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For annen gang hilser Drammen og Omegn Døveforening velkommen til
landsmøte i Norske Døves Landsforbund. Første gang var i 1946, og
landsmøtet betydde da et godt og velment forsøk på å få fart i forbunds
arbeidet igjen etter de fem krigsårene, som naturlig nok hadde lagt en
sterk demper på aktiviteten. i forbundet.

Når Drammen nå igjen ønsker representantene velkommen, er det til et
utpreget arbeidsmøte. I samsvar med ønsket på forrige landsmøte har
arrangøren lagt opp til en meget enkel festivitas omkring forhandlings
møtene, og man har ikke tatt sikte på noen stor tilstrømming av døve,
bortsett fra lørdag 21. og søndag 22. mai, da man håper på svær del
takelse.

Når landsmøtet denne gangen er lagt utenfor sommerferien kan man
gjerne se dette som et uttrykk for at landsmøtet slett ikke skal være
noen ferie, men tvertimot i 3 dager skal gi de fremmøtte representanter
anledning til i fellesskap å utrette et arbeid som skal legge grunnen for
landsforbundets virksomhet i de kommende 2 år.

Det snakkes meget om de handikappede i dag, og det synes å være klart
at både samfunnet og de styrende maktet er oppmerksom på at det må
gjøres mere for dem enn før. Det er naturlig at statens ytelser delvis vil
gå gjennom de handikappedes egne organisasjoner, og det er derfor
umåtelig viktig for Norges døve at Norske Døves Landsforbund blir
i stand til å ta på seg et økt ansvar i de kommende år. Dette landsmøtet
vil bære preg av at forbundet mere enn før vil engasjere seg i skole
spørsmål, voksenopplæring og sosiale tiltak for døve. Det er å håpe at
representantene vil gå til forhandlingene med den innstilling at de gjen
nom drøftingen av beretninger, regnskap og innkomne forslag må gi det
nye landsstyret et godt og effektivt arbeidsprogram for den ne~te 2-års
periode.

Det sier seg selv at meget av forbundsvirksomheten må gi utslag i døve
foreningenes arbeide, og det er derfor viktig at landsmøterepresentantene
innser at den aktivitet de ønsker av forbundet, bare er effektiv i samme grad
som døveforeningene selv kan følge den opp i sitt arbeid.

Måtte det forestående landsmøtet gi inspirasjon og arbeidsglede til en
rik vekstperiode for forbund og foreninger!
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Kraftigoppgiør
med ((skylapp
ekspertene»:

PSYKOLOGISKE
ASPEKTER

i forbindelse med

bruk av

TEGN og
FINGERALFABET

Av
DIREKTØR DON PETTINGILL,
Callier Hearing and Speech Center,
Dallas, Texas.

INNLEDNING:

Vi gjengir her Don G:Pettingills tale ved The American Speech and Hearing
Association's møte i Chicago 31. oktober 1965. For at leseren skal få bedre
utbytte av talen, tar vi nedenfor også med åpningstalen av møtets dirigent,
dr. Harold ·Williallls. (Dr. Williams er direktør ved Augusta Speech and.
Hearing Center ved universitets-hospitalet i Augusta, Ga.)

Dr. vVilliams:
I dag skal vi diskutere «manuell kommunikasjoIJ)). Våre gjeHte-forelesere,.

i den rekkefølge de vil tale, er Ross Stuckless fra Pittsburg Universitet,
Elizabeth Benson fra Gallaudet College, Boyce vVilliams fra administrasjonen
for yrkes-attføring, og Don Pettingill fra Callier Hearing and Speech Center
i Dallas, Texas.

Det vanlige er at dirigenten bare introduserer emnene, talerne, og at han
mere eller mindre fungerer som en ('portvakt)} ved diskusjonen som følger
etter. I dette tilfelle vil imidlertid dirigenten også komme med noen inn·
ledende bemerkninger, og, hvis dere tillater det, delta i diskusjonen som følger
etter den formelle presentasjonen.

Et meget velkjent sitat fra Kipling er: ('Å, øst er øst, og vest er vest, og
aldri vil de to møtes». Selv i våre dager er det mange mennesker som former
sin oppfatning av verdens-begivenhetene etter denne filosofi. Dette er i
sannhet en uheldig situasjon, men den har en parallell i vår egen profesjon.
Hvis Kipling hadde vært en kommunikasjons-spesialist på døveundervis·
ningens tåkete felt, kunne han like godt ha sagt: ('Å, muntlig er muntlig, og
manuell er manuell, og aldri vil de to møtes)}.

Aldri vil de to møtes - denne oppfatning er det mange i vår profesjon som
henger fast ved. Mange av våre kolleger er blitt hjernevasket i den grad at
de er overbevist om at de to ikke bare aldri vil møtes, men at de to aldri bør
møtes. Det er mange autoriteter ved våre mest respekterte institusjoner som
aldri har hatt anledning til å arbeide med de egentlige døve, og som har lite
begrep om (,manuell kommunikasjon,).

Vi er ikke sammen her i dag for å debattere det manuelle kontra det
muntlige, eller for å klappe oss selv på skulderen {or våre egne meninger.

\........_------------------

Vi har en meget ualminnelig møte
dirigent i dag, i dr. Williams. Det
tok ham bare 30 sekunder å nå inn
til sakens kjerne. - «Å, øst er øst, og
vest er vest, og aldri vil de to møtes»,
er en mesterlig definisjon av de døves
dilemma. Desto mere oppkvikkende
er det faktum at det kom fra en hø
rende ekspert, en direktør for et tale
og høresenter, en mann som passer
inn i følgende sitat: «Gud, gi meg
evne til å godta de ting jeg ikke kan
forandre på, mot til å forbedre det
jeg makter, og visdom til å se for
skjellen.» Min sjef, dr. Aram Glorig,
er heldigvis også en slik mann!

Der skapes framskritt og historie
når mennesker til slutt blir sinte og
intolerante. Uavhengighetserklæ
ringen er ett eksempel, frigjørings
proklamasjonen et annet. De døves
evige kamp for å oppnå en plass i .
solen; er enda et eksempeL De døves
innerlige ønske om å forstå og. bli
forstått, kan ikke lenger ignoreres. \
Det har skapt mange slike sinte, in-
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tolerante menn. Jeg tror vi gjør
gode framskritt!

Dette møtet er et bevis på at menn
og kvinner kommer til å finne nye
veier og framtvinge det uunngåelige
møtet mellom de to motstående lei
rer. Den skjære nødvendighet og en
dypere forståelse av de tvingende
grunner, vil gi dem styrke. Gudenes
kverner maler langsomt, men de mao
ler overmåte fint!

Jeg håper dere bet merke i dr.
Williams' bekjennelse om den gang
han grep seg selv i bare å lytte etter
noe han kunne kritisere, under en tale
aven døv mann - i stedet for å prøve
å forstå og lære noe.

Flere ganger enn jeg bryr meg om
å huske, er jeg blitt slått av disse
ordene: «D.et å være døv, gjør deg
ikke til noen ekspert angående døv
het.» - Det'er opplagt! Jeg har aldri
gjort kI'avpaå være det. Siden 5 års
alderen, da meslinger resulterte i to
tal døvhet, har jeg tilpasset meg,
kjempet, blødd og nest\lI1 dødd ved. . , .'

møtet med den tvilsomme utfor
dring - å være døv! Med den tale
ferdighet jeg hadde tilegnet meg før
jeg mistet hørselen og den avlesings
dyktighet Gud ga meg evne til, ble
jeg helt naturlig en«kakebu-advokat»
for mine mindre heldige døve venner.
Denne rollen har fulgt meg alltid
siden.

Så det å være døv er min spesiali
tet. På den annen side gjør pedago
ger, psykologer, audiologer, og barn,
foreldre, brødre og søstre av døve
uopphørlig krav på å være eksperter
på ting som angår døve og døvhet.
Vi har altfor mange eksperter!

Det er en ting jeg gjerne vil gjøre
helt klart her. Jeg tror fullt og fast
på en forsfandig undervisning i tale
og munnaviesing overfor et 'hvert
døvt barn som er i stand til å ha nytte
av det. Jeg insisterer enda til på at
grensetilfeller bør få alle fordeler av
muntlighet. Alt jeg ber om er at
de «rene» oralister må få fjernet sky
lappene som gjør at de utelukkende



__________________..J

Heller ikke er vi her for å prøve å få dere til radikalt å forandre den mening
dere måtte ha. Imidlertid vil jeg gjerne benytte anledningen til å gjøre dere
kjent med det fullstendige sitat fra Kipling. Han stoppet ikke med ('aldri
vil de to møtes». Det fulle sitat lyder slik:

('Å, øst er øst, og vest er-vest, og aldri vil de to møtes.
Men der er hverken øst eller vest, grense eller rase
når to sterke menn står ansikt til ansikt,
selv om de kommer fra hvert sitt verdenshjørne.»

Det fullstendige Kipling-sitat setter ('aldri vil de to møtes» i et annet lys.
Vi håper det vil bli slik også i vår diskusjon i dag. Vi er oppmerksom på at
det er meget strie meninger på begge sider av gjerdet - hos dem som bare
går inn for den muntlige undervisning av døve, og hos dem som mener at
det kanskje burde være en kombinasjon.

Nå, før vi setter i gang, vil jeg gjerne fortelle om en personlig erfaring,
og i denne sammenheng kan jeg ikke la være å la dere høre et annet sitat,
nemlig fra Voltaire: (,Den menneskelige meningsdannelseshistorie er neppe
noe annet enn de menneskelige villfarelsers historie.» - Sikkert har jeg skiftet
mening, m.h.t. om de to vil møtes eller ikke, utallige ganger i mitt lærervirke,
og jeg husker livaktig første gang jeg begynte å skifte mening. Jeg var blitt
oppdradd til den oppfatning at oralismen var den eneste måte, og at de som
mente noe annet var litt dumme og langt tilbake for sin tid. Men til slutt
demret det for meg at denne stillingtagen ville begrense min utvikling og
følgelig også kvaliteten og omfanget av mine ytelser i yrket. Dette gikk helt
klart opp for meg da jeg deltok i et møte arrangert av Tennessee Speech and
Hearing Association i Nashville. En av talerne på møtet var lederen for
yrkesavdelingen ved Tennessee døveskole, og hans emne var yrkesopplærin
gen. Han var selv døv, og selv om han kunne tale godt, brukte han tegnspråk
og finger-alfabet i sin undervisning. Jeg ble helt sjokkert da jeg oppdaget
hvordan jeg satt der og lyttet til ham, ikke for å forsøke å lære noe eller for
å prøve å forstå det problem de døve måtte ha ved yrkes-trening - jeg bare
lyttet for å finne ting jeg kunne kritisere hos ham. For å si det kort: Dette
var ikke en holdning som kunne bidra til at jeg lærte noe. - Jeg tror jeg ble
atskillig mere voksen etter denne oppdagelsen.

seg sin metode - og at de må innse
det faktum at all forsking vedrørende
fingerspelling kombinert med den
muntlige metode tyder på at syste
met byr på meget positive fordeler.

Som dr. Williams sa: Vi er ikke
her for å debattere fordeler og mang
ler ved muntlige eller manuelle me
toder. Dessuten er mitt tema «Psy
kologiske aspekter i forbindelse med
bruk av tegn/fingerstaving».

J eg kan med få ord nevne forde
lene ved manuell kommunikasjon.
Nesten alle de voksne døve jeg
kjenner, har gått over til tegnsprå
ket (og overfor hørende: blyant og
papir) som viktigste middel for kom
munikasjon når han er kommet inn
i de voksnes verden. Vær vennlig å
forstå at jeg ikke taler om menn som
Boyce og meg selv. Vi heldige er
meget få, og det er langt mellom oss.
Tegnspråket er simpelthen den felles
nevner som gjør det mulig for døve
å holde ut - selv i vårt eget samfunn.
Den gjennomsnittlige døve, selv den

med høyere utdannelse, er stolt av
tegnspråket og plager seg ikke unø
dig med de komplikasjoner som føl
ger med brennemerkingen fra oralis
tenes side.

Vi har våre egne klubber, forbund
og kirker, akkurat slik som dere så
kalte normale mennesker. Det er
bare en gradsforskjell ... og en kom
munikasjonsmessig forskjell.

Hvis jeg skulle forsøke helt ut å
forklare forviklingene på grunn av
all den kritikk, latterliggjøring,
feilforestillinger og ganske enkelt
bedrageri som er overgått vårt prak
tiske og nødvendige tegnspråk, da
måtte jeg til å skrive en bok! Jeg
vil dere skal forstå det psykologiske
press som følger med all denne kamp
mellom metodene. Det er derfor nød
vendig for meg å gi dere noen få
slående eksempler fra den falske pro
paganda noen av de over-nidkjære
oralistene driver. Disses propaganda
går så vidt at det etterlater bitterhet
og skuffelse blant de døve, og stor

bestyrtelse -og misforståelser hos de
uskyldige blant de normalthørende.
Jeg vil la dere avgjøre om slikt er
nødvendig eller ærlig.

Det er utrolig hvordan mange spe
sialister kan hevde at de døve ikke
bør skille seg ut i samfunnet. De bør
integreres! La meg fortelle en typisk
li ten historie:

For en tid siden deltok noen døve
lærere og ledere, sammen med hø
rende spesialister, i et arbeidsteam
angående døve-spørsmål. Gjennom
alle møtene hamret spesialistene løs
med den teorien at de døve burde
integreres med de hørende. Ved sam
menkomstene etterpå, la vi døve
vekt på å integrere oss med disse
spesialistene. Resultat? - Å, intet
uvanlig! De fleste av dem lot ikke
til å vite hva de skulle gjøre med oss.
Ved aller første anledning overlot
de oss til oss selv og de mere slappe
medlemmer av sitt hørende selskap,
trass i at vi benyttet oss av ren
muntlighet. Disse mennesker var hø
rende eksperter på døveproblemer ! Hva
har vi da å vente fra den naive og
forvirrete lekmann? Eller med den
gjennomsnittlige døve person som
ikke engang kan tale eller munn
avlese i noen særlig praktisk monn?

Vi er alltid villige til å møte disse
som gjerne vil «redde» oss - mere enn
på halvveien. Men er det urimelig av
oss at vi ønsker å få vite når de vil
begynne å praktisere det de preker?
Dere skjønner at vi blir temmelig
forslått av stadig å trekke oss selv
opp etter våre støvlestropper - for
så bare å få stroppene avskåret av
vettløse folk som også prøver å for
telle oss at tegnspråket er upraktisk,
klosset og uselskapelig!

Det er et annet slagord som jeg
har hørt i årevis: «Tegnspråket er
ikke det normale meddelelsesmiddel
for den normalt hørende, derfor er
det ikke praktisk!» Så svarer jeg:
«Munnaviesing og kunstig tale er
ikke de normale kommunikasjons
måter for den normalt-hørende, der
for er de ikke praktiske!» - Husk:
J eg bruker alle tre systemer.

«Alt jeg ber om er at de «rene»
oralister må få fjernet skylap
pene som gjør at de utelukkende
ser sin metode - og at de må
innse det faktum at all forsking
vedrørende jingerspelling kombi
nert med den muntlige metode
tyder på at systemet byr på me
get positive fordeler.»
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,«Dere $kjønner at vi blir ter(t
melig forslått av stadig å trekke
oss selv, opp etter våre støvle
stropper -jar så bare åfå strop-

. pene avskåret av vettløse folk,
som også prøver å fortelle oss at
tegnspråket er upraktisk, klos

. set og uselslvapelig f»

VI døve er en meget liten minoritet
i en verden blant ca.200 mill. hørende
amerikanere. Ville det ikke være let~

tere å lære den hørende verden de
26 bokstaver i fingeralfabetet enn å
lære 200 mill. mennesker korrekt ut
tale, å forme ordene ordentlig, gjøre
synlig de mere enn 40% av det
engelske språket som er usynlig,osv. ?
Og videre få folk til å slutte å snakke
med sigarett eller tyggegummi i
munnen, vende seg bort, dekke mun
nen, tale til oss i merket, elier - p.ei,
la oss si stopp!

Begynner dere å se for dere den
psykologiske sit.uasJon ved å ha tegn
språket til stadighet latterliggjort,
nedvurdert og formelig fordømt?
Begynner dere å forstå den gjennom
snittlige voksne døves opprør mot
de mennesker som så å si vil nekte
ham retten til fri tale? Jeg vil her
igjen peke på at på toppen av alle
de nevnte problemer er vi fremdeles
stilt overfor den overveldende majo
ritet av døve som er meget dårlige·
til å tale eller munnaviese, til tross
for det glansbildet som «ekspertene»
tegner for oss.

Det som' jeg pro'testerer mot på
det kraftigste, erdeI,l'hegavete døve
oralist som trer fram på lærerrnøter
og for uskyldige, håpefulle foreldre,
og gir. dem det, falske inntrykk at alle
døve barn kan bli slik som han er!
Jeg har nylig sett nyhetsmeldinger
og brev hvor slike mennesker og
hørende spesialister uttaler at 97%
av alle døve barn kan settes i stand
til å oppnå det perfekt normale.
Etter min oppfatning er dette en
synd mot Gud og mennesker.

De gjør krav på å være eksperter
på hva som er mulig og det beste
for døve, trass i at de åpent inn
rømmer at de sjelden blander seg
med de menige. De fleste av dem
innrømmer også at de sjelden deltar
i sosiale funksjoner blant de hørende,
og når de gjør det, føler de seg «uten
for». De omgås altså bare sin familie
og hverandre. Er det noen særlig
forskjell fra den døve med tegn
språket?
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.Min kone og jeg.deltok i et møte
av oralister for en tid siden. Jeg vil
være helt ærlig: Oralistene gjorde et
dypt inntrykk på oss, så vi sa til
hverandre: «Ville det ikke være
vidunderlig om alle døve kunne være
som disse!» Men vi visste at det ikke
var mulig. Disse personene var hånd
plukket fra forskjellige deler av
Amerika! De var brakt sammen· for
å vise foreldre og pedagoger hva
riktig, muntlig trening kunne ut
rette. Av respekt for de andre som
deltok i møtet, sa min kone og jeg
ingenting. Senere undret vi oss høy
lydt over hvorfor de var nødt til å
gå til slike ytterligheter. Hvorfor
brukte de ikke eksempler fra den
byen hvor de holdt møtet (og hvor
det er en muntlig skole)? De kunne
spart utgiftene til alle reisene. - Vi
visste svaret, uten å spørre: Slike
døve som taler og avleser så godt,
er sjeldne, og det er langt mellom
dem. Men de foreldre som deltok i
møtet, trodde antakelig at disse ora
list-elever var gjennomsnittsproduk
tet fra de muntlige skoler.

Jeg forstår nødvendigheten av å
bevege foreldrene mot det mål å
hjelpe sitt døve barn til det ytterste.
Min forståelse slutter imidlertid når
de muntlige selgere finner det på
krevd å sette i sving så grovt over
dreve metoder i sine anstrengelser for
å overbevise forvirrede foreldre om
at den muntlige metode er den over
legne og at selv fingerstaving er tegn
på barbari. Kanskje mener de at
hensikten helliger midlet - men jeg
har tilbrakt lange, forferdelige år i
arbeid med alle arter av døve men
nesker,og jeg synes ikke det er riktig
å narre foreldrene.

På et senere' møte skulle en døv
oralist tale. Han spurte meg før mø
tet om jeg kunne munnaviesing, og
jeg svarte ja, men at jeg foretrakk
en tolk under hans tale. Han svarte
sint: «A, De velger den letteste ut:
veien!» - Jeg sa ham at jeg ennå ikke
hadde møtt en døv som virkelig
kunne avlese en taler så godt at ut
byttet sto i noe rimelig forhold til
anstrengelsene.

Selv på oralistenesegne møter gjør

«Til stadighet blir jeg tilkalt
for å hjelpe døve som er blitt
undeTvist ved den rene taleme
tode, og som står hjelpeløse fordi
hverken de hørende eller deres
egne skjebnefeller forstår dem»

de ikke noe forsøk. Papirlapper vi
ses vanligvis på en skjerm, så ut
talelsene kan leses. Denne metoden
er å foretnikke, men få talere - eller
møter - er innstilt ·på dette. Husk:
Den gjennomsnittlige døve, .ønsker
å forstå og å bli forstått.

Hvis vi ikke kan få vist talerens
papirer for oss, bruker vi hvilken
som helst annen metode som vi har
til disposisjon for å kunne forstå.
Når vi har en tolk under talen, er vi
i stand til å forstå, ·mens oralisten,
som ikke vil lære tegn og fingeralfa
bet, ikke har noe utbytte av å være
til stede.

Tegnspråket er en vidunderlig
ting. Det gjør det også mulig for en
døv med et begrenset ordforråd å
kunne uttrykke seg godt forståelig
overfor andre som behersker ·tegn
språket. Dette er noe en rent muntlig
døv person med begrenset ·språk
ikke kan gjøre. Han er begrenset til
å uttrykke seg' bare med de ordene
han kan lese eller skrive, mens en
døv som flytende kan uttrykke seg
på tegnspråket ikke nødvendigvis
behøver å vite hvordan en skriver
eller uttaler alle ordene. De av dere
som ikke er fortrolig med tegnsprå
ket, vil sannsynligvis finne det van
skelig å forstå dette, men jeg sier
dere: Det er et faktum!

Vil dere tro det.·.. at en døv per
son med begrenset .intelligens og lite
ordforråd kan gå på kino, og så
komme hjem og fortelle hele hand
lingen på tegnspråk til sin venn,
som vil <<lytte» med henrykt opp
merksomhet. Hvis killogjengeren
ble bedt omå skrive eller fortelle
muntlig det samme, ville him ikke
greie det. En muntlig døv person
med samme intelligens ville aldri
makte det samme. Han ville ikke ha
ordene til å kunne yttrykke seg, og
selv om han ønsket å dele sin opp
levelse med en venn, ville han bli
nødt til å begrense seg til noen få
ord og fraser.

Til stadighet blir jeg tilkalt for
å hjelpe døve som er blitt undervist
ved rent muntlig metode, og som står
hjelpeløse. De er tilsidesatt av dim
hørende verden, fordi ingen forstår
dem, og av de døve ay samme grunn.
De som har tatt imot mitt eller
andres råd og lært seg tegnspråket,
har funnet en lykke som de aldri
trodde var mulig. De er blitt i stand
til å forstå og bli forstått uten an
strellgelser. De er blitt akseptert og
blitt en de~ av.samfunnetmed deres
ny-funne identitet..' .

NaturligVIS er det. noen ,som av
gaqlIlle~ vane' eller' av Rliktfølelse
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M en alt er den hellige flammen
som holder folket vårt sammen:
vår enhet, vår kr.aft og vår tro!

I mine ville øyeblikk går jeg så
langt som til å tenke at alle døve
barn burde leve i familier med døve
foreldre. Før noen av dere besvimer:"
la meg forklare: Slike barn blir i
alminnelighet godt oppdratt. De
vokser opp med en følelse av å ha
en viss betydning. og Være avholdte
medlemmer av en familie. De tar del
i alle familiens diskusjoner, planleg
ginger og i de gleder ,og sorger som
en hver gjennomsnittlig familie har.
Jeg har i min tid sjelden møtt noeJil
outsidere fra slike hjem, av den enkle
grunn at de hele sitt liv har hatt
kommunikasjon qg er blitt naturlig,
ikke kunstig, inkludert i familien. 
I motsetning til dette har jeg hatt
taliøse t-ilfellerhvor døve fra hørende
familier.l:lar, stått totalt utenfor sam
funnet ',på "grunn 'av 'den rakt mot
satte form for familieliv, Enten blir
de for bortskjemt elleroverbeskyt
tet av foreldrene, som aldri virkelig
vi.! forstå døv.heten - eller de blir
til den annen ytterlighet for meget
«skubbet» til side og itfn i isolasjonen.
Enkelt og eJfektivt ville tegnspråket
kunnet hjulpet diss~ f~milier slik at
barna deres kunne fått samfølelse.

Kanskje vil dere nå synes at jeg
har gått for langt til fordel for hen
denes språk, men det er på høy tid
at dere ser sannheten i øYIlene. Dere
har bare godt av å høre en erfaren
spesialist på dette felt forsvare tegn
språket sQm den uvurderlige nød
vendighet det er,i stedet for å fortelle
dere at det holder på å forsvinne!

Fra «The DeajAmerican».

Danske Døves Landsforbund ble
innbudt til et møte 25/2 1966 med
den danske TV-direktør Lawaetz.
Forstander Holm redegjorde for de
døves handikap og spesielle vansker,
og om de døves skuffelse over de
fleste TV-programmer. Holm talte
også om de spesielle TV-programmer
for døve som nå sendes bl. a, i USA,
England, Holland og Japan, og om
at andre land sender tekstede pro
grammer for døve.

Direktøren uttalte sin positive
interesse for saken, men nevnte at
han intet kunne love ennå. TVer
kostbart, sa han, det koster kr,
76.000,- pr. time å holde anlegget
åpent.

Landsforbundet var likevel takk
nemlig for at møtet var kommet i
stand, og representantene gikk derfra
med følelsen av å være nådd et
viktig skritt framover i TV-saken,

.TV-MØ.TE i Danmark

I
I
I
f

I

tok undervisning, være en som nådde
fram. Andre ville nok også lære,
men aldri bli fremragende. Noen få
ville aldri gjøre noe framskritt og
ville bare ønske aldri mere å ta
piano-undervisning.. Her ville til
hørerne kanskje skyte inn at alle for
standige foreldre eller lærere ville
vite når timene bør fortsettes og når
de bør stoppes. Tenk dere hva som
vil hende hvis foreldre hardnakket
insisterer på at barnet deres skal
fortsette med undervisningen, selv
når han ikke viser noe anlegg! Tenk
dere at disse foreldre går så langt
som til å kreve at barnet skal være
musiker for sin levetid - uten å
undersøke andre muligheter, anlegg
og interesser.

Da kan dere også tenke dere re
sultatene når foreldre insisterer på
at barnet skal fortsette med munt
lig metode når han ikke gjør fram
skritt i det hele tatt. - Jeg innrøm
mer at det finnes vidunder-barn som
passer fint inn i den muntlige me
toden. Disse bør oppmuntres, for de
fortjener det.

Se: Det hvite er fjellenes sne!
Det blå er vårt veldige hav
og den utferdslengsel det gav!
Det røde er hjertets blod!

La flagget slå som en vinge
i sol og blest!
La hornene klinge
ved denne vår frihets fest'
A ungdom, vern hva du arver:
ditt land og' dets farver!

Ar.nulf Øverland

fiJang tit

flagget

overfor foreldrene nekter å ta stand
punkt til tegnspråket. Så forblir de
«utenfor». Fremdeles er det noen som
gjennom årene er blitt så forkvaklet
at de må bli gjenstand for dypt psy
kiatrisk studium og omsorg.

La meg spørre: Når pedagogene
svikter i å gi en døv person et språk
og en metode som han kan kommu
nisere med, må de da også prøve å
nekte ham retten til fri tale i det
hele tatt - heller enn å anerkjenne
tegnspråket - selv som et nødvendig
onde?

Evnen til å kunne bli en flytende
munnavieser eller taler, trass i abso
lutt døvhet, er en Guds gave. Uhel
digvis er det en gave som ikke er
skjenket hvert døvt barn. La meg
forsøke å forklare.

Hvis en piano-selger kom til dere
og viste fram et vidunderbarn - og
fortalte at med den riktige lærer og
den riktige øvelse kunne deres barn
også bli et vidunderbarn - ville dere
tro ham? Kanskje ville noen av dere
få håp og finne det verd å forsøke.
Kanskje ville det av 1.000 barn som

7
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Velkommen til lan.dsmøt.et
I

PROGRAM FOR

19.- 22. MAI 1966

landsmøtet ; Drammen

Torsdag 19. mai:
Kl. 10.00: Gudstjeneste i Bragernes kirke:
» 11.30: Åpningsmøte i Snorre kino.
» 15.00: Forhandlingsmøte på Central Hotel.
» 19.00: Velkomstfest på Central Hotel.

vårt forhandlingsmøte på Central
Hotel.

Reisemoderasjon
Vi vil gjøre oppmerksom' på at

Norges Statsbaner 'gir 25% mode
rasjon på reis,er over 100 km når
tur- og returbillett løses. Nærmere
opplysning om dette får en ved hen
vendelse til reisebyrå eller jernbane
stasjon på hjemstedet.

For arrangementskomiteen:
Finn Johansen,

formann.

Innmelding
På grunn av 'en misforståelse kom

innmeldingsskjemaet ikke med i
«Tegn og Tale», men skjemaer ble
sendt foreningene i god tid.

Innmeldingsavgiften, kr. 20.-, vil
bli fratrukket det eller de festarran
getnents en ønsker å"delta i.Som en ser av programmet, åpner'

vi landsmøtet med gudstjeneste i
Bragernes kirke torsdag 19.mai kl. 10
(Kristi Himmelfartsdag). Sannsyn
ligvis ved pastor Bonnevie-Svendsen.

Fra kirken går vi så til Snorre
kino, hvor landsmøtets åpning finner
sted. Her vil forbundsformann Eilif
Ohna holde foredrag. Vi vil på dette
åpningsmøtet også ha en filframvis
ning.

Etter åpningsmøtet tar vi så mid
dagspause, og kl. 15.00 begynner vi

straks ved ankomsten til Drammen.
Her vil en få utlevert billetter til den
eller de fester en har anmeldt seg til,
samt anvist reservert hotellplass.

Her vil en også få alle opplysnin
ger vedrørende landsmøtets forskjel
lige arrangements.Kontoret blir
åpent torsdag, fredag og lørdag fra
kl. 9.00.

På vegne av Drammen og Omegns
Døveforening vil vi ønske landets
døve hjertelig velkommen til lands
møtebyen Drammen.

Det er i år 20 år siden et landsmøte
for døve sist ble holdt i byen vår,
nemlig i 1946, det første landsmøtet
etter frigjøringen, og som tellet hele
400 deltakere. Landsmøtet i år er
lagt opp som et arbeidsmøte, men
det forhindrer ikke at møtet også får
et preg av festivitas over seg. Vi vil
så gjerne at våre gjester skal hygge
seg i byen vår under landsmøteda
gene, og vi har derfor lagt opp pro
grammet slik at det blir en blanding
av arbeid og fest!

Det kan synes mye med hele tre
festarrangements på et så kort lands
møte, men det er forbundets ønske
at en skal komme mest mulig sam
men om aftenen, hygge seg og drøfte
felles problemer.

Velkomstfesten og hyggekvelden
vil i første rekke bli reservert de ca.
30 representanter som vi regner med
vil komme fra foreningene, og så vil
de øvrige deltakere få anlednfrig til
å være med så langt plassen rekker,
og i den rekkefølge anmeldelsene
kommer inn. Ved begge disse arran
gements setter vi strek ved anmeldelse
nr. 60.
. Til avsluttingsbanketten, som skal
holdes i Drammens mest representac

tive festlokale, «Børsen» (St. Olavs
klubb), vil vi kunne ta imot inntil
200 festdeltakere. Der vil bli servert
utsøkt middag, og kaffe, og så vil
det bli dans til førsteklasses orkester.

Hotellbestilling
Å skaffe innkvartering byr alltid

på store problemer, men arrange
mentskomiteens innkvarteringssjef,
Rolf Hansen, vil gjøre sitt ytterste
for å skaffe deltakerne godt losji.
Det gjelder å melde seg tidligst mu
lig. Det greieste er jo at de som bare
skal være med på avsluttingsfesten
lørdag bestiller hotell gjennom et
reisebyrå på sitt hjemsted.

Fredag 20. mai:
Kl. 10.00: Forhandlingsmøte på Central Hotel.
» 18.30: Busstur gjennom Spiralen.
» 19.00: Hygge-kveld på Spiraltoppen Restaurant.

Lørdag 21. mai:
Kl. 10.00: Forhandlingsmøte på Central Hotel.
» 19.00: Festmiddag med dans i Drammens Børs.

Landsmøtets kontor
På Central Hotel vil landsmøtets

kasserer, Halvor Langeland, ha sitt
kontor,hvor deltakerne henvender seg

Søndag 22. mai:
Kl. 12.00: Unge døves kulturprogram i Drammen Teater.

"-------------------'
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, Arendals Meieri

DE SPISER GODT OG BILLIG I
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LARVIK

Larvik Andelsmeieri

NORD-FRON SPAREBANK
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18. - Lørdager kl. 9.30-13.
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Er kjøper av tømmer. kubb og småvirke av
gran samt tømmer og kubb av bjerk og osp.
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"'OBO FABRIKKER ~
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\ .
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*
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*

YOGHURT

*
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!Il.:,::::IS.

Onstad
TRELAST OG BYGG
Vålerveien 26 - Telefon 2646
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P. E. Berger
Stortingsgt. 30 - Tlf. 415432 - 411359
OSLO

ENGROSSALG
Fiskehallen - Telefon 426634

Holm & Co. A.s
TRONDHEIM

KOLONIAL EN GROS

Telefon:
Central bord 28626

Telegramadresse :
«Hansholm»



reddet turister fra meksikanske banditter!

~efll1dpråk i rette øVe{,Likk

ARBEI DS'LI VET

Den døve Limburger-kunstner
Charles Eyck sendte i forrige måned
tilbåke til den hollandske dronning
den orden han var blitt tildelt - som
protest mot kronprinsesse Beatrix's
ekteskap med den tyske Claus von
Amsberg. Charles Eyck er ridder av
ordenen Oranien-Nassau.

PROTEST MOT E.KTESKAPET!

Festen gikk sin gang, og min ve~
og jeg var som nord-amerikanere
snart midtpunkte~blantdiss~l1.ygge.
lige meksikanere: Atvåie K'uiins]{a~
per i spansk' "ikke var så helt bra,
me~ket :vi :f,øi~it .da tre unge menn,
som,. talte. ,.~t.il4nende og hurtig
spansk, sluttet.seg tU oi:ls._pe ,skilte
seg ut ved sine elegante klær og ved
sitt tydelige -ønske om å bli enda
bedre venner med oss. Likevel; deres
elskverdige og «polerte» ~pptreden,
glattslikkede hår og elegante klær
fikk oss til å føle oss litt usikre. De
var avgjort en helt annen sort enn
de enkle landsbyfolkene, men vi
kunne ikke direkte angi noen grunn
for vår ubehagsfølelse. - Etter en
stund foreslo de at vi skulle følge
med et sted der de skulle vise oss noe
meget interessant. Vi trodde vi forsto
dem. - Noen eldgamle ruiner?

Vi var meget interessert i ruiner,
og vi tenkte å gå med dem da jeg
la merke til en mann som sto helt i
bakgrunnen. Jeg så at han gjorde
tegn med hendene til en annen av
landsbyfolkene. Straks forsto jeg at
han var døv, og jeg sa noen ord til
ham for å få en liten prat. Han var
glad, naturligvis, over at jeg kunne
tegnspråket, og han hadde en viktig
beskjed. Han sto litt bak de tre
mennene, og han pekte på dem.
«Onde, dårlige menn», sa han med
tegn, og så stavet han på fingeralfa
betet: «Bandidos»~ '- Og en behøver
ikke å kunne spansk for å forstå at
det betyr banditter.

Hadde de 3 mennene hatt aning
om dette, var det nok blitt gjort
kort prosess med den døve i lands
byen. - Jeg takket ham hjertelig og
hvisket forsiktig til Joe hva han
hadde fortalt meg. Vi stusi:l.et ikke
et øyeblikk, men forklarte mermene
høflig at vi måtte reise.

Når jeg nå tenker tilbake, undrer
jeg meg ofte på hva som ville ha
skjedd hvis jeg ikke var blitt advart
av den døve meksikaneren, og hvis
jeg ikke hadde lært tegnspråk og
fingeralfatet av mine døve foreldre ...:.
skriver Janice Krenmayr i «The Deaj
American.»

J

R.W.

noen venner til en fest i nabolands
byen - det er jo ingen mere gjestfrie
folk enn latin-amerikanerne. Inn
byggerne her var av Zapotec-stam
men, høyreiste, vakre typer av mek
sikanske indianere. Kvinnene er ny
delige. De bruker lange, fargerike
klær og går med det svarte håret
sitt om dagen i 2 lange fletter, som
om kvelden settes opp i en stilig
krone, de bærer svære øreringer, har
store sorte øyne og en glad latter.
Mangen en utlending faller fO! dem.

det var mulig; da han begynte på
Buskerud Papirfabrikk for 6år siden.
Han har steget i gradene fra å jobbe
ved kverna, som wiregutt, 2. maskin
gu tt og i 4 år som 1. maskingutt. Og
som 1. maskingutt trodde han frem
deles ikke at han kunne bli maskin
fører, for han hadde lagt merke til
samtaler maskinførerne hadde med
ingeniører og andre om arbeidet. Og
derfor ble han forbauset da han
fortsatte å stige oppover til å bli
reserve-maskinfører. Han var i tvil
om at han kunne stige videre, men
bedriftsledelsen likefram skjøv ham
videre. Og det viste seg at han virke
lig klarte seg fint på denne jobben.
«En bra kan>, sa formannen i fag
foreningen til meg (som også arbei
der på Buskerud Papirfabrikk).

Sist i februar gikk en av maskin
førerne over til dagarbeid p.g.a.
alderen. Og veien til maskinfører
jobben lå dermed åpen for Borgvard
Berntsen.

Borgvard Berntsen er døv, men
han hører maskin-duren. Merker han
«u-lyder» fra maskinen, griper han
inn, og det er nok. Og dessuten bru
ker han øynene godt. Papirmaskinen
er 50 m lang.Er det ikke imponerende
at en døv maskinfører klarer å kjøre
den?

Om Berntsen liker jobben? Jo,
sier han, og han kan ikke tenke seg
noe annet. Han arbeider på 3-skift,
og lønnen er god.

I
,

Vi var to venner på en vagabond
tur gjennom Mexico, da uhell med
bilen vår etter svære regnskyll og
dermed elendige veier ga oss uventet
flere dagers opphold i en malerisk
liten landsby. I den måneden vi
hadde oppholdt oss i landet, hadde
vi lært så pass av språket at vi kunne
gjøre oss forståelig og dertil også
forstå en del av meksikanernes livs
forhold og innstilling.

For å korte inn ventetiden, tok
vi imot en invitasjon til å følge med

Borgvard Berntsen kjører
50 m lang papirmaskin!

For mange år siden var det en
nokså ukjent sak at døve kunne be
tjene maskiner i industrien. Og det
var noe å berette om i Tegn og Tale
da en døv hadde kjørt en maskin i
ett år til bedriftsledelsens tilfredshet,
etter at de først hadde reservert seg
og senere gått med på forsøk med
denne døve mannen.

Nå er det blitt alminnelig at døve
betjener maskiner i industrien, hvis
de er skikket til det. Og bedrifts
ledelsenes reservasjoner og gamle
fordommer synes nå å være utenfor
«horisonten» mange steder i landet.

Men likevel må en ennå tvile på
om det virkelig er mulig med en døv
som maskinfører på en papirfabrikk.
Selv ikke Borgvard Berntsen trodde

(l, DØVE
. ..} :;:
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TV-guds

tjeneste

i påsken?

I siste nr. av «Tegn og Tale» etter
lyste en innsender døvegudstjeneste
i Fjernsynet i påsken.

Vi har ingen fast ordning med
Fjernsynet om å ha slik gudstjeneste
hver påske. Det blir heller ingen i
pinsen, men til høsten. Da får vi
den muligens fra Stavanger.

For N.D.L.'s TV-utvalg
John Vigrestad.

Ad «Problemer i

døveundervisningen»
Når de døve piker og gutter kom

mer ut fra døveskolen, så er det klart
at de har gode muligheter til å bli
forstått, og til å forstå det de hørende
sier til dem. Men etter hvert blir de
døves stadige forespørsler: «Hva sa
du ?», ganske irriterende, og svarene
stadig mer knappe. Stadig går det
slik: Den døve spør: «Hva snakker
dere om nå ?» - Den hørende svarer:
«Bare om en mann der borte.» Osv.

Det er klart at et menneske som
ikke får bedre kontakt med om
verdenen enn dette, snart mister all
glede ved samvær med hørende. Han
søker da kontakt med andre døve, og
han mister etter hvert mye av den
kunnskap som det har tatt mange år
å erverve seg. Språket blir mer og
mer et primitivt språk vi døve bru
ker oss imellom. Tegnspråket, som
er et meget forenklet språk, er ikke
bygd på det norske skriftspråk. Det
er for eksempel helt uten gramma
tikk. Fortid blir antydet ved å peke
med alle fingrene over skulderen. Jo
mer vekt det blir lagt i bevegelsen,
jo lenger er det siden. Når en venner
seg til et slikt system, blir det van
skelig å uttrykke seg riktig gramma
tikalsk også skriftlig.

Før jeg sluttet på døveskolen,
spurte jeg om jeg kunne få gå et år
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til, for jeg syntes at jeg var for svak
i norsk. Læreren sa at hun ikke kunne
lære meg mere; jeg måtte lese bøker,
så jeg kunne bli flinkere. Men jeg har
i mange år unnskyldt meg med at
jeg ikke har tid. Og jeg er ikke den
eneste døve som har gjort det. Jeg
liker best å bruke tiden til å prate
med andre døve. Det er mye lettere
og enklere å prate med dem enn å
studere i en bok. Bøker fikk vi på
skolen. Men vi fikk ikke lov til å
prate slik at vi kunne forstå hver
andre på skoleplassen. Og dermed
begynte vi i smug å lære et meget
primitivt tegnspråk av de eldre på
skolen. Den språkformen ble ikke
korrigert av pedagoger, men dette
var et språk vi forsto og som vi fort
satte å bruke. Det har gått oss slik
i blodet at en som bruker et flytende
norsk blir kalt pedantisk og kjedelig.
Og en som holder et foredrag på den
måten, blir ikke forstått.

Jeg mener at skolen bør kunne
rette litt på dette. Jeg tror at det
kan hjelpe f. eks. at et par timer
hver dag blir benyttet til foredrag,
diskusjon og liknende, hvor døve
språket og talespråket blir benyttet
parallellt! Jeg kan ikke streke kraftig
nok under hvor viktig det er for en
døv å kunne uttrykke seg skikkelig
på skI-iftlig norsk. Og den eneste må
ten det kan skje på er ved hjelp av
et skikkelig språklig grunnlag. Det
har vi ikke før vi kan kombinere det
muntlige med det skriftlige.

Jeg må fortelle noe fra min barn
dom: Jeg var døv, kunne ikke snakke
eller forstå noe som helst. De andre
barna trodde jeg var mer eller mindre
idiot, og behandlet meg deretter. Jeg
har ikke tall på hvor mange ganger
jeg kom blødende hjem! - Hvordan
kunne dette ha vært forebygget ?
Hadde jeg for eksempel alt da lært
meg tegnspråk og noen gloser, så
kunne sikkert mye juling ha vært
unngått.

J eg vet at i flere norske byer er
det nå barnehager for mindreårige
døye barn. Jeg husker spesielt det
gode iilntrykk jeg har fått'av barn
fra Oslo. De var snille og velopp~

dragne. Jeg kan blant annet nevne
at disse barna hadde lært tegnspråk
alt fra 2-3 års alderen. - Et annet
eksempel jeg kan nev.ne, er fra en
annen by, hvor de også har barne
hage, men hv.or tegn er forbudt. Det
er riktignok bare ett eksempel jeg
har å nevne derfra. Jeg har aldri
vært der og sett på forholdene, men
den lille piken derfra, som var 7 år
gammel, var meget rastløs, og hun
skrek mye. Jeg pratet med moren, og
hun fortalte meg at barnet forsto
henne meget godt (noe jeg betviler).
Jeg sa noen ord til piken på døve
språket. Hun ble meget stille'og be
traktet meg nysgjerrig. Men hun
svarte meg ikke.

Vi døve er handikappede, og like
som en blind bruker den hvite stok
ken, så bruker vi mimikk og fakter
i vår form for kommunikasjon. Det
kan nok være litt irriterende for en
ikke-døv å se på et lystig lag med
døve, som ofte fekter meget vilt med
armene og kommer med lyder som
er meget uartikulerte. - Ville det
ikke være en oppgave for våre flinke,
men sta døvelærere, å rette på nett
opp dette forholdet? De vil jo at
vi døve skal klare å innordne oss i et
samfunn av hørende mennesker!
Det er vi døve som får svi for at vi
ikke får nok høve til å benytte oss
av de kunnskaper vi har tilegnet oss
etter 8 års skolegang. Hvis vi lærer
å bruke tegnspråket riktig, paralleUt
med tale, så vil vi bevare språk
kunnskapene og utvide dem.

Det er så mye avisskriveri Om
språklig diskriminasjon. Er kanskje
ikke diskrimineringen av tegnsprå
ket et hårreisende eksempel på det
samme? Kanskje enda verre enn ny
norsk kontra bokmål, for det er i
mange tilfelle umulig for de døve il.
lære seg det språket de skal bruke,
nemlig norsk, tilfredsstillende. En
kelte av oss snakker et så dårlig
norsk at vi er verre å forstå enn ut
lendinger! Skal en hørende få vite
hva han mener, så må han skrive.
Men hvor mange døve er det vel
ikke som kvier seg for å skrive noen
ord? De vet av erfaring at deres
grammatikk og setningsoppbygging
er riv ruskende gal, og selv den beste
skjønnskrift kan ikke rette på det.

Vi døve har alt for mange pro
blemer med tilpassingen, så hvorfor
ikke hjelpe oss til ihvertfall å beherske
vårt ege.t mål! 4-gr.



Foreløpig prograrry, for

Deri internasjonale
konferanse om
de voksne df9ves
utdannelse

Organisert innen rammen av
UNESCO's kamparije· for voksen
opplæring.
Roma, 22. til 24. september 1966.
E.N.S. Vocational Centre.

Torsdag 22. september
Morgen: Konferansens åpning, ple

numsmøte og innledningsforedrag.
Ettermiddag: Møter over gene
relle emner.

1. seksjon: Voksne døves utdan
neIse: Betydningen av de voksne
døves utd-annelse i det moderne
samfunn.
2. seksjon: Utdannelsen av voksne
døve analfabeter: Utdannelsen av
voksne døve analfabeter som en
absolutt nødvendighet for den per
sonlige og sosiale stilling.

Fredag 23. september
Morgen: Møter over generelle em

ner.
Ettermiddag: Fri (turer med

guide kan arrangeres på anmod
ning.)

FRA LANDSMØTE-BYEN DRAMMEN

400 døve barn etter bruk av
sovemidlet «Contergan»

Lørdag 24. september
Morgen: Møter over generelle em

ner.
Ettermiddag: Plenumsmøte og

resolusjoner.
Aften: Avsluttings-bankett.

*
For nærmere opplysninger:
General Secretariat,
World Federation of the Deaf,
108 Via Val Trompia. Roma.
Italia.

BLE HELBREDET,
MEN FØLGIKKEEKSEMPLETf

Stor-heldig var den døve Belka
cern Sakkai i Algier, som hadde vært
døv fra fødselen av. En aften skrådde
han over jernbanelinjene, og han
hørte ikke at det kom et tog. Han
ble påkjørt og så alvorlig skadet i
hodet at han måtte ligge lenge på
sykehus.

Da han var blitt frisk igjen, opp
daget hans foreldre og venner til sin
store glede at han var blitt hørende.

«Contergan» er en gift som er blitt
solgt som sovemiddel av ansvarsløse
spekulanter. Mange av de kvinner
som har brukt disse tablettene, har
født barn med store og alvorlige
skader. Det foreligger ennå ikke helt
nøyaktige tall,men ekspertene regner
med at det i Vest-Tyskland er født
ca. 4.000 barn med skader. Av dem
er ca. 800 hørselskadde, derav 400
døve. Til september 1964 var det
bare i Hamburg-området 55 Conter
gan-skadde barn. Av dem ble 32 i
alderen 2 Y4 til 4% år nøyaktig un
dersøkt. Alle 32 hadde misdannede
ører, 17 er døve, 6 sterkt tunghørte,
9 lettere tunghørte, 8 av dem har
balanseforstyrrelser.

Det som hittil er gjort for disse
barna, er for en stor del bare skjedd

gjennom privat initiativ av noen
foreldre, pedagoger og leger. Hvis
det ikke snart blir gjort energiske
tiltak fra myndighetenes side, vil
det iallfall bli nok av problemer nål'
alle de skadde baraa kommer i skole
pliktig alder.

IMOT DØVE LÆRERE
Den eneste døve lærer i Frankrike

nå, er Paul Darand, som er født i
Algier. Han er professor i tegning
ved døveskolen i Cognin. Det franske
undervisningssystem motarbeider
lærere som selv er døve, men Paul
Darand er så anerkjent som lærer,
at en ikke vil bytte ham ut med
en som kan høre.
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Påsken 'iJ;2?~tfold
\.,'!. '. ,

I år hadde vi et velsig,net fint påskevær,

som ga oss her i «østsonen» en stor strøm

av besøkende fra Oslo'. Det var· fremdeles
ca. halvmeteren med snø, så vi satt for det

meste ute og pratet og s.olte oss, eller vi
var langt ute på isen på Skjebergkilen, som
er snøfri, og prøvde fiskelykken. Flere

døve fikk mellomstor torsk her. På en slik

dag var det at Helge gjorde den ri ktig store
fangsten, trodde han ihvertfall. Best som

han sto der i sola og døste, kom det riktig
store og kraftige nappet, og den gode Helge
våknet nå temmelig brått og begynte å'hale

inn det beste han hadd.e lært, samtidig med
at han fantaserte om, at: Nå skal det vel bli

noe å fortelle hjemme i Oslo. Men dessve~re,

noen hadde spilt ham et puss og nappet i

snøret.
Påskeaften var vi samlet tri fest, med Helge

Martinsen som primus motor, og Oslo
damene som verter. Først fikk vi oss servert

deilige kjøttkaker med grø~nsaker, og til
slutt kaffe og kaker. Nam, nam, som det
smakte. Takk, dere, for deilig mat og alt

strev. Senere ble det vist Hlmer av Per Merlie
og Olav Kristensen. Den, første av filmene

var tatt opp på Fjellstua "og i omegnen av
Olav og Arvo Sihvola i fellesskap. Den neste
filmen var fra Pe'r Merlie og frues reise i

Italia og Nord-Norge. Begge filmene var
gode og interessante. Så hadde vi forskjellige

morsomme leker, som fikk latteren til å
runge. En av lekene gikk ut på, med hendene

på ryggen å spise pannekaker med blåbær
syltetøy ·fra tallerken. Hvordan deltakerne

tok seg ut etterpå, vel ...
Ellers ble det jo servert en god del histo

rier. En av dem er absolutt sann: Helge og
flere satt ute på Fjellstua i pent vær, og
ettersom Helge hadde lagt beslag på visst

nok den eneste fluktstolen, ergret dette
Maureniusson, som kom ut etter middags-

Hamar og Omegn Døveforening
holder

St. Hans-moro

på feriehjemmet «Mjøsgløtt», lørdag
25. juni kl. 18.

Dans - lek ... kon,~urran,ser

Pølsesalg - forfriskninger. - Utenbys

hjertelig velkommen
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luren;,"så, sterk(,at han like godt lokket
\,,.- , -, ".

Helge inn Rå:ro~met til en dram. «Et øye-
blikk», sa ,;,MI..~reniusson og forsvant ut.

Helge ventet og ventet, og da han til sist

måtte gå ut, fant han Maureniusson i sin

stol! - Men hevnen er som kjent søt. Lenge
etter var de begge til stede på en fest i Oslo.
Helge, som ville takke for sist, ba Maurenius

son ut på toalettet. «Et øyeblikk», sa Helge,
«så skal jeg hente et glass». Og Maurenius
son, han satt der og ventet og ventet, men

ingen Helge kom. Da han omsider måtte gå
med uforrettet sak, fant han Helge på danse

gulvet.

Til slutt får jeg fortelle at vi har et koselig
feriehjem, som ligger' høyt og fritt til, med
sol hele dagen og med pene omgivelser.

. Ref. R. B. H.

Hamar
Feriehjemmet «Mjøsgløtt» holdes åpent

i pinsen.

Hamar og Omegn Døveforening holder
medlemsmøte på feriehjemmet «Mjøsgløtt»

lørdag 11. juni kl. 1.B.

Dameklubben
mere aktiv

Døves Dameklubb i Bergen holdt års

møte 8. mars.
Formannen, Liv Ohna, åpnet møtet med

å ønske alle de frammøtte velkommen.
Så minnet hun om fru Kari Rendedal, som
var gått bort, og nevnte henne som en av

klubbens stiftere og takket for hennes ivrige

interesse og gode humør. Hun lyste deretter
fred over hennes minne, etter ett minutts

stillhet.
A. Koppen ble valgt til referent. Årsberet

ningen ble opplest og godkjent, likeså regn

skapet.
Kontingent: Man vedtok å holde samme

kontingent, kr. 5,- pr. år.

Forslag: Før vi gikk over til valg, foreslo

M. Sander at styret skulle gå over til en
annen, ordning, slik at formannen ikke var
forp.liktet og,bundet til å gå hv.er møtedag.

Alle i styret skulle etter tur møte opp og
stå for utlevering av håndarbeid. Så kunne
vi arrangere en· spesiell kveld en gang pr.

måned med f. eks .. demonstrasjon, kåseri
eller likn. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Så gikk vi over tii ~alg~t, s6m ble ledet av
Kari Samuelsen. ", .

Valg: Styret: Formann Liv Ohna. Nest
formann Dagny Nesse. Sekretær Annlaug
Koppen. Kasserer Marta San·der. Styremed

lem Birgit Torsteinsrud. 1. varamann Anne
Berg. 2. varamann Birgit Larsen'.

Revisor Jorunn Koppen, med Kari Samuel:
sen som varamann.

Representant til formannsmøtene ved si
den av formannen, Annlaug Koppen.

Valgkomite: Kari Samuelsen, Birgit Lar

sen og Laura Hagen.

Festkomite : Laura Hagen, Aline Strand og
Agnes Andersen. Varamann Dagny Nesse.

Andre forslag:
Et forslag om å støtte ungdomsklubben,

som strir med vanskelig økonomi, ble ved
tatt. Vi skal gi noen ferdige håndarbeider til

den basaren som ungdomsklubben skal
holde i år,

Så ble det også vedtatt å skaffe nye duker

som passer til de blå koppene i' forenings
lokalet.

Interessen for demonstrasjonene har økt,
og det ble framsatt ønske om at det skulle
bli holdt flere i år. Styret skal forsøke å få

gjennomført en demonstrasjon eller kåseri
en gang pr. måned i vår- og høstsesongen.

Forslag til demonstrasjoner og kåserier:
Vår elektriske hverdag. Krydder, Bord

dekking. Fargeharmoni i hjemmet. Is vi
Bergensmeieriet. Ildfast glass. (Bruken av
det). Hudpleie. Flekkfjerningsmidler.

Så takket formannen for frammøtet og

hevet møtet.
A. Koppen.

Kvamskog..tur
i ønskevær

Ved 14-tiden, lørdag, da datoen viste at
det var 16. april, rullet en buss ut av byen

med kurs for vintersportstedetKvamskogen.
Passasjerene i bussen var medlemmer av
Bergen Døveforening. Bussen ankom til

Kvamskogen ved 17-tiden, og etter å ha
hilst på bestyrer Skedsmo og fått anvist rom

på Ungdomsheimen, var flesteparten av oss
ute for å prøve skiene, føret, og nyte de

siste av dagens solstråler. Føret var nokså
hardt, men det gikk godt, og siden solen
skinte så flott, var det den største fornøyelse

å ferdes på ski. Ingen ville legge ut på noen
lengre tur, fordi det var først neste dag vi
ville bruke. kreftene.

Klokka sju fikk vi kveldsmat. Vi fikk for

syne oss ved et bord som bugnet av alle
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slags. delikatesser. Varm rør:nmegrøt og
stekte fiskekaker var også på menyen. Så
å si alle forlot spisesalen med hendene på
en tydelig kulemage.

Ved halv ni,-tiden mente vi at vi hadde
hvilt nok, og vi startet en underholdnin!l
som framkalte både latter og svetting.

Asle Karlsen, som heter «Aslando» på
tryllenavn, tryllet for oss, og han fikk både
døve og hørende til å klø seg i hodet.

Et barnekor, bestående av små hørende
gutter og jenter, sang og spilte. Harald
Nesse holdt andakt for oss, og vi fikk så
kaffe, eplekake og bløtkake. Leken fortsatte
en stund til, og vi avsluttet med «musikalske

stoler».
Kvelden ble minnerik. Vi brøt den isola

sjonen som omga oss døve, blandet oss med
de hørende som var til stede, og trakk dem
med i leken, slik at vi fikk det ekstra moro.

Da vi var ferdig med leken, pratet vi sam
men til midnatt.

Vi fikk frokost kl. 9, og vi har lov å skryte
over alt vi fikk. Etter frokosten gikk vi inn i
kapellet, hvor pastor Hammer holdt guds
tjeneste for både døve og hørende. Harald
Nesse leste inngangsbønnen, og Sander leste
evangeliet om da Jesus åpenbarte seg for
disiplene for tredje gang. Pastor Hammer
holdt preken. Barnekoret sang også.

Etterpå fikk vi gå på ski så lenge vi ville,
med beskjed om at det var middag klokka
halv fire.

I stekende solskinn gikk de fleste av oss
på ski over hvite og glatte vidder. Noen
foretrakk å gå bare et stykke, for så å la
solen få steke dem. Andre dro ut på langtur,
slik som Asle Karlsen, Ingrid Eide, Svein
Tømmerbakke og Hans E. Tofte, som gikk
helt opp på Kvittingen, 1299 m.o.h.

Ved 15-tiden, da vi begynte å samles ved
Ungdomsheimen, kunne vi se at flesteparten
hadde fått farge på seg, og opplevelsene
måtte fortelles med en gang.

Middagen besto av tomatsuppe, svine
stek, kjøttkaker og riskrem, som smakte
så godt, at vi har bare gode ord om det.
Kaffen fulgte straks etter.

Da klokka viste omlag halv seks, forlot vi
Kvamskogen, og vi kan se tilbake til denne
herlige week-end'en, som har gjort oss en
stor opplevelse ri kere!

Birgit Torsteinsrud var meget flink som
turleder. Den mest langveisfarende deltaker
var Kristi Johansen fra Odda.

Gøsta Rougnø

Program for Bergen
16/5 ma: Ungdomsklubben.
17. mai blir det servering og underhold

ning med Døves Sjakklubb som arrangør.
23/5 ma: Ungdomsklubben.
24/5 ti: Stengt. Misjonsforeningen hos fru

Hammer.
26/5 to: Serveri ngo

28.-30. mai pinsestevne i Rosendal.

31/5 ti: Dameklubben.
2/6 to: Kåseri v/ Opplysningskomiteen.
4/6 lø: Døveforeningens 86 års fest på Døves

Aldershjem.
6/6 ma: Ungdomsklubben.
7/6ti: Dameklubben.
8/6 on: Døveforeningen styremøte kl. 19.30

på kontoret.
9/6 to: Medlemsmøte med referat fra lands

møtet.
11. og 12. juni har ungdomsklubben utflukt

med dugnad på feriehjemmet.
13/6 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18

20 på kontoret.
Ungdomsklubben.

14/6 ti: Stengt (lokalet bortleid).
15/6 on: Formannsmøte kl. 19.30 på konto

ret. Programmet for høsthalvåret fast
settes.

16/6 to: Kåseri v/ Opplysningskomiteen.
18. og 19. juni har Dameklubben utflukt.
20/6 ma: Ungdomsklubben.
21/6 ti: Dameklubben.
23/6 to: Stengt. (St. Hansaften.)
25/6 lø: Idrettsklubben, St. Hans-fest på'

hytta.

Willy Norkvist
formann i Kr.sand

Kristiansands Døveforening hadde års
møte 12. mars, og det nye styret fikk føl
gende sammensetting:

Formann Willy Norkvist. Nestformann
Thomas Gundersen. Sekretær Arne Birke
nes. Kasserer Rolf Pedersen. Styremedlem
Tormod Aasan.

Program for Trondheim
Ti 17/5: Fest i Døveforeningen.
On 25/5: Kulturaften.
Fr 27/5: Dameforeningen.
Sø 29/5: Pinselukking.
On 1/6: Apningetter pinse.

I
DØV BLIR BARON

En døv mann i Italia, Cordova
Pietro, arvet· nylig ·en: baron-titel.
Hans families arvelige titel går til
bake til året 1782.
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Ann Bottomley og lord Snowdon

Døve skal «høre» fiYJg~r,s.am'tale

ved: en ny tekriikfk' .
Institlittingeniør Magne Kringle

botn ved· Fysisk Institutt på NTH
har vist at døves muligheter for kon
takt med omverdenen kan' økes be
traktelig ved teknikkens hjelp. Han'
har utført arbeidet som licentiat~
oppgave ved NTH, i samarbeid med
døveskolen i Trondheim og med bi
stand av døvelærer Kjell Bothne.
Kringlebotn mener at hvis hans sys
tem vinner fram, vil det være mulig
for en døv, ~aturligvis etter opplæ
ring og trening, å «høre» vanlig 'sam
tale med fingrene.

Hva det vil bety for denrie gruppe
handikappede, kan en bare ane rek
kevidden av. Apparatet er såpass
enkelt at det ikke vi! by på uover-

Den døve piken. Ann Bottomley
ble i sannhet førsteside-stoff i de
engelske aviser da', 16td Sriowdon
under enrundtur på errfabrikkkom
bort til henne og talte til henne med
et flytende tegnspråk. Ikke å undres
over at han ble omtalt som den for
bløffende lord Snowdon. Ikke siden
hertugen av Edinburgh ble vårUor
bunds kongelige beskytter har vi
fått en slik oppmuntring.

De fleste av landets aviser gjtmga
meldingen og bildet hvor lorden og
Ann taler sammen på tegnspråk.
Colin Frame i «London Evening
News» antydet til og med at kanskje
gjør prinsesse Margaret og lord
Snowdon hemmelige tegn til hver-
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kommeIige vanskeligheter il kon
struere bærbare apparater. Det betyr
at nytten ikke er begrenset bare til
undervisningert; men også kan brukes
av døve i (iagliglivet.

Sterkt forenklet kan en si at talen
«oversettes» til vibrasjon som den
døve kan føle. med fingerspissene,
og etterhvert identifisere som ord
og setninger, på sa'rrltne måte som
blinde «le~er» blindeskt;ift med fing
rene. De lo systemer har ikke noe
med hverandre å gjøre, for så vidt
som blindeskriften jo består av opp
høyede punkter, men har det til felles
at det i begge tilfelle er følesansen
sotnerstatter den tapte syn- eller
hørselsans: «Aftenposten» 16/4.

andre under trettende og kjedelige
møter.

Når det gjelder Ann selv, hørte
viom henne for mere enn et år siden,
som en av dr. Greenaway's mere be
gavete elever i Doncaster. Hun er
født-kunstner. og er glad i sitt arbeid
som teppe-designer i Halifax. Vi
ville gjerne fortalt om henne tid
ligere, men vi fikk ikke fatt i et godt
fotografi.

Og er lord Snowdon virkelig eks
pert? - «Jeg ble forskrekket med det
samme jeg så han kom bort til meg»,
sier Ann, «men han brukte tegnsprå
ket som en ekspert - vi forsto hver
andre fullkomment.» - Og hun skulle
vite det - skriver

«Hearing».

DØV RUSSER OVERSETTER

FRANSKE SKUESPILL

Pierre Bernard, redaktør for den
franske døveavis «La Voix du Sourd»,
forteller med stolthet at hans rus
siske venn, den helt døve Valentin
Dimitrief{ i Moskva, har oversatt 2
skuespill av den berømte franske
dramatiker Jean Anouilh til russisk:
«Antigone» og «Rendezvous iSenlis».
Begge stykker er blitt oppført i
Moskva, og hadde stor suksess.

Døveskolen· gi r'·

fQreld re undervis

ning i fingerspeliing ,
Indiana døveskole, USA, har i år,

av foreldre/lærer-rådet, opprettet 11
klasser med 10' ukers kurs i finger
spelling. Dette statlige prosjektet er
delvis støttet av administrasjonen
for yrkes-attføring. Det ble satt
i gang fingerspelling-kurs i 5 byer i
Indiana. Døve barns foreldre gjorde
på hvert sitt område praktisk talt
alle forberedelser til opprettelsen av
klassene, som å skaffe lokaler, infor
mere foreldre og andre, og ordne med
offentliggjørelse.

Tallet på deltakere i første uke i
fingerspelling-klassene i de 5' byene
er anført her, med antall klasser i
hver by i parentes:
Muncie (1) . . . . . . . . .. 50 deltakere
South Bend (1) ..... 50 »
Evansville (1) . . . . . .. 70 »
Gary (1) :.. 150 »
Indianapolis (7) 250 »

SKJØT SIN SØSTER
Den 20-årige døve piken Maria

Eerkens på stedet Mol i Belgia, har
skutt sin 3-årige søster Liliane med et
jaktgevær. Det skal ha foregått slik:
Maria, som har dårlig balanse og er
svakt begavet i tillegg til døvheten,
la geværet på skulderen sin med lø
pet vendt bakover. Da gikk geværet
av, og skuddet traff søsteren, som
sto like bak Maria, i' bakhodet. Om
det skjedde ved uhell eHer med hen
sikt, må avgjøres ved rettslig under
søkelse.

Det tragiske ved ulykken er at
den 20-årige piken var britt anbe
falt sendt til en anstalt, men forel~

dren~ ville at hun skulle bli hjemme:
Faren, som er bruktbilhandler; had~

de .kjøpt geværet fordi det var' blitt
gjort en del innbrudd hos ham.

VISDOMSORD
Det mest verdifulle resultat av all

utdannelse er kanskje kunsten å få
seg selv til å gjøre det som må gjøres,
når det skal gjøres, enten en liker
det eller ikke. Det er den første lekse
som burde læres. Men hvor tidlig ens
opplæring enn begynner, så er dette
sannsynligvis det siste vi klarer å
lære helt fullkomment.

Thomas Henry H uxely (1877).



FRA LANDSMØTE-BYEN DRAMMEN

Landsmøtebyen
DRAMMEN

Drammen er i grunnen en meget hyggelig
by å besøke, noe de mange lovord byen får

av sine turister, også bekrefter. Derfor er
vi døve drammensere svært glade i byen
vår, og stolt av den!

Drammen er ikke noen storby, men det

er heller ikke tale om at Drammen er noen
småby. Den er rett og slett passe stor, ja,

slik som vi helst vil ha den. Og tenk på
beliggenheten da! Det finnes vel ikke en by
her i landet som har en mer sentral belig

genhet. Den har hovedstaden som nærmeste
nabo, bare vel en halv times kjøring unna,
og like utenfor «stuedøren» har vi Vestfold.

På kort tid kan vi også rekke å ta en tur
til Østfold. Byen er jernbaneknutepunkt
med gode kommunikasjoner til Sørlandet og

Vestlandet. Og i tillegg til alt dette, har byen
noe som jeg tror du ikke finner maken til

noe sted: Den har «Spiralen», en turist

attraksjon av rang! Jeg tror de fleste har
hørt om «Spiralen» i Drammen, og mange

har sikkert .allerede tatt turen gjennom
fjellet opp til Spiraltoppen Restaurant. Men
for de mange som ennå ikke har vært der,

skal jeg fortelle litt om hvordan den ble til

samt gi noen spesifikasjoner:
Drammens Ingeniørvesen har i ca. 50 år

drevet steinbrudd i Bragernesåsen for å
skaffe stein til byens vei· og gateutbygging.
Da bruddet etter hvert ville virke skjem

mende i terrenget og sjenere bebyggelsen,
valgte en å gå videre innover i fjellet, og

dermed ble «Spiralen» til. Det var Dram
mens gamle byingeniør, Eivind Olsen, som

fi kk den glimrende ide å sprenge en vei i spi
raler gjennom fjellet opp til toppen av

Bragernesåsen. Arbeidet ble påbegynt 1953,
og i 1961 var landets største turistattraksjon

en realitet. Det var da sprengt ut 70.000
kubikkmeter stein. Tunnellens lengde er
1650 m, vei bredde 9 m, høyde 4.5 m, og

radius 35 m. Veien går i 6 slynger i en stig

ning på 1 :10, og er opplyst. En kjører inn
i tunnelen 50 m.o.h. og ut ved Spiraltoppen

Restaurant, vel 200 m.o.h., og her oppe på
toppen blir du ønsket velkommen av - «Spi
raltrollet»! Når landsmøtedeltakerne fredag

samles til hyggekveld på Spiraltoppen Res
taurant, blir det sikkert en hyggelig opp

levelse. På toppen har en parkeringsplass for
200 biler, og fra friluftsrestauranten har en

storslagen utsikt over byen og Drammens
dalen, med Blefjell lengst i vest. Bragernes
åsen er terskelen til den flotte Drammens

marka, med et ypperlig terreng for fot
turer om sommeren og skiturer om vin

teren (lysløype).
Byen har et blomstrende forretningsliv,

med mange store 'varemagasiner, blandet

med små, intime butikker. På Marienlyst

Idrettsplass ligger det nye, flotte friluftsbad,
med flere svømmebassenger. Vegg i vegg

med dette ligger Drammens Museum.
Drammen har gode hoteller og mindre spise

steder, hvor landsmøtedeltakerne kan innta

sine måltider som det passer hver enkelt.

Velkommen til Drammen - byen med «Spiralen!

Drammen og Omegn

Døveforening

Foreningen, som i dagene 19.-21. mai

skal stå som vertskap ved Norske Døves
Landsforbunds landsmøte, er ingen gammel

forening. Den ble stiftet aven liten flokk

døve som følte seg ensomme og som forsto

betydningen av å føre de døve sammen.

Foreningen skulle være et middel til å bryte
ensomhetsfølelsen og føre de døve ut av

isolasjonen. At det har lykkes, det vet vi
i dag.

Vi kan vel si at døveforeningen i Drammen

ikke har fått så mye giendes. De resultater

som er nådd, er resultater av et trutt og

møysommelig arbeid, men så har vi da også
hatt gleden av å se vår forening vokse fra

år til år. Jeg, som i snart 35 år har fulgt fore

ningens arbeid på nært hold, har forgjeves
lett etter et til bakeslag, en bølgedal. Fram

gangen har vært jevn og sikker, noe som

sikkert skriver seg fra at det i alle år har

vært et ualminnelig godt samhold i fore

ningen, og at den alltid har hatt nok arbeids
oppgaver å løse.

Med sine nær 70 medlemmer har Dram
men og Omegns Døveforening vokst sterkt

de siste årene. Foreningen har fått flere un·

deravdelingen, og det som er mest gledelig,

er den store aktivitet som vises i den ny
stiftede ungdomsklubben, og som bærer

bud om at unge, friske krefter snart står

ferdig til å føre foreningens tradisjoner vi
dere framover mot nye mål.

Drammens-foreningens medlemmer viste

ved byggingen av feriehjemmet Skogheim
at de kunne gå inn for en oppgave, og gjen

nomføre den. Nå står en ny stor oppgave

på programmet: Et Døves Hus i Drammen!
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Josef Ankile, Trondheim fyller 70 år og har
vært domkirkearbeider i 53 år

-

•• •

•-

-

Under syv arkitekter
Josef Ankile har arbeidet under

syv arkitekter ved Nidaroskatedra
len: Olaf Nordhagen, Ryjord, John
Tverdahl, 'Aug. Albertsen, Helge
Thiis, Wilhelm Swensen og Torgeir
Suu!. Alle har vært dyktige,. og det
har vært noe å lære hos alle - fordi
ingen har villet ha det likedan gjort.

Josef ankile har vært frluftsmann
gjennom' aUe år. Nå kan han ta seg
mer fri, og vil blant annet gjerne gå
rundt Brattøra en gang i blant. For
sjøluft er godt, sier gutten fra Sør
fold. Han minner også om at Sørfold
nå har fått sin annen mester i lang
distanseløp. Selveste Thor Helland
er derfra, fra et sted ikke langt fra
Ankiles barndomshjem. Og Ankile
er sakkyndig imponert over denne
eminente langdistanseløper.

«Adresseavisen» 14/4.

Abonner på
TEGN og TALE

kile ble ,Ryjords elev i tl)gning .i to
år på Aftenskolen på Kalvskinnet
skole, og-det ble tidlig bestemt at
når gutten var konfirmer,t, skulle han
begynne i Domkirke-verkstedet. Og
som 16-åring var han i gang som
kvaderhugger. Senere ble han orna
menthugger og statuehugg~r. Han
har hugget hele åtte store figurer til
Katedralen, og en statue til Oslo
Rådhus. Og han er meget glad for
at han fikk sin arbeidsplass ved i
daroskatedralen, hvor oppgavene har
interessert ham og gledet 'ham hele
tiden. Han føler seg frisk og sterk
ennå. Selv om armene kanskje ikke
lenger har helt godt av stenhugging,
ville han gjerne kunne fortsette med
å modellere. '

Norgesmester i 1921
JosefAnkile var i unge år ikke bare

kjent som stenhugger, men også som
idrettsmann. Han var langdistanse
løper i årene 1915 til 1925 og ble
Norgesmester i 10.000 m løp i Moss
1921. Videre var han innehaver av
nordisk rekord og flere norske døve
rekorder. Han har 200 premier 
derav syv som stevnets bestemann.
Men kombinasjonen av langdistanse
løping og støvet fra stenhuggingen
på arbeidsplassen var meget hard,
sier jubilanten, som deltok som med
lem av Døves Idrettslag, hvor han
også var formann i 1~36. Han er
ellers gammelt medl!'lm av De Døves
Forening i Trondheim.

I

Josef Ankile er fra Sørfold i Salten.
Bare et halvt år gammel ble han døv
som følge av hjernehinnebetennelse
og krampe. - Det var ingen lege på
landet den gang, sier han. Han kom
til Trondheim på døveskole og viste
snart en usedvanlig interesse og dyk
tighet i tegning. Arkitekt Ryjord
ved Domkirken fikk høre om denne
tegnende gutten og kom til døvesko
len for å se hans arbeider. Josef An-

I dag er det forestående landsmøtet det
store samtale-emnet i foreningen vår, og vi

ser med glede fram til landsmøtedagene, og

håper det skal lykkes oss å lage et landsmøte

som vil bli et godt og varig minne for lands

møtedeltakerne.
Drammen og Omegns Døveforening går

inn for å gjøre landsmøtedagene til fest
dager, og så håper vi at værgudene er oss

nådige, og at våre gjester vil være oss be

hjelpelige med å skape fest over landsmøte-

dagene. Fi-Jo.

Lørdag 16. april fynte domkirke
arbeider Josef Ankile 70 år, og han
slutter dermed sin 53-årige arbeids
dag ved Nidaros-katedralen. Han er
en nestor på arbeidsplassen og høyt
aktet for sin dyktighet på mange fel
ter - både som statuehugger, orna
menthugger og modellør. Han er
hedret med Kongens fortjenstme
dalje og den sjeldne Nidaros Dom
kirkes gullmedalje for sin innsats.

·'

a
Josef Ankile med den arbeidsoppgave som avslutter hans 53-årige arbeidsdag
ved Nidaros-katedralen: Modellering av. jinaletopp til Søndre Vestfronttårn.

Statuehuggeren og norges
mesteren skal slutte i Katedralen

Feriehjemmet Skogheim 25 år
3. august 1966 kan feriehjemmet Skog

heim feire sitt 25 års jubileum. I krigens år,
da alt foreningsarbeid lå nede, var de døve

i Drammen travelt opptatt med å bygge

sitt feriehjem, og 3. august 1941, på kong

Haakons fødselsdag, holdt de døve i Dram

men en storstilt innvielsesfest på sitt nye
feriehjem. I alle etterfølgende år har døve

fra mange land gjestet Skogheim, og vi kan

vel si at feriehjemmet har vært et sentralt

punkt i døveforeningens virksomhet.

18



No'rges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Bjarne Gunnerud
vant DM i høyde og lengde u/to

Arbeidsutvalget i NDI har mot
tatt dommerskjernaene for DM fra
5 døveidrettslag, og deltakelsen var
omtrent som i 1965.

I høyde satte Gunnerud ny fin
norsk døverekord med 1.61 m, et
resultat som også er det beste blant
døve i verden.

Ellers var resultatene i 'toppen
kanskje ikke akkurat så gode som
i fjor. Dette skyldes vel at flere av
våre beste, som Per Chr. Larsen,
Toralf Ringsø, o. a., ikke startet.

Olaf Garberg gjorde god innsats
ved å ta begge sølvmedaljene på
bedre resultat enn ifjor.

Alle lag hadde utfylt dommer
skjernaene riktig, og rekkefølgen var
også riktig angitt.

Det var da en lett sak for under
tegnede å skrive ut resultatene og
levere disse til de to andre i arbeids
utvalget. Begge er som kjent auto
riserte fri-idrettsdommere. Jeg håper
at de ikke spretter opp av stolen når
de leser det jeg fortsetter med å
skrive.

Vel, jeg merket meg at de ikke
var enige i rekkefølgen av de mange
som hadde likt resultat på høydene
1.20 og 1.15 m, og det ble gjort
ganske stor forandring her. På mitt
spørsmål om det fantes spesielle reg
ler å regne ut rekkefølgen etter for
dem som hadde lik høyde her, fikk
jeg det svar at slike ikke fantes.

Av formannen fikk jeg da utlevert
fra NDI's skap en «håndbok» i kon
kurranseregler. Etter hjemkomsten
ga jeg meg til å studere denne boka,
og jeg fant da til min forbauselse på
side 79 klare regler for høydesprang,
og der er rekkefølgen eksempelvis
ojengitt for dem som har lik høyde,
gg hvordan en da regner ut rekke
følgen. Etter dette viste det seg at

de her nevnte to autoriserte dom
mere hadde begått feil.

Det har på trykk før vært kriti
sert at lagene f. eks. har vist for liten
respekt for reglementene. I dette til
felle vil jeg appellere til de auto
riserte dommere om nøye å lese reg
lementet - om, de eri tvil om en
øvelse. Da unngå:r en som regel feil.
Det er som kjent menneskelig å feile'
i blant, så dette er aldeles ingen kri-
tikk. Anders Haukedalen.

Alt i alt har Bjarne Gunnerud
vunnet 3 år på rad i begge øvelsene.
Er forbundet oppmerksom på at han
har forbedret norgesrekordene 5
ganger innendørs og dermed skal ha
sølvpokalen som ble satt opp ved for
bundstinget i Trondheim i fjor?

Red.

DM I HØYDE OG LENGDE UlT
1966:

Høyde ult
1. Bjarne Gunnerud, Dr.. . .. 1.61
2. Olaf Garberg, Tr.heim 1.46
3. Asle Karlsen, Bergen 1.40
4. Jon Stokvik, Tr.heim . . .. 1.34
5. Svein Tømmerbakke, Brg. 1.31
6. Gunnar Kvitvær, Oslo ... 1.31
7. Bjarne Tømmerbakke, Brg. 1.31
8. Jan Thomassen, Oslo .... 1.28
9. Gotthard Langeland, Brg. 1.28

10. Johnny Olsen, Hamar. . .. 1.28
11. Ingolf Rønning, Tr.heim . 1.25
12. Arne Olsen, Hamar ..... 1.25
13. Bjørn Bekkevold, Hamar. 1.20
14. Kurt Oksnes, Bergen .... 1.20
15. Kjell Danielsen, Drammen 1.20
16. Per Hauklien, Hamar ... 1.20
17. Per Byvold, Hamar. . . . .. 1.20
18. Reidar Jacobsen, Tr.heim. 1.20
19. Lars Herland, Bergen ... 1.15
20. Arnt Naurstad, Tr.heim .. 1.15

21. Magne Gaustad, Drammen 1.15
22. Odd Landehagen, Oslo .. 1.15
22. Bjørn Myran, Oslo. . . . . .. 1.15
24. Ulf Pedersen, Drammen.. 1.15
25. Thorbj. Pedersen, Tr.heim 1.05
26. Ole J. Sigvartsen, Oslo .. 1.05
27. Jahn Refsahl, Hamar ... 1.00
28. Kåre Johansen, Hamar 1.00

Lengde u/to
1. Bj. Gunnerud, Drammen 3.0i
2. Olaf Garberg, Tr.heim .. .2.84
3. Jon Stokvik, Tr.heim . . .. 2.81
4. Walter Pedersen, Tr.heim. 2.78
5. Reidar Jacobsen, Tr.heim. 2.78
6. Bjarne Bekkevold, Hamar 2.74
7. Johnny Olsen, Hamar. . .. 2.71
8. Gunnar Kvitvær, Oslo 2.69
9. Per Byvold, Hamar 2.62

10. Bj. Tømmerbakke, Brg. . 2.61
11. Gotthard Langeland, Brg. 2.61
12. Kjell Danielsen, Drammen 2.60
13. Ingolf Rønning, Tr.heim. 2.59
14. Asle Karlsen, Bergen .... 2:58
15. Ulf Pedersen, Drammen.. 2.58
16. Nils Holtungen, Drammen 2.57
17. Lars Herland, Bergen ... 2.56
18. Thorbj. Pedersen, Tr.heim 2.54
lØ. Bjørn Myran, Oslo. . . . . .. 2.52
20. Per Hauklien, Hamar 2.49
21. Jan Thomassen, Oslo 2.49
22. Ole J. Sigvartsen, Oslo .. 2.48
23. Arnt Naurstad, Tr.heim . 2.48
24. Magne Gaustad, Drammen 2.45
25. Kåre Johansen, Hamar .. 2.44
26. Arne Olsen, Hamar ..... 2.44
27. Odd Landehagen, Oslo .. 2.42
28. Kurt Oksnes, Bergen 2.41
29. Kåre Jakola, Tr.heim 2.41,
30. Jahn Refsahl, Hamar 2.20
31. Odd Vangen, Hamar 2.20

DM i skyting 18. juni

Are'ts DM i skyting blir holdt på
østre Skytterlags bane 18. juni.

Dette DM ble som kjent utsatt fra
11. september 1965 på grunn av
oversvømmelser på banen. Det hadde
dengang meldt seg meget god del
taking, og gjennom sine lag vil derfor
alle som hadde meldt seg få beskjed
om DM i Skytings avholdelse 18.
juni.

Nye anmeldelser kan også godtas.

o SLO

Arrangør BUL, Vikaløpet 8 km
(gateløp) torsdag 21. april: Været
var bra og kaldt. Reidar Brenden
deltok i nasJonalklassen og ble nr. 11
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Skistajett
3 x 4 km, en bløt og krevende

løype. Bergen døveskole og Døves
Idrettsklubb stilte lag for å se hvem
som var best.

Døves Idrettsklubbvant med 52.25
min., døveskolen brukte 54.03.

Det var interessant og morsomt
med stafetten.

SKOLEIDRETTEN

N.J.B.

6. Asbjørn Hausen 63.4
7. Per A. Paulsen 65.5
8. Ingar Høiberg. . . . . . . . . .. 65.7
9. Bjørn Ramsdal 71.1

10. ~arl Kristiansen 71.9
11. Leif Helland 72.3
12. Inge Albrigtsen 79.7
13. Knut R. Nilsen 83.8
14. Helge Råket 87.2
15. Torleif Flatbø 88.5
16. Leif Ottesen 133.0

Rolf Smenes ble skolemester på
ski for 1966, med Steinar Grongstad
som nr. 2 og Svein Ivar Hansen nr. 3.

De 6 beste i langrenn og utforrenn
har fått premier.

Januar 1965 sendte NDI's skole
idrettsutvalg brev med plan for sko
leidretten til idrettslederne for døve
skolene, og vi nevnte spesielt kon
kurransen mellom døveskolene i
Norge om best propaganda for all
slags idrett året 1965. Skole-elevene
er sikkert meget flinke i idrett. Jeg
har nå lest alle brev som jeg har
mottatt fra lederne for skoleidrett
på døveskolene. Beste skole får en
aksje i en vandrepokal oppsatt av
NDI. Pokalen erobres av den skole
som først oppnår 3 aksjer.

1. aksje i vandrepokalen (for 1965)
tilfaller øyer døveskole for beste
innsats i skoleidrett. Vi gratulerer
alle elever med god innstas og pro
paganda for døveskoleidrett. Elever
på andre døveskoler gjorde også me
get god innsats, men øyer ligger
foran. Jeg er så spent på hvilken
døveskole som blir best i skoleidrett
for 1966. Jeg har snakket med for
mannen for folkeskolenes idretts
utvalg, Alf Bøe, og han leste gjennom
alle brev med resultater fra døve
skolene. Han roste de, døve elever
for god innsats i skoleidretten, men
øyer er best for 1965.

Siste frist for rapport om idretts
merket for 1965, var satt til 15.
februar 1966. Det var bare øyerSkolemesterm Rolf Smenes.

Utforrenn, sammenlagt
1. Rolf Smenes . . . . . . . . . . .. 50.8
2. Steinar Grongstad . . . . . .. 53.8
3. Georg Bjerkli , 60.0
4. Jan Storøy . . . .. 61.0
5. Svein I. Hansen 62.4

Bergen døveskole
i

28. mars var, det skolemesterskap
på ski ved skolehytta' ikke langt fra
døvehytta på Totland. Det var strå
lende solskinnsvær, men noen av
guttene hadde ikke ski så de måtte
stå og se på som tilskuere eller hjelpe
litt med arbeid i løypa. 19 gutter
startet i langrenn og 16 startet i
kort utforrenn, 2 omganger. Rolf
Smenes vant i begge øvelser, og han
er ikke ukjent som skiløper blant
døve juniorer. De aller fleste elever
var konfirmert i fjor og gjennom
snittlig alder er 15-17 år. Vi får
håpe at mange av dem vil gjøre god
innsats for døve-idretten i framtiden.

Vi ser at det er begynt å bli liv i
skoleidretten på Alm skole, og vi
får se hvem av dem, Alm skole eller
Bergen døveskole, som blir best i
idrett for 1966.

Resultater, langrenn 4 km
1. Rolf Smenes 12.04.5
2. Steinar Grongstad 14.17.5
3. Karl Kristiansen 14.52.0
4. Svein Ivar Hansen 15.18.0
5. Knut Reidar Nilsen 15.35.0
6. Per A. Paulsen 15.47.0
7. Bjørn Ramsdal 16.05.0
8. Ingar Høiberg 16.13.0
9. Georg Bjerkli 16.21.5

10. Leif Helland 16.22.0
11. Jan S. Storøy 16.31.0
12. Asbjørn B. Hansen 16.31.8
13. Hans Klukstad 16.39.0
14. Ole Kvitfjell 16.40.0
15. Torleif Flatebø 17.00.0
16. Arne R. Skår 20.20.0
17. Helge J. Råket 20.54.0
18. Inge Albrigtsen , 21.44.5
19. Leif Ottesen 22.13.0

2.94
2.80

2.68
2.66
2.66
2.65,
2.65
2.58

2.54
N.J.B.

Oppmann Odd.

på tida 26.09 min. 27 deltakere.
Han slo bl. a. Egil Myhre som var
med i maraton-norgesmesterskapet
og ble nr. 2 i 1964 og 1965. Godt
gjort.

Vi har god tro på Brendens fram
gang i år.

BERGEN I

Fjellhammestafetten 1966 ved Lø
renskog 27. april, med start fra Fjell
hamar skole:

Oslo Døves Sportsklubb ble nr. 19
i kl. B på tida 29.13. (27 deltakere.)
8 etapper i alt. De som var med, var:
1. Bjørn Myran, 1700 m. 2. Odd Lan
dehagen, 1200 m. 3. Harald Angel
tvedt, 1400 m. 4. Gunnar Kvitvær,
700 m. 5. Reidar Brenden 2100 m.
6. Kjell Nysted, 1200 m. 7 Vidar
Gran, 900 m. 8. Ole Sigvartsen, 300
m.

Bjørn Myran og Reidar Brenden
var beste løpere i stafetten, men de
andre guttene gjorde det meget bra
de også.

Klubbmesterskap innendørs
Det var bra deltakelse, med fjor

årets vinner, Asle Karlsen, i spissen.
Han skuffet oss ikke, og han vant
som ventet med ny pers. rek. på
1.44. Ellers var det 2 som klarte 1.35.

I lengde var det 9 deltakere, og
Alfinn Nordøy vant på 2.94 m. Hans
Tofte ble nr. 2 med 2.80 (pers.).

Resultatene ble:
Høyde u/o
1. Asle Karlsen 1.44
2. Svein Tømmerbakke 1.35
3. Hans E. Tofte 1.35
4. Gotthard Langeland 1.30

(pers.)
(pers.)

5. Kurt aksnes 1.15
Bjarne Tømmerbakke og Torfinn

Trondsen klarte ikke forsøket på
1.30, likeså Lars Herland på 1.15 m.

Lengde u/to
1. Alfinn Nordøy .
2. Hans E. Tofte .

(pers.)
3. Torfinn Trondsen .
4. Asle Karlsen .
5. Bjarne Tømmerbakke . '. ;.
6. Gotthard Langeland .
7. Lars Herland .
8. Kurt aksnes .

(pers.)
9. Svein Tømmerbakke
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4. Erik O. Johansen. . . . . . . .. 47.0
5. Torstein Bernås 38.0
6. Viktor Olsen. . . . . . . . . . . .. 32.5FE.ST

avholdes lørdag 18. juni 1966 i døve

foreningens lokale, Sven Brunsgt. 7,

Oslo, kl. 19.00, i anledning

DØVEMESTERSKAPET
I SKYTING

trenger kontakt med voksne døve
fra døveidrettslagene, og det vil bli
behagelig idrettsarbeid for alle id
rettsledere og skolestyrere ved døve
skolene.

Til slutt vil vi i skoleidrettsutval
get si takk for innsats for skole
idretten 1965! Lykke til med seson
gen 1966!

Oppmann N.J.B.

Langrenn:
1. Pål Kjellid .
2. Erik O. Johansen .
3. Edvard Larsen .
4. Torstein Bernås .
5. Arne Nesse .
6. Odd Paulsen .

min.
13.38
14.51
15.18
16.06
16.20
16.59

Arr.: Oslo Døves Skytterlag.

Smørbrød, kaker, kaffe, øl, mineralvann
m. m. fås kjøpt. - DM-skyttere gratis
adgang.

døveskole ved idrettsleder Jonas
Rolland som sendte rapport om
idrettsmerket. Jeg har ikke hørt noe
fra de andre døveskolene, men jeg
regner med at de andre vil ta flere
idrettsmerker i 1966, for de fleste
tok inn nye elever i 1965.

ØYER DØVESKOLE
Flinke elever ved øyer døveskole

har tilfredsstilt fordringene til skole
idrettsmerket og ungdommens id
rettsmerke:

Folkeskolens idrettsmerke for gut
ter, 6 bronse.

Ungdommens idrettsmerke for gut
ter, 4 bronse.

Folkeskolens idrettsmerke for jen
ter, 1 bronse og 1 sølv.

Skolelandskampen på ski. Alle
elever fullførte løpet!

Alle gutter i 8. klasse klarte folke
skolens skimerke i gull!

15 svømmeknapper.
11 gull, 9 sølv og 3 bronse på 100

m skisprint uten skistaver.
Blant folkeskolene i Norge ble

øyer døveskole nr. 18. Det var flott
gjort! Jeg tviler ikke på at andre
døveskoler kan gjøre på samme
måte som øyer. Jeg har en stor bønn
til alle ledere for skoleidrett om mere
samarbeid med døve-idrettslagene.
Det vil gi mye bedre resultater i
allslags sport. Se opp for Oslo Døves
Sportsklubb, som har hatt så hygge
lig samarbeid med Skådalen døve
skole i vinter. Vi roper hurra for
Oslo Døves Sportsklubb og skole
styrer Sæbø! Husk at alle døve

sek.
58.3
61.3
65.3
66.1
66.2
71.2

min.
8.01
8.22
8.52
9.09
9.21

10.01
10.19
10.42

sek.
74.4
85.4

101.4
102.0
104.7
108.3
116.3
152.8
176.3

ALM-MESTERSKAP I HANDBAK

Kirsti Wold.

Lørdag 19. mars ble det arrangert
Alm-mesterskap i håndbak på elev
møtet. Det ble et spennende oppgjør
mellom alle de sterke elevene.

Første par var Odd og Torstein.
Odd fikk strekk i armen og tapte.
Viktor slo Edmund, og Edvard slo
Pål. Erik slo Tom på rekordtid. Til
slutt var det Torstein mot Erik. Det
ble et hardt oppgjør som Erik vant.

Det var ingen favoritt blant jen
tene. Men Annlaug overrasket. Hun
slo Gerd i første runde, Margareth
Opsahl i annen og Turid i tredje
runde. Annlaug og Erik ble altså
Alm-mestere i håndbak, og fikk hver
sin sølvskje.

Sjelden sport

JENTER
Langrenn:
1. Marit Holberg .
2. Marit Seldal .
3. Margareth Opsahl .
4. Gerd Sandanger .
5. Eva Nilsen .
6. Rita Martinsen .
7. Kirsti Wold .
8. Margareth Pedersen

Slalåm:
1. Pål Kjellid .
2. Edvard Larsen .
3. Odd Paulsen .
4. Erik O. Johansen .
5. Torstein Bernås .
6. Viktor Olsen .

Slalåmrennet:
1. Marit Holberg .
2. Margareth Opsahl .
3. Eva Nilsen .
4. Marit Seldal .
5. Gerd Sandanger .
6. Kirsti Wold .
7. Anna Olsen .
8. Turid Elvebakk .
9. Margareth Pedersen .

Alm-mesterskap på ski

Onsdag 23. mars var det Alm
mesterskap på ski. Været var bra,
men føret var hardt. Det begynte
med hopprennet. Styret Bjørndal
var målsjef og hans kone hjalp med
å notere mållengdene. Herr Henden
var stildommer og hans kone starter.
Edvard Larsen vant klart i hopp
rennet, foran Odd Paulsen. Etter
hopprennet var det langrenn for
jenter. 14 søte jenter startet, med
Bjørndal som starter og Henden som
tidtaker. Favoritten Marit Holberg
vant klart foran gode Marit Sedal.
Margareth Opsal ble nr. 3, og samme
dagen var hennes fødselsdag, en pen
presang.

Så var det guttenes tur i langrenn
på 3 km. Alle stemplet Pål Kjellid
som stor-favoritt i løypa, og han
vant med over ett minutt på neste
mann. Etter hopprennet og lang
rennet hadde Pål og Edvard en seier
hver, så det ble enda mere spennende
om hvem som skulle bli Alm-mester
etter fullført slalåmrenn.

Mange måtte overende p.g.a. hardt
føre. Pål ledet i 1. omgang, og han
kjørte bedre og støtt i 2. omgang.
Torstein Bernås ble nr. 2 i 1. om
gang, men havnet på 5. plass i 2.
omgang etter et fall.

Etterpå ble det jentenes tur, og
selvsagt var alle nervøse, men Marit
Holberg hadde gode nerver og vant
med Margareth Opsal på 2. plass, og
Eva Nilsen ble nr. 3. Alle de tre
nevnte jentene er fra Trondheim.

Marit Holberg ble Alm-mester
sammenlagt med Margareth Opsal og
Marit Sedal på de to neste plassene.
I gutteklassen var det Pål Kjellid
som ble mester, med Edvard Paulsen
som nr. 2 og Erik Johansen nr. 3.

Lørdag var det premieutdeling,
og elevene fikk premier av Mødre
klubben og av herr Gutzeit.
GUTTER:
Hopprennet: poeng
1. Edvar Larsen 57.0
2. Odd Paulsen. . . . . . . . . . . .. 52.0
3. Pål Kjellid 49.0

Dans

Entre: kr. 3.50

Underholdning

Premieutdeling
Dans

Alle velkommen!

22



Andersen, Nilsen & CO.
SPONVIKA - HALDEN

Fisk en gros
Telefon 7715 - Privat 7738

Nordlandsbanken
BODØ

A.s Uglands Rederi
Telefon 267 - 548

Telegramadresse : Ugland

GRIMSTAD

Bondeheimane
til Vest-Agder Ungdomslag

Bondeheimen, Vestre Strandgt; 22, tlf. 22668
Middag og vanleg kaffistovemat.
Gode gjesterom

Bondeheimen, Kirkegata 15 (tett v. Torget)
Middag og vanleg kaffistovemat.
Gode gjesterom

Tlf. 22967 - 23707 KRISTIANSAND

Harald Lyche & Co.
DRAMMEN

Boktrykkeri -Offsettrykkeri
Rotasjonstrykkeri - Bokbi nderi
Posefabrikk- Bokforlag - Musi kkfor lag

Central bord 837970

VINJE SAG & HØVLERI

YTRE VINJE - Telefon 11

Bygningsmaterialer og
bygningsartikler

Hotell Bondeheimen
GILDEVANGEN

Nærmest jernbanestasjonen!
Sønd regt. 22 b - Telefon 28340

TRONDHEIM

Gunnar Strand & Co.
PAPIR EN GROS

Alnagt. 11 - OSLO

H. Skramstad A.s Farveri Magnus Larsen A_s
Etablert 1890

DRAMMEN
TØNSBERG

Manufaktur - Utstyr



ANDERS STOKKA
SKIPSREDER

Telefon 26438
HAUGESUND

Johan Aksdal A.s
KOLONIAL EN GROS

BERGEN

CHRISTIAN HAALAND
HAUGESUND

LINJESKIP - KJØLESKIP - TANKSKIP

KU N DENS TILLIT ER VÅRT MÅL

L Hviding
LIKKISTEFABRIKK
Telefon 28 772 - 36 479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

SAND SPAREBANK
Forvaltningskapital 15 mill. kr.
Egne fonds 1.2 -»-

Telefon 51107

AGDER BILRUTER
Holdeplass og kontor: Rutebilstasjonen
Telefon 26 980, V. Strandgt.

KRISTIANSAND

Daglig ruteforbindelse til Greipstad, Finsland, Laudal, Konsmo,
Øvrebø, Hægeland, Bjelland, Grindheim, Aseral, og Setesdal.
(Se rute nr. 5800 i Ruteboken)

CARMEN
TRIKOTASJE

KN UT AASE Jr. - BERGEN

Intersped A.s
Telegr.adr.: INTERSPED
Telefon 17750 -12 720 -13 933
BERGEN
Spedisjon - Fotoliing - Transport
SKIPSMEKLERE

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Døves Trykkeri A.s. Bergen


