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$ CJmmanUQL ,
$ DM "ant i ti""" _Ire. denne ti"" ,

$
da jorden selv, av mennesker forødt, ,
drakk himlens budskap inn - i den sublime
og stille stund da Gud-i-oss blev født.

~ Og mangt er siden sunket hen i mulmet. ~
, Mot himlen ser nu ingen konger mer, ,

~ og ingen hyrder ser en stjerne ulme ~
, mens engler synger at et under skjer. ,

i Men aldri sletter tiden ut det store i
, som siden da består mysteriøst, ,

~ og i ditt eget indre fødes Ordet, ~

~ som denne natt i krybben blev forløst. ,

$ Ja, Gud er i oss! Ikke i de fjerne ,
_ og grenseløse verdners avgrunns-gys,

og ikke mer i flamme, storm og stjerne,$ og iklre "'" i d'øm""", ,kum"ng'·ly,_ $
$

Her er han - nu! Hver dag som glir forbi oss $
som grå, bekymret hverdag, tar vi del
i kjærlighets-mysteriet: Gud-i-oss. ,

$
Alt ondt er makt-løst. Evig er vår sjel. $

Wladimir Solovjeff
(1853-1900)i vi Andre Bjerke. ~

~ ~

$ $
*~~~ ***~,~ ~I/.<$.*
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~ Vi ønsker bladets lesere en riktig ~
* god jul ~

_ og et godt nytt år! ~

_ Norske Døves Landsforbund _
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Han var eslet til å bli skomaker,
men skrev sitt navn i stjernene.

Blek og merket av mange våke
netter, sitter Olaf Hassel her og sam
taler med nesten lydløse ord. Mager
og spenstig er han - langt på vei mot
de sytti. Viljestyrken er i behold,
selv om krefter er tappet i årenes
strev. Flid og indre styrke har brakt
ham fram. Og ikke bare fram - han
har løftet sinnet ut av hverdagen og
sprengt grensene til det uendelige.

Født avsides i øvre Sandsvær ved
Kongsberg, ventet det ham ingen
lykkelig skjebne. Moren sa at han
mistet hørselen da han var ett år
gammel, selv mener Olaf Hassel at
han ble født døv. Dette var i en
tid da barn som ikke kunne høre,
også ble ansett for å være stumme.
Olaf Hassel ble i tidens fylde sendt
på spesialskole, for å få et grunnlag
til kunne karre seg gjennom livet.
Han ble opplært til en slags kombi
nert skomaker og gårdsarbeider.

Gløgg var gutten, der han gikk
omkring i sin tause verden - full av
tanker.

Tilfeldigvis tok han en dag til å
lese i en bok hans eldre og hørende
bror hadde med hjem fra landsbruks
skolen. Han leste om værets inn
flytelse på jordbruket. Slik fattet
Olaf Hassel interesse for meteorologi.
Veien er ikke lang fra den fjærlette
cirrus-sky og ut i det helt store intet,
når fantasien våkner. Han drev om
kring på de støvete landeveier i
Sandsvær gjennom mørke høstkvel
der. Døveskolen kom sent i gang
dette krigens år 1914, og alt var
elendighet. Over bygden hvelvet der
seg et blinkende eventyrland. Plut
selig satt et stjerneskudd i sinnet.

Godtfolk rystet sine kloke hoder.
Det var da galt nok som det var,
med «den døvstumme».

Sine første astronomiske studier
gjorde Olaf Hassel i «Almanakken».
På dette kunnskapsgrunnlag leste
han alt han fant om astronomi, og
han la på seg viten for hver dag.
Tungt var det for en som ikke bare
måtte arbeide på egen hånd, men
også var lukket inne i seg selv. En
slektning overlot ham en kikkert.
Den bygde han om med hjelp av tre
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rør, slik at kikkerten ble nesten 2 m
lang og habil til stjernebruk.

Arene gikk - Olaf Hassel famlet
seg videre ut fra Melkeveien.

I almanakken får han se at pro
fessor Carl Størmer søker en assi
stent til nordlys-observasjoner. Kan
didater må ha adgang til telefon.

Olaf Hassel skriver likevel til pro
fessoren, og får et elskverdig brev
tilbake. Men dessverre ...

Trass i dette avslaget, setter Olaf
Hassel på egen hånd i gang med
nordlys-observasjoner. Da han har
samlet en del stoff, sender han det
til professor Størmer.

Blinkskudd!
Professoren kan ikke skjule sin

begeistring over arbeidet. Hvilken
nøyaktighet, hvilken kvalitet!

Slik fikk den døve Olaf Hassel
foten innenfor vitenskapen, selvlært
- totalt. Han kom i kontakt med
astronomen Sigurd Einbu, ble an
befalt til et astronomisk selskap og
fikk adgang til lesestoff. Solen steg!

Gjennom tyve- og tredve-årene
livberget Olaf Hassel seg som best
han kunne, alt mens han kikket og
observerte. Han var Størmers assi-

stent fra 1919 til 1956, men hadde
lønn bare de siste 26 årene.

Det var en slitsom tid, med små
arbeid hjemme i øvre Sandsvær om
dagen og arbeid om natten. Han har
vondt for å glemme en strålende
nordlys-natt, da termometeret viste
minus 33 grader.

Olaf Hassel smiler da han forteller
om en annen natt. Han hadde leid
seg inn på et småbruk ved Hokksund
for å fotografere nordlys. Kaldt som
det ble ut på seinkvelden, travet han
fram og tilbake for å holde varmen.
To karer fra bygden fant denne opp
førselen mystisk, der de på avstand
så den lange skikkelsen småspringe
avgårde. Og da han ikke svarte på
deres truende tilrop, rente de til
lensmannen.

Men verdensrommet byr ikke bare
på trivialiteter. Den 14. april 1937
brakk Hassel armen. Hva annet
skulle han ta seg til enn å ligge
hjemme bak kikkerten? En natt får
han gjennom et skygløtt se et frem
medlegeme på hvelvet. Avgårde i
fullt firsprang til Hokksund, han
måtte vekke opp telefondamen og få
varslet professor Svein Rosseland,



Under besøket i Bergen som deltaker på den nordiske døvekongressen, fikk Olaf Hassel også se planetariet på Sjøkrigs
skolen. Det er fenrik Einar Ebbesen som demonstrerer planetariet for Hassel (t. h.).

som også lå og sov. Nei, professoren
hadde ikke hørt gjete denne kome
ten. Han varslet «stjernesentralen» i
København, der en søvnig telefon
stemme sa at dette måtte være galt.
Men nei, neste dag ble kometen ob
servert på grunnlag av Hassels ob
servasjon. Oppdageren iSandsvær
vant seg en spore.

I 1941 fikk Olaf Hassel ansettelse
ved Meteorologisk Institutt, der han
nå er meteorolog-fullmektig ved kli
ma-avdelingen. Oslo ga muligheter
til nær kontakt med fagfeller. Øko
nomien ble bedre og han kunne rå
seg til flere og finere stjernekikkerter.

Olaf Hassel hadde betalt sin billett
til Oslo med år av helse-slit, med en
innsats langt ut over det normale
på alle felt. Han har en vilje så sterk
at den er mer enn det - den er en
vilje til det gode. Kommet til Oslo
fikk han anledning til aktivt å hjelpe
andre innenfor døvesamfunnet. Den
anledningen har han benyttet i rikt
monn. Sin største innsats har han
gjort på de små sideveier - innenfor
organisasjonslivet er det særlig me
nighetsarbeidet som har fanget
interessen.

Hassel ville at andre døve skulle
få del i hans glede av universet.
Flere stjernekikkerter har han forært
til døve-institusjoner og en kikkert
har han hatt på omgang til døve

rundt omkring i landet. Nå speku
lerer han på å gi en kikkert til Døves
Aldershjem i Bergen.

Selv har Hassel levd sparsomme
lig, og hatt mest lønn i sin glede. I
tilgift har han opplevd det som alle
astronomer håper på, men få blir
forundt - det største av alt.

Dette skjer den 9. mars i 1960. Fru
Hassel pleide å vekke sin mann
klokken 5.20 hver dag, men denne
morgenstund vekker hun ham klok
ken 5.13. Så har han syv minutter
tilovers, og hva skal de benyttes
til? Naturligvis en tur på loftet og
en kikk på stjernene. Det er i siste
øyeblikk, dagen er ved å sive inn.

Hassel stiller kikkerten inn på et
stjernebilde han kjenner godt, og
han legger øyet til.

Og så. - I den svinnende natt får
han se en ny stjerne bli tent på him
melhvelvet. Den er glitrende vakker,
innfattet i en ring skinnende som gull.

Stjernen som ligger ti tusen lysår
borte og midt mellom to stjernebil
der, fikk navnet «Hassel Nova». Skik
ken er den at nye stjerner blir kalt
opp etter finneren. Det tør være mer
enn en tilfeldighet. at. Olaf Hassel,
med den døves vel utviklete iakt.
takeIsesevne, oppdaget novaen den
9. mars 1960. Konkurransen er skarp
fra alle dem som med super-utstyr
overvåker verdensrommet.

Lykkønskingst.elegrammer strøm
met inn t.il meteorologfullmekt.igen
fra kolleger i ut.land og fra døvefore
ninger i innland. Universitet.et hed
ret. ham med Nansen-diplomet og en
belønning på 2500 kroner - bare tre
nordmenn har tidligere oppdaget
novaer - og fra USA kom en me
dalje som tidligere er gitt t.il bare t.re
ikke-amerikanere.

Selv i våre dager med satellitter og
astronauter, er en ny og ekte stjerne
en sensasjon.

Stjernehimmelen har som en dra
gende makt over meg, sier Hassel.

- Har De lyst til å reise dit ut?
Han ryster et avgjort nei med

hodet.
- Hvorfor ikke?
- «Deilig er jorden». - Med minus

273 grader er verdensrommet for
kaldt til meg.

- Tror De der er liv noe sted ute
i universet?

- Jeg tror ikke der er liv mange
steder, iallfall. Det. er litt urimelig
at bare jorden skal ha liv.

- Kommer De aldri i konflikt mel
lom Deres tro og Deres viten?

- Gud er usynlig, men det er han
som styrer himmel og jord.

Olaf Hassel kjenner mer enn fir
mamentet, han vet noe vesentlig om
det traurige liv på jorden. Med sitt
eget sinn har han opplevd den kon-
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15 foreninger savnes

Innsamlingen til
portrett av landsforbundets stifter

Nå er det ikke så lenge igjen før
dette året løper ut, og komiteen vil
atter appellere til foreningene om å
sette farten opp. Alle bør være med
i fellesskap å yte bidrag til ære for
vårt landsforbund og for å hedre
stifteren Johannes Berges minne.

Hilsen fra komiteen,
Trygve .veddeng Helmer Moe
Adr.: Eirik Jarlsgt. 2,
Trondheim.

taktløshet, som så mange pop-psyk
lister utbrer seg om nå til dags. Det
har vært tvingende nødvendig for
ham å løfte seg ut av den grå hver
dag, som skulle vært fylt av slitte
sko. Han har maktet å slå en bue fra
sin egen tause verden ut i stjerne
himmelens store stillhet. Der har
han funnet seg selv.

Hvilke tanker gjør han seg når
han sitter og stirrer ut i den tyste
uendelighet?

- Det er som hellige øyeblikk, sier
Hassel.

Sveip.
(Bergens Tidende.)

ot.ienla~gk

humot.

Komiteen vil hermed få henlede
døveforeningenes oppmerksomhet på
at innen dette års utgang må komi
teen legge fram for forbundet av
sluttet regnskap for de innkomne
bidrag til anskaffelse av portrett av
forbundets stifter, Johannes Berge.

På landsmøtet 1964 i Oslo, ble det
som kjent enighet om at forbundets
tilsluttede foreninger støtter penge
innsamlingen og at portrettet av
stifteren er ment som gave til lands
forbundet i anledning dets 50 års
jubileum 1968.

Tross flere purringer er det hittil
bare mottatt bidrag fra følgende
foreninger:

Bergen Døveforening
Døves Forening, Tr.h.
Drammens Døvef. . ..
Fra en privatperson .

Tilsammen

kr. 200.00
» 69.00
» 65.00
» 10.00

kr. 344.00

Døve barns venner,
god støtteforening i Stavanger

I Orienten har menneskene··en
megetjin humor. De har ofte vanske
lig for å le av våre temmelig grove
vitser. Her er en ekte orientalsk vits:

Ali Pascha var en fyrste. Fuat
Pascha var fyrste i nabolandet, og
de var alltid fiender, de hadde gjen
sidig ingen interesse av å se hver
andre. Trass i dette var de som ellers
i Orienten alltid høflige mot hver
andre.

Ali Pascha ville foreta en større
reise til øya Kypros. Fuat Pascha
visste det, og han sa derfor til Ali:
({Eslene på Kypros er verdensberømt.
Jeg vil være meget takknemlig om
du ved tilbakekomsten vil ha med et
esel til meg.»

Ali Pascha ergret seg. Aldri ville
han ta med seg et esel fra Kypros.
Men hvis han kom tilbake uten esel,
ville sikkert Fuat gjøre narr av ham
og si: «Der er eselet - du er det selv,
Ali». - Denne spott ville Ali unngå.

Etter sin hjemkomst fra Kypros
gikk Ali til Fuat Pascha og sa:
«Kjære Fuat, jeg glemte fullstendig
at du ville ha et esel. - Nå først hus
ker 'jeg det, fordi jeg ser deg. Unn
skyld - tilgi meg!»

Ali Pascha var glad. Nå hadde
han forhindret spotten. Nå kom Fuat
Pascha til å ergre seg og tenke: «Ser
jeg ut som et esel, når Ali ved synet
av meg husker på eselet?»

Men det sa Fuat Pascha ikke høyt.
Fuat Pascha sa til Ali Pascha: «Nei!
Du behøver ikke unnskylde deg. Du
er kommet selv. Det greier seg!»
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«Døve barns venner har sin årlige
utlodning med kaffefest i Døves Hus
mandag 8. november.» Denne annon
sen sto i Stavanger Aftenblad, og
den fikk meg til å bli nysgjerrig.
Dette var noe nytt for meg, så jeg
troppet opp i Døves Hus, til fastsatt
tid.

Jeg spurte etter formannen, fru
Pedersen, om jeg kunne få et inter
vju med henne.

- Kan De fortelle meg litt om
denne foreningen?

- Ja, denne foreningen står helt
fritt, og er ikke tilsluttet noen orga
nisasjon. Vi arbeider kun på eget
initiativ, og gjør dette bare for å
hjelpe.

- På hvilken måte hjelper dere
døve barn?

- Vi støtter og hjelper barnehagen
for døve barn, og Hybelhuset for
døve og hørende. - I julen sender vi
gaver til barna på Andebu, og i
påsken sender vi penger. Skolen for
døve piker i Stavanger får også en
liten pengegave, som deles på ele
vene. - Gamlehjemmet for døve får
hver jul blomster fra oss.

Etter denne praten tok jeg meg en
tur rundt og kjøpte lodder på alle de
pene ting de hadde.

Et ektepar fra Frelsesarmeen had
de så en kort andakt. Der ble servert
deilig kaffe og kaker. Åresalget ga
dem nok også en god inntekt. Ut
lodningen gikk raskt og planmessig.

L.R.

Iran har 20 mill. innbyggere og
er omtrent femten ganger så stort
som Øst-Tyskland. I dette store
landet har man bare to barneskoler
for døve. I Teheran bygger man nå
en yrkesskole for døve, hvor det først
og fremst skal utdannes døve frisører.

Etter folketallet trenger Iran an
takelig 20 barneskoler til for døve,
men de bygger altså en yrkesskole
først.
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ville en katt eller en hund som aldri
hadde hørt et mjau eller gjøing dog
frambringe alle de for arten naturlige
lyder. En fugl ville synge, men ville
ikke oppnå fulltonende sang før den
hadde hørt andre fugler.

Noen ører er sykelig tilbøyelige
for støyskade. Der var et tilfelle med
en soldat som ble innskrevet i hæren
som «A 1», men etter å ha avfyrt 25
runder på skytebanen, ble han per
mittert som permanent tungthørt.

La oss se litt på de forsøk som
gjennom tidene er gjort for å lindre
døvhetens svøpe:

I år 1159 framholdt en vismann
ved navn Hilgegarde fra Binfen at
døvhet kunne kureres ved å skjære
øret aven løve og holde det mot det
døve øret. Kanskje ble vismannens
anseelse reddet ved løvenes uvilje til
å samarbeide.

Et århundre senere erklærte en
annen vismann at døvhet kunne ku
reres ved en mikstur laget av snø
musens hjerte og løvens hjerne. Hvis
Deres apoteker beklager at han for
tiden er utsolgt for dette, så ta det
ikke så tungt - vaselin eller gulv
politur ville være like effektivt.

Selv avdøde dr. Crippen påsto å
kunne kurere døvhet med en øre-

Larvik:

"-----------

ledes lydløse bølger som vibrerer
våre trommehinner blir til tanker.
Hørselens mange mirakler er bare
noen få sammenliknet med de tu
sener av mirakler i vårt legeme, og
jeg kan bare føle ærefrykt for det
mektige intellekt som har unnfanget
dem; de kan ikke alle være tilfeldig
heter. Hvis trommehinnene var
tykkere, med et brevpapirs tykkelse,
da ville vi alle ha dårligere hørsel,
for da ville ikke hinnen vibrere som
den skal under det atmosfæriske
trykk vi lever i. Var den tykkere,
med tillegg av flere papirlag, da ville
vi alle være døve.

J eg vil nå gi en framstilling som
De kanskje vil være dypt uenig i.
De mennesker som arbeider blant
blinde og døve, framholder at døv
het er så langt den verste lidelse.
Skal man sammenlikne, må man
naturligvis sammenlikne stokk-døv
het med stokk-blindhet osv. Blind
het er et større fysisk handikap,
men døvheten er i større grad øde
leggende for menneskelig lykke - og
etter å ha lidd av blindhet som gutt,
er jeg ikke uenig i dette.

Døvhet resulterer i dyptgående
psykologiske forandringer i person
ligheten. Den døve kan bli vanske
lig, mistenksom, skamme seg over
seg selv, fryktsom (skjønt hans
fryktsomhet kan være maskert som
aggressivitet). Han kan føle seg full
stendig uten kontakt og uten har
moni med sine kamerater, og i den
tro at enhver anser ham som «anner
ledes».

Den blinde føler at enhver er hans
venn. Han får all sympati. Den døve
får liten eller ingen. Noen døve fore
trekker å være sosiale eremitter
framfor å blottstille seg til forlegen
het. Andre, hvis sosiale instinkt er
for sterkt, blir altfor snakkesalige.
Dette er fordi de - mens de taler 
ikke behøver å anstrenge seg med å
lytte. I det øyeblikk de slutter av,
er de på den tapende side.

Den som er født døv, er i sannhet
i en forferdende situasjon, for da han
aldri har hørt tale, kan han ikke
artikulere. Å være døvfødt vil si å
forbli uten normal tale, skjønt mo
derne undervisningsmetoder gjør
meget for å lindre dette. Merkelig nok

Artikkelens forfatter, som er for
handler av høreapparater, har også
en fin humoristisk sans. Hans an
nonser i Syd-øst-Englands aviser
inneholder merkelige ting om hørsel
tap og høreapparater og har brakt
ham mange venner og kunder. Vi
hitsetter artikkelen fra vår engelske
kollega «Hearing».

Jeg er utdannet audiolog, og jeg
er tunghørt på det ene øret. Det
andre øret er så dårlig at jeg trygt
kan sove på min «gode» side, sikker
på at bare min kone vil høre vekker
uret og telefon-ringingen. Jeg har
også gjennomlevd total blindhet, idet
jeg har hatt 2 operasjoner for grå
stær og arr på hornhinnen - i alt
6 øyeoperasjoner og 1 øreoperasjon.

Det er bare få mennesker som har
klart for seg at den døves verden
alltid er fullstendig taus. Det kan
være drønnet fra den kraftigste ka
non, eller den svakeste hvisking om
<<for en hurpe hun likner i den håp
løse hatten» - der er ingen lyd å høre
før øret gir den liv.

Vi har vennet oss til tanken at de
trådløse bølger er tause inntil de blir
oppfanget og meddelt gjennom radio.
Slik er det også med lydbølger. Kas
ter vi en stein ned i en dam, spres
ringer i alle retninger. Likedan: Når
vår stemme forstyrrer atmosfæren,
går lydbølger ca. 400 m pr. sekund
i alle retninger og vibrerer våre
trommehinner; lager på den måten
lyd inni våre hoder.

Når trommehinnen vibrerer, be
veges det lille ben som heter ham
meren, som så slår på et annet ben,
ambolten. Ambolten beveger igjen
stigbøylen. Fine små muskler og
sener kontrollerer bevegelsene. Det
utvikles en væske som gir elektriske
impulser, som igjen via 60.000 nerve
tråder forbinder ørene med hjernen.

Alt dette opptar inne i hodet en
plass av størrelse som en sukkerbit.
Og når jeg så nevner at den sterkeste
utholdelige støyer en billion ganger
sterkere enn den svakeste hvisking
vi kan oppfatte, vil man få en anelse
om dette lille organets enorme spil
lerom.

Et mirakel, som er utenfor vår
menneskelige fatte-evne, er hvor-
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SISTE OM LOTTERIET

Pr. denne dato manglet ennå opp
gjør for 105.660 lodd. Trekningen
foretas 16. desember. De fleste fore
ningene regner med utsolgt til trek
ningen.

telefonen og hører radio uten vanske
ligheter.

Familiens lege sier: «Jf'g har kjent
fru Keeley i mange år, og kan bare
si at guttene oppnådde et resultat
som vi aldri ville klart ved legebe
handling.

18.800
8.500
6.813
2.800
2.200
1.500
2.427

554.340

13. Haugesund .
14. Helgeland .
15. Tromsø .
16. Narvik .
17. Harstad .
18. Salten .
19. Lotterikontoret

BEMERKNING:
Ovenstående mirakelmelding, som

er hentet fra ukebladet «Hjemmet»
nr. 37, er ikke bare utrolig, men også
helt usannsynlig.

Vi lover kr. 10.- til den første som
kan fortelle oss hvorfor vi tror at
historien er loddrett løgn (eller i beste
fall en kolossal overdrivelse).

Tegn og Tale's redaksjon.

Stillingen pr. 8. desember

Oppgjør mottatt
1. Bergen. . . . . . . . . . . .. .. 80.250
2. Oslo. . . . . . . . . . . . . . . .. 67.800
3. Stavanger. . . . . . . . . . .. 62.300
4. Vestfold 57.250
5. Innherred . . . . . . . . . . .. 41.200
6. Skien-Telemark 37.700
7. Trondheim. . . . . . . . . .. 34.600
8. Drammen . . . . . . . . . . .. 32.500
9. Hamar. . . . . . . . . . . . . .. 28.550

10. Møre og Romsdal. . . . .. 27.100
11. Kristiansand 21.550
12. Østfold. . . . . . . . . . . . . .. 20.500

seg ti I
talens
bruk

Døvstum kvinne i London
helbredet ved å bli kilt

Hun lo

Årets SKRØNE

i ukebladet "Hjemmet.. :

Bedre sent enn aldri: Den 66 år
gamle fru Ada Keeley kan plutselig
både snakke og høre, til tross for at
hun har vært døvstum hele livet.

Fru Keeley begynte å le - og i
samme øyeblikk skjedde underet.
Men det hadde aldri skjedd hvis
ikke Nellie Sims hadde adoptert
henne i familien sin som «bestemor».
De to guttene hennes var meget
glade i den eldre damen, og en dag
fant de ut at de måtte gjøre noe ved
handikapet hennes.

De begynte å kile henne, og til slutt
var hun så fra seg av latter at hun
ropte «hjelp».

Dermed hadde hun brutt 64 års
taushet. Like etter kunne hun plutse
lig høre også, og nå snakker hun i

salve, som han solgte for en klinikk
i Kingsway, London. Jeg håper den
var mindre dødelig enn det brygget
han laget sammen for sin kone.

De første hørerør var ku- og buk
kehorn, passende uthulet. Jeg har
sett akustiske stoler, kano-formet
i toppen for å fange inn lyd mot
ørene. Der var også stoler med trom
petformede arm-lener med rør fra
trompetene til øret. En konge i
Portugal hadde en trone med armer
som brølende løver, hvor løvens
munn ved et rør sto i forbindelse
med hans ører. De knelende hoffolk
skulle da tale inn i løvens munn.

Paracusis er en merkelig form for
døvhet, hvor personen hører bra i
støyende omgivelser, og dårlig når
alt er stille. Der er en fortelling fra
middelalderen om en døv konge som
ansatte en trommeslager som skulle
tromme slik at han kunne høre sin
elskede unge bruds bløte, yndige
stemme. Uheldigvis forteller histo
rien intet om kongen senere i sitt
ekteskapelige liv lot trommeslageren
grusomt henrette - eller bare betalte
ham for å holde seg vekk.

Beethoven ble stokk døv i den
senere del av sitt liv, men fant ut
at han kunne høre sin egen musikk
ved å holde en kniv mellom tennene
og støtte den annen ende mot pia
noet - en drastisk form for benled
ning.

Til slutt oppfant Alexander Gra
ham Bell det første elektriske høre
apparat. Der var ikke så stor hjelp
i det, men som resultat av sine un
dersøkelser oppfant han også tele
fonen. Så var det en som fant opp et
transportabelt høreapparat som vei
de bare 8 kg. Uten tvil ble det av
annonsørene betegnet som et mi
rakel.

Kanskje kan anekdotene om våre
forfedres lidelser gjøre oss litt mere
tålmodige hvis vårt høreapparat ikke
skaffer oss perfekt hørsel: Vi er jo
i dag blitt så blasert med hensyn til
mirakler at vi raser når batteriet er
utbrent.

Som fritt undervisningsfag ved
døveskolene i Sovjet innføres nå
maskinskriving. Man har gjort me
get gode erfaringer med dette faget,
fordi maskinskriving hjelper til å
utvikle og forbedre språket.

Mas kin skriv ing

forbedrer språket
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SOM EN RØD KLUT • • •

«A ta tegnspråket fra den døve,
er som å binde vingene på en lerke»

Tegnspråket virker på mange dø
vepedagoger som en rød klut. Og
likevel kan de voksne døve stadig
bare gjenta: La oss få et vakkert
tegnspråk!

Her kommer det 9. og 10. skoleår
inn som bestilt. Etter 8 skoleår har
det vært nok av forbud. I de res
terende 2 skoleår bør undervisningen
bli lettet for at det skal bli større
resultat av den. Den besværlige
munnavIesingen blir lettet ved for
klarende tegn, undervisningen går
mer flytende, elevens interesse blir
livligere. Det er den ene side av
saken.

På den annen side vil eleven etter
skoletidens slutt ikke stå helt hjelpe
løs overfor sine skjebnefeller, men
derimot forstående og medfølende.
I skolen blir de jo forberedt på dette
fellesskapet. Vårt tegnspråk blir ofte
betegnet som heslig og vilt. Ikke å
undres over, det er jo vokst fram
nokså vilt. Hvis man vil foredle
tegnspråket, må man ta fatt på det
i skolen. Det framholdes alltid for oss
at tegnspråket er til liten hjelp for
den døve, fordi han med det ikke kan
gjøre seg forstått overfor overord
nede og sine hørende omgivelser.
Derfor er det viktigere at han lærer

i Bergen Døveforening
31. desember kl. 19.00.

Varm mat, kaffe og kaker

Alle tiders underholdning
Sketsjer
Leik, konkurranser, osv.

Dans, dans til bena sier stopp.

Først og fremst skal det være
en aften hvor både unge og
eldre kan komme sammen, si
takk for det gamle og ønske
det nye året velkommen.
Utenbys døve kan melde seg
til Toralf Ringsø, S. Skogvei
125 b, Bergen.

Arr. Ungdomsklubben.
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å bruke talespråket riktig. Men slike
argumenter overbeviser ikke, for den
døve vet selv at han bare ved skrift
og talespråket kan meddele seg til
sine omgivelser, og det gjør han jo
også. Men hans egentlige hjem er
døveforeningen eller samværet med
sine skjebnefeller. Og her er tegn
språket like viktig for ham som tale
språket.

Fra vår skoletid vet vi at ikke alle
døvelærere er like. Hos mange falt
munnavlesningen oss bittert. van
skelig, det var en tortur. Andre kunne
man følge uten besvær. Hvor ofte
ønsket vi oss ikke en lærer som hadde
såpass selvkritikk at han supplerte
sine utilstrekkelige munnbevegelser
med forklarende tegn! Han kunne
det jo, men ville ikke, for at vi
skulle «lære bedre». Det var ingen
lærdom, men plageri.

Amerikas mest kjente døvelærer,
Thomas H. Gallaudet, hvem Gallau
det College i Washington er oppkalt
etter, sa en gang:

- <tÅ ta tegnspråket fra· den døve,
er det samme som å binde vingene
på en lerke. Da den døve er et øye
menneske, må man la ham bruke
tegn som hjelp til å gjøre seg forstått,
og man må bruke tegn til ham, slik
at han kan ta imot den åndelige
næring - gjennom de sansemidler
han har i behold - og dermed mu
liggjøre en rikere åndelig utvikling
hos ham. Med ord taler man til
forstanden, men med tegn taler man
til hjertet.»

La oss derfor også gi tegnspråket
plass i døveundervisningen når vi
har oppnådd ytterligere 2 år sko
legang. Det kommer ikke til å for
styrre eller hemme undervisningen,
slik det alltid påstås - men derimot
være nyttig for de døves åndelige
utvikling og deres forberedelse
til livet og yrket.

Utdrag aven artikkel i Deutsche
Gehiirlosen-Zeitung.

Bemerkning:
Spørsmålet er om ikke tegnsprå

ket har aller størst betydning for de
døve småbarna, slik at de kan få et

bedre startgrunnlag. Forslaget om
først å ta i bruk tegn i 9. og 10. klasse
virker temmelig meningsløst. Når
barna er blitt så store, burde de
være blitt såpass flinke til å lese på
munnen at tegn skulle være mindre
nødvendig enn på noe annet tids
punkt i deres liv, ikke minst fordi
det er lettest å avlese døvelærere
(som en er vant med, og som kjenner
elevenes ordforråd etc.). Dessuten:
Skulle evt. døvelærerne bruke det
«heslige og ville» tegnspråket barna
har lært seg - eller skal de bruke de
to årene til å reparere det dårlige
tegnspråket og lære barna et nytt
og vakkert? Det blir sannelig knapp
tid med 2 år bare til det, og det er
vel meningen at barna skal lære noe
annet også.

Nei, tegn bør først og fremst bru
kes i barnehagene og i småskolen!

Red.

*
Et regiment
døve soldater' , ,

I den annen verdenskrig var de
tyske armeer trengt dypt inn i Sov
jet. Således var f. eks. millionbyen
Leningrad ved østersjøen sterkt
truet av fienden, som allerede var
innen synsvidde fra byen. Russerne
måtte bruke alle sine stridskrefter
for å stoppe tyskerne. I denne tid
ble også de døve stilt under våpen,
det ble til og med opprettet et spe
sielt døve-regiment. De døve sol
dater var meget gode skyttere, og
mange ga sitt liv for sitt truede
fedreland.

Også i dag deltar døve menn regel
messig i de militære skyteøvelser.

På andre områder yter døve fa
brikkarbeidere sin store innsats
landets økonomiske beredskap.



Dynamo Stadion.

fJnntzlfkk 6za

~n S"ol~t-Zi!iS~ i nlfttJzs/'i!lfJ~n

Finnair's Metropolitan borer seg
gjennom snøtykken over Sjoskog,
stiger til 4 800 m i strålende sol
skinn, styrer over Finskebukten og
Narva mot øst og lander etter 3 timer
på Sjeremitjevo, Moskvas internasjo
nale flyplass. Døren slåes opp, en
vindråse strør flyvertinnens unif{)rm
med snø, og inn kommer et par for
nuftig påpelsede russiske passkon
trollører, gjør honnør og skysser oss
forbi Aeroflots parkerte Iljushinplan
og Air Indias kjempefly gjennom en
myrdende snøkulde til tollkontrollen.
Man velsigner sine ørelapper og
sender Napoleon en medlidende
tanke. - For å greie dette klimaet
burde man ha flerårig trening som
torgkone.

I Leningrad i 1961 tok passkon
trollen 2 timer, her gikk toll- og
passundersøkelsen på litt mere enn
2 minutter. Nærmere 1 time tok
reisen fra flyplassen i en Volga-bil
med små kikk-hull forut gjennom
krystallfrosten på vinduene, tutende
snøbyger over den ødslige lande
vegen, senere trolleybusser, gater
med 4 kjørebaner, lastebiler fylt
med nyttårsgraner, menneskemas
ser, Kremls røde stjerner og Hotel
Metropols vidunderlige varme.

Russisk gjestfrihet er velkjent og
overtreffer all fantasi. Hvert In
tourist-hotell har eget servicebyrå,
som helt ofrer seg for å betjene uten
landske turister. - Vil De ha billet
ter til Bolsjoi? - Utsolgt overalt,
men vi ordner det. Taxi? Naturligvis.
Selv om man ønsker den først etter
flere timer, kan det ordnes. Andre

billetter? Alt greies opp med. Vester
lendinger, vant med å måtte stole
på seg selv, blir lett omtumlet.
Kvelden før hjemreisen kom jeg sent
hjem, i servicebyrået brant en ensom
lampe, og en mørk pike satt der
ennå, lenge etter stengetid - for å
vente på meg og forvisse seg om at
min returbillettvar iorden. Litt brydd
forklarte jeg at jeg visste at alt var
OK. - Det hadde ingen betydning,
hun måtte kontrollere det; utlen
dinger skal tas hånd om som skjørt
glass eller spebarn, servicen skal
være på topp. Erfaringen er fasci
nerende - man vil forberede alle
Moskva-reisende på fra begynnelsen
av å innrette seg som pasjaer med
en utrettelig tjenerstab.

Moskva i dagene før nyttårsaften
var en heksegryte av stadig økende
menneskemasser, i varehusene, i
tunnelbanen og på bussene, eller i
køen til Lenin-mausoleet. Nyttårs
granene hadde strykende avsetning,
og små miniatyrgraner i plastik
oppnådde storsalg. Granpynt i plast,
ballonger og glitter samlet like lange
køer som bokutsalgene nede i fot
gjengertunnellene eller glasskioskene
i snøyret på torvene.

I Velohevskij Sobor, den første
fungerende kirke blant Moskvas ca.
40 åpne gresk-ortodokse templer,
besto menigheten hovedsakelig av
gamle. Vokslys og kalendere for det
nye kirkeåret hadde strykende av
setning.

Guiden vår var saklig korrekt og
resignert overseende når vi foretrakk
å spørre etter surkål- og agurkprisene

på torget i stedet for å se den per
manente gigantiske nasjonale fram
skrittsutstillingen. Bolsjoi-teatrets
«Gisela» og Lille Teatrets «Ivanov» ga
inntrykket av perfekt kunst, tek
nikk og en kolossal entusiasme i form
av dacapo-numre, tramping og vold
somme bravorop for åpen scene.
Vestlige diplomater trivdes bra sam
men med hverdagskledde arbeidere
eller piker i langbukse og jumper i
første parkett. Ved buffeten var det
kø ved te-disken, mens gale utlen
dinger satset 1 rubel på et glass
champagne.

Russisk mat er velkjent også i
Skandinavia. Borstsjen og kålsuppen
smakte deilig, og teen med sitron i
glass var en nytelse. På en restaurant
spiste vi manpar, en krydret suppe
med kjøtt, løk, tomat, egg, pepper
og paprika, og vi svettet i noen ti
mer etterpå, trass i svalende, grønn
te. Litt Moskva-luft på ca. -:- 20°C
greier imidlertid å få alt i balanse
igjen - etter noen meter famler man
etter ørelappene igjen og drar pels
luen så langt ned i pannen som den
går. Etter 200 m begynner man igjen
å fundere på det der med Napoleon,
når man ser uberørte snøskufiende
tanter eller vaktpostene utenfor
mausoleet står urørlig i givakt uten
ørelapper eller skinnkrage. Som kul
turfaktor er kulden uovertruffet. 
Man søker seg hen til nærmeste mu
seumskø for å nyte varmen i Kremls
rustkammer med Katharina den
stores vogn og Fagerges påske-egg
eller til Tretjakovs kilometerlange
malerisamlinger.

Finlands Dovas Tidskrijt

Se opp
for elefanter!

I India blir tigerjakten nå inn
skrenket, da den indiske regjering
er engstelig for jegernes og deres
hjelperes sikkerhet.

Alle døve indere ved sommerlekene
for døve i USA hadde ridd på ele
fant.

De fortalte at bilkjørere må ta seg
i akt for elefanter. Hvis en bil støter
mot en elefant, da blir bilføreren
fengslet.

«Hva hender hvis det motsatte
inntreffer?» spurte vi.

Men det fikk vi ikke svar på, skri
ver vår sveitsiske kollega.
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Døves Aldershjem i Bergen er ferdig
Stor åpning 23. november

Byggekostnader og utstyr 1.1 mill. kroner

Tirsdag 23. november ble en stor
dag, for Bergens døve i særdeleshet,
men for øvrig også for de døve rundt
omkring i resten av Bjørgvin bispe
dømme. Denne dag ble nemlig det
prektige Døves Aldershjem i Bergen
offisielt åpnet. Dette aldershjem er
egentlig bygd for de døve i Bergen,
men i den utstrekning plassen til
later det, vil en også ta imot gamle
døve utenbys fra, bosatt innen bispe
dømmet. Døvblinde har førsterett til
plass. (For øvrig henviser vil til etter
følgende redegjørelse fra styrefor
mannen, Birger Breiteig.)

Åpningsdagen opprant med tind
rende klart vintervær. Solen strålte
da flagget kl. 12 ble heist for første
gang på hjemmet. Da det var Døves
Dameklubb som hadde gitt flagg og
flaggstang, var det naturlig at klub
bens formann, fru Liv Ohna, foresto
flaggheisingen. «Og jeg har aldri sett
en flottere flaggheising», sa styre
formannen etterpå. «Ja, vi elskel~)

ble sunget mens det norske flagg
foldet seg ut, høyt og fritt.

Da klokken nærmet seg 13, be
gynte strømmen av innbudte å inn
finne seg. Til tross for at det var en
alminnelig arbeidsdag, viste det seg
at nær 100% av de mange innbudte
møtte fram, med ordfører Harry
Hansen i spissen, stadsfysikus, re
presentanter for kommunale konto
rer, trygdekassen, långiverne, kon-
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sulenter, de største leverandører,
håndverksmestere, den tidligere
byggekomite, pressen, stiftelsens
styre, foruten at de 17 innflyttede
pensjonærer naturligvis måtte være
med. Tilsammen var det en forsam
ling på ca. 85 personer samlet i den
vakre peisestuen da formannen i
styret for stiftelsen Døves Alders
hjem i Bergen, statsautorisert revi
sor Birger Breiteig, ønsket velkom
men.

Birger Breiteig ga en utførlig ori
entering om det arbeidet som lå bak

Formannen i stiftelsens styre, Birger Breiteig,
holder åpningstalen.

reisingen av aldershjemmet, om
hvordan det hadde lykkes å skaffe
penger ved lotteri, basarer og annen
innsamling i tillegg til legatets mid
ler og lånene, som hadde vist seg på
langt nær å være tilstrekkelig. Han
nevnte det gode samarbeid man
hadde hatt, og de mange gavene
man hadde hatt gleden av å motta.
Særlig takk rettet han til Bergen
kommune, som hadde latt oss få en
så vakkert beliggende tomt, en
tomt som fullt ut tilfredsstilte de
krav som man måtte stille til et
aldershjem for døve, fordi de døve
trenger å ha det vakkert som en kom
pensasjon for det de går glipp av
fordi de ikke hører. Videre hadde
kommunen gitt garanti for evt. tap
som Statens Husbank risikerte ved
å gi lån, en garanti som var svært
avgjørende. Han roste videre arki
tekt Sverre Lied og mange andre som
hadde vært med på en eller annen
måte. Sluttelig erklærte han Døves
Aldershjem i Bergen for åpnet.

Man sang så to vers av «Fagert er
landet du oss gav», mens fru Ruth
Breiteig akkompagnerte på pianoet.

Deretter var det omvisning på
hjemmet. Man delte seg i to grupper.
Det falt mange rosende ord fra eks
pertene under befaringen. Smil og
varme håndtrykk ble vekslet med de
gamle døve.

Etter befaringen samlet man seg
igjen i peisestuen, denne gang ved



vakkert dekkede bord. Pastor Ham
mer ønsket velkommen til bords,
og etter at bordverset var sunget,
ble det traktert med duftende kaffe
og bugnende fat med de lekreste
snitter, fulgt av kaker. Det var
«Døves Glede» som hadde påtatt seg
å varte opp, og det hele gikk smerte
fritt, mens solen smilte gjennom de
store, sydvendte vinduene.

Første taler var formannen i Ber
gen Døveforening, Thorbjørn Sander.
- Det er godt å ha venner, begynte
han, mange og gode venner. Og vi
døve har fått så mange nye venner
i forbindelse med reisingen av vårt
aldershjem. Vi må kunne si at det
har vært et berikende vennskap, i
dobbelt forstand. Da vi for alvor
begynte med planene om å bygge,
fikk vi høre at vi ikke måtte være
så sikre på at de hørende i byen vår
ville gi oss så meget hjelp. Vi måtte
være forberedt på skuffelser. Men det
har heldigvis vist seg at dette var
feil. Vi har fått stor hjelp. Og i dag
vil vi døve takke alle de hørende
som har vist så stor forståelse og vel
vilje. Dere har vist dere som virke
lige venner, og uten deres hjelp hadde
vi ikke kunnet reise aldershjemmet
så fort. For dere er hørselen en selv
følge. Dere har vel aldri tenkt så
nøye over hva hørselen betyr. Det
er f. eks. den store forskjell at dere
har lært språket før dere lærte å lese
og skrive. Ordene hadde fått sin
betydning og var blitt levende for
dere på forhånd, mens de døve måtte
lære å skrive og tale ord som liksom
var døde. Og språket kan derfor
ikke bli det samme for døve som for
hørende. Det er vanskelig å være
døv, og det er neppe en eneste hø-

rende i vårt land som fullt ut forstår
de problemer som det er å være døv,
hvordan døvheten kjennes på krop
pen. - Han kom så inn på ørets
funksjon og hvor fantastisk det
egentlig er at øret kan oppta lyder
og få disse oversatt til tanker og
meninger. Han sluttet med igjen å
takke alle de hørende som hadde
hjulpet til med å gjøre Døves Alders
hjem i Bergen til virkelighet, og han
uttrykte håpet om at det var opp
rettet et vennskap som ville vare.

Neste taler var ordfører Harry
Hansen. Han var glad for at Bergen
kommune hadde kunnet hjelpe til.
Tidligere hadde han ikke tenkt særlig
over de døves vanskelige stilling.
Men for 1-2 år siden hadde han sett
et TV-program om døve, som hadde
gjort et meget sterkt inntrykk på
ham, og han hadde forstått at det
var meget som manglet på at de
døve hadde det slik som de burde ha
det i vårt samfunn. Dette TV-pro
grammet hadde virket slik på ham
at han hadde ønsket å kunne gjøre
noe for denne gruppe av medmen
nesker. Det hadde også vært inter
essant å være med ved X. Nordiske
Døvekongress sist sommer. Han
ønsket nå lykke til med alders
hjemmet.

Norske Døves Landsforbunds for
mann, Eilif Ohna, nevnte at alders
hjemmet i Bergen var det 3. alders
hjem for døve i Norge, men dette
var nok det første hvor man fullt
ut hadde tatt hensyn til de døves
ønsker, ikke minst med hensyn til
vakker beliggenhet. Vi døve er øye
mennesker, det vi kan se har så stor
betydning for oss, og dette alders
hjemmet tilfredsstiller fullt ut våre

ønsker om skjønnhet og vakker ut
sikt. Han ville for øvrig istemme
Sanders takk til de hørende som
hadde vist forståelse og hjelpsom
het.

Pastor Hammer overbrakte hilsen
fra Døves menighet og uttrykte håpet
om at aldershjemmet ville bli et
godt hjem for de gamle døve. Det
var hans ønske at det ville følge vel
signelse med alle som fikk sitt hjem
og virke på hjemmet.

Arkitekt Sverre Lied talte om det
gode forhold som hadde hersket i
samarbeidet både i komiteene på det
forberedende stadium og til stiftel
sens styre i byggeperioden. Han
hadde videre hatt et utmerket sam
arbeid med håndverksmestrene, og
han var ikke lite stolt av det bygget
som nå sto ferdig.

Samværet ble avsluttet med at
styreformannen takket for at så
mange hadde vist aldershjemmet den
ære å delta i åpningen.

Samme dag, kl. 19, ble åpningsfest
nr. 2 avholdt. Nå var det alle døve i
byen som var invitert som gjester.
Og hele 140 var det alt i alt som be
nyttet anledningen til å feire be
givenheten denne kvelden. Etter en
rask omvisning, tok man plass ved
bordene, og til tross for det store
frammøtet var det plass til alle, og
enda uten at det ble egentlig trengsel.

Styreformannen, Birger Breiteig,
ønsket velkommen, og han fortalte
innledningsvis litt om det som hadde
foregått kl. 13, nevnte de mange ga
ver som var mottatt, samt et kort
fattet tilbakeblikk om byggingen.
Han presenterte styret og vara
mennene. Særlig applaus ble nok

Formannen i
Bergen Døve

fonning, Thor
bjørn 8ander,

tale?'.

11



Slik fikk VI

Døves Aldershjem i Bergen

gullsmed Harald Aase til del, idet
han gjennom mange år har vært en
populær bidragsyter til forskjellige
«døveformål».

Også nå ble det servert deilige
snitter, så meget som 140 personer
kunne fortære, og enda mere. Kaffe
og kaker, til slutt attpå til bløtkake.
Og stemningen var på topp.

Døveforeningens formann, San
der, fikk så ordet. Først overrakte
han en flott blåsebelg som gave fra
De Døves Forening i Trondheim.
Dette oppdrag hadde han fått av
Trondheims-foreningens formann,
Halvor Greftegreff, som hadde vært
i Bergen dagen før. Mons Folven, en
av pensjonærene, fikk æren av å
motta gaven, da han (ifølge Breiteig)
er den selvskrevne til å passe peisen.
- Sander nevnte så de døves takk
nemlighet overfor de hørende som
hadde vært med i arbeidet. Det er
særlig 4 av de hørende som har ut
ført et stort arbeid, sa han. 3 av
disse har vært med gjennom 8 år,
mens den fjerde har vært med i bare
de to siste årene, men han har i denne
tiden gjort en veldig innsats. Det
har vært et problem å finne ut i

ALT DETTE HENDTE VED.

~v~~~e~~~~~ b;e . ~ ~ ;IG~~
Karl den Store kronet;:
til keiser. ,.. z~

" /'"
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Tanken om å reise et aldershjem for
døve i Bergen begynte for snart
hundre år siden.

Ved konsul August Konows testa
ment av 1. mai 1867 ble det skjenket
5.000 speeiedaler til et legat til beste
for et asyl for blinde og døvstumme
i Bergen.

Ved Sosialdepartementets skriv
av 3. april 1928 ble det meddelt sam
tykke til at dette legat ble delt i 2

hvilken rekkefølge de fire bør nevnes,
og den eneste løsningen er å ta dem
i alfabetisk rekkefølge. Han kalte
dem så fram: Albert Breiteig, Birger
Breiteig, Ragnvald Hammer og ar
kitekt Lied. Jeg har ingen stor gave
til dere i dag, sa han, men det er stor
takknemlighet som ligger bak. - Det
troppet så inn 4 søte unge døve da
mer med hver sin blomsterbukett,
og det fulgte en god klem med bloms
tene. Sander måtte imidlertid gjøre
oppmerksom på at pikene ikke fulgte
med som gave, men han var sikker
på at de gode klemmene ville bli et
minne for livet. Han karakteriserte
for øvrig de fire herrene som fire
sterke, pene, kjekke unge menn, og
han understrekte at den innsats de
hadde gjort var tegn på at de var
de døves sanne venner.

Hammer leste opp et vakkert dikt
som var skrevet for anledningen av
en utenbys døv.

Konrad Rendedal rettet, som sty
remedlem i Bergen Døveforening,
en takk fra de døve til stiftelsens
styre. De mange som hadde vært
med på forskjellig måte, sammen
liknet han med soldater. Soldatene
måtte ha en dyktig generalstab for
at det skulle bli orden på det hele.
Og generalstaben hadde virkelig
vært dyktig, slik at soldatene var
blitt kommandert riktig og hadde
ytt sitt beste. Han takket for vel
utført jobb, og Sander overrakte
blomster til generalstabens øverst
kommanderende, Birger Breiteig.

Albert Breiteig talte om den store
drømmen som Døves Aldershjem
lenge hadde vært. Alle kunne drøm
me, men hvem kunne sette sine
drømmer ned på papiret og få dem

like store legater, henholdsvis for de
blinde og for de døve.

Fra 1936 ble etter henstilling fra
Bergen Døveforening inntil 4/5-deler
av legatet for døves renteavkastning
utbetalt som husleiestønad til døve.
Denne ordning virket fram til 1958.

I dette tidsrom ble det på årsmøter
i Bergen Døveforening ofte uttalt
ønsket om å ta til med planene om et
aldershjem for døve. --->-

realisert? Det var dessverre nesten
umulig for vanlige mennesker. Dø
ves Aldershjem var en drøm, som
mange døve gjennom årene hadde
drømt om, men det var også en som
hadde summert opp disse drømmene
og hadde satt dem ned på papiret
for oss, arkitekten. Han utfordret
arkitekt Sverre Lied til å fortelle om
dette. Og vi fikk en interessant stund
mens Lied fortalte. Han hadde for
resten håpet å kunne lære tegn, så
han kunne slippe tolk, men det var
verre enn å tegne hus, så Albert
Breiteig måtte hjelpe ham. Vi fikk
høre om forandringer av planene og
hvordan det er å tegne hus. Videre
forklarte han hvorfor det var blitt
slik som det var nå. Hvilke hensyn
som hadde spilt inn, terrenget, ut
sikten osv. Han var glad for at han
hadde fått rikelig tid til sitt arbeid.
(Han og Albert Breiteig var forresten
tidligere skolekamerater, og hans
første oppgave som arkitekt var å
tegne Breiteigs privathus.)

Senere var det en populær trylle
kunst-oppvisning av Nils Bjørø. Det
er tydelig at ingen blir lei av hans
kunster. Han fanger oppmerksom
heten stadig like godt.

Birger Breiteig erklærte så den
offisielle del av festen for avsluttet,
ved å overbringe en varm takk til
bestyrerinnen Aslaug Kaland, kjøk
kensjefen Sigrid Hausnes og de flinke
damene som hadde servert «hele
dagen».

En minnerik dag for de døve og
deres medhjelpere var til ende. En
dag som vil bli stående i historien
som en av de aller største.

Takk, og atter takk!
Red.



øverst fm peisestua, med TV, piano og bøker.
I midten: Kari Rendedal, 91 år, har kjære ting med seg på rommet sitt. Hun satt og leste

Tegn og Tale da fotografen kom.
Aldershjemmets syd-side er lav, men så kommer solen også inn i nord-fløyen.

I 1956 ble det oppnevnt en komite
som skulle kartlegge behovet for et
aldershjem. Komiteen ble i 1957 ut
videt til en gamlehjemskomite som
konstituerte seg slik: Formann
Ragnvald Hammer, sekretær Albert
Breiteig, øvrige medlemmer Dagny
Nesse, Ansgar Breiteig, Nils Gjer
stad, Helge Johnsen, Eilif Ohna,
Konrad Rendedal og døveforenin
gens formann, Harald N esse (senere
Thorbjørn Sander istedenfor Nesse).
Arkitekt Sverre Lied ble også med
lem av komiteen. Lege Kr. M. An
finsen har vært rådgiver.

Fra Bergen Døveforening fikk
gamlehjemskomiteen følgende opp
drag: 1) Nærmere utrede behovet
for aldershjem for døve i Bergen 
og eventuelt på Vestlandet. 2) Finne
fram til egnet tomt. 3) Utarbeide
tegninger 4) Finne finansierings- og
driftsgrunnlag.

Det ble anført at en regnet med
å kunne benytte inntil kr. 300.000.
fra Konows Legat til beste for al
dershjem.

Komiteens arbeidsutvalg besto av
Ragnvald Hammer, Albert Breiteig
og Sverre Lied.

Gamlehjemskomiteen og dens ar
beidsutvalg var i funksjon fram til
mars 1962. I fem' ar arbeidet komite
og arbeidsutvalg med å samle inn
tekniske og økonomiske data fra
andre aldershjem. Aldershjemmets
kapasitet og fordeling på aldersbo
liger og aldershjem med pleieavde
Hng ble grundig drøftet og ofte end
ret. Man kom i kontakt med andre
institusjoner som skulle bygge om
eller bygge nytt aldershjem, med
tanke på samarbeid på felles tomt
eller i felles hus. En tid var der al
vorlig interesse for innkjøp aven
større villa for ombygging til alders
hjem. Komiteens medlemmer så seg
stadig om etter egnet tomt. Arbeids
utvalget hadde mange møter med
statlige og kommunale organer og
med låneinstitusjoner.

Våren 1959 vedtok Bergen bystyre
å feste bort en tomt på Slettebakken
til aldershjem for døve. Planene for
aldershjemmet kunne da drøftes
mere konkret, og tegninger kunne ut
arbeides.

Usikkerhet om bebyggelse av
nabotomtene forsinket planene en
del. Men i januar 1962 var byggepla
ner og finansiering alt vesentlig ord
net, og gamlehjemskomiteen kunne
betrakte sine oppgaver som løst.

Den hadde da arbeidet med mange
og varierte oppdrag som ga forhåp
ninger og gleder, men vel også skuf-

felser. Gamlehjemskomiteen kunne
slutte sin virksomhet i visshet om at
den ved å gå en lang og kronglete sti
omsider var nådd fram til et mål
som ga en lykkelig løsning.

I mars 1962 oppnevnte Bergen
Døveforening en byggekomite med
følgende medlemmer: Formann
Ragnvald Hammer, sekretær Albert
Breiteig, byggets arkitekt Sverre
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Kos foran peisen.
Lars Johannessen. 89 år, nyter utsikten fra ?"Ommet sitt.

Kjøkkenet er også rikt utstyrt.

Lied, Dagny Nesse, Ansgar Breiteig,
Nils Gjerstad, Helge Johnsen, Eilif
Ohna, og Thorbjørn Sander som Ber
gen Døveforenings formann, med de
tre førstnevnte som arbeidsutvalg.

Samtidig førte Bergen Døvefore
nings forhandlinger med Bergen Le
gatinspeksjon, Bjørgvin Stiftsdirek
sjon og Det Kongelige Sosialdepar
tement til stadfestelse 30. september
1963 av stiftelsen «Døves Aldershjem
i Bergen», og med følgende styre
oppnevnt 3. oktober 1963 for 3 år:

Statsaut. rev. Birger Breiteig
Faktor Thorbjørn Sander
Fru Gunvor Wasserfall

og med varamenn:
Skredderlærer Nils Gjerstad
Interiørarkitekt Egil Knudsen
Gullsmed Harald Aase

Presten for døve på Vestlandet er
selvskrevet medlem av styret.

Stiftelsens styre har konstituert seg
slik: Formann Birger Breiteig, vara
formann Ragnvald Hammer, sekre
tær Thorbjørn Sander, styremed
lem Gunvor Wasserfall.

Etter forslag fra et åpent og hygge
lig møte mellom byggekomite og
stiftelsens styre, vedtok Bergen Dø
veforening på medlemsmøte 28. no
vember å oppløse byggekomiteen og
overføre dens arbeid til stiftelsens
styre.

I denne forbindelse siteres § 1
stiftelsens statutter:

«Stiftelsen «Døves Aldershjem i
Bergen» er opprettet ved midler ·fra
Konsul August Konows legat for
døve i Bergen, som er stillet til dis
posisjon inntil videre som er rente
og avdragsfritt lån. Sammen med
opptatte lån skal legatkapitalen kr.
350.000.- benyttes til bebyggelse av
eiendommen Landåsveien 101 x, som
i dette øyemed er festet av Bergen
Kommune. Stiftelsens første opp
gave er å få reist et «Asyl for døve»,
som er ovennevnte legats formål.
Bygget skal bære navnet «Konsul
August Konows aldershjem for døve».

Samtlige som har arbeidet med
byggeplanene har vært fullt klar over
at legatkapitalen sammen med opp
tatte lån ikke ville være tilstrekkelig
finansiering av bygning med utstyr,
og at der i byggetiden måtte foretas
et intensivt innsamlingsarbeid.

Dette ble en viktig oppgave for
stiftelsens styre. I 1964 ble det satt
i gang et lotteri med en folkevogn
som hovedgevinst og med døve i
Bergen og på Vestlandet som ivrige
loddselgere. Samtlige lodder ble
solgt, og lotteriet ga det fine netto
resultat kr. 38.000.-.
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Det ble startet opp en tikrone
rulling som innbrakte kr. 4.350.-.
Videre ble det samlet inn og sydd
opp mange gevinster som ble utlod
det på tefester våren og høsten 1964

med samlet resultat kr. 8.300.- til
aldershjemmet.

Døves Menighet har siden 1956
drevet et stille innsamlingsarbeid
som sammen med kirkeofringer og



Stiftelsens styre har anslått ver
dien av gaver i form av utstyr og
innredning til kr. 65.000.-.

Døves Aldershjem er oppført på
eiendommen Landåsveien 101 x.
Tomten, som er på omlag 6 mål, er
festet av Bergen Kommune med fri
takelse for festeavgift i 10 år.

Aldershjemmet har to avdelinger,
en avdeling bestående av alders
boliger med plass til 11 gamle, og
en gamlehjemsavdeling med plass til
20 gamle. Avdelingene er atskilte og
med hver sin matrikkel, så de anses
som to atskilte låneobjekter - og
dette er også Husbankens forutset
ning for ytelse av lån til aldersboli
gene.

Aldershjemmets arkitekt er Sverre
Lied.

Bygget er på ca. 1.150 kmv total
med 100 m adkomstvei. Kjeller er
utført i betong, 1. etasje i skallmur
og tak av treverk.

Anbud på byggearbeider ble åpnet
i januar 1963, og første spadestikk
ble tatt i september 1963.

I april 1963 ble byggeomkostnin
gene på grunnlag av anbud og kal
kyler beregnet til kr. 910.000.-.
Samtlige anbud hadde forbehold for
prisstigning på materialer og ar
beidslønninger. Pr. 15. november
1965 var der ikke kommet sluttopp
gjør fra 3 leverandører, men etter
innhentete opplysninger fra disse
leverandører og under forutsetning
av at refusjoner for kr. 14.000.- blir
godkjent, vil beløpet kr. 910.000.
holde. Aktuelle prisstigninger på ma
terialer og arbeidslønninger er nem
lig kompensert i utgifter til renter
og administrasjon, som er lavere enn
de beregnete før byggearbeidet ble
satt i gang. Kvadratmeterpris blir
følgelig kr. 791.-, som anses for å
være rimelig etter forholdene i dag.

Den positive interesse som inn
samlingsarbeidet har fått, har med
ført at der kunne investeres mere i
innredning og utstyr enn styret turde
regne med fra først av.

kollekter til nå har gitt kr. 21.000.-.
Den første med gave til aldershjem
met var den døve fru Johanna Sand
torv fra Austevoll. Hun er nå død
og fikk ikke oppleve å se alders
hjemmet ferdig.

Styre og forstanderskap i Bergens
Sparebank har gledet og stimulert
oss ved å gi kr. 10.000.-, som skulle
nyttes til møblering av peisestuen.

Innsamlingsarbeidet har til nå gitt
som resultat kr. 105.000.- i penge
gaver.

Men aldershjemmet har også mot
tatt betydelige gaver i form av ut
styr og innredning.

Døves Glede - en klubb av hørende
damer med slekt og venner blant
døve - har gitt et piano, en piano
krakk med nydelig brodert sete, et
håndknyttet teppe og en lampe som
tilsammen utgjør en fin liten gruppe
i peisestuen.

«Hell og lykke følge Døves Alders
hjem» er en keramisk veggdeko
rasjon utført og gitt av keramikeren
Johan Moldekiev. Ideen bak deko
rasjonen er en ståendelykkønsking til
de eldre som bor på hjemmet, et
varmt ønske symbolisert med en
blomsterbukett overrakt av et barn 
den nye generasjon.

Bergen Døveforening har gitt al
dershjemmet et stort veggmaleri ut
ført av kunstmaleren Bjørn Tvedt.
Motivet er et utsyn fra Kalfaret mot
sentrum og Vågen. Videre har Døve
foreningen gitt aldershjemmet et
filmlerret.

Aldershjemmet har også fått en
tegning og en akvarell fra gode ven
ner.

Døves Menighet har gitt alders
hjemmet en liten safe og en stålreol
med to skuffer.

Døves Dameklubb - en syfore
ning av døve damer - har gitt alders
hjemmet en flaggstang med flagg.

Fra Døves Idrettsklubb og Døves
Ungdomsklubb har aldershjemmet
mottatt et veggur, så nå kan de eldre
bedre passe tiden når det gjelder
måltider og fjernsyn.

Fjernsyn og kaffetrakter er skjen
ket av givere som ønsker å være
anonyme, og det må nevnes at ga
vene er meget populære hos de eldre.
Service og spisebestikk i stål er også
verdifulle gaver.

Rydding og rengjøring av huset,
vindusvask, transport av materialer,
stein og jord og en del planering er
utført på dugnad av medlemmer i
Bergen Døveforening og av elever og
lærere fra yrkesskolen for døve.

Eiendom .
Innredning og utstyr ..
I bank til disposisjon

for ytterligere anskaf
felser og for driften ..

kr. 910.000
» 190.000

» 48.200

kr. 1.148.200

Sammen med gaver in naturalia
er der investert for kr. 190.000.- i
innredning og utstyr.

Når byggelånet i Bergens Spare
bank om kort tid blir konvertert i de
faste lån mot pant i eiendommen,
kan det settes opp følgende konsen
tTerte status for Stiftelsen «Døves Al
dershjem i Bergen»: (Se nederst på
siden.)

Finansiering av eiendom, innred
ning og utstyr er således tilfredsstil
lende ordnet.

Stiftelsens styre håper at pensjo
nærenes hjemstavnskommuner vil gi
full dekning for de årlige driftsut
gifter. Men utgiftene kommer først
og skal fordeles på kommunene før
stiftelsen får full refusjon. Etter
lønns- og prisforholdene i dag tar
styret sikte på å samle en drifts
kapital på minimum kr. 70.000.-.

På vegne av stiftelsen vil jeg få
rette en takk til Bergen Kommune
for dette vakre området på Slette
bakken, som er festet til stiftelsen og
fri for festeavgift i de første 10 år.

På grunn av sin manglende hørsel
er de døve i særlig grad avhengig av
synsinntrykkene. Dette sted tilfreds
stiller de krav om fri beliggenhet og
vakker utstikt som et hjem for døve
bør ha.

Kommunen har videre gitt full
garanti for eventuelt tap som Hus
banken måtte få på sitt lån til alders
hjemmet.

Kommunens tjenestemenn har
gjennom årene viet saken om alders
hjem for døve stor interesse og har
gitt verdifulle impulser og råd.

På vegne av stiftelsen vil jeg takke
gamlehjemskomiteen og den første
byggekomiteen for utrettelig innsats
i medgang og motgang, en innsats
preget av optimisme, og som har ført
til at aldershjemmet er bygget på
dette området. Takk vil jeg også
rette til lege Kr. M. Anfinsen, som
har vært en trofast rådgiver.

Jeg vil takke arkitekt Sverre Lied
for fint og inspirert arbeid. Det er

Pantegjeld til forsik
ringsselskaper og Ber-
gens Sparebank .... kr. 450.000

Pantegjeld til Den Nor-
ske Stats Husbank.. »160.000

Nedskrivningsbidrag .. » 18.200
Rente- og avdragsfritt

lån fra Konows Legat » 350.000
Egenkapital = innsamlete

midler............. »170.000

kr. 1.148.200
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falt mange ord om at dette alders
hjem er et vakkert bygg og at det
er greit tilpasset i terrenget.

Stiftelsens styre har all grunn til å
være takknemlig overfor aldershjem
mets entreprenører og konsulenter.
Vår kontakt med dem har vært be
hagelig, og etter det vi kan se i dag,
har de alle utført et godt arbeid.

Produksjonssjef i Husfliden, frk.
Kjellaug Guddal, og interiørarkitekt
Egil Knudsen har sammen med arki
tekt Lied stått for. valg av farger og
har gitt råd for innredning og ut
styr, og jeg takker dem for verdifull
hjelp.

Firmaene KIM, Knudsen i Mar
ken og Sverre W. Monsen Als har
gitt oss fin service ved levering av
innredning og utstyr.

Vi er også takknemlige overfor
långiverne til aldershjemmet for stor
forståelse i et stramt lånemarked.
En særlig takk vil jeg rette til bygge
lånsbanken - Bergens Sparebank ved
banksjef Nødtvedt - for forståelse,
tålmodighet og gode råd.

Frøken Erna Stensaker har ført
byggeregnskapet og forestått alle ut
betalinger, og kontorsjef Reidar Jo
hannessen har påtatt seg å føre
driftsregnskapet. Jeg vil få takke
dem begge for presist og fint arbeid.

Hvenl har lært lord Snowdon
tegnspråket?

*
Stiftelsens styre er glad og takk

nemlig for det gode resultat som inn
samlingsarbeidet har gitt og som
skyldes innsats fra mange, mange.
J eg må få lov å rette en særlig takk
til herr Torkel Eikjeland, som har
hatt ansvaret for loddbøker og som
har ført lotteriregnskapet, verv som
han har skjøttet til alles tilfredshet.

Det er flere som skulle vært nevnt
ved navn; men jeg kan bare si:

Takk til dere alle!

*

I mai i år flyttet brødrene Ragn
vald og Mons Folven fra Stryn inn i
aldershjemmet som de første pensjo
nærer. I dag bor her 17 pensjonærer
fordelt i aldersboliger og aldershjem.

Våre pensjonærer gir ofte uttrykk
for at de trives: Fint hus, deilig mat.
Bestyrerinne, kjøkkensjef og betje
ning er alle snille mot oss.

Eldre og yngre døve i Bergen by
er riktig flinke til å besøke alders
hjemmet og hjelper oss derved i vår
målsetting: At alle som får sitt
hjem her skal trives i et lykkelig
miljø.

Birger Breiteig.
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Denne lille sjarmerende episode
var nylig slått stort opp i London
avisen Daily Express:

19 år gamle Anne Bottomley i
Halifax, England, opplevde forleden
dag sin største overraskelse og ble
den lykkeligste pike ved den teppe
fabrikken der hun arbeider.

Anne er født døv, og hun ventet
ikke å bli lagt merke til da fabrikken
i går fikk besøk av prinsesse Marga
rets mann, Lord Snowdon. Men til
forbauselse for alle i lordens følge 
og for Anne - kom Lord Snowdon
bort til henne og begynte plutselig
å 5nakke til henne med tegn. Han
spurte om hennes arbeid ved fabrik
ken og om det mønsteret hun arbei
det med i øyeblikket. Samtalen varte
i fem minutter.

Gjennom en tolk sa hun senere:
«Det var den hyggeligste overraskelse
i mitt liv. Lord Snowdon ville gjerne
vite alt om mitt arbeid, og vi for-

sto hverandre utmerket. Først ble
jeg skremt da jeg så lorden komme
bort mot meg, jeg visste jo ikkG at
han kunne tegnspråk. Jeg var redd
jeg ville bli forbigått, og derfor ble
jeg så strålende glad da han straks
begynte å snakke med meg.»

En av fabrikkens tillitsmenn for
sikret etterpå at Lord Snowdon ikke
på forhånd var blitt fortalt at Anne
var døv. Og mange undret seg over
hvor han hadde lært seg de døves
tegnspråk. Men det fortalte ikke
lorden noe om.

Også DU
bør abonnere på

~~~
Bare kr. 15.- pr. år.



Da 4 gutter fikk dele en sukkerbit til søndagskaffen

uØiinne'l {'la (!J% døvebko!e 1905-1O

I 1909 hadde jeg en gammel time
lærer, Rasmus Tvedt, som den gang
var 75 år gammel og enkemann.
Under en snøballkrig på døveskolen
kom han til meg og fortalte at han
en gang møtte en ulv i Kristiansand.
Han skremte ulven bort med snø
ballkasting. - Den gang trodde jeg
ikke på ham. Men den historien var
sann og ble omtalt i De Døves, Blad
etter lærer Tvedts død.

På døveskolen fortalte noen meg
at bestyrer Ingebrigt Fjørtoft hadde
en stor dynge penger - i mynter på
sitt kontorbord. I en undervisnings
time trådte bestyreren inn i min
klasse. En av guttene reiste seg og
spurte bestyreren: «Har du mange
penger?» Dette uventede spørsmål
smigret bestyreren, og han måtte
svare ja. Så tok han sin pengepung
opp av baklommen og ga hver elev
10 øre - den gang så meget verd som
50 øre i dag. Til slutt hadde be
styreren bare en 25-øring igjen å gi
de siste elever - meg og en kamerat
ved min side. Bestyreren sa at vi
to skulle dele 25 øre.

Mens bestyreren gikk' ut gjennom
døren, så han seg tilbake og sa til
oss elever: «Fjørtoft er slem!» 
«Nei», sa min gamle lærerinne Julie
Nielsen ettertrykkelig: «Pappa Fjør
toft er meget snill!»

Da vi var ute i frikvarteret fikk vi
guttene kortvarig glede av pengene.
En av de litt større gutter i 6. klasse
fikk vite om pengene og benyttet
anledningen til å forlange våre pen
ger utlevert til seg selv - pengeut
pressing!

Vi mindreårige gutter skulle også
betale 2 kroner av våre lommepenger
som skatt til ham så snart vi hadde
vært hjemme i ferien! Den gang be
talte jeg ikke likesom de andre. Jeg
unnskyldte meg med at min far
hadde for «lite penger» i sin pung!
Da ble pengeutpresseren - jeg vil
kalle ham «Tyvjo» - skuffet og rev
i mitt nakkehår.

Den gang var «Tyvjo» overmektig
og storskryter på døveskolen. Han
likte å få overdreven ros av sine
mindre kamerater, som fryktet for
ham. «Tyvjo» kunne også skremme
større og sterkere gutter i høyere

klasser. Han truet med å be sin far
- en rik kjøpmann - kommandere
soldater nær hans hjemsted til døve
skolen og skyte eller arrestere en
kelte elever! Endelig fikk besty
rerens sønn høre ovennevnte tilfelle,
og etter hans råd ble «Tyvjo» an
meldt av kameratene og straffet på
kontoret.

På døveskolens store spisesal spis
te bestyreren og hans familie mid
dag ved eget bord midt mellom ele
vene ved langbordene. En dag ut
valgte den vittige bestyrer Fjørtoft
en av guttene til å ta plass ved hans
spisebord: De andre barna stirret
med misunnelse på den heldige gut
ten. Først spurte bestyreren gutten
ved sin side: «Er du mett?» Selv
om gutten nettopp hadde spist sin
middagsmat, svarte han nei! «Er
du sulten?» <<Ja», svarte gutten. Da
ga bestyreren døve serveringspiker ,
som sto ved kjøkkenluken, beskjed
om å bringe mere mat til gutten.
Etter at gutten hadde spist den opp,
gjentok bestyreren spørsmålet: «Er
du mett?» «Nei», svarte gutten igjen!
«Er du sulten?» Da gutten også denne
gang svarte ja, gjentok bestyreren
sin ordre til serveringspikene. Til
slutt måtte gutten frabe seg mere
mat, og gå fra de voksnes bord. Før
han nådde sin plass ved barnebordet,
ble han kvalm og kastet opp ufor
døyd mat fra sin sprengfulle mage!

Min nå 80 år gamle døve bror, Nils,
gikk på døveskole i Oslo 1894-1902.
For ca. 55 år siden fortalte jeg som
skoleelev om min snekkerlærer. Min
eldre bror ble forundret over at
snekkerlæreren ennå brukte den
gamle brune vinterfrakken - an
takelig da 20-30 år gammel. At
frakken ikke før ble utslitt, kom av
at snekkerlæreren gikk forsiktig,
med kvinneaktige armbevegelser,
fra sitt hjem til døveskolen, så
frakkeærmene ikke gned mot lom
meklaffene. Snekkeren hadde brune
barter med forholdsvis lange krøl
lete hårutvekster på begge kinner.
Ca. et år hadde han som pleiefar
4 av døveskolens gutter, deriblant
min bror, i sitt hjem. Han var så
gjerrig. Om søndagen spanderte han
litt ekstra på de 4 guttene, men bare

en sukkerbit, som han delte i fire
deler, til søndagskaffen!

Døveskolens skomakerlærer fra
Sverige likte ikke at vi sparket fot
ball på gårdsplassen. Da jeg bodde
hos en pleiemor nede i byen, måtte
jeg alene gå til skomakerverkste
det en morgen med hull i mine støv
lesåler. Skomakeren ble sint og sleng
te mine støvler bortover gulvet.
Mens et par av døvelærerne satt på
skomakerverkstedet en morgen før
skoletimen begynte, benyttet jeg
anledningen til å gå inn til skoma
keren igjen med mine utslitte støv
ler. Av omsyn til døvelærernes nær
vær, måtte skomakerlæreren under
trykke sin vrede. I sløydtimen om
ettermiddagen sa han til de andre
døve skomakergutter at Olaf var
lumsk!

For over 71 år siden ble min
døve bror, Nils, opptatt ved Bal
chens skole for døve i Oslo. I første
klasse var hans kamerater store gut
ter i ca. 15 års alderen! De hadde
først en ung lærerinne - bare 18 år
gammel. Da hun en dag ble sint og
slo en av de store guttene med peke
stokken, ble gutten fornærmet og
opphisset. Med tegnspråk truet han
med å ta lærerinnen og kaste henne
ut gjennom et åpent vindu! Hun
tok truselen alvorlig og forsvant i
korridoren.

Da måtte bestyreren utvelge en
lærer med svart helskjegg istedenfor
den unge lærerinnen. Den nye læ
reren var sterk som en gorilla.
Denne læreren var en av seks brød
re, som alle ble døvelærere og -be
styrere. De hadde forskjellige etter
navn. Den unge døvelærerinnen ble
flere år senere også min lærerinne.
Hennes far ble biskop, og han kronte
kong Haakon i idaros domkirke
22. juni 1906. Olaf Hassel.
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teens arbeidsoppgave. Man anmoder komi
teen om snarest mulig å utarbeide et kurs
program for et 30-timers tegnspråk-kurs
for begynnere, gjerne etter samme prinsipp
som engelskundervisningen i TV, - «Walter
and Con nie»,

Eilif Ohna Karsten Samuelsen Alb. Breiteig

ArbeidsutvaI9s-møte
I STAVANGER 31/10 1965

Det ble behandlet bl. a. følgende saker:

Filmutvalgets arbeid
Ref. forslag fra filmkomiteen til søknad til

Kirke- og undervisningsdepartementet om
kr. 13.000.- til dekning av utgiftene ved
gjennomføring av den undersøkelse som er
nevnt tidligere.

Vedtak: Ohna og Breiteig omarbeider
søknaden noe og gjør den klar til snarest
mulig avsendelse til departementet.

Døves Volvo-lotteri 1965
Breiteig meddelte at oppgjort loddsalg

29. oktober var kr. 380.000.-. Han har nå
ingen lodd igjen på kontoret og han mente
det skulle være gode utsikter til å få utsolgt
lotteri denne gangen også. Innspurten synes
å være sterk.

Loddsalget i Oslo
Ref. kopi av brev av 19/10 1965 fra De

Døves Forening, Oslo, til Døves Sportsklubb
om at uoverensstemmelsen med Døves
Sportsklubb om dennes loddsalg for Oslo
Idrettskrets nå er ute av verden. Sports
klubben begynner ikke salget av nevnte
lodder før etter 15/12 1965, da Volvo-lot
teriet trekkes.

Ungdomsarbeidet
Ohna meddelte at Rolf Hansen er villig

å påta seg å lede Ungdomsutvalget til som
meren 1966.

Vedtak: Rolf Hansen, Drammen, opp
nevnes som utvalgets formann. Som det
annet medlem oppnevnes Anne Gloslie,
Oslo.

Utvalget forbereder og leder norsk ung
domsleir for døve sommeren 1966. Den bør
holdes et sted i Østlands-området. Utvalget
leverer til landsstyremøtet 20/11 1965 et
utkast til konkurranseprogram for «De
unge døves kulturdag» som skal holdes i

Drammen søndag 22. mai 1966, dagen etter
landsmøtet.

Tolkehonorar fra Trygdekassen
Breiteig ga et kort referat fra et møte i

Rikstrygdeverket i september måned, der
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han fikk oppgitt at man ikke har noen posi
tive bestemmelser om at refusjon kunne
ytes til døve som trenger tolkehjelp ved
besøk hos lege eller sykehusopphold.

Vedtak: Henvendelse sendes ti I Helse
direktøren om dette spørsmål.

Reisebillettmoderasjoner for døve
Breiteig ga referat fra besøk hos N.S.B.

og Braathens SAFE i denne sak. Braathen
har allerede en moderasjonsordning for
døve og er meget interessert i at N.D.L.
prøver å innføre et slags identitetskort som
kan lette kontrollen ved billettkjøp. 
N.S.B. har ingen moderasjonsordning spe
sielt beregnet for døve. Ved utarbeidelsen
av sine moderasjonsbestemmelser for uføre
har N.S.B. i sin tid innhentet uttalelse fra
Helsedirektøren.

Vedtak: Breiteig utarbeider til det fore
stående landsstyremøte forslag til et iden
titetskort for døve. Man utarbeider en
betenkning om de synspunkter som taler for
at døve bør få billettmoderasjon ved reiser
med konsesjonspregete transportmidler
over lengre strekninger. Betenkningen over
sendes Helsedirektøren med anmodning om
uttalelse.

Utklipp om «døve og døvearbeidet»
Man innhenter til landsstyrets forestående

møte opplysninger fra «utklippsbyrå» om
betingelser, priser m. v. for å få regelmes
sige sendinger av utklipp som vedrører
«døvesalo>.

Landsstyremøtet 1965, 20/11 og 21/11
Man drøftet de aktuelle saker for møtet

og hvorledes man skulle ordne sakslisten.
Vedtak: Forbundsformannen sender ut

sakslisten til landsstyrets medlemmer innen
15. november.

Tegnspråk-ku rser
Man drøftet kort det arbeidet man øns

ket at den nedsatte Stavanger-komite, be
stående av Samuelsen, Tormod og Lillemor
Ropeid, skulle utføre.

Vedtak, A.U. tar et møte med komiteen
etter A.U.-møtets slutt for å drøfte komi-

Magister S. Dohn

En av dem som har gjort seg sær
lig bemerket på våre siste nordiske
døvekongresser, er magister S. Dohn,
Danmark. På kongressen i Bergen
var han som kjent en av de såkalte
faste diskusjonsdeltakere, og man
måtte legge merke til hvor godt han
behersket tegnspråket.

Fra 1. september har magister
Dohn trukket seg tilbake som hjelpe
prest for døve, for helt å kunne kon
sentrere seg om stillingen som sjef
for «Statens Undersøgelses- og Vej
ledningsklinik for døve og tunghøre
børn».

BEKJENTSKAP ØNSKES

Ungkar, 50 år, fast arbeid, eget
hus, ensom, alm. utseende, ønsker
forbindelse med døv dame 45-50 år.
Formål ekteskap, hvis gjensidig
sympati. - Uten foto intet svar.

Bill mrk.: «Nordligst i nord», sen
des Tegn og Tale's red., Mannsverk
61, Bergen.

HAMAR

-Juletrefest
Hamar og Omegn Døveforening skal

ha juletrefest 30/12 kl. 19 (7), i
Håndverkeren.

Middag og kaffe
Kr. 20.- pr. person

De som vil være med, bes melde seg
til Arne Olsen, Folkestadsgt. 22, Hamar,
innen 22. desember. (Også evt. hotell
bestilling.)

Velkommen til Hamar!

Nyttårsaften
31. desember holdes fest på ferie

hjemmet «Mjøsgløtt». - Kaffe og mat
fåes kjøpt.

Velkommen til nyttårsfest!



Fra årets største begivenhet, X. Nordiske Døvekongress. Ordfører Harry Hansen ønsker velkommen til Bergen.

Hilsen fra forbundsformannen:

1965 et travelt arbeidsår

Abonner på
TEGN og TALE

mange måter er en særlig interesse
til stede for de små minoriteter i
samfunnet, deriblant for de døve.
Vi må ha god grunn til å vente at
de nærmeste år vil bringe med seg
litt av et gjennombrudd for vår
sak, og det er uhyre viktig at for
bundets ledelse og de som styrer våre
døveforeninger, er seg sitt ansvar
bevisst. Jeg vil gjerne takke dere alle
som har arbeidet i forbund og fore
ninger dette året, takke for uegen
nyttig og helhjertet innsats for felles
beste. Når vi nå tar en liten pust i
bakken for å feire julen sammen med
familien, vil jeg gjerne ønske hver
enkelt av dere:

GLEDELIG JUL!

Julen nærmer seg, og et nytt ar
beidsår går mot slutten, et år som
har vært kanskje det mest travle i
Norske Døves Landsforbunds histo
rie. Store hendinger har vi opplevd i
døvearbeidet dette året, og jeg vil i
farten nevne: X. Nordiske Døve
kongress, VI. Nordiske ungdomsleir
for døve, skoleleiren for avgangs
elevene fra yrkesskolene for døve,
formannens reise til foreningene i
Nord-Norge og foredragsreise i Dan
mark. - Særlig har de to førstnevnte
arrangementer krevd stor innsats fra
forbundskontorets side, og dessto
gledeligere var det at resultatet ble
så vellykt.

I forbindelse med årets to lands
styremøter har landsstyrets med
lemmer drøftet viktige spørsmål med
foreningsstyrene i landets to største
byer. Overfor statsmyndighetene har
man lagt for dagen en større aktivi
tet enn tidligere, og særlig da overfor
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet og Sosialdepartementet. Døves
Volvo-lotteri 1965 er når dette leses

fullført, og med et tilfredsstillende
resultat.

Det sier seg selv at alt dette har
krevd meget stor omtanke og inter
esse fra forbundsledelsens side, og vi
har merket at samfunnets kjennskap
til de døves problemer er blitt bedre
gjennom denne virksomheten. Det
er ikke alltid så lett å måle resul
tatene. Vår aktivitet kan vi nok
lese nokså godt på utgiftssiden i for
bundets regnskaper. Det koster å
lage leirer og kongresser! Hva får vi
så igjen for dette arbeidet? Nye ideer
og tanker, gode impulser, større in
teresse hos våre døve for åndelige og
kulturelle verdier, økt forståelse hos
samfunnet for å gjøre disse verdier
lettere tilgjengelige for døve. Vi kan
glede oss over en positiv og interes
sert presse som vier våre problemer
stor oppmerksomhet. Alt dette er
verdier som vi ikke kan sette opp i
forbundets egentlige regnskaper,
men som vi likevel kan karakterisere
som meget positive «inntektsposter».
, Høsten har fortalt oss at det på

-

-

Eilif Ohna.

-

-
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JULEHILSEN FRA

,,':Den .,eilende maiJiker
ll

som går i shorts og sandaler
og bader i 28 graders sjøvann

Julen nærmer seg med raske skritt.
For sjøens folk er det ofte uvisst hvor
de vil komme til å tilbringe julen,
slik som tilfelle er på MIt «Horn
Clipper», som seiler etter telegrafisk
ordre og kan endre kurs på kort
varsel.

Jeg skriver dette brevet 20. no
vember. Jeg befinner meg i heteste
sommervarmen, her jeg sitter og
klaprer på skrivemaskinen bare iført
kortbukse og sandaler. Jeg tenker
på dere hjemme i Norge, som har
full vinter og går med tykk frakk.
I dag har jeg badet i skipets svøm
mebasseng. Sjøvannet holdt 28 gra
der. Det var et vidunderlig bad.
Solen er litt for varm. - Men om
14 dagers tid får jeg selv føle vinter
kulden i Montreal, med is på St.
Lawrence-elven.

Det var 9. oktober jeg lettet med
et Loftleidir-fly fra Bergen til Eng
land, hvor jeg mønstret på «Horn
Clipper», som lå i Southampton. Det
var forresten en meget fin kongress
i Bergen, og jeg var glad over å
kunne være med og underholde de
nordiske døve med mitt magiske
show. Bergen Døveforening impo
nerte nok de skandinaviske døve
med å ha to habile magikere, både
Nils Bjørø og meg. Men jeg måtte
jo leie livkjole bare for dette korte
showet, da min egen livkjole og di
verse tryllesaker lå i kufferten min
i New York. På grunn av havne
streik «over there» tok det 3 % må
ned før jeg fikk mine to kufferter,
et par dager før jeg igjen forlot
Norge.

Langt borte, fra fjerne himmel
strøk, lar jeg ofte mine tanker fly
hjem til Norge. Jeg får nok Tegn og
Tale, om ikke akkurat regelmessig,
og det er kjærkomment lesestoff fra
«døvefronten» hjemme. Jeg er erger
lig over at jeg har latt godt artikkel
stoff til bladet ligge lenge i hyllen.
Tiden flyr med rakettfart, selv når
vi seiler på det store hav i ukevis.
Det er vel dårlig unnskyldning at
hver gang jeg setter meg ned for å
skrive, har øyelokkene lett for å bli
tunge, så jeg holder på å sovne. Den
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monotone dunkingen fra skipets mo
tor, ::lom driver 16000-tonneren fram,
virker søvndy~s()nde når en ikke er
i bevegelig 2.rbeid. Jeg kan hilse og
si at det er god sovemedisin. En
føler seg nesten ::lom et spebarn som
blir vugget i søvn. Da er det deilig
å kunne stupe til ::lengs for en ver
densreporter på en oceentanker.

Her om):)ord på «Horn Clipper»
trives jeg heldigvis godt blent mcmn
skaget. Jeg har ingen større vC'.nske
ligheter på grunn av døvheten. Jeg
kjenner jo sjøfolkene og deres vener.
Både samværet og 2.rbeidet går ut
merket. Jeg har heller ikke bry med
den sympatiske skipperen. Det går
heldigvis lett å lese på munnen hans.

Det er jo ikke akkurat å anbefale
at døve reiser til sjøs, men det kom
mer meget an på personen, o'n han
har anlegg og tilpasningsevne, er år
våken osv. Blant en besetning på
40-50 mann fra alle kanter, og det
meste av tiden i sjøen, er det meget
viktig å kunne innrette seg riktig.
Døve vil lett kunne bli isolert. Jeg
har selv gjennomgått meget, men
jeg har overvunnet vanskene, ::leiret
over ensomhet og isolasjon. Nå har
jeg rikelig erfaring fra mange år i

utenriksfart, og jeg vet hvordan jeg
skal mestre problemene.

Fra Fawley ved Southampton
seilte vi til Constanza i Romånia, til
Sicilia for bunkring, så var det Am
sterdam, og nå er jeg på vei til
Payardi i Panama, ca. 5 engelske
mil nord for Christobal. Der skal vi
hente last for Montreal i Canada.
Deretter er det uvisst hvor båten
skal, den går i trampfart over hele
verden. Før jeg mønstret på var den
i Japan, New Zealand, Australia,
Singapore, Ceylon og India.

Det var en morsom opplevelse å
besøke døveforeningen i Constanza
(ved Svartehavet). De døves tegn var
jo litt forskjellige fra det jeg er vant
med, men det var ikke vanskelig å
forstå dem. Romanerne var over
rasket over at jeg som døv fikk reise
til sjøs. I Romania er det ved lov
forbudt døve å få hyre, og det er
heller ikke tillatt døve å kj øre bil
(førerkort). Til gjengjeld var det
interessant å høre at det er mange
døve tannteknikere i Romania. Noen
døve praktiserer også som tannleger.
På yrkesskolen er det ellers sko
maker-, snekker- og skredderyrket
som dominerer, og som mange må
velge, fordi det er fullt opp av sø
kere til tanntekniker-linjen.

I forhold til folketallet i Constan
za, syntes jeg det var få medlemmer
av døveforeningen der, bare 150.
I et sideværelse til foreningslokalet
er det kontor med 4 ansatte, derav
en døv i heldagsjobb, lønnet av
staten. Selvfølgelig stimlet alle sam
men omkring meg for å høre meg
fortelle om forholdene i Norge, osv.
En annen kveld kom jeg igjen og
viste noen tryllekunster, og det var
et takknemlig publikum. De applau
derte livlig, og det var ikke noe rart
at de måpte over mine fingerferdig
heter, for det finnes ingen døve
magikere der.

Hvordan jeg fant døveforeningen
der? Jo, jeg promenerte på den brede
sentrumsgaten, en alle hvor folk
spaserte fram og tilbake. Det var
nesten ingen biltrafikk om kvelden.
Da jeg kom til gatekrysset hvor



Gjelder det også tegnspråket???

alleen sluttet, oppdaget jeg to kvin
ner ved siden av meg som snakket
sammen med tegn. Jeg presenterte
meg som døv nordmann. De ble be
geistret og tok meg med til døvefore
ningen, da de selv var på vei dit.
J eg ble først presentert for den enes
mann, som er med i styret. Deretter
hilste jeg på hele forsamlingen.

Døveforeningen i Constanza er
åpen fra kl. 16.30 til 21. Jeg syntes
det var for tidlig å gå til båten da
foreningen stengte, og jeg tok derfor
imot invitasjon til å bli med på en
kafe, hvor vi fikk oss litt vin. I
denne kafeen var det nok døve stam
gjester, for jeg la merke til at kel
neren var flink til å snakke med de
døve, og han småertet dem. De døve
ønsket meg til slutt velkommen
igjen, for de ville gjerne vise meg
byens severdigheter.

J a, jeg har besøkt mange døve
foreninger rundt om på kloden, f. eks.
i Kobe (Japan), Los Angeles, San
Francisco, Vancouver (Canada),
Seattle, Portland i Oregon, New
Orleans, Philadelphia, New York,
Brooklyn, Portland i Maine, London,
Rotterdam, Rio de Janeiro (døve
skolen) osv. Sist i Amsterdam ble

Fra dr. philos. Egil A. Wyllers
foredrag «Om språkets natur» i Nota
bene-gruppens møte 22/9, hitsetter
vi:

«For det at vi dengang (under den
tyske okkupasjon) gikk så langt som
til å hate det tyske språk, det be
tegner, skulle jeg tro, den høyeste
grad av hat som el' mulig mellom
mennesker. .. Den som fordømmer
et menneskes språk, fordømmer ham
selv, uten noen reservasjon, mens
omvendt den som fordømmer et
menneske uten å fordømme hans
språk, holder en forsonende mulighet
åpen, den nemlig at han dog er et
menneske».

Det skulle vært interessant å vite
hva lektoren i filosofi ved Oslo Uni
versitet mener om dem som for
dømmer tegnspråket, det «språk» som
det utvilsomt faller de døve lettest og
naturligst å anvende. Vil han si at
de som fordømmer tegnspråket, også
fordømmer de døve selv, uten noen

jeg forhindret, og i Southampton var
foreningen lukket da jeg var der.
Ellers har jeg truffet døve i Manila
og i Hong Kong. Det er ellers sjelden
at jeg treffer døve på mine reiser,
men det er ofte bruk for tegnspråket
likevel. I språkvanskeligheter er man
ofte nødt til å ty til tegn, selv om en
er hørende. Jeg snakker jo bare
engelsk og mitt eget språk, samt litt
spansk. Men i utlandet tror de som
regel at jeg er hørende utlending, og
vi snakker sammen som hørende som
ikke kan hverandres språk. Når jeg
forklarer at jeg er døv, vil de ofte
ikke tro det.

Jeg så i siste nr. av Tegn og Tale
at skuespillet «Maskerade» skulle vi
ses i Oslo på Døves Dag. Ja, dette
burde vises meget for de hørende,
som meget god propaganda. Jeg
ville gjerne bringe en hilsen til alle
venner på Døves Dag, men dette
brevet når nok ikke fram tidsnok.
Isteden vil jeg gjerne gjennom Tegn
og Tale sende en hilsen til alle venner
hjemme i Norge, med ønsket om en
riktig god jul og et godt nytt år 1966.

Med beste hilsen
Den seilende magiker

Arnfinn Matre

reservasjon, og at de ikke betrakter
oss som mennesker?

Vi har faktisk hatt noe slikt på
følelsen nokså lenge, men vi begynte
å fryse på ryggen likevel. .. .) J

Red.

TV og de høresvake
Herr redaktør!
Er det absolutt umulig å få mer

norsk i norsk fjernsyn? F. eks. nå i
«Firklang», dansk og svensk språk og
dansk og finsk. Det er helt urolig for
oss eldre å forstå noe av dette.

Og så alle disse redselsfulle krigs
filmer og teaterstykker, og lange
samtaler og trettende foredrag. Skul
le ønske vi kunne få en programsjef
som forstår de eldre og hørselssvake
bedre; de har ikke stort annet enn
TV de kan kose seg med. Og la oss
få tydelig skrift - sort bakgrunn med
hvit skrift i hvert fall.

N. N., pensjonist 72 år .J
(i «Hørselvernet») ,.lII:

Tegne-konkurransen:

Seier til Kåre Høgsve

- men, men ...

Vi fikk en hard nøtt å knekke da
vi skulle kåre vinneren av tegne
konkurransen.

Kampen sto mellom Kåre Høgsve
og Arne Nyberg, som begge hadde
flotte tegninger. Disse to tegningene
ble forevist landsstyret, hvor me
ningene var delte. Etter å ha spurt
flere «fagfolk», ble det besluttet å
bruke Høgsves tegning til forsiden
på julenummeret.

Det må understrekes at vi måtte
legge avgjørende vekt på hva som
passet best til forsiden av Tegn og
Tale. Nybergs tegning, et bibelsk
motiv i sort og blått, ville vunnet
hvis det var tale om et julehefte, som
skulle selges. De fleste var enig om
at Høgsves tegning passet best for
Tegn og Tale. Og dette avgjorde
saken.

Premien, kr. 50.-, sendes altså til
Kåre Høgsve, Leksvik, Trondheim.
Tegningen kan man se på forsiden
av dette nummer.

Takk for deltakelsen i konkurran
sen, og velkommen igjen til påske
nummeret! (En spesiell hilsen til den
damen som sendte oss den morsorru.te
tegningen, forestillende Albert Brei
teig som julenisse!)

Red.

•..~ ~ ALLEREDE I ..:
I a-GLAND SENDE~ SEPTEMBER BEGrNDER
DET CA.600MILL. HANDELEN I JULETIlÆR
JULEKORT HVERT ÅR A KOMME IN NG.
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Hva med de hørselskadde barna?
Av spesialskolestyrer Erling Hoel

I «Tegn og Tale» nr. 20 har døve
lærer Kjell Bothne en artikkel hvor
han innleder til debatt omkring in
tegrering av tunghørte og døve.

Jeg har ventet på en saklig debatt
om de nye former for undervisnings
opplegg hvor integreringstanken dan
ner et av grunnprinsippene, og vil
med dette innlegg trekke fram noen
synspunkter.

Framstillingen er muligens for de
taljert. Jeg har gjerne også skrevet
vel mye om mitt eget arbeid. På den
annen side synes jeg det har vært
nødvendig for å kunne forklare hva
tunghørtklassene står for, hvorfor de er
kommet i gang og hva integrert under
visning innebærer.

Hvis jeg dessuten har maktet å
gjøre klart hva det ligger i uttrykket
«oppgraderte elever», skulle det være
grunnlag for en meningsutveksling,
til beste for den store sak vi alle ar
beider for.

Hvorfor særskilte klasser for tunghørte?
Det er ikke de døve, men de tung

hørte som har fått et nytt under
visningstilbud ved opprettingen av
tunghørtklasser (hørselklasser) i Ber
gen, Stavanger og Trondheim. Tung
hørtavdelingen ved Ila folkeskole i
Oslo regner jeg ikke med, fordi ad
ministrasjonen der ikke er ordnet
etter reglene i spesialskoleloven. De
partementet har ingen kontroll med
undervisningen ved nevnte skole,
som for øvrig har vært i gang like
siden 1916.

Den første klassen for hørselssvek
kete kom i gang i Bergen høsten
1959. Vi hadde den gangen 7 elever,
5 fra byen og 2 fra henholdsvis Askøy
og Tysnes. Fire barn var nybegyn
nere, og tre var kommet til kort et
ter noen års skolegang i vanlig folke
skole. Alle hadde en del språk, samt
lige nybegynnere hadde fått syste
matisk førskoletrening. En pike var
blitt døv etter meningitis i seks års
alderen, men med et meget godt tale
språk som vi mente best ble kon
servert ved skolegang i et talemiljø.

Vi satte i gang etter mønster fra
mange land hvor en lenge har hatt
tunghørtavdelinger ved enkelte fol
keskoler (Partially Hearing Units).
I og med opprettingen av Vikhov
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Det er først og fremst mangelen
på system som er årsak til at det
i dag er ledige elevplasser ved døve
skolene. V i som arbeider med tung
hørtklasser har aldri trodd at døv
heten kan avskaffes, skriver styrer
Erling Hoel ved Bergen spesial
skole for tunghørte barn.

off. skole for tunghørte, var det klart
at våre myndigheter etter råd fra
ledende pedagoger, ville realisere tan
ken om å undervise de døve og de tung
hørte som to adskilte enheter, slik det
var foreslått i Landsplanen for un
dervisning av døve og tunghørte.
Og i følge denne plan, som var ut
arbeidet av våre fremste fagfolk,
regnet en med at det i Bergen og i
distriktene omkring ville være et
tilstrekkelig antall tunghørte barn
til å opprette en særskilt eksternat
skole.

Som en av de ansvarlige hadde
jeg i grunnen bare en betenkelighet:
Var plasseringen av den enkelte elev
gjort korrekt?

J eg oppsøkte Direktoratet for spe
sialskolene og bad om faglig hjelp,
men uten resultat. Jeg ble vel mot
tatt og fikk gode ønsker med på
veien. Så lenge Bergen kommune
ordnet undervisningen etter reglene
om hjelpeopplæring, ville Direkto
ratet ikke ha noe med elevplasserin
gen. Dersom det viste seg at noen av
elevene hadde så sterkt redusert
hørsel at de kom inn under reglene
i lov om spesialskoler, fikk jeg sende
melding. Med andre ord: Vurderin
gen ble helt overlatt til meg den
gangen.

Straks prinsippet om å skille de
døve og de tunghørte var knesatt og
delvis realisert, burde våre myndig
heter og med dem ledende døvepeda
goger forstått at det måtte bli et
stadig sterkere press fra mange kan
ter for å få de hørselssvekkete plas
sert i tunghørtskoIer På landsbasis
skulle det med en gang vært etablert
et plasseringsutvalg, et team av
pedagoger, leger, psykologer med
flere, som kunne ha vurdert hvert
enkelt tilfelle. På denne måten ville

en også ha fått en god oversikt over
behovet for elevplasser i begge skole
arter. I dag har vi et lokalt plasse
ringsutvalg ved skolen i Bergen, men
det er ikke nok. Det må en koordi-

I
nering til. Etter min mening er det
først og fremst mangel på system
som er årsak til at det i dag er ledige
plasser ved døveskolene.

Det er en kjent sak at en lang kø
av hørselssvekkete barn har ventet,
og må vente i flere år på å komme
inn på Vikhov skole. Mange er over
10 år. Hvem vet om alle søkere kan
karakteriseres som tunghørte? Det
kan være noen som bør komme til
døveskolene. Og hva med ventelisten
ved Elton off. skole for barn med
sentrale språk-og talevansker? Psy
kologer og logopeder rundt om i
landet fastslår så ofte at et språkløst
barn må få sin undervisning ved
denne skolen, og det blir søkt om
plass. Så vidt jeg vet, er det bare
noen ganske få som blir undersøkt
av styreren ved skolen før de står
for tur til å bli opptatt som elever.
Også i denne køen kan det være noen
som burde gå i døveskolene.

J eg har liggende gjenparter av
brev til foreldre og kommunale skole
styrer, hvor det bl. a. heter: «N. N.
er satt på venteliste ved skolen. Han
kan dessverre ikke bli opptatt som
elev før om 2--4 år. . . eller før skolen
er utbygd. Heimekommunen må
sørge for at barnet får noe under
visning mens det venter på plass.»

Det må vel være ganske klart at
bare noen ganske få er så heldige at
de blir undervist av fagfolk i vente
tida, og jeg våger å påstå at disse
lange køene er en av hovedårsakene
til at vi i dag har hørselsklasser i
Bergen, Trondheim og Stavanger.
De fleste av våre elever har stått på
venteliste ved Vikhov, og noen
ganske få ved Elton.

Integrert undervisning
Tunghørtklassene her i byen ble

som nevnt opprettet etter reglene
om hjelpeopplæring. Først i fjor
fikk vi de nye reglene i spesialskole
loven som gir kommunene adgang
til å opprette eksternatskoIer og
-klasser, med bestemte krav til læ-



Styrer Hoel i en av sine spesialklasser for tunghørte.

rerutdanning, en ny tilskottsord
ning m.m.

I Bergen fikk vi plass på Møhlen
pris folkeskole, som har en sentral
beliggenhet og forholdsvis få elever
(400), og hvor jeg som ansvarlig
lærer, var godt kjent. Ved spesial
skolen er det nå 27 elever som får
undervisning i godt lydregulerte og
vel utstyrte klasserom. I hver klasse
er det 8-9 barn. Nesten alle får noen
uketimer med individuell opplæring
i et særskilt innredet artikulasjons
rom.

De tunghørte er sammen med-hø-
rende barn på skoleplassen, på turer,
idrettsstevner, skogplanting osv. Fra
første dag har vi prøvd å la tung
hørtklassene bli en naturlig del av
helheten. Positivt innstilte kolleger
ved folkeskolen har hjulpet til og
dratt oss inn i skolemiljøet. Skal de
tunghørte klare seg sammen med
hørende mennesker, må vi leggeI
grunnlaget mens de er små. Det er
også av oppdragende verdi at høren
de barn får ta seg av de handikap
pede i skolesituasjonen.

Men vi har større muligheter!
Fra første dag har våre elever hatt

direkte kontakt med hørende barn

ved at lærerne har tatt dem inn i
sine klasser i alle praktiske fag som
husstell, håndarbeid, sløyd, gym
nastikk, tegning osv. Møhlenpris
skole ligger i et utflytterstrøk og
har q~l:iltjvt få elever i klas
sene, ellers ville denne inte rerte u -
ervisning neppe blitt så gg,d. Det

har aldri vært min mening at vi bare
skulle være under samme tak, og en
får ikke til dette samspill uten mye
arbeid.

Det er klart at noen hørselssvek
kete ikke kan klare en slik integre
ringe. Ett~r 10m prøvetid har vi sendt
flere til døveskolene. Og jeg er helt
enig med døvelærer Bothne når han
hevder at det kan føre til store emo
sjonelle og sosiale problemer hvis de
blir gående i tunghørtklassene. På
den annen side har sju års arbeid i
tunghørtklasser lært meg at noen
ganske få sterkt tunghørte, de så
kalte «oppgraderte», og noen få døv
blitte aven bestemt type kan klare
seg godt sammen med de hørende,
uten å bli isolert og uten emosjo
nelle og sosiale problemer.

Vi som arbeider i tunghørtklasser
hal' aldri trodd at døvheten kan av
skaffes. Men vi har en optimistisk

holdning og tror at integrert under
visning og moderne tekniske hjelpe
midler kan hjelpe noen ganske få
sterkt nørselssvekkete til et f~ll
verdig liv sammen med hørende. At
de ordinære tunghørte ikke bør un
dervises sammen med døve, er det
vel enighet om, og til denne gruppen
hører de aller fleste som i dag er
plassert i tunghørtskoler og -klasser.

Fire kategorier av elever:
I følge Landsplanen skal vi ta

sikte på den såkalte gruppe IlB som
omfatter «barn med så sterkt nedsatt
hørsel at de trenger særskilt hjelp og
lettelser i undervisningen, men ikke
de opplæringsmetoder som blir brukt
overfor døve barn uten naturlig er
hvervet språk».

Etter mitt skjønn får vi da 4 kate
gorier av elever:

1. Tunghørte barn med en hørsels
nedsettelse på inntil 70 db in
nenfor taleområdet

2. De ekstroverte døvblitte.
3. De oppgraderte.
4. Afatikere/disfatikere.
Det store flertallet av elevene i

tunghørtskoiene hører til den første
gruppen.
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vansker, Elton-aspirantene, som ba
re var blitt gående der uten hjelp
hvis ikke tunghørtklassene hadde
tatt imot dem. Heldigvis klarer noen
seg ganske godt sammen med tung
hørte. De andre sender vi fra oss så
fort internatskolen kan imot ta dem.

Fest i døveforeningens lokale fredag
31. desember kl. 19.00 (7).

Kaffe og drikkevarer fåes kjøpt.
Lapskaus fåes gratis!

MUSIKK DANS MUSIKK
Alle i alle aldre er hjertelig velkommen!

Entre kr. 8.
(inkl. lapskaus)

Arr.: Døves Ungdomsgruppe,

Trondheim.

Noen spesielle problemer:
J eg tror en skal være meget var

som og foreta en grundig vurdering
før en oppretter spesialklasser for
tunghørte. Det bør ikke bli slik at
en får en rekke udelte skoler rundt
om i landet. Stort aldersspenn og
variasjoner i hørselstap og evner vil
før eller senere skape så store pro
blemer at de <<sprenger» pedagogen.
Det kan ikke være riktig heller å
undervise sammen nybegynnere og
13-14 års gamle barn. Etter mitt
skjønn må det være et så omfattende
behov at en etter hvert kan få en
3-4 delt spesialskole (minst 24 barn)
med muligheter for differensiering.

Integrert undervisning passer ikke
for alle. Et enkelt hjem kan kanskje
komme til kort i arbeidet med opp
dragelsen, og da bør barnet snarest
sendes til en internatskole.

I det hele tatt må vi hurtigst mu
lig komme dit hen at vi uten formene,
vansker og på kort varsel kan flytte
et barn fra tunghørtskoien til døve
skolen og omvendt. Men da må vi,
som tidligere nevnt, ha et sentral
organ eller i hvert fall en konsulent
som vi kan henvende oss til

IKKE TIL HJELP!

Under en storm i Melbourne, Au
stralia, ble et kjempestort skilt revet
løs fra en bygning. Det landet i glide
flukt i et utstillingsvidu, etter at
det hadde skadet 2 fotgjengere. På
skiltet stod det: Hjelp å hindre
ulykkestiljeller!

P. Petersen.
(Desember 1908).

så jeg skal vokte meg vel og la
være å vurdere resultatet av skole
gangen. Kom og besøk oss, og foreta
selv en vurdering. Kom og studer
disse få oppgraderte, men vær venn
lig, møt dem og oss pedagoger med
en positiv innstilling. Jeg tror en vil
få oppleve at dette nye undervis
ningstilbudet gir resultater når en
sterkt tunghørt har rike evner, når
han har vært så heldig å få syste
matisk førskoletrening og siden un
dervisning i små grupper i lydregu
lerte rom og med integrert undervis
ning fra første dag.

Til gruppe 4 hører noen ganske
få barn med sentrale språk- og tale-

Når jevndøgnstorm de sidste skogens blade
jorlængst har hvirvlet over øde vang,
når mindets toner jra de lyse dage
kun gjenlyd er aj somrens glade sang,
da stiger jrem på østens himmelbue
i lysjyldt klarhed over mørke jord
en stjernesol, der pragtjuld er at skue,
med vismænds bud om Herrens goddomsord.

V ær stille, hjerte! - lad de travle tanker
i hellig julekveld dig jøre did
hvor soles sol jra østens gyldne banker
dig lyser ud jra jordens nag og nid.
Mens stjerner tændes rundt i himmelrummet
og kirkeklokker toner over land,
al jordens dybe mørke bort er svundet,
kun stjernelys langs høie himmelrand.

Lyt, travle slægt, til håbets jubeltoner,
lad hjertet jyldes aj den dybe fred
der julenat til slægtens millioner
som hvide jugle daler stille ned.
Mens barneglæden jylder mangt et hjerte
og lovsangstoner jylder barnesind,
tænd jor vort folk, du jul, din lyse kjerte,
ring til vort folk din juleglæde ind!

Til gruppe 2 hører barn som er blitt
døve, men som før dette inntraff,
hadde fått et meget godt talespråk
på naturlig måte. Det er en forut
setning at en slik elever utadvendt.
og har naturlige anlegg for munnav
lesning og ellers klarer integreringen
med de hørende.

Til den tredje gruppen hører noen
få høyt intelligente barn med hør
selstap på 80-90 db, som kan klare
å hevde seg fullt ut innenfor tung
hørtgruppen og sammen med nor
malthørende i praktiske fag. Og det
gjør virkelig disse få oppgraderte
elevene. De isolerer seg ikke. Dette
skal ikke være noe reklame-innlegg,
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Lapping av gamle klær også •
I 1966

Stortinget bevilget 56 mill. kroner til spesialskolene
Men planene om nye skolebygg for døve fremdeles bare på «prate-stadiet»(?)

De mange planer for utbygging av
våre spesialskoler som nå er under
arbeid i departementet, viser at ak
tiviteten er gledelig stor. Selv om vi
nå ligger tilbake når det gjelder
skoler for våre handikappete, kan vi
glede oss over at utbyggingen skyter
fart, uttalte kirke- og undervisnings
ministeren, statsråd Kjell Bondevik,
da Stortinget 26/11 bevilget vel 56
mill. kr. til spesialskolene for blinde,
døve, tunghørte, for barn og ungdom
med talevansker, for evneveike og
for barn og ungdom med tilpasnings
vansker.

Saksordføreren, Olav Kortner, V,
Oslo, pekte på at det er et stort udek
ket behov for elevplasser, og at en
kelte skoler er i dårlig forfatning.
Selv nøkterne dokumenter som bud
sjettforslagene viser oss en hverdag
som griper like sterkt som en kunst
nerisk framstilling. Forholdene ved
mange av spesialskolene er slik at de
minner om Victoria-tidens internat
skoler. KortneI' minnet om at Stor
tinget snart skal drøfte spesialsk-ole
utbyggingen på grunnlag aven mel
ding fra regjeringen. Han bad de
partementet samtidig legge fram
tempo- og finansieringsplaner.

I sin orientering om de enkelte
skoler opplyste statsråd Bondevik at
romprogrammet for Bergen offent
lige skole for døve vil være klart om
kort tid. Nybygget vil gi plass for 96
elever.

Vikhov off. skole for tunghørte skal
få økt sin kapasitet fra 40 til 112
elevplasser. Etter planen skal bygge
arbeidet starte til våren.

Elton skole for barn og ungdom
med talevansker skal utvides fra 24
til 52 elevplasser. Også her starter
byggearbeidene til våren.

Spesialskolen for talehemmede på
Bredtvedt vil stå ferdig neste høst
og gir plass for 102 internatelever og
50 eksterne.

Ingolv Helland, V, Rogaland
syntes man er kommet godt i gang
med arbeidet for de åndssvake. Men
for barn og ungdom med annet han
dikap har man ikke fulgt med i like
sterk grad. Disse barna tas ut av
hjemmet og vekk fra barns vanlige
miljø, og overføres til et miljø som

som regel er primitivt. Det savn som
den manglende kontakt med foreldre
og søsken er, har man ikke klart å
kompensere. Vi har råd til å imøte
komme samfunnets minste i langt
sterkere grad enn vi hittil har gjort,
sa Helland.

Alfred r. Thommesen, H, Aust
Agder, pekte på at knapt halvparten
av de barn det her gjelder, får den
undervisning som de etter loven har
krav på. Så langt som vårt samfunn
er kommet i omsorgen for de mange,
bør ikke enkelte små grupper bli
liggende etter i velferdsutviklingen.
Vi har meget å ta igjen på dette felt.

Karstein Seland, Sp, Hedmark,
mente at Stortinget bare to ganger
hadde tatt et krafttak for de døve,
begge ganger i forrige århundre. Det
som skjer også ved det nye budsjett,
er at man syr lapper på gamle klær.
Dette trass i at man vet at de døve
som får full utdannelse, gjør full
verdig nytte for seg i samfunnet.
Stortinget bør forbedre seg, både
praktisk og mentalt, på å ta et kraft
tak for de døve og rette opp gene
rasjoners forsømmelser.

Kirke- og undervisningskomiteens
formann, Håkon Johnsen, A, Sør
Trøndelag, syntes det var et mørkt
bilde representantene for koalisjons
partiene hadde tegnet. Mange store
oppgaver i spesialskolesektoren står
igjen, men meget er gjort. Bare på
årets budsjett er økningen i bevilg
ningene seks millioner kroner, og det
er opprettet et spesialskoleråd. Alle
budsjettene for spesialskolene er en
stemmig vedtatt i Stortinget, uten
at det fra de fire partier ble fremmet
forslag om økte bevilgninger.

*

VAR BEMERKNI G

Av ovenstående avis-referat synes
det å framgå at det er betydelig
større forståelse av situasjonen enn
tidligere blant stortings-representan
tene.

Men at det nå er blitt større fart
i utbyggingen, har vi intet bevis for
når det gjelder skolene for døve og
tunghørte.

Utbyggingen av Vikhov har vi
ventet lenge på, og selv om det blir
satt i gang der til våren, som planen
går ut på, så er det vel langtfra til
fredsstillende å ha en eneste stor
skole for tunghørte her i landet. La
oss si at den bare vil dekke behovet
for Trøndelag, og at de tunghørte i
det øvrige land mer eller mindre vil
bli tvunget inn i hørselsklasser ifolke
skoler - eller sendt til nærmeste
døveskole - eller de får så lang vei
til Vikhov at kontakten med hjem
met blir for dårlig (og det er vel ikke
mulig å skape noe «hjemlig» miljø i
en internatskole med 112 barn).

At romprogrammet for Bergen off.
skole for døve (yrkesskolen) vil være
klart om kort tid, er vel heller ingen
nyhet. Mange vil vel påstå å ha hørt
det samme flere ganger gjennom de
siste årene. Det som interesserer oss,
er: a) Er det skaffet tomt for skolen?
b) Er det avsatt noen bevilgning på
budsjettet for 1966, slik at yrkes
skolen kan påbegynnes? - Så lenge
disse to spørsmålene ikke kan be
svares med «ja», er det ingen grunn
til å snakke om større fart. - Videre
er vi sterkt interessert i å få vite
om den nye departementsjefen,
statsråd Bondevik, vil gjøre sin inn
flytelse gjeldende slik at rompro
grammet blir noenlunde i samsvar
med rektor Engs forslag før ned
skjæringene.

Det synes å framgå av Senter
parti-mannen Selands innlegg i de
battenat bevilgningen tildøveskolene
bare omfatter det vanlige for å holde

cnyttår~}e~t--"
I DRAMMEN

Nyttårsfest på Melkebaren, N. Torg
gate, 31. desember kl. 19.00.

Dans til musikk

Salg av pølser og øl.

Entre: kr. 5.-
Arr.: Drammen Døves Bridgeklubb.
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TV-UTSENDELSER FOR
DØVE OG TUNGHØRTE

MARTHA NIPEN
24. november døde Martha Elisa

bet Nipen på Døves Aldershjem i
Bergen, nær 75 år gammel. Hun var
fra Tælavåg, og hun var en av de
første som kom til aldershjemmet,
hvor det lot til at hun trivdes godt,
og hun var frisk til det siste.

Begravelsen fant sted i Tælavåg
30. november.

Vi lyser fred over Martha Nipens
minne!

60 AR
Sverre Grebstad, Inndalsveien 110

Bergen, fyller 60 år 22. desember:

L.R.

Egeland. Til sin 50 års dag fikk han
Norges Veis medalje for lang og tro
tjeneste. Nå arbeider han hos Grude
Als, hvor han trives godt.

Han har vært medlem av Stav
anger kr. Døveforening i 44 år, og i
idrettsforeningen i 30 år, der han
også har fått diplom for langt og
trofast medlemskap.

J eg spør ham hva han synes om
Døveforeningen nå, i forhold til i
gamle dager?

- Jo, jeg må si vi hadde det kose
ligere før, nå er alle de døve smittet
av tidens jag. Men en ting er bedre
nå enn før, og det er kontakten med
de hørende.

Harry Rasmussen er en stillfaren
de mann som koser seg best hjemme
med sin familie. Han leser meget, og
hygger seg i en god stol med TV og
den umistelige pipen. Hans to søn
ner er til stor hjelp for ham og fruen,
da begge sønner behersker tegn
språket.

Han blir bortreist på 60 års dagen.
Vi ønsker ham til lykke med

dagen.

60 AR
Harry Rasmussen, Stavanger, fyl

ler 60 år 22. desember.
Mens Harry Rasmussen var ganske

ung, mistet han hørselen, og ble
stengt ute fra den verden de fleste
av oss lever i. Han begynte på
Trondheim off. skole for døve i 1913.
De 5 første år gikk han på Gloss
haugen skole, der hvor Norges Tek
niske Høyskole nå står, og de 3 siste
år gikk han på nåværende døveskole
i Bispegaten. Han har mange koselige
minner fra Glosshaugen skole.

Som ung gutt begynte han i lære
hos skreddermester Tormod Olsen
i Stavanger. I 32 år uavbrutt arbei
det han så som skredder hos O.

Schou er stadig en populær kar i
Norge. I sin Bergens-tid gjorde han
stor innsats, spesielt for døvehytta
på Totland, hvor han var en første
klasses hyttesjef i flere år. Han hus
ket også Døves Idrettsklubb på 60
års festen.

Også vi vil gjerne sende Schou en
varm hilsen i anledning de 75 år.

Torsar.

75 AR
Norges-vennen, dznsken Vilmar

Schou, fylte 75 år 29. november. Vi
har funnet følgende omtale av ham
i «Effata» :

29. november fyller fhv. skomaker
Vilmar Schou, Skovgårdsvej 7, Oden
se, 75 år. Han Cl: københavner av
fødsel og har gått på skole i Frede
ricia. I sine unge år arbeidet han en
tid i Bergen i Norge. Senere kom han
til Hillerød. Her stiftet han sammen
med andre Nordsjællands Døvefore
ning og virket som den første for
mann. Han har nå i mange år hatt
sitt hjem i Odense. I 1958 hadde han
den store sorg å miste sin hustru
Emmy, som han kun hadde vært
gift med i 12 år.

Vilmal' Schou kan glede seg over
en utmerket helbred. Han er trofast
medlem av Odense Døveforening og
følger ivrig med i tidens begiven
heter. Alle døve kjenner Vilmal'
Schou og holder av ham. Det vil
han sikkert også få merke på sin
store fødselsdag. Takk for trofasthet
mot døvemenighet og døveforening,
og alle gode ønsker for den tid som
kommer.»
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I Danmark har den sosialdemo
kratiske folketingsmannen Kaj Ras
mussen rettet spørsmål i Folketinget
om TV-utsendelse for døve og tung
hørte. Den danske folketingsmannen
rettet henstilling om at TV-utsen
delsene i Danmark i høyere grad enn
nå måtte bli tekstet av hensyn til
døve og tunghørte. Dette som her er
nevnt burde også bli tatt opp her i
landet. Sendingene burde også her
bli mer tekstet, slik at de døve og
tunghørte kan følge bedre med.

W.R.
(i Rogalands Avis)

de nåværende skolene i gang og fort
sette å lappe på dem for å skjule de
verste skavankene.

Og så kommer altså komiteens
formann, Johnsen, A-partiet, til slutt
og sier som så (med andre ord): «Jeg
har sittet og hørt på de mange av
oss representanter som i høye toner
har klagd over at døveskolene er
blitt forsømt gjennom me.nge år.
Det er hyggelig for de døve å få lese
i avisen hvor glad vi er i dem og hvor
gjerne vi vil hjelpe dem. Med bud
sjettet er enstemmig vedtatt av oss
i Stortinget. Ikke en eneste av oss
foreslo forhøyelser. Da vi kunne
hjelpe de døve, så sa eller gjorde vi
ingen ting. Nå, da det er for sent
for denne gang, kommer vi med vakre
ord.»

Og dette kan stå som de døves
enstemmige dom over .Stortingets
behandling av statsbudsjettet høsten
1965: - Tenke det, ønske det, ville
det med - men gjøre det, NEI ...

Red.

It"
I •
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Landsstyremøte i Bergen 20.-21. nov.

kr. 2.500.-

400.

700.

560.

700.

140.-

Landsmøtet 1966
Breiteig refererte kort at landsmøtet blir

holdt i Drammen fra 19. mai (Kr. Himmel
fartsdag) til 21. mai og at det 18. mai blir

landsstyremøte samme sted.

Finn Johansen, formann i landsmøtekomi

teen, fortalte om det.aljene i arrangementet.

Deltakerne blir hovedsakelig innkvartert på

Central og Grand Hotell. Forhandlingene

blir på Central hotell. Torsdag formiddag

blir det holdt gudstjeneste i Bragernes kirke.

Ungdomsarbeidet
Ohna redegjorde kort for hva som siden

sommeren 1964 er gjort av ungdomsutval

get. Særlige resultater var det ikke å peke

på, hvorfor A.U. har endret utvalgets sam
mensetning. Det består nå av Rolf Hansen,

Drammen, og Anne Gloslie, Oslo, med først

nevnte som formann. Utvalget arbeider nå
med å få i stand ungdomsleir sommeren

1966 og «De unge døves kulturdag» i Dram
men 22. mai 1966 i tilknytning til landsmøtet.

Vedtak: Evt. underskudd ved disse 2

arrangementer dekkes av forbundet etter at

ungdomsutvalget på forhånd har sendt inn
budsjett til godkjenning.

på ledige, «profesjonelle» loddselgere. En

del av de erfaringer lotterisjefen har fått

gjennom de 4 forløpne landslotterier ble
lagt fram.

Vedtak: Det arrangeres landslotteri i

1966, der loddsalget hovedsakelig baseres

på 3 ansatte loddselgere, som hver får 1
lotteribil å arbeide med. - Foreningene del
tar i loddsalget så langt de selv ønsker det,

men kan ikke regne med å disponere lotteri

bil. Antall lodd blir ca. 350.000 il kr. 1.-.

Spørsmålet om fordeling av netto-overskud

det mellom forbund og foreninger samt for

delingen mellom foreningene innbyrdes leg

ges fram for landsmøtet til godkjenning.

Landsstyret mener at 60% til forbundet og

40% til foreningene må være et riktig for
hold. - Foreningene får 20% av sitt eget

bruttosalg som ren lodd~algsprovisjon,iste

denfor 13% nå. Av netto-overskuddets 40%
får foreningene en prosentvis andel som til

svarer gjennomsnittet av de 4 første lands
lotterier.

Statens Husmorferier 1964
Forelå melding om hvorledes tildelingene

fra Staten for 1964, kr. 2.500.- er envendt,

nemlig:

Hamar ........•......... kr.

Oslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Skien-Telemark. . . . . . . . .. »
Østfold »
Haugesund »

-----

Framtidige lotterier
Forbundsformannen la fram tanker om

endring av retningslinjene for landslotteriet

i framtiden. Flere av lokalforeningene har

vanskelig for å gjøre ordentlig innsats ved
hvert lotteri, og fordi vi har lotteri hvert

annet år, er det ikke alltid like lett å få fatt

Vedtak: Ingen merknader.

Døves Volvolotteri 1965
Breiteig ga en orientering om situasjonen

i loddsalget pr. 16/11 1965. Situasjonen er
noe vanskeligere nå enn ved tidligere lot

terier, men det er bra håp om utsolgt lotteri.

Skal man regne nøkternt, sa Breteig, vil det

bli kanskje ca. 30.000 usolgte lodd ved trek

ningen. Pr. 16/11 1965 er oppgjør mottatt
for kr. 462.000.-. Uoppgjort kr. 198.000.-.

Vedtak: Ingen merknader.

Regnskap for «Tegn og Tale» 1964
Revidert regnskap forelå for 1964. Det er

identisk med det foreløpige regnskap som

ble behandlet på siste styremøte.

Vedtak: Ingen merknader.

Regnskap for N.D.L. for 1964
Revidert regnskap forelå for 1964. Det

er identisk med det foreløpige regnskap

som ble behandlet på siste styremøte.

Vedtak: Ingen merknader.

Møtet ble holdt på Hotel Rosenkrantz.

Frammøtt: Eilif Ohna, Karsten Samuelsen,

Sverre Lindquist, Karl Lundqvist, Halvor

Greftegreff og Finn Johansen. (Sistnevnte

møtte som personlig varamann for Thor

Gisholt, som hadde forfall p.g.a. dødsfall i

familien.)

Møtet behandlet bl.a. disse saker:

NY TOMT FOR DØVESKOLEN
I HOLMESTRAND

VISKELÆR I ØRET

50 AR
Fru Bergljot Johansen, født Erik

sen, Smedby, adr.: Dr. Narveruds
gt. 27, Drammen, fyller 50 år 13.
desember. - Vi gratulerer!

To representanter fra Kirke- og
undervisningsdepartementet og to
representanter fra Statens eiendoms
direktorat sammen med represen
tanter fra Holmestrand kommune,
var forleden dag på befaring for å se
på ny tomt for døveskolen i byen.
Kommunen har tatt initiativet til å
tilby tomt til døveskolen, og det ble
framlagt tre alternativer til plasse
ring av skolen. Fra kommunen møtte
viseordfører Syvertsen, sosialsjef
Kvisle, byingeniør Klever, samt sko
lebestyrer Solberg ved døveskolen.

Avisnotis.

Er det alvor?

55 AR
Gjertrud Haugen, Rindal alders

heim, fylte 55 år 27. november. Vi
sender en forsinket gratulasjon.

Grebstad er av fødsel sunnmøring,
men han kom tidlig til Bergen, hvor
han har slått seg godt fram. Han er
kontrollør ved Kløverhusets fabrik
ker, og han har dessuten rukket å bli
stor huseier.

Grebstad var med blant stifterne
av Døves Sjakklubb i Bergen, og han
har vært formann i klubben, hvilket
han også er nå. Dessuten er han for
mann i Norske Døves Sjakkforbund.

Vi gratulerer med dagen!

Det er ikke alle som blir operert
for viskelær i øret, og dette var en
11 år gammel gutt fra Heidal ganske
klar over. For en tid siden måtte han
til Rikshospitalet for en slik opera
sjon. Da han kom tilbake til skolen
igjen, måtte begivenheten demon
streres for kameratene, og vips for
svant et nytt viskelær inn i øret på
gutten. Det var ikke til å få ut. Gut
ten måtte til legen, og derfra til fyl
kessykehuset i Lillehammer, der man
endelig greidde å få viskelæret fjer
net.
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torsdag aften enkel middag for representan

tene på Central, fredag aften åpen hygge

kveld på Spiralen og lørdag aften avslut

ningsfest i Drammen Børs.

Vedtak: Innkalling til landsmøtet sendes

senest 19/1 1966.

Filmarbeidet
Finn Johansen redegjorde kort for det syn

som filmutvalget er kommet fram til m.h.t.

forbundets framtidige filmarbeid, og viste

til den rapport styrets medlemmer tidligere

har fått fra forbundssekretæren.
Videre opplyste han at det var kommet

henvendelse fra Afs Centralfilm om at dette

selskap meget gjerne ville søke staten om

tilskudd til produksjon aven film om døve

(av statens midler for spesiell filmproduk

sjon). Da må Centralfilm få en ide til film

manus fra N.D.L.
Vedtak: Man søker staten om kr. 13.000.

til forbundets egen, spesielle filmproduk

sjon. Man oppgir emnet «Kontakt» som ide

til A/s Centralfilm og ber selskapet ta en
titt på forbundets kopi av stumfil men«Døv».

Den viser en del av de døves kontaktpro

blemer.

Tegnspråk-kurs for begynnere
Vedtak: Man anmoder utvalget i Stav

anger, som skal utarbeide kursplan, om å

sette alt inn på å få planen ferdig innen 1.

februar 1966, da flere foreninger venter på

den.

Tegnspråk-håndbtlk
Ohna meddelte at Danske Døves Lands

forbund nå skal bestille de første klisjeer
av de felles nordiske tegn og gjerne vil ha

de øvrige nordiske land med på bestillin

gen, fordi klisjeene da vil bli billigere. Det

kan bli tale om ca. kr. 7.- pr. klisje, og an

tallet kan bli ca. 1.000 stk.
Vedtak: I håp om at staten vil yte tilskudd

til den norske håndbok når landsforbundet

senere søker om det, stiller landsstyret inn

til kr. 7.000.- til disposisjon fra forbundets

midler til kjøp av klisjeer.

,Juletrefest

Møre og Romsdal Døveforening av

holder juletrefest i Den nye Ung
domsheimen på Rutebilsentralen i

Ålesund, lørdag 8. januar kl. 17 (5).

Det vil bli sørget for god under
holdning, likesom det vil bli god

bevertning, varm mat og hyggelig

samvær.
Vi ønsker alle døve med deres

familie og kjente hjertelig velkom
men ti I hyggel ig fest.

Søndag 9. januar, blir det guds
tjeneste i Volsdalen interimskirke.

Styret.
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Legitimasjonskol-t for døve

Man drøftet behovet for et slikt kort.

Det er ofte fra døves side ytret ønske om

å få en eller annen form for legitimasjon av

døvheten, bl. a. når det av og til blir spørs

mål om billettmoderasjoner. Et utkast til

legitimasjonskort ble forevist på møtet.

Vedtak: Det innføres et legitimasjonskort

der det blir attestert at innehaveren har

attest for uførhet p.g.a. døvhet. Kortet skal

inneholde foto av innehaveren. Lokalfore

ningene hjelper til med å kontrollere at at
test foreligger og at foto blir klebet inn.

Landsforbundet undertegner kortene og

stempler fotoet. Kortets innehaver betaler

hva kortet koster.

Forbundets hedersmedalje, fortolkning

av statuttene

Ohna meddelte at hedersmedaljekomiteen

har svart på forbundets anmodning om å

fortolke landsmøtets bestemmelse om at

hedersmedaljen i spesielle tilfelle kan ut

deles «post mortem».
«1) medaljen kan i spesielle tilfelle utdeles

post mortem, men man kan ikke gå

lenger tilbake enn til 1953, da medal

jen ble innstiftet.»
2) Medaljen kan også utdeles til personer

som er avgått ved døden etter siste

landsmøte.»
Vedtak: Man går inn for 2. alternativ,

som også komiteen foretrekker. Man ber

kommende landsmøte om å ta denne be

stemmelse med i statuttene for medaljen.

Arbeidet i Nord-Norge

Man drøftet forbundsformannens rapport
fra den reise han sommeren 1965 foretok i

Nord-Norge. Foreningsarbeidet har ikke

lett for å blomstre deroppe, og forbunds
formannen mente at det egentlig ikke er

stort forbundet kan gjøre for forenings

virksomheten der, bortsett fra å hjelpe med

filmer og et besøk nå og da. Han trodde det
kunne bli en del problemer for de forenin

ger som de siste 2 år har startet med egne
feriehjem.

Døves Dag 1966
Vedtak: Man ber TV-utvalget prøve å få

et fjernsynsprogram iforbindelse med Døves

Dag 1966. Arbeidsutvalget legger fram til
neste styremøte forslag til program for et

stort propagandamøte omkring Døves Dag
1966 et sted i Norge.

Forslag fra TY-utvalget om varslings
tjeneste ved krisesituasjoner

Ref. brev fra TV-utvalget vi Hj. Lindgaard,
dat. 1/111965, der man peker på den verdi

det måtte ha om N.R.K. etablerer en «var
selsordning i fjernsynet som trer i kraft ved

plutselig oppståtte krise- og/eller faresitua

sjoner eller når katastrofer truer». Ut

valget ber landsstyret å vurdere dette
spørs målet.

Vedtak: Man finner forslaget meget posi

tivt. Forbundskontoret tar kontakt med
TV-utvalget for å finne den riktige form for

en henvendelse til N.R.K. om denne sak.

Det Norske Samarbeidsråd for Døve
saker

Vedtak: Man ønsker rådet oppløst, da det

ikke svarer til sin hensikt. Ohna anmodes

om å treffe de nødvendige skritt i denne
anledning.

Tegning av aksjer i Astvedt Industrier

Als ved Bergen
Ref. skriv av 17/111965 fra Interimsstyret

i Åstvedt Industrier A/s med innbydelse

til å tegne aksjer i et nystartendes selskap

som skal drive virksomhet for yrkesvalg
hemmede i Åsane utenfor Bergen. Det skal

tegnes aksjekapital på minst kr. 60.000.-,

fordelt på aksjer il. kr. 500.-.

Vedtak: Økonomien tillater ikke forbun
det å tegne aksjer. Man synes bedriften må

kunne bli så verdifull for Vestlandet at man
anbefaler døveforeningen i Bergen og Stav

anger om å tegne aksjer.

Utbyggingen av døveskolene i Norge

Man samtalte om utbyggingen av de nors

ke døveskoler og om døveundervisningen
ut fra det kjennskap man på forskjellig vis

har skaffet seg om spørsmålet.

Vedtak: Man tilskriver Spesialskolerådet
og henleder oppmerksomheten på den frykt

styret i Norske Døves Landsforbund nærer
for at det i de kommunale folkeskoleklasser

for hørselsvekkede barn plasseres barn som

helst burde gå i vanlig døveskole. Man
savner en ensartet praksis i vurderingen av

hvilke skolearter de døve og tunghørte skal
henvises til.

Man retter fornyet henstilling til Kirke

og undervisningsdepartementet om å få ut

levert til gjennomsyn og uttalelse den inn
stilling som foreligger om utbygging av spe

sialskolene.

Regnskap for Nordisk Ungdomsleir

1965
Breiteig refererte regnskapet for leiren

som hadde et underskudd på kr. 2.161,78,

etter at utgiftsposter påløpt i oktober var
kommet med. Underskuddet er overført til

regnskapet for X. Nordiske Døvekongress
1965.

Vedtak: Ingen merknader.

Regnskap for skoleleiren 1965 på Skot·
nes ved Bergen

Ohna leste regnskapet for forbundets leir

for avgangselevene fra yrkesskolene i Stav

anger og Bergen, på Skotnes v/ Bergen.
Leiren tellet 60 deltakere. Underskuddet

på leiren ble kr. 1.385,29 som er dekket
fra forbundets midler.

Vedtak: Ingen merknader.



ØSTFOLD
De døve i Østfold ønsker venner og
kjente god jul og godt nytt år!
Elin og Wilbert Martinsen

Ågot og Reidar Hansen

Gerd og Odd Lohrmann

Aslaug og Karl H. Foss

Gurid og Odd Danielsen

Ragnhild og Erling Pettersen

Svanhild og Yngvar W. Andresen

Ingeborg Ovesen

Astrid Lauritsen

Sofie Karlsen

Magnhild Martinsen

Margit Kristiansen

Ragna B. Hagen

Inger Johanne Jensen

Olaf K. Ugland

Tore Kristiansen

Kristian Sørensen

Finn Åseby

Vi sender alle døve og tung

hørte de beste ønsker om en

riktig god jul og et godt nyttår.

Bjørn-Arne, Eva (f. Andreassen)
og Harald Skogstad, Greni, Ons

rud.

HAMAR
Hamar og Omegn Døveforening

ønsker alle venner og kjente en
riktig god jul og et godt nytt år.
Martin Jensen m/fam.

Olaf Martinsen m/fam.

Henrik Hanssen m/fam.

Jan Refsahl m/fam.
Per Hauklien m/fam.

Ragnvald Hangenholden m/fam.

Arne Olsen m/fam.

Per Byvold m/fam.

Ole Bleken m/fam.
Marie og Torleif Åsen

Sissel og Kristian Gillebo

Agnes og Knut Hølen

Olga og Oddvar Jensen

Klara og Johan M. Dahl

Astrid og Kristen Andersen

Anna og Lars Mæhlum

Karen og Edvard Bækkelund

Alise og Gunnar Gustavsen

Grete Bjerke

Ruth Emilsen

Eline Nordhaug

Britt Margitt Fredriksen

Bjørn Bekkevold

Odd Vangen

Gunnar Bjerkelund

Hans Halvorsen

Ruth Amundsen

Solfrid Marseliussen

Torill Angela Housken

Erling Eriksen

Einar Jacobsen

Alfred Vangen

Dina Margrethe Lien

Odd bjørg Engh

Asbjørn Finsveen

Birger Munch

Gunvor Ruud

Gerd Holtmoen

Erling Skride"

Ole Elvesveen

Kåre Johansen

Inger Åse Tønsberg

Kirsten Brændholen

Asbjørg Skjevling

Margit Martinsen

Nicolay Stenersen

Ole Undlien

Ingar Hannestad

Ingeborg Gundersen

Marit Lundeland

Mildrid Munkelien

Vi ønsker alle sports kamerater

vårt land en ri ktig god juI og

et framgangsrikt nytt år.

Hamar Døves Idrettslag.

Fra Døves Vel sender vi en

hjertelig hilsen til alle døve ven

ner og tidligere elever, med

ønsket om en velsignet jul og et

godt nytt år 1966.
Sigrid Røssum.

OSLO

Lill og Josef Hovden

Mari og Peder Andersen

Magnhild og Arne Handberg

Randi og Eivind Hegstad

Astrid og Wilhelm Engstrøm

Magnhild og Arne Hansen

Sigrid og Benny Persson

Aslaug og Yngvar Olsen

Elia og Helge Martinsen

Elisabeth og Gunnar Løvskeid

Karin og Hans Jensen

Unni og Finn Arnesen

Inger Elise og Jarle Lid

Else og Kåre Kvalness

Aslaug og Gunnar Iversen

Else og Rasmus Bjelland

Aase og Alf Olsen

Hallgerd og Erik Andresen

Synnøve og Sverre lindquist

Jenny og Harald Thuve

Solveig og Johan Larsen

Asta og Sverre Eeg

Helga og Hakon Zapffe

Edith og Harald Mevik

Gudrun og Sigurd Oskarsen

Jenny og Olaf Skoglund

Alfhild og Jan Stenklopp

Nelly og Trygve Hammerborg

Betzy og Kåre L. Arnesen

Oddny og Olav Kristensen

Helga og Ole Rogstad

Jorunn og Henry Eckermann

Ruth og Fred Sollyst

Jeanne og Einar Mehlum

Unn og Einar Walbækken

Reidun og Leif Åsen

Esther og Fritjof Hansen

Asta og Ole Dalen

Aase og Arne Hansen

Amanda og R. Nordsveen

Dagny og Wilhelm Schrøder

Hjørdis og Nils Hassel

Bergljot og Alfred Torp

Turid og Bjørn Nilsen

Klara og Finn Gjøen

Berit og Ole Reinemo

Margit og Egil Liholt

Margrethe ogJacob Maureniusson

Olga og Arne Henriksen

Karen og Lauritz lorentsen

Ruth og Gunvald Baade

Karin og Arnfinn Rafoss

Edel og Leif Johnsen

Oddlaug og Bernt Kjølleberg

Nelly Borgersen

Kari Lauritzen

Dagny Bjelland

Ragna Almaas

Ola Svare

Astrid Sørlie

Kari Mette Ellingsen

Reidar Blakstad

Margit Bølstad

Astrid Tel nes

Irma Ebbestad

Jan Engebretsen

Trygve Bjerck

Kjell Snorre Nysted

Vidar Gran

Rune August Adde

Harald Bølstad

Bjørn Myran

Ole-Jonny Sigvartsen

Egil Haugen

Berit Lien

Rolf Johansen

Torstein Ekerbakke

Kristen Kristensen

Brynjulf Dammen

Karen Bergstøi

Henry Lillejord

Roar Pedersen

Sverre Ruud

Svein Arne Peterson

Peder Nilsen

Astrid Jensen

Helene Landen

Thor Solberg

Fridtjof Tenden

Inger Marie Ødegaard

Klara Hansen

Ruth Karlsen

Gustav Braathen

Gulborg Flinskau

Solbjørg Broks

Jan Johansen

Tora Nisi

Kari Dammen

Ragnhild Holm

Annie Rolstad

Kristine Martinsen

Margaret Farstad

Marit Strøm

Annie Haug

Elisabeth Nordli

Else Kristiansen

Gunnar Kvitvær

Gerd Gustavsen

Gabriel Rosnes

Marie Hannaas

Haldis Framnes

Else Marie Sand bekken

Mona Rismyr

Astrid Stabell

Martha Johannesen

Helene Tråseth

Bi rgit T råseth

Marie Syversen

Elise Karlsen

Agnes Olsen

Karen Åmold

Kjell Larsen

Anne Gloslie

Olav Vik

En god jul og et bedre nyttår

ønskes alle av De Døves Fore

ning, Oslo.

Alf Olsen, jan johansen, Rasmus
Bjelland, Margit Bølstad, Brynjulf
Dammen, Erna Lindgaard, Marit
Strømme.

Oslo Døves Smalfilmklu bb øns

ker sine medlemmer en god jul

og et godt filmår.

jan johansen, Per Merlie, Eivind
Hegstad, Ruth Hjermstad, Olav
Vik og Rolf Nyberg.

Oslo Døves Skytterlag ønsker

alle Tegn og Tales lesere en god

jul og et godt nyttår.

Nils Vikene, Kjell Larsen, Erik
Andresen og Anders Haukedalen.

Døves Sportsklubb ønsker alle

idrettsinteresserte en riktig god

jul og et godt nytt år!

Styret.

Norges Døve-Idrettsforbund

ønsker alle leserne, døveidret

tens venner og lagsstyrer en vel

signet julehøytid og et godt nytt

år.

Fridtjof M. Tenden, form. jarle Lid,
kass. Anders Haukedalen, sekr.

Nils Bjørø. Arnulf Pedersen. Arne
Karlsen. Arne Olsen.
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En riktig god jul og et godt nyttår

ønskes av

Oslo Døves Kvinneforening.

DRAMMEN
En god jul og et godt nytt år

ønskes venner og bekjente av:
Evy og Reidar Brenden

Margit og Finn Johansen

Helene og Rolf Hansen

Anna og Ragnar Woll

Rigmor og Osvald Olsen

Arnhild' og Sverre Klemmetsen

Anne og Kjell Danielsen

Gerd og Arne Holmgren

Bergliot og Alfred Johansen

Aslaug og Ragnar Fauske

Ingrid og Nils Frydenlund

Gunvor og Gunnar Jakobsen

Bjørg og Halvor Langeland

Ellen og Knut Smedsgård

Kari Sand

Magne Gaustad

Zoltan Bazco

Bjarne Gunnerud

Borgvar Berntsen

Erik Johansen

Nils Erik Holtungen

Allan Kjeldsen

Erik Nilsen

Berthe Gravdal

Ovidia Sviggum

Harriet Kristiansen

Ulf Yidar Pedersen

Torill Gonsholt

Reidar Øverland

Karl Kjeldsen

Inger Pettersen

Leif Emilsen

En god jul og et godt nytt år

ønskes medlemmer, hørende og

døve venner.

Drammen og Omegn Døveforening.

En gledelig jul og et godt nyttår

ønsker jeg alle døve og hørende

venner.

Kjell Hagerup Solberg. Adr.:

Hans E. Opsahl, Sørsdal, Lier.

VESTFOLD
En velsignet julehøytid og et

framgangsrikt nyttår, ønskes

landsforbundet og dets tilsluttede

foreninger, hørende venner og

forbindelser - av

Vestfold Døveforening.

Helene Larsen

Bernt Evjen

Unni Stokke

Asta og Anton Skilbred

Marit og Alf Melgaard

Signe Hanto
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Olivia Olsen

Arne Herland

Margrethe Marthinsen

Kari Rør-Olsen

Jens Andersen

Alvilde Engelstad

Adolf Pedersen

Gunn Kari Yasbotten

Ragnhild Frydenborg

Eldor Aase

Ingeborg Hansen

Adolf og Elin Olsen

Anna og Arthur Iversen

Gulborg og Rudolf Larsen

Frithjof og Mathilde Svendsen

Elsa og Ole Lysnes

Yåre aller beste ønsker om en

riktig god jul og et godt nyttår

til alle døve venner i bygd og

by, med ønsket om framgang for

Døvesaken!

Anna Skog, Ellen-Christine Skog
Carlsen og Liv Berntzen.

SKI EN·TELEMARK
Vi ønsker alle våre venner en god

jul og et godt nytt år!

Ruth og Olav Haug

Hjørdis og Hans Smukkestad

Ida og Arve Eriksen

Marie og Thorstein Tellefsen

Tordis og Ove Wiken

Gudrun og Jørgen Kjendbakke

Britta og Arne Karlsen

Trygve Hansen

Bjørn Halvorsen

Thor Gisholt

Øistein Ording

Jakob Bernhardsen

Kristian Skifjeld

Helga Skifjeld

Ragnhild Karlsen

Ingeborg Yalle

Kåre Løkke

STAVANGER
Åsne og Karl Torp

Edvarda og Jørgen Kløvning

Beathe og Magnus Teigen

Hjørdis og Sverre Erikson

Lillemor og Tormod M. Ropeid

Ann M. og Gabriel Rafoss

Kari og Karsten Holmen

Gunhild og Arnulf Pedersen

Marie og Karsten Samuelsen

Lilly og Håkon Hoff

Jakobine og Hans Nilsen

Rakel og Jakob Rafoss

Dagmar og Ingvald Sinnes

Gunvald Gjedrem

Odine Skjeie

Svein Grødem

Jonas Nygård

Endre Grytnes

Yåre beste ønsker for en god

jul til alle døve.

Stavanger kr. Døveforening.

Yi ønsker alle idrettsvenner en

riktig god jul og et framgangsrikt

nytt år.

Stavanger Døves Idrettsforening.
Arnulf Pedersen, Kari Bjørheim,
Gabriel Rafoss, Lars Berge, Gunvald

Gjedrem.

God jul og godt nyttår ønskes

alle sjakkvenner.

Stavanger Døves Sjakklubb.
Leif Skjeie, Johan Paulsen, Kurt
Aanestad, Knut Høgseth, Oddvar
Særheim.

HAUGESUND
Yi ønsker alle kjente en riktig

god juI og et godt nytt år.

Haugesund Døveforening

John Egil Knutsen

Inger Knutsen

Andreas Kallevig

Berit Kallevig

Karl Hauge

Bergljot Hauge

Knut Løvsletten

Rigmor Iversen

Minny Sørdal

BERGEN
Bergen Døveforening sender sine

beste jule- og nyttårsønsker til alle
døve og venner av døve over hele

landet, med ønsket om et lyst nytt
år for hver enkelt og for hele Døve
saken. Styret.

Marta og Thorbjørn Sander

Liv og Eilif Ohna

Berit og Sverre Bjørø

Ingrid og Helge Kjølleberg

Martha og Nils Gjerstad

Dagny og Harald Ne~se

Elin og Erling Buanes

Ruth og Guttorm Karlsen

Kari og Johannes Samuelsen

Rikka og Sivert Samuelsen

Rakel og Johannes Samuelsen

Borghild og Andor Arnesen

Annlaug og Einar Koppen

Birgitte og Sverre Grebstad

Erna og Harry Stene

Borghild og Per Sikko

Bjørg og Bjarne Tømmerbakke

Gunhild og Nils Bjørø

Gudrun og Olaf Olsen

Gyda og Reidar Einemo

Bertha og Kristoffer Einarsen

Madelog Kristian Iversen

Ingeborg og Håkon Skare

Liv og Peder Nyseth

Torfinn Trondsen

Thomas Stavenes

Jon L. Olafsson

Asle Karlsen

Odd Birkeland

Bjørg Alisøy

Inger Øvreeide

Torkel Eikjeland

Eva M. Hansen

Petter Rønnestad

Anfred Sunnarvik

Klaus Rasmussen

Olav Feste

Agnes Andersen

Aslaug Lyngnes

Laura Hagen

Kari Handegard

Hans Erik Tofte

Gerd Kvingedal

Ingrid Eide

Sissel Beathe Kismul

Anna Strand heim

Harry EII ingsen

Gotthard Langeland

Lars Herland

Otto Eide

Steinar Hestad

Richard Martin

Grethe Johnsen

Erna Sørheim

Harald Yik

Ingebjørg Yik

Walther Gjerde

Hans Lie

Gøsta Rougnø

Ulrik Sverdrup

Marta Sygnestveit

Toralf Ringsø

Svein Tømmerbakke

Gunvor Hoff

Sigmund Ness

Sigfrid Andersen

Oline Fristad

Terje E. Karlsen

Elin Kallestad

Bjørn Ramsdal

John Wiesener

Birgit Torsteinsrud

Yi sender alle landets sjakk

venner våre beste ønsker for

julen og nyåret.

Norske Døves Sjakkforbund.

Yåre beste ønsker for en god

jul og et fredelig nytt år.

Døves Dameklubb, Bergen.

De beste ønsker for julen og

nyåret til alle medlemmer og

id retts interesserte.

Døves Idrettsklubb, Bergen.

Yi ønsker alle sjakkspillere en

riktig god jul og et godt nytt år.

Døves Sjakklubb, Bergen.



Vi ønsker alle, eldre og unge

venner, en gledelig jul og et godt

nytt år.

Døves Ungdomsklubb, Bergen.

Personale og elever ved Ber

gen off. skole for døve ønsker

tid ligere elever, venner og kjente

- en god jul og et godt nytt år.

Jeg ønsker alle idrettsvenner

en god juI og godt nyttår, med

takk for innsatsen i 1965.

Nils J. Bjørø.

MØRE OG ROMSDAL
En riktig god jul, og alt godt

for det nye året, ønskes alle våre

døve og hørende venner.

Møre og Romsdal Døveforening.

Vi ønsker alle døve venner og

kjente en gledelig jul og et enda
bedre nytt år.
Margit og Ole Solsletten

Anna og Einar Djupvik

Ingrid og Skjalg Iversen

Solfrid og Magne Lid

Bjørg og Lorents Ness

Torbjørg og Kjell Fiskergård

Olav Vikenes

Jarle Standal

Erling Fylling

Randi Leira

As bjørn Vestre

Broder Gundersen

Bjarne Grimstad

Inger Anne Fylling

Torbjørg Larsen

Inga Garnes

Kirsten Årseth

Tordis Viddal

Stein Moldvær

Sissel Bjørkavoll

Gerhard Goksøyr

Petter Olav Eiksund

Jeanne Nygård

Andreas O. Ulstein

Peder Lilleng

Margit Strømsheim

Inge Heen

Sigvart Rønneberg

God jul og godt nyttår ønsker

vi alle.

Solveig og Oddmund Fossen,
Kyrksæterøra.

TRONDHEIM
Beste jule- og nyttårsønsker fra

De Døves Forening, Trondheim.

I styret: Halvor Greftegreff,
Petter Holberg, Harald Størkersen,
Ottar Martinsen, Nyfrid Grimstad,
og Ely Myrvang.

Else og Tore Evensen

Karen og Ely Myrvang

Unni og Asbjørn Kjøsnes

Margit og Petter Holberg

Harriet og Ottar Martinsen

Anna og Lunde johansen

Marie og Halvor Greftegreff

Ulrikke og Audun Kraakmo

Kari og Arne Karlsen

Ael og Peder Eidem

Aud og jon Pettersen

Torunn og Martin Vines

Corine og Arne Sæther

Eli og Georg Kirkreit

Reidun og Trygve Veddeng

Signe og Peder Pedersen

Emma og Angrim Ytterhus

Torhild og Rolf Ulseth

Elida og josef Ankile

Else og Karl Lundemo

Christine og Ole Fagerhaug

Ruth og Helmer Moe

Kirsten og Harald Størkersen

Randi og Arnodd Rønning

Døveprest A. Wetlesen og frue

Elia Fosså

Bjørg Nygaard

Signe Kynøy Heimdal

Ola Sande

Torbjørn Pedersen

Magne Pedersen

Kristine Bostad

Nyfrid Grimstad

Astrid Movold

Ingolf Rønning

Marit Mikkelsen

Olav Moen

Synnøve Kvidal

Serianne Kjøren

Arnt Naurstad

Erna Margrethe Holberg

Olaf Garberg

john H. Stokvik

Finn H. Aune

Reidar jacobsen

Johan ne jenssen

Agnes Berg

Sigurd Olsen

EI isabeth Olsen

Li Ily Bårdsen

Kåre jakola

Harald Myrvang

Kristen Elvebakk

Geir jensen

Solfrid Gjerstad

Elbjørg Mjønes

Døves Aldershjem, Trondheim,
ønsker alle døve venner og kjen

te en riktig god jul og et godt

nyttår!

Hilsen:

Hanna Eliassen

Inga Henriksen

Anne Carlsen

Helmine Stokkedal

Agur Stokkedal

Ragna Søraker

Gunhild Hansen

Martha Oldren

Signe Andreassen

Aslaug Gangåseter

Charlotte Danielsen

Odin Nicolaisen

Serianne Kjøren

Mathias Helfjell

Atle Lorentsen

Mikol Sørensen

Nikoline Olaussen

Sigurd Iversen

Sigrid Kristiansen

Hanna Holand

Oline Øien

Signe Knudsen

Ragnhild Skar

Ingeborg Hegseth

Borghild Varmbo

Døves Idrettslag. Trondheim,
ønsker alle døve-idrettslag god

jul og et framgangsrikt nyttår!

Døves Dameforening i Trondheim
ønsker alle lesere en velsignet

god juI og et godt nyttår.

Døves Ungdomsgruppe, Trond
heim, ønsker alle døve ungdom

mer og ungdomsklubber en rik

tig god jul og et godt nytt år!

INNHERRED
Innherred Døveforening øns

ker døve og hørende venner en

riktig god jul og et godt nytt år.

jorulf Hjulstad,
formann.

SALTEN
God jul! Godt nyttår! - Hilsen

fra Salten kr. Døveforening.

Ragnar og Helga Hansen

Andreas og Henny Einarsen

Ludvik og Hanna Nilsen

Peder og Marie Lundbakk

Arne og Marie Larsen

Einar og Klara Sandvik

Hans og Anna Davidsen

Torolf og Elsa Thomassen

Aslaug Botten

Olav jakobsen

Bjørn Krok

Valter Nilsen

Grete Olsen

HARSTAD

Harstad kr. Døveforening, øns

ker sine venner og forbindelser

en god jul og et godt nyttår.

johanne Holthe

Berthe Pedersen

johan jentoftsen

Ingrid og Steffen Greftegreff

Bjørg og Leif Henriksen

Anna-Marie Sjøvoll

Amanda Andreassen

Alfred Andreassen

Magna Markussen

Ragna Overholdt Bruun

Mary og Oddveig Haugen

Vi ønsker alle døve og hørende

venner en riktig god jul og godt

nyttår med fred på jorden.

Hilsen Kjell, Inge og Helge
Bastesen, Skibbåtsvær.

Vi sender våre beste hilsener

til alle «Tegn og Tale»s lesere.

og ønsker:

God, velsignet julehøytid, og

godt nytt år. Må lyset fra julens

konge lyse for oss alle.

Så høyer ikke borgen.
så lavt ei hyttens tak
at ikke nød og sorgen.

tar flukt en juledag.
Bak rikmanns dør og inne
i fattigmennes hjem
der vil du sikkert finne,

et glimt fra Betlehem.

Frelsesarmeens døveoffiserer i

Norge:

Eli johansen. Oslo

Åshild Johansen, Oslo

Asbjørg Markussen. Larvik

johanne Holdhus. Trondheim

Liv Berit Dagfinrud, Trondheim

Kelly Smevik. Stavanger

Magnhild Pedersen, Oslo

Hildegard Hellenæs, Oslo
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NYTT FRA FORENINGENE
Tegnspråkkurs i Oslo

I høst en gang fikk fru Sten klopp et herre

besøk noe utenom det vanlige. Mannen var

stor og kraftig, og da han snakket var også

stemmen stor og kraftig. Men hver gang

fru Stenklopp skulle legge inn et ord i
«samtalen», ble det et fullstendig: «God

dag mann! Økseskaft». Hun måtte ty til

blokk og blyant.
Yed en skade for ikke lenge siden var

mannen blitt fullstendig døv, og han følte

seg nå forferdelig utenfor. Aven venn ble
han anbefalt å kontakte vår forening for

gjennom den å få kontakt med skjebnefeller.

Men i omgang med våre medlemmer er

det nærmest en betingelse at en kan i alle

fall noen tegn.
- Og jeg kan dessverre ikke tegnspråk.

Er det mulig å få lære det i De Døves Fore

ning?
- Yi skal gjøre hva vi kan, svarte vi og

begynte å planlegge tegnspråkkurs.
Det ekstra puffet, den raketten i enden

som mange må ha for å få gjort noe, den

fikk vi like etterpå av Vogt-Svendsen. Han

skrev og fortalte at han hadde fått mange

henvendelser om tegn-kurs, men mente at

initiativet burde komme fra De Døves
Forening: - Selv står jeg til tjeneste med

både råd og dåd, hvis jeg har tid og dere

har bru k for meg.
Vi har bruk for deg, kjære Coco, og nå

er tegnspråkkurset et faktum. At du har

kunnet avse tid til et lynkurs med «lærerne»
er vi meget takknemlig for. Marit, Rasmus,

John og Sverre (den siste som reserve) er

alle flinke i tegn, har ganske bra stemme

og har gitt privattimer i tegnspråk. Men det
er første gang de får en hel klasse å under

vise, så litt pedagogisk rettledning kan nok

komme godt med.
ORIENTERENDE MØTE
Gjennom en pressemelding og ved et

sirkulære som ble distribuert ved forenin

gens og ungdomsklubbens medlemmer samt
sendt til en del private og hørselsvekkedes

institusjoner, ble det innbudt til et orien

terende møte i Sven Brunsgate 7, tirsdag
2. november. Det møtte godt over 40 styk

ker, og det ble trangt i biblioteket. Men

møtet ble vellykket, og jeg tror de som

meldte seg til kurset ser fram til møte
kveldene med spenning, og med håp om å

bl i gode «tegn-talere».
Til kurset har i alt meldt seg 47 delta

kere. Den yngste er 14 år og den eldste er

71. Når det gjelder hørselen, så er antakelig
alle avskygninger representert - fra dem

som kan høre gresset gro, og til vår venn

som er nevnt ovenfor. Motivet for å melde
seg til kurset er så forskjellig: «Fullstendig
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døvhet, sterkt eller lettere nedsatt hørsel,

to døve barn, eller en døv niese, døve om

gangsvenner, en er drosjesjåfør, en syke

søster, som ønsker å snakke med sine

«kunder», også dem som er døve. Ikke

mindre enn tre av deltakerne er studenter

fra Spesial-lærerskolen, døvelinjen.

Dette var vel noe til elevsamling!! Ikke sant?

Harry Landen.
Som kurs-lærere vil fungere Marit Strøm

me, Rasmus Bjelland og John Yigrestad.

Program for Drammen
Sø. 12. desember.

Sø. 19. desember. Julebord.

GUDSTJENESTE OG JULETREFEST
I DRAMMEN

Gudstjeneste for døve og hørende i Bra

genes kirke kl. 17.00 søndag 9. januar.

Etter gudstjenesten juletrefest på Har
monien, Øvre Storgate.

Entre kr. 7.00 for voksne og kr. 3.00 for
barn.

Program for
Skien.-Telemark
Torsdag 9. desember kl. 18.30: I Indremi

sjonsheimen, Skien.

lørdag 8. januar: Julefest i Porsgrunn.

Mecll.møte i Stavanger

Medlemsmøte ble holdt på Døves Hus
21.11. Formannen, Tormod Ropeid, ønsket

velkommen. Det var 65 års jubileumsfesten

som først ble diskutert. Festen hadde vi
tenkt oss på K.N.A.-hotellet Ocean, men
på grunn av for liten tilslutning, ble hele

arrangementet lagt om. Festen vil nå bli
holdt på Døves Hus lørdag 11/12, og vi

håper den skal bli vellykket. Den begyn
ner kl. 19 (7).

Der vil bli servert aspargessuppe, ben
løse fugler med grønnsaker, og iskake, en

god kopp kaffe og kaker. Prisen bl ir 15 kr.
pr. person. Skolepikene har lovet å hjelpe

med serveringen. Håkon Hoff stillte seg selv
som kandidat til å styre kaffekjelen, så det
hele ser lovende ut.

Idrettsforeningen og sjakklubben hadde
begge søkt om et støttebidrag fra døve
foreningen. Formannen, Tormod Ropeid,

orienterte medlemmene om foreningens

økonom i. Id rettsforeni ngens forman n, Arn
ulf Pedersen, trakk søknaden tilbake til for
del for sjakklubben.

Døveforeningen skal forandre noen av

lovene sine. Dette ble diskutert som en liten

rettleiing for medlemmene, til de endelige

vedtak blir gjort på årsmøtet.
Formannen takket så for frammøtet.

L. Ropeid, se kr.

Program for Bergen
16/12, to: lUCIA-fest og julebord v/ Opp-

Iysningskomiteen. Spesiell servering.
21/12 ti: Serveri ngo

23/12 to: Stengt.

24/12 fr: Juleandakt i døvekirken kl. 16.00.

25/12 lø: Høytidsgudstjeneste kl. 13.
26/12 sø: Åpent.

28/12ti: Juletrefest for barn i foreningen kl.

16. Fra kl. 19 åpent for andre.
31/12 fr: Nyttårsfest i foreningen, med

Døves Ungdomsklubb som arrangør. Alle

velkommen. (Se annonse side 8).

1/1 lø: Gudstjeneste på Døves Aldershjem

kl. 17.

15/1 lø: Juletrefest på Grand Hotel Ter
minus.

Program for Møre/Romsdal

22. jan.: Medlemsmøte.

5. febr.: Årsmøte.
19. febr.: Filmaften.

5. mars: Eventuelt foredrag om trafikk.

19. mars: Foredrag og film om Sunnmøre.

Program for Trondheim

On 22/12: Siste åpningskveld.
Fr 31/12: Nyttårsfest. Ungdomsgruppa ar

rangerer.
lokalet er stengt i julehelgen i tiden fra

og med 23. desember til og med 4. januar
1966.

Onsdag 5. januar 1966: Barnejuletrefest.

Entre kr. 2.50 pr. barn. - Voksne med
lemmer har adgang etter kl. 19.00.

lørdag 15. januar 1966: Årsfest.
Oppslag om disse arrangementer vil bli

satt opp i lokalet.

Obs! Døve i TV
26112 kl. 16.15: Døvegudstjeneste ved

C. Bonnevie-Svendsen.

4/1 kl. 20.30: «Talende hender», ved
Albert Breiteig (og noen døve).

21/12 kl. 19.00 får vi antakelig se en døv

koreansk pike synge med tegn i «Korean
Orphan Choir».



Sportsred.s norske friid rettsstatistikk 1965

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, cIo Tandberg, Nils Juelsgt. 70,0510

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

I fjor hadde vi 7 mann bedre enn
57.0, mens det i år er 8 mann. Gjen
nomsnittet for de 10 beste: 1964:
55.93. 1965: 55.5.
800m

1. Reidar Brenden, O 2.01.8
2. Bjørn Myran, T. 2.04.2
3. T. Christiansen, O 2.04.4
4. Johnny Olsen, H 2.09.8 p
5. Asle Karlsen, B. . . . . .. 2.10.6 p
6. Alfred Vangen, H. . . .. 2.10.8
7. Ingolf Rønning, T 2.12.2 p
8. T. Gunnarrud, H. 2.15.4
9. Kjell Olsen, B. 2.15.6

10. Arne Karlsen, T 2.15.8
Best 1964: T. Christiansen, O.,

2.04.0. Litt tilbakegang i bredden.
I fjor hadde vi 6 mann under 2.10.0
mot bare 4 i år. Gjennomsnittet for
de 9 beste: 1964: 2.09.2. 1965:
2.09.4.

1000 m
1. R. Brenden, O 2.40.9 p
2. Bjørn Myran, T. 2.44.5
3. T. Gunnarrud, H. 2.45.5 p
4. Kjell Olsen, B. 2.50.5 p
5. Alfred Vangen, H 2.57.2
6. Odd Landehagen, O. .. 3.03.4 p

Best 1964: R. Brenden, O., 2.43.8.
Norsk seniorrekord ved R. Brenden
Oslo. Klubbrekord for Oslo (R. Bren~
den) og Hamar (T. Gunnarrud.)
Bedre toppresultat i år, med 3 mann
under 2.50.0 mot bare to i fjor.

1500 m
1. R. Brenden, O " 4.03.0
2. Bjørn Myran, T 4.07.2
3. Arne Karlsen, T. .. . . .. 4.27.2 p
4. Alfred Vangen, H. . . . .. 4.30.0 p
5. Johnny Olsen, H 4.30.7 p
6. Kjell Olsen, B. 4.40.0 p
7. T. Christiansen, O. 4.43.2

Best 1964: Bjørn Myran, T.,
4.09.8. Klubbrekord for Trondheim
(B. Myran) og Hamar (A. Vangen).
Framgang. Det var bare 3 mann på
listen ifjor.

3000 m
1. R. Brenden, O.. . . . . . .. 8.42.6
2. Bjørn Myran, T 9.17.6 p
3. Arne Karlsen, T. . . . . .. 9.50.0 p
4. A. Vangen, H .. , ..... 10.17.6 p

Best 1964: R. Brenden, O., 9.08.6.
Klubbrekord for Oslo (R. Brenden)
og Trondheim (B. Myran) og Hamar
(A. Vangen). Framgang. I fjor hadde
vi bare 2 mann på listen.
5000 m
1. R. Brenden, O.. . . . . .. 15.29.4

Best 1964: R. Brenden, O.,
15.44.6
10.000 m
1. R. Brenden, O 32.17.0

Klubbrekord for Oslo. Ingen del
takere i fjor.

100 m
1. Per Chr. Larsen, O 11.3 t
2. B. Gunnerud, O 11.4 t
3. Arne Olsen, H 11.7 p
4. Walter Pedersen, T 11.9
5. Gunnar Kvitvær, B 12.2 p
6. Erik Johansen, O 12.2 p
7. Roar Pedersen, O. . 12.2
8. Johnny Olsen, H 12.2
9. T. Christiansen, O 12.4

10. Jon Pettersen, T. . 12.4
Best 1964: Per Chr. Larsen, O.

11.3. Samme toppresultat i år som
i fjor, ellers litt tilbakegang. I fjor
løp 12 mann under 12.3 mot 8 i år.

200 m
1. Per Chr. Larsen, O 23.5 p
2. B. Gunnerud, O 23.7 p
3. T. Christiansen, O. . 24.6 p
4. W. Pedersen, T 24.8
5. Johnny Olsen, H 25.2
6. Jon Pettersen, T. . 25.2 t
7. Gunnar Kvitvær, B. 25.8 t
8. Arne Olsen, H 26.2
9. Erik Johansen, O. . 26.2 p

10. Kjell Olsen, B. 26.4 p
Best 1964: P. Chr. Larsen, O.,

23.8. Norsk junior- og seniorrekord,
og klubbrekord for Oslo (P. Larsen).
Bedre toppresultat i år, ellers til
bakegang fra i fjor og i forfjor. I
fjor hadde vi 9 mann under 26.0 mot
7 i år. Gjennomsnittet for de 10
beste 1965: 25.2. 1964: 25.1. 1963:
24.7.

400 m
1. B. Gunnerud, O. 53.1 p
2. Per Chr. Larsen, O 53.4 t
3. Johnny Olsen, H 54.3
4. T. Christiansen, O. . 54.7
5. Trygve Gunnarrud, H. . 55.7 p
6. Asle Karlsen, B. 55.7 p
7. Kjell Olsen, B. . 56.1
8. Walter Pedersen, T 56.4
9. Bjørn Myran, T 57.1

10. Jon Pettersen, T. . 58.5
Best 1964: J. Olsen, H., 53.4.

Norsk juniorrekord av B. Gunnerud.
Litt framgang i bredden fra i fjor.
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o = Oslo. B = Bergen. T = Trond
heim. H = Hamar.

p etter resultatene betyr personlig
rekord. t etter resultatene betyr
tangering av personlig rekord.

Hvor to eller flere mann har opp
nådd samme resultat, står de i den
rekkefølge som vi har fått fra lagene,
eller (når resultatene er oppnådd ved
forskjellige stevner) etter dato.

Lengde ult
1. B. Gunnerud, O. 3.11 p
2. Per Chr. Larsen, O. . . .. 3.04
3. Roar Pedersen, O. .... 2.95 p

·4. Alfin Nordøy, B. . . . . .. 2.94 p
5. T. Christiansen, O. 2.93 t
6. Kjell Olsen, B. 2.86 p
7. Hans Feldberg, B. . . . .. 2.83 p
8. Jon Stokvik, T , 2.83 p
9. Geir Jensen, T , 2.83 p

10. Arne Stenberg, O. 2.80
11. Johnny Olsen, H. 2.77
12. Toralf Ringsø, B. 2.76

Best 1964: B. Gunnerud, Oslo,
3.04. Norsk junior- og seniorrek. og
klubbrek. for Oslo av B. Gunnerud.
Framgang i år. Gjennomsnittet er
ca. 2.89, mens det i fjor var 2.87.

Høyde ult
1. B. Gunnerud, O 1.55 p
2. Olaf Garberg, T 1.45 p
3. Toralf Ringsø, B. . 1.41
4. Per Chr. Larsen, O 1.40 p
5. Gunnar Kvitvær, B 1.40 p
6. Geir Jensen, T 1.40 t
7. Asle Karlsen, B 1.38 p
8. S. Tømmerbakke, B , 1.38
9. Arne Olsen, H 1.36 p

10. Arne Stenberg, O 1.35 t
11. Roar Pedersen, O. . 1.35
12. Hans Tofte, B 1.35

Best 1964: B. Gunnerud, Oslo
1.51. Norsk junior- og seniorrekord.
Klubbrekord for Oslo (Gunnerud),
Trondheim (O. Garberg), og Hamar
(A. Olsen). Framgang i år. I fjor
hadde vi bare 3 mann over 1.40.
Gjennomsnittet pr. mann er 1.40,
mens det i fjor var 1.38.
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Norges Døve-Idrettsforb.s 40 års jubileum

4 x 100 m stafett
1. Oslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47.0
2. Hamar. . . . . . . . . . . . . . . . .. 48.5
3. Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . .. 50.4

Best 1964: Oslo 46.4.

1000 m stafett
1. Oslo 2.09.3
2. Trondheim 2.14.8
3. Hamar. . . . . . . . . . . . . . . .. 2.15.0
4. Bergen 2.17.4

Best 1964: Oslo 2.09.8. Norsk
seniorrekord av Oslo. Klubbrekord
for Oslo.

110 m hekk
1. Johnny Olsen, H 17.5 p

Ingen deltakelse i fjor. Klubb
rekord for Hamar.

400 m hekk
Ingen deltakelse i år.

1500 m hinder
1. R. Brenden, O.. . . . . . .. 4.29.9 p

Norsk seniorrekord og klubbre
kord for Oslo.

3000 m hinder
1. R. Brenden, O 9.37.6

Best 1964: R. Brenden, 0.,
10.08.8. Klubbrekord for Oslo.

Høyde
1. B. Gunnerud, O 1.88 p
2. O. Garberg, T 1.69
3. Jon Stokvik, T 1.63
4. Gunnar Kvitvær, B 1.63 p
5. Johnny Olsen, H 1.62
6. Vidar Gran, O 1.60 p
7. Pål Kjellid, B. 1.60 p
8. Per Chr. Larsen, O 1.54
9. Ingolf Rønning, T 1.50 p

10. Arne Olsen, H 1.45
Best 1964: B. Gunnerud, 0., 1.85.

Norsk junior- og seniorrekord av
B. Gunnerud. Klubbrekord for Oslo
(B. Gunnerud). Omtrent samme resul
tater som i fjor, bortsett fra at hele
7 mann hadde bedre enn 1.60 på
listen mot bare 4 mann i fjor.
Gjennomsnittlig for de 10 beste:
1964: 1.60.8. 1965: 1.61.2.

Lengde
1. B. Gunnerud, O 6.62 p
2. Walter Pedersen, T 6.23
3. Johnny Olsen, H 6.12
4. Bjørn Halvorsen, O 6.02 p
5. Jon Stokvik, T 5.94 p
6. Gunnar Kvitvær, B. 5.76 p
7. T. Christiansen, O 5.68
8. Kåre Jakola, T. . 5.65 p
9. Per Chr. Larsen, O 5.63

10. Pål Kjellid, B 5.54 p
Best 1964: Hans Tofte 6.29.

Norsk junior- og seniorrekord av
B. Gunnerud. Klubbrekord for Oslo
(B. Gunnerud). Noe tilbakegang i
bredden selv om gjennomsnittet er
det samme - takket være kjempe-

sprang av Gunnerud. B. Halvorsens
resultat kom meget sent, men for
årsoversikten skulle det være greit.

Tresteg
1. Walter Pedersen, T. '" 13.23
2. B. Gunnerud, O 13.01 p
3. T. Christiansen, O. . 13.00 p
4. Jon Stokvik, T 12.52
5. Gunnar Kvitvær, B 12.44 p
6. Kåre Jakola, T. . 11.89 p
7. O. Garberg, O. . 11.82
8. B. Tømmerbakke, B 11.75
9. Erik Johansen, O. . 11.65 p

10. Pål Kjellid, B 11.26 p
Best i 1964: W. Pedersen, T.,

13.06. Klubbrekord for Oslo (B.
Gunnerud). Stor framgang i topp og
bredde. I fjor var det bare 4 på
listen med 1 mann over 13 m. I år
har vi hele 3 mann over 13 m.
Gjennomsnittet for de 4 beste: 1964:
12.32. 1965: 12.84.

Kule
1. O. Garberg, T 11.83
2. Johnny Olsen, H. . 10.66
3. Per Byvold, H. . 10.63
4. S. Tømmerbakke, B 10.56
5. B. Dammen, O 10.03
6. Jon Stokvik, T. . . . . . .. 9.87 p
7. B. Bekkevold, H.. . . . .. 9.79 p
8. J. Thomassen, B. 9.75 p
9. B. Gunnerud, O. 9.64 p

10. T. Christiansen, O. 9.42
Best 1964: O. Garberg, T., 12.19.

Noe tilbakegang i toppen, men jevnt
i bredden. I fjor var det bare 6
mann på listen. Gjennomsnittet for
de 6 beste: 1964: 10.80. 1965: 10.60

Diskos
1. O. Garberg, T 37.35
2. J. Olsen, H 34.10 p
3. S. Tømmerbakke, B 30.37
4. T. Christiansen, O. . 29.01 p

I år, 8. august, fylte N.D.I. 40 år
og har således nådd en milepel med
dette runde tall. Når en ser tilbake
på de 40 årene forbundet har eksis
tert, så har det vært gode og dårlige
år, men likevel vil jeg si at jubilan
ten i jubileumsåret har gjort en stor
tabbe, kanskje den største i forbun
dets og norsk døveidretts historie.

Det er en kjennsgjerning at klub
ber, foreninger, forbund osv. gjør
mest mulig når de har jubileum. Men
hva har N.D.I. gjort? Ingenting,
de har sogar glemt det, selv om det
har vært ymtet om det. Det har
vært så stille om dette jubileet at de

5. B. Dammen, O 28.53
6. Jan Thomassen, B 26.53 p
7. W. Johansen, B 25.52
8. T. Gunnarrud, H 25.25 p

Best 1964: O. Garberg, T., 39.00.
Klubbrekord for Hamar (J. Olsen).
Klar framgang i bredden med 8
mann på listen. I fjor var det bare
fattige 3.

Spyd
1. B. Dammen, O 50.03
2. W' Johansen, B 49.65
3. J. Olsen, H 49.15 p
4. K. Johansen, H 44.62
5. T. Christiansen, O 42.73
6. J. Thomassen, B. . 41.62 p
7. S. Tømmerbakke, B 40.22
8. Vidar Gran, O 40.05
9. A. Naurstad, T. . 40.01 p

10. W. Pedersen, T 33.10
Best 1964: B. Dammen, 0.,

50.86. Klubbrekord for Trondheim
(A. Naurstad). Framgang i bredden
med 9 av 10 mann på listen over
40 m, mot i fjor 6. Gjennomsnittet
for de 6 beste: 1964: 46.33. 1965:
46.30.

Slegge
1. O. Garberg, T 52.99 p

Best 1964: O. Garberg, T. 51.76.
Resultatet er verdens-, norsk- og
klubbrekord.

5-kamp
1. J. Olsen, H 2.787 p
2. T. Christiansen, O 2.372 p

Ingen deltakere i fjor. Norsk se
niorrekord av J. Olsen, også klubb
rekord for Hamar.

lO-kamp
1. J. Olsen, H 5.255 p

(pers.rek.)
Ingen deltakere i fjor. Klubbre-

kord for Hamar. Red.

5 døve-idrettsklubbene ikke en gang
visste det, unntatt noen få personer.

En vet jo at norsk døve-idrett står
hardt i det med hensyn til det øko
nomiske, og at forbundet av den
grunn har begrensede muligheter til å
hjelpe og høyne døve-idretten. Et
hvert handlekraftig styre i et for
bund ville i lang tid forut for jubi
leumsdagen gått i gang med arbeidet
for å feire jubileet, og prøve å dra
fordeler av det på beste måte, f. eks.
drive større utstrakt opplysnings
virksomhet, propaganda, og på selve
dagen arrangere jubileumsfest og
innby viktige personer fra stat,

3S

1



kommune, idrettsforbund etc. Hvis
det så hadde vært gjort, ville jeg
vært sikker at N.D.I. i dag ville ha
stått på bedre økonomisk grunn.

HVA ER ET FORBUND,
OG HVEM LEDER DET?

Et forbund (idretts-) består av id
rettslag. Og dets formål er å lede
idretten i landet, representere den
overfor utlandet, drive opplysning
og fremme idretten på beste måte,
samt virke som regulerende myndig
het overfor lagene.

Et forbunds høyeste myndighet er
tinget, så kommer forbundsstyret og
arbeidsutvalget. Mellom tingene er
det vanligvis styret og arbeidsutval
get som leder forbundet, og står for
den daglige ledelse.

Men hva hjelper alt dette når det
som heter samarbeid, ærlighet og
åpenhet mangler, og når lover, ved
tak osv. ikke bestandig blir fulgt?
Da kan en like godt avskjedige per
sonalet, stenge butikken og gå hjem.
Når et forbundsstyre og arbeids
utvalg på et ting blir valgt av de
respektive representanter fra klub
bene, og vi har lover, så bør de ut
valgte innrette seg deretter. Alt som
heter personlig ærgjerrighet, stolthet,
stahet, manglende respekt osv. bør
holdes i bakgrunnen, og man må ar
beide sammen slik at det fremmer
idrettens sak på beste måte, og der
med sette seg i respekt hos lagene
omkring i landet.

Dessverre vil jeg ikke si at vårt
idrettsforbund har vært slik i de
siste årene. Styret har ledet forbun
det ganske bra når det gjelder den
vanlige virksomheten, men forholdet
forbund/laglidrettsmenn har ikke
vært det beste. Særlig har vi ikke
vært bortskjemt med representa
sjonsoppgaver, bare vanlige stevner
sammen med hørende, NM for døve
annet hvert år (og nordiske DM og
sommerleker for døve hvert 4. år,
de faller sammen med NM), og ingen
ting i mellom-årene (årene mellom
DM).

Og dessuten har lovene og ved
takene vært brutt ofte, så en har
lurt på hvorfor vi har lover. Nå ble
R. Brendens rekord på 1000 m, satt
under bykampen Oslo/Hamar/
Trondheim, godkjent som norges
rekord, enda starten foregikk med
flagg, ikke skudd. Hvis N.D.I. føl
ger N.F.I.F.'s konkurranseregler, så
burde denne rekorden underkjennes.
Kanskje N.D.I. har egne regler?
Dette, som et eksempel på lovbrudd.
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Hvis forholdet ikke blir bedre,
kan vi like godt oppløse forbundet og
heller la klubbene stå direkte under
de hørendes forbund. Det blir likevel
nesten ingen forskjell, bare det at vi
ikke har ansikt overfor utlandet.

Johnny Olsen.

o SLO

Kappgang

Gangernes Oslo-mesterskap over
10 og 20 km, 12. august, ble arran
gert fra Ekebergfeltet med bra del
takelse. Harald Angeltvedt, som ny
lig var kommet tilbake fra USA, der
har deltok i Døves Verdensmester
skap og ble nr. 5 i kappgang, lå godt
an, men falt sterkt av mot slutten.
Halle fikk bronse, og dette var hans
første stevne siden USA. Tiden ble
1.52.36, mens vinnerenhadde1.47.27,
dvs. 5 min. forskjell på 20 km, ikke
så verst. Peder Nilsen ble nr. 8 på
2.17.52. (Utklipp fra «Aftenposten»).

Halle selv forteller at han hadde
stort forsprang på vinneren (med ca.
60 m), men da 2 runder gjensto,
sprakk han i den verste motbakken.
Odd Landehagen var ikke med, da
han hadde vært uheldig med mo
peden sin og slått seg på benet, slik
at han måtte holde seg i ro.

3. oktober: Årets første marsj med
pakning, «Frognermarsjen». Det var
jevnt silregn, så det ble ingen direkte
fornøyelse å gå den 20 km lange
løypa med 8 kg pakning. Halle ble
nr. 2 i kl. B på tida 2.03.15. I kl. E
kom «Pluto» i mål som nr. 3 på tida
2.10.27 (pers. rek.) Odd fikk prøve
seg på marsjen som trening, da benet
ikke var helt bra etter uhellet.

10. oktober: Døves Sportsklubb
sendte våre 3 kappgjengere til Nord
marksmarsjen fra Stryken til Kors
voll på 35 km. De fullførte marsjen,
og alle klarte kravet til gullmerket.
Odd Landehagen var først i mål på
ca. 4.20 timer, så kom Halle ca. 10
min. senere. Den snart 49-årige
«Pluto» var like sprek som dem, og
kom i mål bare noen få minutter
senere. Det var rekord-deltakelse,
hele 160 startet.

17. oktober: Oslo Gangkrets ar
rangerte for annen gang i år «Mari
dals-marsjen». Start og innkomst var
ved Korsvollshuset, 20 km for senior
med 8 kg pakning. I kl. B ble Halle

Angeltvedt nr. 2 med tida 1.58.05,
som var nye pers. rek. Vinneren
brukte 1.54.00. «Pluto» ble nr. 3 i
kl. E på den meget gode tiden
2.05.13, og ny pers. rek.

LOMMEDALS-MARSJEN

ble i år arrangert for første gang,
med start fra Frogner stadion i Oslo
med ankomst Skollerud-krysset i
Lommedalen. Det var en strekning
på 17 km, viste kilometertelleren.
Deltakelsen var bra. I herreklassen
startet det i alt 11 mann, og i dame
klassen 4. I kl. A startet USA-farerne
Landehagen,Angeltvedt og Brenden.
Det ble skarp konkurranse fra star
ten av. Brenden likte godt helene til
Halle og Odd, og fulgte godt med,
men etter halve lengden måtte Bren
den melde pass, og begynne for seg
sjøl.

Halle og Odd gikk side om side
så å si hele veien, men 1 km før
mål hadde Odd fordel av bratte
utforbakker, og resultatet ble 14
sek. foran Halle i mål. Og Brenden
kom inn 4 min. og 17 sek. etter vin
neren. Det var godt gjort. I kl. B
vant Finn Gjøen, men da han ikke
lenger er medlem av. klubben, .til
faller seiren i kl. B den spreke Peder
Nilsen, som nå snart blir 50 år.
Undertegnede hadde moro av ham
mange steder under marsjen. Etter
å ha passert Øverland, sa han til oss
i bilen: «Hvor er det blitt av de
andre etter meg?» Det var noe å le
av, for etter ham var det mange unge
som slet for å ta igjen gamle Peder,
men dengang ei. I dameklassen star
tet det 4 stykker som tok marsjen
som en tur, men huff for en venting
for oss i dommerkomiteen. Neste år
blir det en forandring, da skal da
mene gå 10 km. Men de skal ha ros
for at de fullførte.

Kl. A.l. Odd Landehagen 1.37.58
2. H. Angeltvedt 1.38.12
3. R. Brenden 1.42.15

Kl. B. 1. Peder Nilsen .... 1.51.33
2. Bjørn Myran '" 1.57.39
3. E. Andresen 2.01.10
4. O. J. Sigvartsen . 2.01.14
5. H. Lillejord 2.01.41
6. T. Ekerbakke 2.27.13
6. Trygve Moen 2.27.13

Utenfor konkurranse: Finn Gjøen
1.48.51.

Dameklassen: Kristine Martinsen,
Karen BergstøI, Tora Nisi og Oddny
Flemmen, alle samme tid: 2.54.11.



Ramberg & Sønner A.s
Næringsmiddelfabrikk

Tlf. 22551 - SKIEN

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

0. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJ0TT - FLESK - P0LSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Sigurd J. Fagernes
Telefon 1944 - HALDEN
Gravmonumenter i ftneste utførelse
Tegning og overslag gratis på

forlangende.

Norsk Mineralnæring

Føres av Felleskjøpene
og grossistE'r over hele
landet.

O. Henriksens Sønner A.s
Etablert 1904

AUT. RØRLEGGER - RØRHANDEL
Sentralbord telefon 15840

FREDRIKSTAD

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274

FREDRIKSTAD

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Gunnar Strand & Co.
PAPIR EN GROS

Alnagt.11 - OSLO

A/L Aust-Finnmark Meieri

VADSØ

Har forretningsavdeling i Vardø

Astrid Gulhaugen
Spesialforretning:

Lærvarer og reise-effekter

KLAUSENGARDEN - Telefon 4722
DRAMMEN

Franz Schulz Als
REISEARTIKLER - DAMEVESKER
OG SKINNVARER

Lille Grensen 5
OSLO

Filial: Bogstadveien 21 - OSLO

med JOD,
JERN,
KOBBER,
KOBOLT,
MANGA..~.

~INK,

MAGI\'ESnJM

Als Norsk Mineralnæring
Postboks 52 - Oslo
Blanderiet, Ringeriksv. 126/128



Pust,Cl' (Jl..·J.U·...:(;. ,; .. '. ~
gj ~ t for døve.
lJordstrn.nd •

R0RHANDEL
ved Busstasjonen - BERGEN

BRØDR. SØYLAND AfS

BRY NE

~
CHRISTIAN 'HAALAND

HAUGESUND

LINJESKIP - KJØLESKIP - TANKSI<IP

Afs H. Koppernæs & Sønner
ALESUND

Telefon 1130

RØMSØf KONDITORI

B Y ru NE T

HAUGESUND

Telefoner 1115 -1141

Johan Aksdal A.s
KOLONIAL EN GROS

BERGEN

AfS Graverens Teglverk

Grunnlagt 1852

SANDNES

Skal De ha noe installert 
Henvend Dem til

Danielsens Elektrokompani
Bergjelandsgt. 18
STAVANGER

HØYLAND SPAREBANK
SANDNES
Sentral bord 61 060
Mottar InnS'l<udd - Bevilger lån

AfS SJØTRANSPORT

SKIPSMEKLER - BERGEN

SLOTTSGT. 3

Kystbefraktning, klarering, assuranse
Kjøp og salg av fartøyer

Døves Trykkeri A.s, Bergen


