dere på mange van
skeligheter? .Føler dere noen under
legenhet?

- Jeg tar det siste spørsmalet først
og må der svare både ja og nei.

-???
- Vi føler oss ikke underlegne for-

di vi er døve, snarere tvert i mot.
Kollegene er veldig greie. Er det noe
vi vil ha rede på eller noe vi ikke
skjønner, så er det bare å spørre. De
yngre må ofte spørre de eldre og det
gjelder hørende så vel som døve.

Når vi likevel føler oss under
legne,det gjør i all fall jeg, så er det
fordi vi ikke har den utdannelse som
de andre..Særlig føler jeg savnet av
norsk"kunnskaper, både skriftlige
og muntlige.

70

- Kan du da med hånden på hjerte
si at du fyller den jobben du har?

- Jadet tror jeg nok jeg kan si.
Jeg har i all fall ikke fått noen
klager, og meg bekjent har ikke de
andre fått noen heller. Men vi døve
kan ikke, og blir heller ikke satt til å
betjene publikum som kommer per-
sonlig eller telefonerer. .

På dette store kontoret hvor ar
beidet er så spesialisert, spiller det
liten rolle at 5 av 150, ca. 3%, er
døve. På et lite kontor derimot, hvor
den ansatte må ekspedere kunder, ta
telefon eller skrive etter diktafon,
der er hørselen uunnværlig. På en
slik arbeidsplass har ikke den døve
noe å gjøre.

- I denne «Enkekassa» som du
ynder å kalle dette kontoret du er
på, der kommer du vel også bort i
litt organisasjonsarbeide?

- Nei, i grunnen ikke. Men det
hender at jeg må opptre på vegne av
oss døve.

- Ja, det skjønner vi godt. Med
ditt humør og dine talegaver må det
jo være naturlig for sjefene å hen
vende seg til deg når det er noe som
gjelder de døve. .

At døve utmerket godt kan ta en
kontorpost som den vi har snakket
om,bekrefter fru Aslaug Olsen,som vi
også vekslet noen ord med.

Og at døve kan trives"på et slikt
kontor er fru Berit Jarl (f. Opseth)
det beste bevis for. Hun flyttet i
høst til Moss og reiser nå til Oslo og
tilbake hver dag, for hun kan
ikke tenke seg å slutte i kontor
posten sin.

H.L.

CJ1larc

Vanløse Husmorforening fikk i
septemb~r gjennom forstander Holm
lov å overvære 1 time av undervis
ningen. Vi ble fordelt i3 partier hos
henholdsvis frk. Wieth, pastor Behr
endt og fru Jensen. Undertegne<;le
var hos frk. Wieth, hvor elevene
besto av 3 fra Grønland og 2 fra
Sjælland. Det var regning og tall
begreper. Det første frk. Wieth sa
til oss var: «Vi har her 2 elever som
gjerne vil opptre når vi har gjester,
så hvis De vil høre og se noe av
undervisningen, skal De ikke legge
merke til de små guttene.»

Det var lettere sagt enn gjort!
Ingen av oss kunne stå for så brune
Grønlands-øyne, så det varte bare
en liten stund før bilder av hele
familien på Grønland kom frem fra
skolevesken og under bordet. Det
var meget morsommere å fortelle om
dem hjemme på Grønland enn å
regne! Plutselig var klassen forvand
let, - der var liv og utfoldelse. Men
som den ekte døvelærer frk. Wieth er,
ble der kalt på plass - og så ble det
regnet.

Vi skulle skifte til en annen klasse
etter 20 min., det glemte vi alle,
plutselig var timen forbi. De damer
som var i klassen hos pastor Behr
endt var meget begeistret for hva de
hadde hørt og sett, likedan hos
døvelærer fru Jensen. - Etterpå holdt
forstander Jensen et meget interes
sant foredrag for oss om døvhet.
En dame sa: «Hvilken stor tålmodig
het det kreves av slike lærere!»
Hvortil forstander Holm, som den
riktige skolefar, svarte: «Ja, og av
barna,' - for alt det vi vil de skal
gjøre, uten at de riktig vet hvorfor.»

Nå som alltid når jeg er sammen
med fremmede, forbauses jeg over
hvor lite kjennskap der er til døve
og deres problemer. Så lite et land
hvor vi går tett opp i hinannen, - og
har et lite samfunn av døve like
ved døren, som ingen kjenner. Folk
blir helt merkelig i ansiktet når de
står overfor en døv. Hvorfor kom
mer der ikke mer opplysning til de
hørende om de døve? Det gjelder
ikke de døve barna i skolene, de får
hjelp og blir vernet så .lenge skolen
favner dem, - men senere er det
ingen dans på roser forden døve.
'. Der er så meget skoleundervisning

i TV.for hørende barn. Tenk hvor



NYTT FRA FORENINGENE
OSLO

Havstad-7weld ble avholdt i De
Døves Forening i Oslo fredag 14.
februar. Finn Johansen fra Dram
men holdt et utmerket foredrag om
«Samfunnet og vi døve». Foreningen
hadde gitt gevinster til utlodning og
der kom inn kr. 185.93.

DRAMMEN
Foreningen i Drammen holdt

Havstad-kveld sondag 16. februar,
hvor den nye formann, Rolf Hansen,
selv tok seg av underholdningen og
fortalte om foreningens planer frem
over m.m. Til Havstad-fondet kom
inn kr. 165.75.

VESTFOLD
Medlemsmøte i Frimurerlogen,
Tønsberg, lørdag 21. mars kl. 17.
Fylkessosialkurator Ingrid Olsen,
Tønsberg, vil fortelle om de men
neskelige og sosiale problemer.
Oppvisning i Hawaii-dans vi søs
terelever ved Vestfold Sentral
sykehus iført Hawaii-kostymer.
Kaffe og snitter - Entre kr. 5.
for medlemmer, kr. 7.- for andre.

Hjertelig velkommen!
Styret

BERGEN
PROGRAMMET FRAMOVER
3/3 ti: Døves Syforenings årsmøte.

Sjakklubben, vårturneringens 5.
runde.

4/3 on: Døveforeningens styre
møte kl. 19.30 på kontoret. Styret
konstituerer seg. '

meget hørende kunne lære av litt
døveundervisning bare 1 gang i
måneden! Her i Danmark hvor vi
har så dyktige forstandere og lærere,
- var der da ikke en mulighet?

En innbydelse til et foredrag om
døve - det kan folk overhøre. Men
sitt TV-apparat løper de ikke fra,
det kommer like inn i lenestolen til
dem.

Da vi forlot skolen var det meget
tale om og interesse for døve, men
de fleste har nok glemt det når de
kommer rundt hjørnet.

Mille Elriwr
i «Døvebladet».

5/3 to: Menighetsaften i Døvefore
ningen. Servering: Annlaug Kop
pen og Ingrid Eide. Kasserer Ulrik
Sverdrup.

8/3 sø: Ungdomsgruppen arran
gerer tur til Kvamskogen for alle
aldre. Gode sjanser for påskevær.
Anmeldelse til Torfinn Trondsen.

9/3 rna: Tillitsmannsmøte i Døve
foreningen kl. 20. Leder A. Brei
teig. Alle som har tillitsverv i
styrer og komiteer er velkommen.

10/3 ti: Sjakklubben;vårturneringens
6. runde.

11/3 on: Lovkomiteen har møte på
kontoret kl. 19.30.
Idrettsklubben. DM innendørs,
Tanks skole.

12/3 to Filmaften vi opplysnings
komiteen. Servering: Jorunn Kop
pen og Gerd K vingedal. Kasserer:
Anfred Sunnarvik.

17/3 ti: Sjakklubben, vårturner
ingens 7. runde.

18/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 på
kontoret.

19/3 to: Liten utlodning til inntekt
for feriehjemmet. Servering: Ag
nes Andersen og Aslaug Lyng
nes. Kasserer Gunnar Sundby.

Havstad-ajten 3011
Frammøtet var ikke så godt, selv

angivelsen og Olympiaden i TV får
ta skylden. Trondsen ønsket vel
kommen på festkomiteens vegne.
Det ble servert kaffe og rundstykker.
Aresalg med mange gevinster gikk
greitt. Ohna var kveldens taler, og
som forbundsformann hadde han
mye ros å gi til den nye formåls
paragrafen som Døveforeningens lov
komite har utformet, og som etter
hans mening sier klart og presist
hva som må være en døveforenings
oppgaver. Sander takket taleren.
Det ble kr. 200.- å sende Havstads
Minnefond. Takk til festkomiteen!

lO-kronerullingen til Døves Alders
hjem i Bergen.

Etter en stille periode i julen, er
det nå blitt topp-fart i kronerullingen
igjen, og fru Eng var et stort smil
fra topp til tå da hun kunne for
telle at 3.000 kroner var passert. Vi '
gleder oss med henne og sammen
med alle andre, samtidig som vi ut
trykker ønsket om at de som er ut
fordret ikke venter for lenge med
innbetalingen. En tier til beste for de
gamle døve, det bør vi kunne gi 
med glede!

JULETREFEST I FOLKETS HUS

Skuespill med stor suksess

Bergens Døveforening holdt sin
juletrefest i Folkets hus 18. januar,
og deltakelsen ble helt overveldende.
Ikke mindre enn 185 personer del
tok, og når vi nevner at den gamle
rekorden var pa ca. 125, så forstår
man at medlemmene sannelig gikk
mann av huse denne gang!

Formannen, Th. Sander, ønsket
velkommen,og da serveringen var
forsinket, tok han like godt <<fest
talen» med det samme. 1963 hadde
vært et godt år for foreningen, og
han ville gjerne takke hver enkelt
for innsatsen og for hver stund man
hadde hatt sammen. Han nevnte så
endel spesielle ting: Medlemstallet
hadde passert 200 og fortsatte å
vokse, et godt tegn på at de døve
får utbytte av medlemskapet, og på
at foreningens hørende venner følger
virksomheten med interesse. Ar~

beidet på Døves Aldershjem er på
begynt, og arbeidet har gått raskere

.enn beregnet, slik at det nå er godt
håp om at det vil stå ferdigvedjule~

tider 1964. Det betyr at våiegamle
døve endelig skal få det virkelig
trygt og godt. Foreningen hadde
vist i praksis at den er villig til å ta
et tak for de døve i HordalandiSogn
og Fjordane, ved pinsestevnet som

, ble holdt på Voss, hvor foreningen
var svært aktiv og dessuten ytte
reisetilskudd for en del av del
takerne fra landet. Slike stevner bør
foreningen fortsette med, uansett
om de døve er medlemmer av fore
ningen eller ikke, for de hører til
foreningens distrikt, og de hjelper til
med lodd- og juleheftesalg .Tiltaket
med tillitsmanns-møter, under for
bundssekretær Breiteigs ledelse,
hadde vært en god ting. Likeledes
hadde 4 formannsmøter bidratt til å
bedre samarbeidet betydelig, slik
at det nå er meget godt. Ved lands
lotteriet gjorde foreningen en veldig
innsats og ble igjen beste forening.
Ungdomsgruppen hadde det gått
framover med, hadde fått egen
møtedag og· fått mere plan over
virksomheten. «Budstikken» hadde
kommet hver måned,forførste gang.
Døves Dag ble feiret med rekorder
av flere slags. Feriehjemmets gjeld
var blitt redusert betydelig. Planene
om ombygging av Døves Hus var
blitt tatt opp. ForeIlingen økte sin

71



A.s Porsgrunds MeK. V ærKsted
PORSGRUNN

Ingvald Hansen
Maskin- og elektrisk forretning
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hjelp til medlemmene på forskjellige
områder. Mange positive resultater
er nådd, men likevel mente taleren
at man bare var kommet et lite
stykke på vei. Mange nye resultater
kan ventes etter hvert. Hva fore
ningen skal være, vil man få et inn
trykk av når forslaget til ny lov
forelegges før årsmøtet. Han hadde
året før vært bekymret, fordi de
yngre krefter ved flere anledninger
hadde vist liten interesse, men siste
år hadde han merket at de unge be
gynte å komme sterkt, viser positiv
interesse og selvstendighet, slik at
de hadde ordnet mange ting ut
merket, på egen hånd. Dette be~

tydde at vi ikke behøvde å være redd
for framtiden. - Det hadde nok
hendt enkelte triste ting også. Ikke
alle døve hadde det så godt som man
kunne ønske. Noen var ensomme.
Noen savnet kanskje gode venner.
Men det var viktig, sa taleren, å
prøve å se lyspunktene i tilværelsen.
Det finnes menge lyspunkter. Mange
legger ikke merke til at det er stjerner
på himmelen, fordi de går med sine
triste tanker og glemmer å se opp.
Men som det er millioner av stjerner
på en klar nattehimmel, er det også
lyspunkter i livet, som vi skal legge
merke til, mere enn noe annet. Da
vil vi få det meget bedre. Han sluttet
av med å ønske godt nytt år.

Serveringen drøyet det dessverre
med, men omsider fikk vi nydelige
karbonader med grønnsaker, og
enda det skulle være lunsj, kunne
alle forsyne seg så meget de lystet.
Deretter kom kaffen. En fotograf
var flittig i aksjon, som man vil se
avbildene.

Ungdomsgruppens skuespill «Den
glade enkemann» ble imøtesett med
store forventninger og nervøsitet.
Mary Fristad introduserte og pre
senterte skuespillerne, Toralf Ringsø
som enkemannen Knut Øvrebø,
Kurt Oksnes som gårdsgutten Ola
Snippen, Elin Rønhovde som den
nye tjenestepiken Petra Hansen,
og Mary Fristad som den gamle
tjenestepiken Laura. (Se bildene på
forsiden.)

Teppet gikk opp. Hvordan i all
verden skulle dette gå? - Men en
stund etter hadde vi glemt alt annet:
det ble nemlig fort klart at skue
spillerne kunne leksen sin. Replik
kene kom sikkert like godt som i noe
teater - det virket nok noe stivt,
for vi er jo ikke akkurat vant med
at «ekte» døve snakker så sammen
hengende flott som om de skulle ha
«særdeles» i norsk i skolen.Men publi
kum fulgte godt med, det var det
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lett å se, og da teppet gikk ned for
første akt, var det tydelig at alle
hadde moret seg og at de ventet
spent på fortsettelsen. Og annen akt
ble enda bedre. (Synd at det ikke ble
tatt bilde av publikum!) Stemningen
sto høyt i taket da' ektemannen til
slutt klarte å redde skinnet sitt ved
å love at Ola Snippen skulle arve
ham mot å gifte seg med Petra. (Så
han selv kunne fortsette som glad
enkemann.)

Skuespillet varte nær 1 % time,
men så fort har vel ikke halvannen
time gått på noen tidligere juletre
fest hos oss. En absolutt suksess. Vi
skal ikke trekke frem noen spesielt
av de opptredende for de var alle så
flinke at det ikke var til å tro. Nevnes
må det likevel at det var Toralf
Ringsø som hadde ansvaret for
skuespillet, og en bedre jobb har han
sIkkert aldri gjort. Mary Fristad
hadde skrevet om manuskriptet fra
nynorsk.

Dette må vi få mer av ! ! !
Etter skuespillet var det gang

om juletreet og forskjellig lek, men
skuespillet er vissnok fremdeles det
store samtaleemne.

~m=m~~nenlrrteatllne:11liliel11llne;nllterijmenlI Persona.lia. I
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BRYLLUP
feires lørdag 14. mars av Elin

Rønhovde og Erling Buanes, begge
Bergen. Adresse for dagen: Espe
landshallen, Espeland st.

Conrad Vogt-Svendsen
fyller 50 år

Conrad Vogt-Svendsen - en vel
kjent og meget travel herre (popu
lært kalt Coco) fyller 50 år fredag
6. mars. Til daglig er han sjefssekre
tær ved Hjemmet for Døve, men de
som tror at hans virkeområde
stopper ved gjerdet omkring insti
tusjonen på Nordstrand, tar grun
dig feil! Hans virkefelter tilsyne
latende ubegrenset. Det kommer vel

av at Vogt-Svendsens interesser er
meget omfattende, - men vi tar
neppe feil når vi sier at det i første
rekke er problemet døvhet som har
lagt beslag på hans tid og krefter.
De siste årene må for Vogt-Svendsen
ha formet seg så å si som en eneste
sammenhengende arbeidsdag av
reiser, diskusjon, skriving, kong
resser, omvisning, samtaler, lesing
demonstrasjoner, konferanser, rap
porter osv., osv. Særlig er det døve
undervisningen han har viet sin
store interesse. Overalt hvor han
treffer folk som har med døvear
beidet å gjøre retter han spørsmål til
dem om hva de vet, om hva nytt de
har å gi. Det er som om Vogt-Svend
sen leter og leter, stadig på jakt etter
det som kan kaste lys over proble
met. Det er som et puslespill hvor
han har funnet en mengde som
passer, - men mangler noen deler
som kanskje er de viktigste og som
har avgjørende betydning. Eller
kanskje har han en teori som han
gjennom studier på sine utallige
reiser prøver å få underbygget? Vel,
enten det er puslespill eller teori, 
han har i hvert fall skaffet seg en
mengde viten som han så villig deler
med oss andre. Av de rapporter som
ustanselig flommer ut fra hans kon
tor har vi erfart hvilken mengde av
nyheter og praktiske opplysninger
innen døvearbeidet han sitter inne
med og har gjort oss kjent med.

Men først og fremst er det arbeidet
med de multihandikappede døve
som setter dype spor. Under Vogt
Svendsens daglige ledelse har Hjem
met for døve de siste arene gjennom
gått en voldsom utvikling både på

Nordstrand og Andebu. Og, det er vi
normale døve meget glade og takk
nemlige for, fordi vi vet at ingen andre
enn institusjonen Hjemmet for døve
har de nødvendige forutsetninger
for å yte multihandikappede døve
tilstrekkelig omsorg og veiledning.

Jubilanten tilbringer dagen på
Nordstrand. .

På vegne av NORSKE DØVES
LANDSFORBUND og TEGN OG
TALE vil jeg på det hjerteligste
ønske Coco tillykke med dagen!

E.Ohna.

r--~----,
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KONRAD ISAKSEN, TRANØY

til minne

Småbruker Konrad Isaksen, Tran
øy, døde 26. januar, vel 94 år gam
mel.

Med Konrad Isaksen er en av de
gamle pionerer innen døvearbeidet i
Nord-Norge gått bort. Innerst i den
vakre Tranøybotn, hvor furumoene
og sjøen møtes, her ryddet og bygde
han sitt hjem. I disse, om vinteren,
så ugjestmilde trakter, hvor slitet
må ha vært så stort at vi bare kan
ane det, her fostret han sammen
med sin kone frem en barneflokk på
fem. Men tross hardt arbeid for det
daglige utkomme hadde han likevel
tid til en sak som sto hans hjerte så
nær: Arbeidet for og blant sine
skjebnefeller. Således har Konrad
Isaksen vært formann i Harstad
Døveforening i periodene 1909-1915
og 1935-1941 og dessuten et par år
utenom disse. Fra 1910 og til Nord
Norge fikk eget døveprestembete,
virket Konrad Isaksen som emissær
for de døve i Nordland og gjorde et
godt arbeid der. Harstad Døvefore
ning drev i den tiden egen reisevirk
somhet blant de døve i landsdelen.

Etter å ha trukket seg tilbake fra
aktiv foreningsvirksomhet grunnet
alderen, ble han innvotert som æres
medlem av Harstad Døveforening.
Han var åndsfrisk til 'det siste, men

Arbeidernes LandsbanK A.s
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Nedenstående intervju med vaktmester Abrahamsen ved Holmestrand off.
skole for døve vil sikkert interessere en hel del døve rundt om som i vakt
mester Abrahamsen hadde en god venn under sine skoleår i Holmestrand

CJ3arnad bedøk på ':Døl'e
dk"Len flir fI"åt miLjø
Olaf Abrahamsen forteller om sine 23 år ved skolen

- De har jo nettopp forlatt Døve
skolen etter mange års tjeneste som
vaktmester. Hvordan føles det å
flytte derfra? spør vi skolestyrets .
formann, Olaf Abrahamsen.

- Jeg har jo vær der i over 23
år. Når en har vært så lenge på et
sted og vært sammen med alle' de
handicappede barna, blir en jo glad
i dem. Det er tungt å flytte. Men jeg
har jo fylt 70 år, og da er det lov her
i Norge at en må slutte.

- En stor forskjell på å være vakt
mester ved en døveskole og vanlig
skole?

- Det er bra å være der, med mye
allsidig årbeide. For det første er det
vanlig vaktmesterarbeide, som re
parasjoner og slikt, Så er det å passe
på barna og ha inspektjon. Særlig
om søndagene da. Da er det søn
dagstur sammen med de andre an
satte, og vi må passe godt på barna
da.

For meg personlig er hagestell og
jordbruk de største interessene og
disse fikk jeg høve til å drive med i
den store hagen Døveskolen har.
Tida går fort på grunn av dette all
sidige arbeidet. Jeg kan si at det har
vært lykkkelige år alle sammen. Jeg
vil ellers si at det er stor forskjell på
en vaktmester her og på en vanlig
skole. De siste har ikke så mye med
selve barna å gjøre.

- Har de inntrykk av at barna på
Døveskolen liker seg?

-Ja, absolutt. Men det er jo tungt
de første dagene. 95 pst. finner seg
ganske fort til rette. Jeg har inn
trykk av at de er glad i skolen og

ellers var det gått en del tilbake med
helsen de siste par årene. Like før
sin død fikk han sitt høyeste ønske
oppfylt; å få besøk av døvepresten.
De siste par årene har han og konen
bodd hos sin datter og svigersønn i
Skatvik. Sitt siste hvilested har han
fått på Tranøy ·kirkegård, ikke så
langt fra sitt hjemsted.

Vi lyser fred over Konrad Isaksens
minne. L.H.

liker seg her. Når de gjør det, skyldes
det mye at det er bra forhold mellom
lærere og elever. I de fleste tilfeller
er det nesten verst for foreldrene å
skilles fra· barna. Barna gråter nok
når de går fra dem men vi tar oss av
dem og får dem glade igjen, og de
vinker til foreldrene når de går fra
dem. I den første sommerferien
lengter de faktisk tilbake til døve
skolen.

- Lærer disse barna så mye som
vi, tror De, til tross for det store
handicap at de er døve?

- Fullt så mye lærer de vel neppe,
men i mange fag, f.eks. regning, kan
mange nå like langt som andre. I
språk kan de jo ikke hevde seg så
godt, i skriving og i ferdighetsfag
som sløyd og håndgjerning er de
meget flinke. De har også flere timer
i uken enn andre barn. Det meste av
undervisningen foregår på tavlene og
i skrivebøkene.

- Har De hatt inntrykk av at vi
hørende barn ser ned på Døveskole
barna?

- Ikke nå lenger. Det er forbi.
Men før, i 30-åra, skHtedøvebarna
seg ut på gata med klærene, de hadde
jo rene -uniformer. Jentene hadde
mørke verkenskjoler og alle gik~

med tjukke slagstøvler. Det var
mye slagsmål på gata mellom døve
barna og de hørende barn. Nå er det
ikke så stor forskjell mellom dem,
heldigvis. Jeg har ikke inntrykk av
at de hørende ser ned på døvebarna.
Det er i det hele tatt et meget godt
forhold mellom dem.

- Hvorledes likte De at vi andre
barna så ofte er på Døveskolen?

- Veldig godt. Dette er nettopp en
av årsakene til det gode miljøet som
vi har her. Ofte hender det jo at det
hefter, fordi døvebarna er opptatt
av noe annet, men jeg tror de setter
pris på at de andre er her.

Abrahamsen smiler til oss, og vi
smiler tilbake. Så reiser vi oss, takker
ham fordi han var så snill å bruke
noe av sin tid til å svare på våre
spørsmål.

Bente Gustafson og Randi Bjercke.

UTENLANDSNYTT

ENGLAND.
Døve hunde-venner i England har

gjort noen interessante erfaringer
med' sine dyr. Hundene venner seg
etterhvert til å gjøre sine døve herrer
oppmerksom på når det ringer ved
døren. Dette har ført til at foreningen
av engelske hundeeiere vil dressere
hunder opp til hjelp for døve.
Hundene skal læres opp til å gi akt
på sin herres tegn. Man vil simpelt
hen utarbeide et eget tegnspråk som
de df3ve skal bruke overfor hundene
sine. -

I SINGAPORE
lever en døv og blind pike som heter
Poh-Lin. Hun blir kalt Singapores
Helen Keller og .sikkert ikke med
urette. Født av fattige kinesiske for
eldre fikk hun 11 år gammel en
alvorlig sykdom som gjorde henne
både døv og blind. Et par år senere
kom hun på en blindeskole hvor en

. blind lærer tok seg av hennes opp
læring og bl.a. lærte henne engelsk.

LIBANON
For noen år siden besøkte en

hollandsk prest, pastor Andeweg,
Libanon. I hovedstaden Beirut la
han merke til de tallrike døve sko
pussere, sOm var utstøtt av det
arabiske samfunn. Han. ble grepet
av deres nød og ,besluttet å bli i
landet for å pjelpe dem. Han skaffet
seg arbeide om dagen og tilbrakte
kveldene med å lære det arabiske
språk og med å oppsøke de fattige
døve. For sin første lønn leide han et
hus som han snart innrettet til et
slags klubblokale for de døve tiggere
og skopussere., Snart begynte han
også å holde aftenskole for dem, hvor
de lærte å skrive og lese. Da ryktet
om hans arbeide spredtes i byen,
kom også noen foreldre. med døve
barn til ham og bad om hjelp. Dette

.medførte at han oprettet en liten
privat døveskole. Midlene til dette
skaffet han bl.a. under et besøk i
Holland. Således lyktes det ham å
interessere et stort hollansk ukeblad
for sitt arbeide. Takke være denne
støtte har pastor Andeweg nå en
moderne døveskole litt utenfor Bei
rut med plass til 80 elever og 20
lærere. Han hår også planer oin å
innrette en verkstedsskole, som kan
hjelpe de døve til en bedre plasering
i arbeidslivet.

I det muhammedanske landet
vakte den hollandske prests initiativ
i begynnelsen stor mistro. Nå er det
overalt anerkjent og høyt respektert.
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Norges Døve-Idrettsforbund: Form. B. K;ølleberg, Solberglivn.102a, Oslo-Oppsal
Redaktør: Geir Jensen, Dr. Smithsvei 13, Grefsen, Oslo 4

Fri-idrettsserien 1964
Stillingen pr. 15. februar

Siden forrige oversikt har:
Oslo scoret 657 p.
Trondheim scoret. . . . . . .. 2.843 p.

1. OSLO
l. Per Chr. Larsen l.uft 3.02 634
2. Bjarne Gunnerud l.uft 2.97 599
3. Geir Jensen h.uft 1.40 574
4. Roar Pedersen l.uft 2.92 564
5. Per Chr. Larsen h.uft 1.38 544
6. Roar Pedersen h.uft 1.36 515
7. Tore Christiansen l.uft 2.80 482
8. Geir Jensen l.uft 2.79 476
9. Tore Christiansen h.uft 1.31 '" 447
9. Reidar Brenden h.uft 1.31 447

Il. Vidar Gran l.uft 2.62 374
12. Åge Lauritsen l.uft 2.54 334
13. Brynjulf Dammen h.uft 1.21 329
14. Rolf Johansen l.uft 2.44 .. . . . .. 284
15. Torstein Ekerbakke l.uft 2.35. .. 246

6.849
Nye: Larsen 3.02 (før 2.98), Gun

nerud 2.97, Jensen 1.40 (før 1.38).

2. TRONDHEIM
l. Olaf Garberg slegge 51.76 902
2. Olaf Garberg h.uft 1.35 501
3. Walter Pedersen l.uft 2.77 464
4. Jon H. Stokvik l.uft 2.72 434
5. Bjørn Myran 100 m 13.0 386
6. Ingolf Rønning h.uft 1.25 373
6. Jon H. Stokvik h.uft 1.25 373
8. Olaf Garberg l.uft 2.60 , 364
9. Ingolf Rønning l.uft 2.54 334

10. Bjørn Myran 400 m 59.6 330
4.461

Alle innendørsres. er nye.

1....__O_S_l_O__......

TERMINLISTE

1.-15. mars: Korrespondansemes
terskap (DM) i innendørs

Onsdag 4. mars: Medlemsmøte.
Lørdag 7. mars: Fest på hytta (Lom

medalen).
Søndag 8. mars: Haukerenn ved

hytta.
Torsdag 19. mars: Klubbmesterskap

i innendørs.
Onsdag 1. april: Medlemsmøte.
Søndag 26. april: Klubbmesterskap

i terrengløp.

I midten av mai måned: Trenings-
stevne i fri-idrett .(utendørs).

Onsdag 6. mai: Medlemsmøte.
Onsdag 3. juni: Medlemsmøte.
Lørdag 20. juni: St. Hans-fest på

hytta.
Onsdag 1. juli: Medlemsmøte.
15. aug. - 15. sept.: Klubbmester-

skap i fri-idrett.
Onsdag 2. september: Medlemsmøte.
Lørdag 19. september: Høstfest.
Onsdag 7. oktober: Medlemsmøte.
Søndag 17. oktober: Skogsløp.
Onsdag 4. november: Medlemsmøte.
Lørdag 7. november: Årsfest.

På slutten av fri-idrettssesongen
skal det arrangeres to trenings
stevner i fri-idrett (altså før 10.
oktober). Styret

Per Larsen norsk
jr.- og sen.-rek.
3.02 m i I.u.t.

28. januar: Vika IF og IK. Tjalve
arrangerte kretsmesterskap i hopp
uten tilløp for gutter. Per Chr. Lar
sen deltok, og vant sølvmedaljen i
kl. 1946 i lengde ult med sitt lengste
hopp på 3.02m. Dermed ble Endre
Grytnes' norske sen.rek. på 3.00 m,
fra 1950, endelig slått. Juniorrek.
hadde Fiskergård på 2.99m, satt i
1959. Larsen forbedret også sin gam
le klubbrek. med 4 cm (før 2.98).

Klubbrekord igjen
Geir Jensen 1.40 i h.u/t

5 av våre gutter var anmeldt til
kretsmesterskapet for Oslo i innen
dørs på Blindern, lørdag 9. februar.
Roar Pedersen møtte ikke fram, da
han ikke kunne finne veien til Blin
dern (Universitetets gymnastikksal).
Våre gutter oppnådde gode resul
tater. Geir Jensen forbedret sin pers.
rek. og klubbrek. til 1.40m. Den
tidligere hadde han selv på 1.38 m.

Han hadde ikke tenkt å stille opp i
konkurransen, da han hadde tann
pine og var uopplagt. Tore Christi
ansen skuffet igjen, men vi håper
at han finner formen igjen til DM
og klubbmesterskapet om ikke så
lenge. Per Chr; Larsen og Bjarne
Gunnerud oppnådde gode res. og ble
henholdsvis nr. 5 med 3.00 m og
nr. 7 med 2.97 m, som er pers. rek.
(før 2.94 m). I høyde med tilløp ble
Bjarne nr. 2 med 1.70 m, samme res.
som vinneren. Resultatet kan ikke
godkjennes til serien, da alle res.,
unntagen l.ult og h.ult, må være
oppnådd utendørs på bane.

Resultatene:
Lengde ult
Jun.: 5. Per Chr. Larsen 3.00

7. Bjarne Gunnerud . .. 2.97
Sen.: Tore Christiansen . . . .. 2.73

Geir Jensen 2.55
Høyde ult
Sen.: Geir Jensen. . . . . . . . .. 1.40
Høyde
Jun.: 2. Bjarne Gunnerud ... 1.70

Oppmannen

BERGEN

God kjøring av Hans Lie
12. januar avviklet Viking slalåm

renn på Voss. Konkurransen skulle
ha funnet sted på Ulriken, men ble
på grunn av elendig vær med sludd
og tåke flyttet til Voss.

Bakken var velpreparert og i god
stand, og løypa var ca. 400 m lang
med 50 porter.

Hans Lie deltok, kjørte meget
godt i begge omganger, og ble nr. 5
i kl. A.

Bronse til Hans Lie i KM
26. januar: Laksevåg Turnfor

ening arrangerte kretsmesterskap
for Bergen i slalåm, Hans Lie og
Hans Erik Tofte deltok fra vår
klubb.

Lie var ikke heldig i første om
gang, og holdt på å kjøre forbi noen
porter. Tiden ble 53 sek. I annen om
gang kjørte Lie seg inn på en tredje
plass, og sikret seg dermed bronse
medalje i kl. A.

Hans Erik Tofte stilte opp i kl.
C, kjørte meget godt i første om
gang, og fikk tiden 57 sek., bare 3
sek. etter Lie! I annen omgang var
han så uheldig å falle, og havnet der
med langt nede på listen. Det var
trist siden han lå så godt an etter 1.

,.omgang.
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40.57
44.11
44.25

2.13.16
2.19.54
2.35.47

Lie nr. 2 i kl A.
Hans Erik Tofte nr. 6 i kl. C

2. februar avviklet Bergens Ski
lag slalåmrenn på Voss. Som tidligere
i vinter var løypen lagt på Hanguren
(Voss), hvor forholdene var meget
gode. Det var ca. 60 porter.

Hans Lie og Hans Erik Tofte del
tok igjen og viste god fremgang fra
de siste renn. Hans Lie kjørte friskt
og godt,var sikker gjennom begge
omganger, og kom inn på 2. plass i
klasse A.

Hans Erik Tofte var den store
overraskelsen. Han kjørte meget
godt i første omgang. Det så lovende
ut også i annen omgang, men under
veis var han uheldig å falle og
kjørte på noen porter. På slutten
kjørte han fint og ble nr: 6. for begge
omganger.

Hans Erik Tofte er bare 19 år
gammel, og vi venter at han vil
gjøre stor framgang som slalåm
kjører. Han er den som muligens vil
overta etter Hans Lie.

Disse to gutter skal representere
vår klubb i slalåmrennet ved Døve
mesterskapet i Oslo, og vi :håper at
de vil gjøre god innsats for vår klubb.

Tor-Tro.

TRONDHEItv1

Arne Karlsen best i langrenn

De Døves Idrettslag holdt et tre
ningsrenn på ski ved døvehytta
«Granly» søndag 5. januar.

Det var bra vær- og føreforhold,
nok snø og ca. 3-4 varmegrader,
men bare 3 døve meldte seg til ren
net. Løypa var ca. 10 km. Dommer
var formann Arild Moslet.

Resultatene:
1. Arne Karlsen . . . . . . . . . .. 29.35
2. Bjørn Myran. . . . . . . . . . .. 32.44
3. Jon Larsen, Oslo.. . . . . .. 37.10

Skioppmannen

Arne Karlsen best
Søndag 26. januar ble det arran

gert et uttakningsrenn ved døve
hytta. Det var pent vær, ca. 3-4
varmegrader. Føret var fint, med
nok snø overalt. Løypa var ca. 8-10
km lang;

Resultatene:
1. Arne Karlsen. . . . . . . . . .. 37.58
2. Ola Sande 40.25
3. Bjørn Myran. . . . . . . . . . .. 42.00
4. Ingolf Rønning. . . . . . . . .. 47.55
5. Oskar Nilsen 49.25

Arne Karlsen klubbmester
Klubbmesterskapet på ski ble ar

rangert ved døvehytta søndag 2.
februar. Det var mye snø, fint føre og
flott løype. Det var ca. 2 varmegra
der og pent vær.

Løypa var ca. 5 km og ble gått to
ganger.

Resultatene:
10km
1. Arne Karlsen .. . . . . . . . .. 35.11
2. Bjørn Myran. . . . . . . . . . .. 37.21
3. Ola Sande 37.30
4. Ingolf Rønning. . . . . . . . .. 43.37
5 km old-boys
1. Georg Kirkreit 30.50
2. Peder Eidem. . . . . . . . . . .. 34.28
3. Arild Moslet . : . . . . . . . . .. 36.32
4. Ole Fagerhaug. . . . . . . . .. 37.44

Dessverre gikk alle 4 deltakere feil
løype, slik at noen tapte mye tid,
mens andre tapte mindre tid.

Skioppmannen

Garberg høyde ult 1.35
10. februar: N.T.H.I. på Høy

skolens gymnastikksal. Mange av
våre gutter dro dit opp og oppnadde
bra resultater.

Lengde ult
1. Walter Pedersen. . . . . . . .. 2.77
2. Jon H. Stokvik (tang.) ... 2.72
3. Olaf Garberg .. . . . . . . . . .. 2.60
4. Ingolf Rønning 2.54

Høyde ult
1. Olaf Garberg . . . . . . . . . . .. 1.35
2. Ingolf Rønning. . . . . . . . .. 1.25
3. Jon H. Stokvik (før 1.09) .. 1.25

Fri-idrettsoppmannen.

Trondheim OIL vant klubb
kampen mot Auris, østersund
Fikk vandrepokalen til odel og eie

Trondheim DIL fikk en innbydelse
fra Dovas IdrottsfOrening «Auris»,
østersund, like over nyåret, om å
komme til østersund og delta i
3 x 10 km stafett lørdag 8. februar.
Vårt lag tok ut 3 aktive og meg som
leder, og vi reiste til østersund fre
dag kveld 7. februar. Stemningen
var stor og vi hadde sjanse til å
vinne vandrepokalen til odel og eie,
den som vi hadde to aksjer i fra før
av. Denne var satt opp i stafett og
måtte vinnes 3 ganger.

Startstedet lå ca. 4-5 km fra
østersund. Våre løpere, Ola Sande,
Bjørn Myran og Arne Karlsen,
hadde nok med smøringsproblemer,
idet løypa var lagt i 3 forskjellige
høyder med litt nysnø i høyden, så
hårdt føre, og deretter isete løype
inn til mål. De hadde bra gli der det
var nysnø, men på iset føre var

gliden ikke god. Hos svenskene var
det omvendt, og de hadde fordel av
det.

På første etappe gikk Artur Jons
son for Auris, Ola Sande for oss og
Bernt Wiklund for IF Virtus, Ørn
skoldsvik, som stilte opp utenfor
konkurranse. Artur Jonsson hadde
gått sterkt og vekslet klart foran
Ola Sande, som var ca. 2 Y2 min.
etter. Det så ikke lyst ut, men vi
håpet på Myran og Karlsen. Men
føret spilte en stor rolle. Gleden var
stor da Myran kom i stor stil og
sendte Karlsen avsted. Han hadde
tatt igjen svensken Stuve Hanson og
gått fra ham ytterligere 2 Y2 min.
Karlsen kunne ta det med' ro, men
ledelsen ble økt ytterligere og seieren
ble like klar som tidligere. Pokalen
til odel og eie var sikret

Resultatene:
1. DIL, Trondheim .
2. IF Auris, østersund .
3. IF Virtus, Ørnskoldsvik .

1. etappe
1. A. Jonsson, Auris. . . . . .. 46.30
2. Ola Sande, Trondheim . .. 48.50
3. Bernt Wiklund, Virtus . 1.00.23

2. etappe
1. Bjørn Myran, Trondheim. 43.49
2. Stuve Hansson, Auris ... 48.59
3. Sven-Due Nordberg, Virtus 51.13

3. etappe
1. Arne Karlsen, Trondheim
2. E. Henriksson, Virtus ....
3. Torsten Hallgren, Auris ..

Arne Karlsen beste nordmann, nr. 4!
Søndag 9. februar holdt Norr

landske Alliansen et skirenn, samme
sted som lørdag. Løypa var 20 km
lang, og døve fra de tre døvelagene
stilte opp. Noen måtte bryte løpet
på grunn av skibrekk og andre
uhell. Arne og Ola var ikke fornøyd
med føret og ble henholdsvis nr. 4
og nr. 5 av de døve deltakere.

Resultatene:
1. E. Henriksson, Ørnsk. .. 1.22.13
2. F. Olofsson, Skellefteå .. 1.23.01
3. T. Hallgren, østersund .. 1.24.32
4. Arne Karlsen, Trondheim 1.25.58
5. Ola Sande, Trondheim .. 1.28.10

Senere på dagen var det premieut
deling, og våre 3 aktive fikk hver
sin medalje med svensk nasjonal
fargebånd, og dessuten fikk delta
kerne premier etter fritt valg. Med
en pen hederspokal, som laget vårt
fikk for innsatsen, og vandrepokalen
i kofferten, reiste vi hjemover igjen
om kvelden, glade og fornøyde.
Turen var meget vellykket, og alt
hadde gått fint. Vi var også heldige
med været, det var litt mildt.

Arild Moslet
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Nils Vikene gjenvalgt som
formann

Døves Skytterlag holdt årsmøte
onsdag 27. november i Døvefore
ningens lokale i 1. etasje.

Formannen, Nils Vikene, ønsket
alle vel møtt og erklærte møtet for
lovlig satt.

Fremmøtet var godt og først ble
det servert kaffe og kaker.

Årsmeldingen ble foredratt av
sekretæren og av denne fremgikk det
at laget hadde hatt et meget godt år.

Det var i sesongens løp blitt av
holdt i alt 19 skytekonkurranser for
alle klasser.

I Nordisk mesterskap i Eskilstuna
tok Age bronsemedaljen og Anker
6. plass.

I pokalkampen mot København
på Amager skytebane vant vi vår
4. aksje i vandrepokalen som skal
vinnes 5 ganger. Oslo fikk 704 poeng
mot Københavns 679 poeng.

På 300 m ble Øyvind best med
251 p. og på 100 m seiret Erik med
139 poeng. Godt gjort av våre gutter!

Følgende skyttere har vunnet en
aksje i lagets pokaler:

Damepokalen : Annbjørg Ofstad.
Vårplaketten : Anders Haukeda

len.
Skytterpokalen : Øyvind Sigvart

sen.
Aftenpostens krus: Anker Gusfre.
Arbeiderbladets pokal: Anders

Haukedalen.
Høstpokalen : Kjell Larsen.
Jubileumskruset 1960: Anders

Haukedalen til odel og eie.
Som lagets representant til Oslo

Skytterlags ombudsmøte (årsmøte)
møtte Anders Haukedalen.

Festkomiteen, med Einar som
formann, sørget for at laget fikk to
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vellykkede fester og de skal ha
honnør og takk for godt arbeid.

Som legets representant til for
bundstinget i Bergen møtte Nils
Vikene. Det ble her vedtatt å av
holde årlige skytter-døvemesterska
per. Dog må det være deltakelse fra
minst to lag. Om det siste ble det
en del debatt og man ble enige om
å ta saken opp igjen på neste ting
som avholdes i Trondheim somme
ren 1965.

Ellers ble årsberetningen godkjent.
Regnskapene ble foredratt av kas

sereren og godkjent.
Under innkomne forslag ble det

vedtatt, i forbindelse med pokal
kampen mot København, å arran
gere internasjonalt skytterstevne og
å innby svenskene.

Valgene ble ledet av valgkomi
teens formann, Kjell Larsen og fikk
følgende utfall:

Formann: Nils Vikene (gj.v.)
Nestform.: Tore Christiansen

(gj.v.)
Kasserer: Erik Andresen (ny)
Sekretær: Anders Haukedalen

(gj.v.)
1. varamann: Øyvind Sigvartsen
2. varamann: Harald Angeltvedt
3. varamann: Annbjørg Ofstad

Revisorer: Olav Kristensen og
Arne Handberg

Festkomite: Formann: Øvind
Sigvartsen. - Medl.: Erik An
dresen og Karl G. Bjørnsen

Valgkomite: Kjell Larsen og Ha
rald Angeltvedt.

Referent tilTegn ogTale og Se Her:
Anders Haukedalen

Salg av ammunisjon: Age Peder
sen.

Til slutt takket formannen alle for
fremmøtet og hevet møtet.

Anders Haukedalen, ref.

Nytt fra NDI
Arbeidsutvalget har mottatt

melding om at Per Chr. Larsen har
satt døverek. både for junior og
senior ved Vika LF. og Tjalves
stevne 28/11964 i Luft med 3.02 m.

N.D.L er underettet av Døves
Sportsklubb, Oslo, om at klubben
har sett seg nødt til å utsette D.M på
ski til 7.-8. mars på grunn av snø
mangel.

Formannen har fått i oppdrag å
kjøpe en bruksting til en verdi av
inntil kr. 50.- som gavepremie som
blir satt opp ved årets ski-DM etter
søknad fra arrangementskomiteen
for DM på ski 1964.

Sveriges Dovas Idrottsorganisa
tion har sendt oss et eksemplar av
konkurransereglene for Nordisk
innendørsserie i høyde ult og lengde
ult som vil komme på trykk i år
boka 1962/63.

Sportsredaktør Geir Jensen med
deler at han skal flytte tilbake til
Trondheim etter sommerferien, og
tar med seg hele sportsredaksjonen.
Arbeidsutvalget har intet å be
merke til det.

Det foreligger ny poengtabell for
høyde uten tilløp, som er lavere enn
den gamle. Sportsred. opplyser at
det ble sagt på Norges Fri-idrettsfor
bunds kontor at det sto oss fritt
om vi ville bruke den gamle eller den
nye tabell til vår egen serie. Arbeids
utvalget foreslår at den nye tabell
gjelder fra 11110 1964.

På tinget i Bergen ble det vedtatt
å avholde årlige DM i skyting. NDI
har f.t. intet reglement for skyting.
Med henblikk på å utarbeide et for
slag til DM reglement, vil Sverige og
Danmark bli tilskrevet og spurt om
de vil. sende oss et eksemplar av
skyteprogram og reglement som
gjelder for deres DM.

NDI har ennå ikke mottatt inn
bydelsen til trelandskampen på ski
i ØrnskOldsvik 29/2-113.

Uttakningen av skiløperne skulle
foregå ved skiDM 15.-16/2, men da
dette er utsatt til 7.-8/3, og Oslo
guttene ikke har hatt anledning til
skitrening på 15runn av snømangel,
tilskrives DIL, Trondheim, med
anmodning om å sende 3 langrenns
løpere og en leder, Moslet, til Ørn
skoldsvik.

Landsserien 1963

Ved siste oversikt for Norges Fri
Idrettsforbunds lagsserier 1963,
hadde døvelagene følgende plasse·
ringer:

1. divisjon:
Vestlandsserien : Bergens-Døve

nr. 33 med 13.697 p. ~ 27 res. Ber
gens-Døve rykker ned i 2. divisjon
fra 11/10 1963.
2. divisjon:

Østlandsserien sør: Oslo-Døve nr.
8 med 14.280 p. - 25 res.

Trøndelagsserien : Trondheims-
Døve nr. 14 med 11.925 p. - 27 res.
3. divisjon:

Østlandsserien nord: Hamar-Døve
nr. 8 med 9.018 p. - 18 res. Hamar
Døve rykker opp i 2. divisjon fra
11/101963. - Gratulerer!



Grubernes Sprængstoffabriker A.S

Haakon den VII's gate 2

OSLO

Victoria Hotel
Hamar - Telefon 21126

SPISESAL - KONDITORI
Friluftsrestaurant - Selskapslokaler

Svea
FORSIKRING

Karl Johansgt. 6 - O S L O

Støkkens Bokhandel A.s
Norske og utenlandske fagbøker og hånd
bøker

SPESIALIST I KARTER
Strandgt. 13 - HAMAR - Telefon 23021

~ Helmer Staubo & Co.

\~ OSLO

AJS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

Sandnes

Aktiese/ska.pet Alpha, Moss
Passasjer- og Bilfergene Bastø l, Il. Ill, IV
Moss-Horten
Godsrute Moss-Oslo og mellomsteder

A / s Bryns Patentkontor
Harald Bryn

Etterfølger av Alfred J. Bryn. Etabl. 1877

Per Aubert - A. T. Deinboll - Jacob Larsen
Kjell Gulbrandsen - Gunnar Lilletvedt

Knud-Henry Lund

Medlemmer av Norske Patentingeniørers Forening

Patenter· Varemerker· Mønstre
Tostrupgården, Karl Johansgt. 25, Oslo

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

A. & R. Ødeby
HERREEKVIPERING

LILLESTRØM

Kværnø Skomagasin A.s

TRONDHEIM

VULKANISERINGSVERKSTEDET

Bildekk
Alf E. Evensen
HØNEFOSS· Telefon 1108
Lager av ny og brukt bilgummi
Banepålegging

Sørbye & Skattum
POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTRI

OSLO



Magnus Larsen Å_S
Etablert 1890

TØNSBERG
Manufaktur· Utstyr

Sev. Dah"s Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

Leverer til medlemmer i de 7 Østlands-fylkene:
Kraftfor, handelsgjødsel, såvarer, reservedeler m. v. av beste
sort til rimeligste pris.

Hovedkontor: Shellgården. Pilestredet 33 - OSLO
Bøndernes egen forretning

For Iyd-, varme· og kuldeisolasjon

Våre produkter føres av de fleste av
landets bygn ingsarti kkelforretn inger

ELEKTROKEMISK AlS
Stei nuIIfabri kken
Karl johansgt. 39 - Telefon 3311 80

A.S THOR DAHL

SKIPSHANDEL

SANDEFJORD

Gustaf Aspelin A.s
STAL, JERN, BYGGEVARER
og ANLEGGSMASKINER

TRONDHEIM
Postboks 553 - Telefon 30546

Petter Endresen Eftf. AJs
Drammensveien 126

OSLO

A.s Framnæs Mek. Værksted
Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse: «Verkstedet»

SANDEFJORD

Døves Trykkeri A.s, Bergen


