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Og så levde de lykkelige alle sine dager . . .
En liten, romantisk historie - helt etter oppskriften. Og selvfølgelig n1ed happy
end. Slik som De ser av bildet.

Men selve historien kan vi hoppe over (denne gangen). Det vi vil frem til, er
hvor søt og velstelt hun virker - duftende frisk som en brud skal være. Hvor~

dan? Det er ingen hemmelighet. YAXAl

DEODORANT COLOGNE

MED EKSKLUSIV FRANSK
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Nordisk døveorganisasjon 100år

18. november kan den nordiske døveorganisasjon se tilbake på 100 års
virksomhet, idet den første forening for døve, København-foreningen,
ble stiftet 18. november 1866. Fra København spredte så det organi
serte døvearbeidet seg raskt ut over Norden. Foreninger for de voksne
døve ble stiftet i alle større byer. Det betød et nytt liv for de ensomme
og isolerte døve, et liv med innhold og utviklingsmuligheter - men først
og fremst et liv med større trygghet.
Om stiftelsen av København-foreningen forteller historieskriveren: «18.
november 1866 ble den første forening for handikapte i Norden stiftet
ved et fødselsdagsselskap hos den døvstumme skomakerlærer ved Det
kongelige Døvstummeinstitut i København, Ole Jørgensen. Det ble altså
en dobbelt fødselsdagsfest! Det var Ole Jørgensen som foreslo for gjestene
å danne en døveforening. Formålet skulle være: 1) å skaffe arbeid til
de medlemmer som var arbeidsløse, 2) ved lån eller bidrag å understøtte
medlemmer som ved sykdom eller alderdom var kommet i en ulykkelig
stilling, 3) ved nyttig underholdning å virke opplysende og opplivende.» 
Og foreningens navn ble Døvstummejoreningen aj 1866. I dag har en i
Danmark alene 24 lokalforeninger for døve, og som underavdelinger av
disse ca. 35 ungdomsklubber, idrettsklubber, fotoklubber, kristelige fore
ninger, teaterforening m. m.
Vi siterer igjen historieskriveren, den i vide kretser anerkjente døve
pedagog forstander Asger Holm: «Grunnen til det rike foreningsliv er
naturligvis den at de døve trives best i hverandres selskap. Tilpassingen
til et hørende og talende samfunn er ofte vanskelig og skaper usikkerhet
og tilbakeholdenhet hos mange døve. Det er fullt forståelig, ikke minst
fordi også de hørende ofte viser samme usikkerhet og tilbakeholdenhet
overfor de døve. Men i deres egne foreninger er det ingen usikkerhet! Der
kan de døve fritt gjøre bruk av det tegnspråk som taler mere umiddelbart
til hjerne og hjerte. Det taler til megen ære for de døve at de under egen
ledelse har tatt opp så mange kulturelle oppgaver som de mange fore
ninger er uttrykk for.»
Og hvor ville vi døve og sterkt tunghørte i dag ha stått dersom vi ikke
hadde hatt disse foreningene? Ville vi levd et mere nurmalt liv enn til
fellet er i dag, integrert i det hørende samfunn? - Og vi kan spørre videre:
Er det ikke nettopp de døves egne organisasjoner som har tatt opp og
langt på vei hal' fått trumfet gjennom alle saker av vital betydning?
Stadige krav om bedre skoler og undervisning, omsorg for barn før skole
pliktig alder. yrkesskoler, høyere utdannelse, døveprester, døvekonsu
lenter, arbeidsformidling, økonomisk kompensasjon, tolkservice, kurs
virksomhet, wsiale reformer, vernete arbeidsplasser for mindre arbeids
dyktige, aldershjem, feriehjem, adgang til å erverve førerkort for bil,
opplysning utad, fritaking for TV-Iytteravgift, tekstete og mere visuelle
fjernsynsprogrammer, etc., etc.
Etter hundre år kan det ikke herske den minste tvil om døveorganisasjo
nens berettigelse. Det står i dag flere døve og sterkt tunghørte bak denne
organisasjon enn noen gang tidligere, og dette skyldes alene et naturlig
behov. Først når vitenskapen kommer så langt at alle døve og sterkt
tunghørte gis normal hørsel og tale, vil døveorganisasjonen kunne av
vikle. Inntil da har vi bare ett å gjøre - ufortrødent å fortsette vårt
sosiale, kulturelle og mentalhygieniske virke for å skape økt trivsel for
de hørselhemmete i det hørende samfunn. Th. S.



Læreplan for døve- og tunghørtundervisningen
Generell innføring

A V STYRER JOHAN SÆBØ

Del 1. Målsetting

Vår døve-/tunghørtundervisning
hører med til det allmenndannende
skoleverk. Dette gjelder både lov
bestemmelser og administrativ til
knytting.

Når en skal drøfte de allmenn
gyldige retningslinjene for den peda
gogiske påvirking i døve-/tunghørt
skolen er det derfor naturlig å ta ut
gangspunkt i den målsetting som
gjelder for den vanlige skolen. Etter
denne målsetting skal skolen arbeide
for at elevene skal bli gode samfunns
mennesker, hjelpe til med å gi en
kristelig og moralsk oppdragelse, ut
vikle evner og anlegg og formidle
god allmennkunnskap.

Det brede allmenndannende kul
turelle og sosiale utviklingssikte som
skolens virksomhet skal innrettes
etter, både kan og må være norm
givende også for arbeidet i døve/
tunghørtskoien.

Men fordi en her står overfor ele
ver som har lærevansker av spesiell
karakter og som i sin utvikling tren
ger særlige former for hjelp og om
sorg, må det pekes ut delmål som
gir anvisning på tilpassete opplegg
og arbeidsformer. Slike delmål vil
selvsagt måtte gjøres gjeldende i en
hver skoleform. Men i undervisnin
gen av døve og tunghørte blir det
spørsmål om oppgaver av mer spe
sifikk art enn i den vanlige skolen.

En kan hos vanlige barn ta som
gitt at de utvikler språk og tale og
at de dermed skaffer seg nøkkelen
til de kunnskaper og kulturgoder
skolen skal formidle. Dette er ikke
tilfelle hos sterkt tunghørte og døve
barn. Hørselnedsettelsen fører med
seg en så sterk språklig retardasjon
at de står uten forutsetninger for å
kunne nyttiggjøre seg et vanlig
skoleopplegg med mindre de får sær
skilt hjelp i sin språkutvikling. Den
isolasjon et språkløst barn befinner
seg i virker som en sterk hindring
ikke bare for tilegnelsen av skole
kunnskaper, men for hele dets orien
tering i tilværelsen og fører med seg
en trussel mot personlighetsutvik
lingen og den sosiale tilpassing.
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Styrer Johan Sæbø,
som også er formann i læreplankomiteen.

Det er derfor en primær oppgave i
døve-/tunghørtundervisningen å
hjelpe elevene til en slik språk- og
tale-utvikling at de kan få en bredest
mulig sosial kontakt og at de kan
tilegne seg allmennkunnskaper og
dermed utnytte sine intellektuelle
resurser.

En vil understreke at selv om en
peker ut språklig ferdighet som et
undervisningsmeEsig mål, er det un
derforstått at en her i høy grad er
avhengig av medvirking utenfra, fra
foreldre og andre som har med bar
net å gjøre. Det kan for øvrig inn
vendes at språkbeherskelse ikke er
noe mål i seg selv hverken i døve-I
tunghørtskoIen eller i andre skole
slag. Dette er selvsagt riktig. Men
for denne elevgruppen er kommuni
serings- og språkvanskene så mar
kante og gjennomgripende at det
både er nødvendig og berettiget å se
spørsmålet under prinsipiell syns
vinkel.

Det er da nødvendig å være klar
over at språk i denne forbindelse er
er flertydig begrep. De døve har sitt
eget tegnspråk som skiller seg fra
normalspråket ved at det utelukken
de tar i bruk visuelle symboler. En
kan med stor rett si at det er dette
språket som er det mest naturlige
for de døve. På den annen side må

en se i øynene at det er det verbale
språk, primært utviklet ved hjelp
av akustiske symboler, som er for
ut<;etningen for det menneskelige
samkvem og menneskeslektens kul
turutvikling. Det er derfor denne
språkformen døveskolen må basere
sin (mdervisning på.

Hvorvidt en på grunnlag av tale
språket skal ta i bruk tegn som sym
bolstøtte eller utelukkende bygge på
munnavIesing og eventuelle hørsel
inntrykk, har det alltid vært delte
meninger om. Det er neppe mulig å
svare generelt på dette spørsmålet.
Siktepunktet må være at hvert en
kelt barn får utvikle det kommuni
seringsmiddel som gir de beste be
tingelser for personlig utvikling og
sosialt samkvem.

Hensynet til språkutviklingen til
sier at en i døve-/tunghørtundervis
ningen må legge forholdsvis Eterk
vekt på formell trening. Både inn
øvingen av taletekniske ferdigheter
og selve språkoppbyggingen krever
dette. Ensidig verbal påvirking kan
imidlertid lett føre til motivasjons
svikt og dermed virke hemmende på
elevenes lærelyst. Undervisningen
må derfor ta utgangspunkt i opp
levelser og bygge på elevenes aktive
medvirking i læresituasjonen.

Morsmålopplæringen er et gjen
nomgangstema i all undervirning i
døve-/tunghørtskolen. Men språk- og
taleopplæringen må ikke få en så
dominerende plass at det går ut
over kunnskapstilegnelsen. Skolens
målsetting innebærer at elevene skal
kunne realisere sine muligheter. De
skal kvalifiseres for å kunne gjøre
det beste ut av sin livssituasjon. En
må derfor også i døve-/tunghørtsko
len legge sterk vekt på innlæringen
av ferdigheter og kunnskaper. Un
dervisningen må bygge på et grundig
kjennskap til elevenes forutsetnin
ger. Særlig er det viktig at skolen har
oversikt over de læringsområder der
elevene har sine største kompensa
toriske muligheter. En må være klar
over at hørselsvekkete barn ikke har
de samme betingelser som andre når
det gjelder læring gjennom miljø
messig påvirking. Undervisningen vil



derfor matte få et sterkt preg av
praktisk livsorientering.

Men personlig dyktiggjøreise gjen
nom tilegnelsen av ferdigheter og
kunnskaper er bare en del av den
totale utvikling skolen tar sikte på å
fremme hos sine elever. Like viktig
er innarbeideisen av hensiktsmessige
holdninger.

En rna gå ut fra at døve og tung
hørte, som andreutviklingshemmete,
gradvis blir klar over at de skiller
seg ut blant andre barn. Etter hvert
som de blir i stand til å oppfatte '>in
egen situasjon, aksentueres det pro
blemet å kunne godta seg selv og sin
stilling i det medmenneskelige felles
skapet. De har de samme grunnleg
gende behov som andre for å kunne
lykkes, for å kunne være til nytte
og for å kunne bli godtatt som like
verdige i hjem og samfunn.

Mange døve og tunghørte gjør
dessverre den erfaring at ingen synes
å ha bruk for dem. I alle tilfelle må
de fleste innstille seg på å finne seg
til rette i et yrkesliv hvor mulig
hetene er begrenset. Bevisstheten
om dette kan særlig i ungdomsårene
virke hemmende på den naturlige
tiltakslyst og arbeidsglede, og ikke
minst hos godt utrustete elever kan
det føre til personlige kriser.

Det er innlysende at skolen vil
forfeile sitt mål om den ikke tar
hensyn til disse problemene og tid
lig tar opp arbeidet for en sunn hold
ningsdannelse hos elevene. På dette
området er et godt samarbeid mel
lom skole, hjem og internat av særlig
stor betydning.

Det hender at døve og tunghørte
barn blir overbeskyttet i småbarn
årene. Selv om dette er uheldig, er
det likevel lett forståelig. Verre er
det hvis en i skoleårene forsømmer
å møte elevene med krav til selv
stendighet og ansvanfølelse. Det vil
være lite gagnlig om døve og tung
hørte elever skulle gå ut av skolen
med den innstilling at de ikke be
høver å anstrenge seg for å kunne
møte det praktiske liv'> krav så langt
deres evner og muligheter rekker.

Men samtidig som en må prøve
å utvikle en positiv livsholdning hos
elevene, må en være forberedt på å
hjelpe dem til en realistisk vurdering
av deres egne muligheter. Det må
være riktig å skåne dem for nederlag
som grunner seg på en for optimis
tisk selvvurdering. I det motset
ningsforhold som kan oppstå mellom
ønsker og muligheter kan det hos
døve og tunghørte elever, som alle
rede nevnt, lett skapes konflikter
på det personlige plan.

Det stilles store krav til dem som
skal hjelpe elevene ut av slike van
skeligheter. Oppgaven kan bare løses
på grunnlag av et fast og varig til
litsforhold mellom elev og foresatt.
Fra den voksnes side kreves det et
godt kjennskap til eleven. Men først
og fremst blir det i slike situasjoner
spørsmål om medmenneskelig inn
levingsevne, om takt og om gjensidig
respekt.

Karakterdannelsen og holdnings
påvirkingen må ses i sammenheng
med oppbyggingen av etiske normer.
Slik skolens målsetting er utformet,
skal normdaimelsen bygges på et
kristent og moralsk verdisyn.

Det er et stort ansvar som er på
lagt skolen i denne sammenhengen.
En må være klar over at døve og
tunghørte elever på grunn av sine
begrensete erfaringsmuligheter gjer
ne blir lett påvirkelige i livssyns
spørsmål. Det er naturlig at de fore
satte på skolen likedan som forel
drene gjør sitt beste for å skjerme
dem mot uheldig innflytelse. Men det
er en kjent sak at døve og tunghørte
elever har en sterk tilbøyelighet til å
godta de hørendes eksempel i godt
og vondt og at de gjerne fester seg
ved de ytre trekk i et holdnings- og
atferdsmønster. Dermed kan de lett
bli ført på avveier når de ikke lenger
er beskyttet av ansvarsbevisste med
mennesker.

Skolen må i etiske og moralske
spørsmål legge vekt på toleranse og
respekt for andres oppfatning og livs
førsel, men samtidig må det gjøres
klart at det er lover og prinsipper for
vandel og samliv som enhver må
følge om en skal kunne realisere tan
ken om lykke og menneskeverd.

De oppgavene skolen er pålagt
ifølge den målsettingen ,om er skis
sert og som den skal løse i samarbeid
med hjemmet, munner ut i et krav
om at elevene skal bli dyktige men
nesker både åndelig og kroppslig. En
møter her begrepet livsdugelighet
som pedagogisk og oppdragelsesmes
sig prinsipp.

I den skoleformen det her gjelder,
er det viktig at en holder fast ved
det helhetssynet på elevene som
dette prinsippet er uttrykk for. Det
innebærer at en ikke emidig fester
seg ved enkelte mangler hos dem eller
at en nøyer seg med å øve opp spesi
fikke ferdigheter, men at en hjelper
dem til å realisere alle positive egen
skaper. Ofte kan det da vise seg at
elever med begrenset læreevne på
enkelte områder, likevel kan klare
seg godt i livet fordi de har mennes
kelige egenskaper som alltid vil være

grunnleggende for trivsel og fram
gang såvel for den enkelte som i med
menneskelige og samfunnsmessige
forhold.

Resultatet av den innsats skolen
kan gjøre for sine elever avhenger av
en rekke faktorer. Ved siden av de
rent faglige betingelser, som et godt
opplegg, velutdannet personale og
hensiktsmessig organisering, må det
i den skoleformen det her er tale om
være riktig å framheve de rent men
neskelige forutsetninger og det sam
arbeidet som kreves for at det kan
skapes trivsel og glede over skole
årene for elevene. At barndomstiden
har sin egenverdi, og ikke bare skal
være en forberedelse til livet i vok
sen alder, er et moment som har sin
spesielle adresse til skoler for ut
viklingshemmete barn, især når disse
skolene også for en stor del må for
pleie elevene i internat.

Hvor godt elevene skal klare seg
når de forlater skolen, avhenger i
høy grad av hvordan de blir mottatt
av det samfunnet de skal gå inn i.
Det skolen kan gjøre i denne for
bindelse er å støtte det opplysnings
arbeidet de voksne døve og tunghørte
selv driver gjennom sine organisa
sjoner, slik at de kan bli godtatt og
anerkjent både som medmennesker
og som borgere i vårt samfunn.

(Del 2 - «Organisering av undervis
ning for døve og tunghørte», kommer i
neste nr.)

Pave Paul VI
tillater gudstjenester
på tegnspråk

Det økumeniske konsil har tillatt
de troende å bruke sitt morsmål i
stedet for det latinske språk - altså
gjelder dette også for tegnspråket,
som de døves «morsmål». Denne til
latelse fra paven strekker seg over
alle deler av gudstjenesten.

Det amerikanske katolske døvefor
bund uttaler: Tegnspråket er det
eneste middel hvorved de døve på
en virkelig aktiv måte kan delta i
liturgien. Det foreslås at utenom
bibellesingen på tegnspråk også
andre deler blir gjort tilgjengelig for
døve. De deler av messen som for
drer allsang - og menighetens svar,
kan ved presten og de døve fram
føres på tegnspråket. (Eks.: Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus og Agnus
DeL)
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SVØMMEHALLEN - BERGEN
Apent
hverdager
fra kl. 8-22
Søndag fra
kl. 13-22

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

CAFtk
pdJ·~en

Konsulent for varmetekniske anlegg
Kjeleanlegg - Oljefyringsanlegg
Automatiske anlegg og fyringskontroll

Lars Handeland
Sivilingeniør MNIF

Telefon 33862
BERGEN

Gabriel Østråt
BI LVERKSTED

Gossen Samvirkelag

ASS. FORRETNING

Telefon 63097
SANDNES Telefon 111

AUKRA

BØKER - PAPI R
SERVIETTER - LYS

0 iRAs"1SnWlrandge:! BERGEN

Brødrene Anda

Skipsopphugning

STAVANGER

Stavanger Røkeri Afs Mørebil
Telefon 23584

STAVANGER ø RST A

D. Nysted
MALERMESTER

Klepp Kjølelag A/L

Telefon 62164 - 62806
SANDNES

KLEPPE

Serigstad Maskinverksted

Sentralbord 81522
Anders Utkilens Rederi

BERGEN

BRYNE

Hold Dem til Volvo 

den holder!

OLAV RIEBER THORSEN

Autorisert Volvo-forhandler

Telefon 62008 - 63910 - 32606
SANDNES - LURA - STAVANGER

- 74. sko Ieå r -

Telefon 19166



Avre'isefra Flesla,nd. Vi seT Ma!'ie Otnæs !·e.tt OVe?' GunJrl.aT Ha-ærber(JS pam oll.

Til USA under
Haarbergs røde
parasoll

Stor opplevelse for døv Trond
heims-dame

Deltakerne i Amerika-turen med
Gunnar Haarberg som leder møttes
på Fornebu flyplass torsdag 30/6. I
Bergen kom nye deltakere med på
flyet, og vi samlet oss før avgang til
en velkomstdrink i restauranten på
Flesland. Vårt DC 8 Jet-fly fra SAS
lettet fra Flesland kl. 17.50, og vi
ble servert middag i flyet. Før vi
nådde New York kl. 20.25 (ameri
kansk tid) hadde vi og5å fått servert
aftensmat. Etter pas<;-, visum- og
tollkontroll dro vi med buss til ho
tellet «Statler Hilton». I værelset
vårt sto det et nydelig fruktfat på
bordet, med navnet vårt på visitt
kort - det var en hyggelig velkomst
hilsen'

Fredag 1/7 inntok vi frokosten på
hotellet og startet kl. 9.30 på sight
seeing-tur i New York. Først kom
vi til Empire State Building, hvor
vi tok heisen opp de 102 etasjer til
toppen av verdens høyeste bygning.
Herfra var det en fantastisk utsikt
over hele Manhattan. Deretter dro
vi med bussen både til nedre New
York med Chinatown, Greenwich
Village og Wall Street, og til øvre
New York med Harlem, Fifth Ave
nue og Lincoln Center. Kl. 14 fikk
vi lunsj. Senere dro vi til FN-byg
ningen, hvor det var omvif'ing, og
etter det tilbake med buss til hotel
let. Kl. 19 var det «Good evening
friends» - Gunnar Haarberg ga cock
tail-selskap på hotellet og til slutt
middag.

Lørdag 2/7 startet vi etter frokost
på tur til Park Avenue, hvor vi tok
en titt på Grand Central Terminal 
New Yorks største jernbanestasjon 
så de svære moderne skyskraperne
og var en tur innom det kjente stor
hotellet Waldorf Astoria. Deretter
avla vi et besøk i museet for mo
derne kunst, og så var det tid for
lunsj. - Rockefeller Center heter det
største private forretnings- og un
derholdningssenter i verden, og her
tok vi en rundtur etter lunsjen. Tu
ren ble avsluttet med et besøk i
Radio City Music Hall, hvor vi fikk
se opptreden av de berømte presi
sjons-danserinner «The Rockettes» 
her var vi i verdens største teater
med sitteplasser for 6.200 mennes
ker! Etter danseopptredenen var det

anledning til å se film for de som
ønsket det, før vi returnerte til ho
tellet. Kl. 19 dro vi til en kjent poly
nesisk restaurant, «Hawaiian Room»,
hvor vi ble servert polynesisk mid
dag og hvor vi fikk se dans av ekte
huladansere fra Hawaii.

Søndag 3/7 kjørte vi kl. 10 til den
norske sjømannskirken i Brooklyn.
Her tok gudstjenesten til kl. 11, og
da den var slutt, ble vi traktert med
kaffe og rundstykker i kirkens lo
kaler. Så tilbake til Manhattan, og
med ferge reiste vi ut til Frihets
statuen som er reist ved innløpet til
New Yorks havn. Retur-reisen gikk
med fergen til Battery Park, hvorfra
vi spaserte til kum tnerkvarteret
Greenwich Village. Her var mange
kunstnere il se, og maleriene var ut
stilt i gatene. Med den vanlige bus
sen dro vi så til middag i hotellet
vårt.

Mandag 4/7 hadde vi langtur til
Washington D.C., som er hovedsta
den i Sambandsstatene. 40 miles var
det dertil, og vi ankom først kl.
15.00, men da hadde vi stoppet for
sightseeing og lunsj i byen Phila
delphia. En forferdelig varm dag var
det, 45 grader, og på hele turen
kunne vi se hvor uttørret bonde
gardene og all avling lå. Vi ble inn
kvartert på Storehamhotellet iWash
ington og spiste middag der.

Tirsdag 5/7 startet vi tidlig etter
frokosten, kl. 9, på sigh.t-seeing
tur i og omkring Washington, først
gjennom den gamle bydel, der vi
passerte det gamle Ford-teateret
hvor president Lincoln ble myrdet.
Deretter gikk turen til preEident-

boligen «Det Hvite Hus», vi pas5erte
Washington-monumentet og en del
offentlige bygninger, vi besøkte det
vakre hvite Capitol med den kjente
runde kuppel, over Potomacelven til
Arlington-kirkegården med den
ukjente Eoldats grav, hvor det alltid
står vakt, og vi så president Kenne
dys grav med den alltid levende
flamme. Lunsjen vår denne dagen
inntok vi i det berømte «Hogates»,
og etter den dro vi til den mindre
byen Alexandria, som gjemmer his
toriEke minner, samt til Mt. Vernon
hvor vi fikk se George Washingtons
hjem. På tilbaketuren til hotellet
passerte vi Memorial Bridge, og vi
fikk også se det kjente Lincoln Me
morial.

Onsdag 6/7 hadde vi til fri dis
posisjon. De som ville det, kunne
bare slappe av, eller de kunne se seg
om i noen av de berømte institusjo
ner som Washington D.C. har så
mange av. Men høydepunktene un
der besøket del' var vel turen i heli
kopter over Niagara-fossen, samt
besøket i de berømte Ford-fåbrik
kene. - Dagen ble avsluttet med
middag på hotellet kl. 20.

Torsdag 7/7 var Haarberg-reisen
slutt, så etter frokost bar det til
SAS-kontoret på J. F. Kennedy
flyplassen, hvor flyet tok av direkte
til København, men jeg besøkte først
mine slektninger i Salt Lake City,
hvor jeg ble i 3 uker. Derfra reiste
jeg til Chicago og med fly til Køben
havn-Oslo, og videre til Trondheim,
i herlig solskinl1svær. Nesten hele
tiden hadde vi ca. 45 graders varme!

Marie Otnæs.
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plassering

Herr redaktør!
r Tegn og Tale nr. 17 har herr

Karl G. Bjørnsen et innlegg om ung
domsskolens plassering, og forman-'
nen i NDL, herr E. Ohna, har et
svar til dette.

r svaret sitt skriver herr Ohna:
«Det er nettopp yrkesvalget som
spiller en avgjørende rolle i en vur
dering av ungdomsskolens plasse
ring - særlig når det dreier seg om
de unge døve». Videre skriver han:
«Vi må derfor - med de erfaringer vi
har høstet - stå urokkelig i vårt krav
om at ungdomsskolen, som en sen
tral skole for landets døve, må plas
seres nær et pulserende storbymiljø».
Som siste sitat skal en ta med: «Vi
må nok dessverre slå fast at distrik
tet omkring Alm ikke vil være av
nevneverdig betydning for de døve
elever når det gjelder spørsmålet å
kunne velge sitt yrke.»

Av det som er sitert her, forstår
en det slik at NDL's hovedargument
mot å bygge ut Alm off. framhalds
skole til en moderne ungdomsskole,
er at industrien i distriktet rundt
Alm ikke byr på muligheter for yrkes
valg, en regner her med at herr Ohna
mener utplassering i yrkeslivet.

Spørsmålet blir da: Er NDL's på
stand rett? Er industrien på Ringe
rike så liten at elevene ikke kan ut
plasseres?

En skal derfor først se litt på hva
utplassering betyr. Utplassering be
tyr at elevene kommer på forskjel
lige bedrifter for å se og lære om ar
beidet der. Hvor lang tid elevene
skal være på arbeidsplassen, kan va
riere. En ting er viktig å merke seg:
Utplassering betyr ikke fast arbeid.
Elevene skal tilbake til skolen når
utplasseringen er slutt.

En kan vel regne med at på ung
domsskolen for døve er det et års
kull, dvs. ca. 35 elever som skal ut
plasseres. NDL mener altså at indu
strien på Ringerike er for liten og for
lite allsidig til å kunne ta imot disse
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35 elevene. En skal derfor se litt på
hvilken industri det er i Ringerike
by, kommunen der Alm ligger.

Den største bedrift i kommunen
er Follum Fabrikker med ca. 800
ansatte. Så har en Viul Træsliperi
med ca. 210 ansatte, Hofsfoss Træ
sliperi med ca. 200 ansatte, Kongress
konfeksjonsfabrikk med ca. 150 an
satte, Udnæs og Isachsen med ca.
110 ansatte og Høsveis med ca. 125
ansatte. Av andre bedrifter kan en
nevne Høka, Nordpapp, Splittkein
fabrikken, Anglomac og en rekke
sagbruk, bilverksteder osv. I tillegg
til dette kan en også regne med ut
plassering på Hadelands Glassverk,
Jevnaker, som har ca. 500 ansatte.

En kan vel si at Ringerike by har
en rik og allsidig industri, og NDL's
påstand om at «- distriktet omkring
Alm ikke vil være av nevneverdig
betydning for de døve elever når det
gjelder spørsmålet om å kunne velge
sitt yrke -», har lite med virkelig
heten å gjøre.

Alm off. framhaldsskole, 12. okto
ber 1966.

Per Sigmund Bjørndal.

r forbindelse med ovenstående re
degjørelse fra styrer Bjørndal om
utplasseringsmulighetene på Ringe
rike, har vi forelagt forbundsfor
mannen følgende spørsmål: Mener
Norske Døves Landsforbund at yr
kesvalget har så stor betydning i ung
domsskolen at dette bør avgjøre hvor
skolen skal ligge? Hvordan stiller en
seg i så fall til saken etter styrer
Bjørndals orientering?

FORBUNDSFORMANNEN
SVARER:

J eg beklager at jeg var noe «kort»
i innlegget om ungdomsskolens plas
sering, men jeg hadde da regnet med
at alle - også styrer Bjørndal, hadde
lest uttalelsen fra NDL i Tegn og
Tale nr. 13, og som også ble gjengitt
i sin helhet i Spesialskolebladet nr. 7.

r dag ser vi at den overveiende
del av de voksne døve bor i byer, og
halvparten av landets døve bor i 5
av våre største byer. r de siste 10 år
har «flukten» fra landdistrikter og
småbyer, og særlig fra Nord-Norge,
økt kolossalt i omfang. Og hvorfor?
Jeg finner det ikke nødvendig å ut
dype det nærmere her, da jeg regner
med at alle - også døveskolens folk,
vet at det er behovet for kontakt
med likestilte medmennesker og det
pulserende liv som er drivkraften
bak «masseflukten». Yrkesskolen for
døve i Bergen og i Stavanger har
utvilsomt medvirket til dette, for
her har elevene funnet sitt naturlige
miljø i foreningslivet blant voksne
døve og i storbyens pulserende liv,
hvor de døves behov for visuelle im
pulser blir tilfredsstilt. Vi kan ikke
stoppe utviklingen eller lede den over
i en annen retning. Vi skal heller
hilse denne utviklingen velkommen,
fordi den er til beste for de døve selv
og for øvrig også for samfunnet. Vi
må regne med at utviklingen vil fort
sette også i tiden framover,. Derfor
må et hvert tiltak som myndighetene
setter i gang for de døve, være i tråd
med utviklingen. Det er derfor vi i
NDL har satt søkelyset på den nye
skoleordningen for de døve som
snart skal låses fast, fordi det er de
døve som blir skadelidende ved en
uheldig disponering i f. eks. spørs
målet om plassering av skolene.

Når jeg i siste innlegg pekte på at
yrkesveiledning og yrkesvalg er av
avgjørende betydning i spørsmålet
om en plassering av ungdomsskolen
for døve, er det fordi det foreligger
faktiske forhold som vi ikke kan
komme utenom, og som vi må ta
hensyn til, nemlig at de døve flytter
til de større byer hvor der er fore
ningsliv for døve, og de tar da det
som byr seg av arbeid der. Tatt i
betraktning dagens situasjon, der
skole- og utdannelsestilbud for de
hørende stadig blir bedre og bedre,
så ser vi som følge av dette at kli
maet på arbeidsmarkedet i stigende
grad blir hardere. Forholdet med
bare å ta det som byr seg av arbeid,
er uholdbart. Vi må da i det minste
være enige om at forholdet må rettes
på så langt det er mulig. Ungdoms
og yrkesskolene for døve må derfor
utstyres best mulig for å kunne gi
elevene bredest mulig orientering om
yrker av ulike art, og ellers om mu
ligheter på arbeidsmarkedet ut fra
det hensyn at de som p.g.a. hørsel
mangel er hemmet i yrkesvl:1.lg, må
gis best mulig faglig opplæring og
teoretisk utdanning, så de kan hevde



Jo, herr Ustvedt -
DET MA GA AN!

seg i konkurransen med de hørende
i arbeidslivet. Men dette må også
være under hensyntagen til at det er
i de større byer de døve skal bo'Sette
seg og evt. stifte eget hjem. Det må
være innlysende klart at plasseringen
av ungdomsskolen for døve må hen
ge nøye sammen med den oppgave og
det ansvar som tillegges den. Vi må
ikke glemme at ungdomsskolen for
døve får et større ansvar enn hva vi
ellers venter av den vanlige ung
domsskolen, bl. a. fordi ungdoms
skolen for døve ikke kan vente å få
støtte av foreldrene i spørsmålet om
yrkesvalg i samme grad som i den
vanlige ungdomsskolen. Vi kan ikke
vente atforeldrene til de døve skal ha
forutsetninger til å kunne bedømme
mulighetene eller mangelen på så
danne for de døve i samfunnslivet.
Vi voksne døve kan i en viss grad tre
inn i deres sted. I kontakten med
voksne døve kan døve elever sup
plere sin viten om mulighetene i
yrkeslivet. Ved å plassere ungdoms
skolen for døve nær et pulserende
storbymiljø, får skolen flere og bedre
muligheter til å hjelpe elevene i
yrkesvalget. Det er så at de færreste
kan greie å gjøre et klokt yrkesvalg
uten å søke hjelp hos andre.

Jeg er ikke i tvil om at utplasse
ringsmulighetene på Ringerike er
gode. Det er jo f. eks. et utall av tre
sliperier å velge mellom, men det
betyr faktisk det samme som at de
døve fortsatt skal måtte ta det som
byr seg av arbeid i de større byer.
J eg kan ikke tro at styrer Bjørndal
ønsker et slikt forhold. Jeg tror helst
at han ikke er helt a jour med dagens
situasjon, hvorfor jeg vil anbefale
styrer Bjørndal, som kanskje skal
styre den nye 3-årige ungdomssko
len for døve, å holde seg i kontakt
med de voksne døve, så han bedre
kan følge utviklingen blant de voks
ne døve i samfunnslivet. Jo fjernere

Fjernsyn-ledelsen har overfor vårt
TV-utvalg kommet med en del ut
talelser som for en ikke-fagmann
som meg er helt uforståelige. (Tegn
og Tli-Ie nr. 16.) .

TV-utvalgets møte med herr Us
tvedt og herr Nes 31/8 i år ble vel
lykt, og utvalget sier at de ble møtt
med stor forståelse og velvilje. Men
vi er likevel ikke kommet ett skritt
lenger når det gjelder teksting av
enkelte programmer.

Og det er først og fremst litt tekst
nå og da, vi ønsker.

TV-utvalget spurte om vi kunne
få korte opplysende tekster, og det
ble svart at dette dessverre var tek
nisk ugjennomførlig. Fjernsynet har
ikke mulighet til å framstille slike
særtekster i løpet av det korte tids
rommet fra meldingene innløper og
til de blir vist på skjermen. Det ville
derimot være mulig, ved teksting,
å meddele i hvilken forbindelse per
sonbilder blir vist; dødsfall, bragd
melding o.l., når det gjelder fram
stående personer.

J a, hvorfor kan vi ikke få slike
tekster da?

I Dagsrevyen 23/9 i år, for å velge
en enkelt dag, var det bl. a. repor
tasje om oljeboringsplattformen
«Ocean Viking». Det kom en tekst

en ungdomsskole for døve blir plas
sert fra et storby-miljø, jo mindre
muligheter får skolen til å løse sine
oppgaver på den måten som vi voks
ne døve, og også foreldrene til de
døve elevene, venter av den.

E.Ohna.

på skjermen, og der sto: «Reporter:
Jan P. Jansen.» Videre var det re
portasje om elgjakten, REDD BAR
NA, og en til. De tekstene vi fikk se
var: «Reporter: Einar Johannesen»,
- «Red.sekr. Odd Strand», - «Re
porter: Ragnar Baartvedt».

Jeg forstår dette slik at når det
gjelder å få med navnet på fjern
synets egne folk, da går det lett,
men når det gjelder de døves ønsker
om å få med en kort opplysende
tekst, eller bare ett stikkord, da blir
det straks vanskeligere!

Dagsrevyen samme dag hadde
også et opptak fra en storbrann i
Drammen. Her kom en tekst på ett
eneste ord «DRAMMEN». - Du ver
den hvor det ene ordet gledet m.,g!
Takket være dette ene ordet fikk
denne reportasjen en mening for
meg!

Barnas Dagsrevy i Falkeklubben
27/9 hadde de korte opplysende teks
ter vi ønsket: «Tysk seilskute til
Stavanger». - «Tønsbergbarn på
Oslo-tur». - «Speiderjobben 1966 fra
Alm», osv. Sett slike tekster på de
voksnes dagsrevy også! Ikke når
det nye fjernsyn-huset en gang blir
ferdig, men nå! For det må kunne
gå an!

Med hensyn til å bringe program
oversikt å lese på skjermen isteden
for pausesignalet (fiskene eller stille
stående bilde), har fjernsyn-ledelsen
opplyst at dette kunne la seg gjøre,
men ikke før det nye fjernsyn-huset
blir ferdig.

Som sagt foran; jeg er ikke fag
mann på dette området, men jeg
våger å påstå at med enda litt mere

LIVS· OG PENSJONSFORSIKRING
HOVEDKONTOR: DRAMMENSVEIEN 4

OSLO
AKSJ ESE LSKAPET SM ICRIS

AKSJ ESE LSKAPET SM ISTAL

TH. SMITH-CH ISTENSEN
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ÆRLIG TALT:

Med hensyn til hvor internasjo
nalt de døves tegnspråk er, så holdt
Vogt-Svendsen under denne titel en
meget severdig innledning til den
skotske døvegudstjenesten. Likevel
måtte en vel igjen konstatere hvor
dan en lett beveger seg ut på gyn
gende grunn når en skal gi seg til
å analysere tegnspråket vårt. Vogt
Svendsens «norske» tegn for mann
var neppe norsk. Iallfall de fleste
av oss bruker å føre fingeren over
overleppen, ikke under haken, men så
har da ikke menn flest snippen
oppe under nesen, men derimot bart,
om de har det. Tegnet vårt for mann,
hentyder altså til bart. Antakelig
ble tegnet forvekslet med tegnet for
far, men det er heller ikke utledet
av snipp. Videre ble det også gjort
galt «dansk» tegn for mann. Så san
nelig må tegnspråket være vanskelig!

Jeg prøvde en gang å uteske en
bulgarsk lege hens syn på sigarett
røyking/lungekreft. Han hadde et
visst kjennskap til tegnspråk, og vi
hadde iallfall tre klare «internasjo
nale tegn» å bygge på: Sigarett-

mindre viktig: Hadde de spurte hatt
anledning til å overvære en døve
gudstjeneste uten musikk, med sal
mene framført slik som vi fikk de
monstrert i den skotske døveguds
tjenesten som fulgte?

Først når vi har fått svar på disse
spørsmålene, kan vi gjøre oss opp en
mening om hvorvidt Vogt-Svend
sens påstand er holdbar. Det er lite
trolig at skottene, og andre som
holder døvegudstjenester uten mu
sikk, har dårligere musikkfølelse enn
oss nordboere. Det er trolig at de
som har sløyfet musikken har et
rikere erfaringsgrunnlag enn oss, og
at de har grunn til å ynkes over de
døve i Norden, som får vesentlig
mindre utbytte av sine gudstjenes
ter. Det er ihvertfall ikke vi som
ligger foran!

Og: Er det egentlig spørsmål om
hva vi døve ønsker? - Etter min
mening burde døveprestene og me
nighetsrådene stille seg selvet spørs
mål, nemlig: Hvordan kan en mest
effektivt forkynne evangeliet og tolke
salmene overfor de som ikke hører? 
Er det ikke besynderlig at det aldri
er noen av de aktive kirkens folk
som tar opp så avgjørende viktige
spørsmål til debatt?

Svaret bør være: NEI! Selv om
pastor Conrad Vogt-Svendsen i
Fjernsynet søndag 25. september
hevdet at de døve i Norge ønsker
musikk under døvegudstjenesten. Og
jeg vil tilføye at heller ikke døve
prestene bør gå inn for å beholde
musikken. La oss like godt sløyfe
musikken, jo før dess bedre. La oss
se realistisk på saken og overveie
hva som teller mest: a) å gi salme
teksten gjennomslagskraft, eller b) å
dysse de døve kirkegjengerne i søvn
med periodevis svak dirren gjennom
stolsetene (mens salmeteksten for
vanskes til det uoppfattelige).

Personlig tror jeg det er hensynet
til de hørende som er årsaken til at
vi har musikk under døvegudstje
nestene her i Norden. Ihvertfall kan
det ikke være av hensyn til de døve,
de som gudstjenestene er beregnet
på. Det lar seg ikke gjøre å avlese
salmeteksten fra prestens munn når
han synger og følger musikken. For
det første forvanskes ordbildene til
det ukjennelige når en synger, for
det annet bidrar våre «kirke-tegn»
til å skape ytterligere kaos, for det
er intet samspill mellom tegnene og
musikkrytmen. I det ene øyeblikk
får vi en tegn-takt for fem musikk
takter, i neste øyeblikk tre tegntak
ter for en musikktakt. Osv. Er det
noen mening i dette? Hvor mange
døve ville reagere om organisten
spilte «Ola Glomstulen» mens presten
sang «Så ta da mine hender»? De
måtte høre temmelig bra om de skulle
reagere. Dette med at de døve føler
musikken gjennom gulvet, er sterkt
overdrevet. Hvor ofte ser en ikke
at døve danser vals når det spilles
f. eks. twist?

ønsker de døve musikk under
gudstjenesten? - Jeg vil ikke betvile
Vogt-Svendsens utsagn i Fjernsynet,
men på hvilke premisser er svarene
gitt? De spurte har selvsagt vært
fullt klar over hvor meget musikken
betyr for presten, som spurte. Hvor
meget har hensynet til hørende kirke
gjengere spilt inn? Vanens makt?
Har en kanskje reagert over mulig
heten av at hørende ville finne det
merkelig med en gudstjeneste uten
musikk? (Døve vil jo nødig skille
seg ut som annerledes - det gjelder
om å bevare masken.) Eller kanskje
de spurte liker å drømme seg bort
under salmesangen? Sist, men ikke

døvekirken?•
Imusikk•

VIØnsker

Abonner på
TEGN og TALE

velvilje kan vi få det nå. Fjernsynet
har flere stillestående bilder med en
velkjent tekst: «Vi beklager, teknisk
feil» .. Videre kommer resultatet av
trekningen fra Pengelotteriet og gull
fiskene med tekst (men ikke tippe
premiene, hvorfor?). Ved opptak fra
London eller New York kommer et
bilde med en tekst: «Richard Herr
mann fra London». - «Bjørn Jensen
fra New York». Sportsrevyen brin
ger også en del resultater med tekst.
- Alt dette går altså an.

Men en tekstet programoversikt?
JO, herr Ustvedt, det kan gå an!

Thor Gisholt.

John Vigrestad.

Vi har forelagt dette for formannen
i vårt TV-utvalg, John Vigrestad, som
opplyseT følgende:

Navnene på Teporterne ligger klar
og kan brukes på et øyeblikks varsel.

Stikkord til bruk iDagsTevyen:
Dette krever ny medarbeider i Fjern
synet, noe de ikke har penger til.
Og så kommer altså tidsnøden inn.

Jeg er dog den første til å inn
rømme at meget kunne gjøres alle
rede i dag.

Ofte er det mangel på kunnskap
blant fjernsynsmedarbeiderne om
visuelle poeng - det være seg ved
hjelp av bilder eller tekst - slik at
det kan bli bedre forståelig for oss
døve. Det er jo klart at Fjernsynet
ville bli bedre fOT alle hvis det var
noe mere visuelt, altså ikke bare en
fordel for oss døve.

Det beste ville jo være at det var
en egen stilling i Fjernsynet for en
som utelukkende gikk inn for dette.

Slik som det er i dag, har jeg
mest tro på personlig kontakt med
de forskjellige avdelingssjefene og
producerne i Fjernsynet. De er alltid
villig til å ta hensyn til saklige argu
menter - så langt studioforholdene
og midlene tillater det.

TV-utvalgets døve medarbeidere
(som særlig legger fram vårt syn)
har sitt arbeid om dagen å ta hensyn
til, så det er ikke meget vi kan få
gjort.

Ellers tror jeg at når det nye
studio blir ferdig, og når NDL får
en mann herinne i hovedstaden (i
heldagsstilling) til å arbeide med
slike ting som tjener de døves inter
esser, vil vi også få merke det i TV
programmene.
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Dommer i Los Angeles nektet døvt ektepar å adoptere barn

Er ikke døve skikket
til å være foreldre?

Bestillings-kupong for «Døves Jul» 1966

røyking, lunge og sykdom. Men til
tross for at vi begge la godviljen
til (vi var blitt gode venner etter
flere dagers samvær) måtte jeg etter
en halv times strev gi opp å få ham
til å forstå hva jeg spurte om. - Og
hvis det kommer en pike bort til
meg på en nattklubb i Paris og gjør
et tegn for seng, ja kanskje til og
med tegner en seng for meg på
papiret og ser spørrende på meg 
er det sannelig ikke greit å vite hva
det gjelder: Spør hun om jeg er
snekker? Spør hun om jeg har fått
hotellrom for natten? Eller spør hun
om jeg vil kjøpe en seng av hennes
far, som er møbelhandler?

Som helhet betraktet var program
met en stor opplevelse. Jeg var lys
våken fra begynnelse til slutt!

Th. Sander.

DØVE UTDANNES TIL A BE
TJENE MODERNE KONTOR
MASKINER

Det franske IBM-selskap (kontor
maskiner) har etablert utdannings
kurser for hullkort-damer ved IBM
maskiner og søker for dette 17-30
årige døve piker, leser en i Paris
avisen «La Voix du Sourd». Noen for
håndskunnskaper kreves ikke.

Et annet industri-selskap, En
semble Mecanographie, har likeledes
organisert betalte utdanningskurser
og søker døve piker mellom 16 og
35 år. Her forlanges heller ikke noen
papirer framlagt på forhånd. Anset
telse blir til og med garantert!

KLØVER
HUSET

Døve med sterkt nedsatt tale-evne,
voksne gifte menneskers evne til å
oppdra et normalt barn, er blitt et
livlig diskutert spørsmål i Los An
geles og andre deler av USA, siden
en dommer i Los Angeles ved doms
avsielse nektet et døvt ektepar i
50-årsalderen retten til å adoptere
en 9 måneder gammel pike.

Dommeren grunner sin dom på at
han mener at leveforholdene med to
døve tale-handikappete foreldre vil
innvirke skadelig på barnet under
oppvekstårene.

Det hører til saken at paret - både
mann og hustru var født døve - for
4 år siden adopterte en 2 år gammel
pike. Psykologer, lekfolk og andre
som har vært i kontakt med det
døve paret og den nå 6-årige piken,
oppgir at piken trass i, eller sna
rere takket være, familimiljøet - er
vokst opp til en sjeldent sjarmerende
og glad unge. Piken er ekspert i
tegnspråket.

Dommeren tok avgjørelse i saken
uten å ha truffet familien og det først
adopterte barnet.
Dommeren~avgjørelse om at døve

foreldre med talehandikap er uegnet
som pleieforeldre har avstedkommet
en storm av protester i Los Angeles.
Flere leger ved Californias Universi
tet i Los Angeles har fulgt med i
saken og anser foreldrene for fullt
skikket til å gi barn det hjem, den
trygghet og det normale liv de tren
ger.

Klipp ut!

Som regel kan sies at døve for
eldre ikke er uskikket til å oppdra
barn på grunn av døvheten, uttaler
sjefen for barnesykehuset ved Cali
fornia-universitetet, dr. Robert Ul
strom. Døvhet i seg selv bør ikke
være diskvalifiserende årsak i et til
felle som dette.

Bestill «Døves Jul»!
Norske Døves Landsforbunds jule

hefte, «Døves Ju1», foreligger nå fer
dig til utsendelse, like vakkert og
interessant som tidligere. Det er vik
tig å få det spredd blant publikum,
fordi en på denne måten kan få gitt
kunnskap om de døves forhold. Sal
get av juleheftet betyr svært meget
økonomisk for landsforbundet og
dets foreninger. Ved å kjøpe heftet,
støtter en Døvesaken.

Det koster kr. 3.00 pr. hefte +
forsendelse kr. 0.50. Ved bestilling
på fem hefter eller flere sendes hef
tene portofritt. De av leserne som
ønsker å selge mange hefter, bør lese
de gunstige provisjonsbetingelser
som sto i forrige nummer av «Tegn
og Tale».

Fyll ut nedenstående bestillings
kupong og send den til Norske Døves
Landsforbund, Møllendalsveien 17,
Bergen. Betaling kan enten legges
ved bestillingen, eller vi sender utfylt
postanvisning sammen med heftene.

Klipp ut!

BERGEN
Jeg bestiller hermed stk. «Døves Jul».

Navn: ...

Adresse:
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Hvilke kommuner driver
skole for døve barn?

onl målsettingen i døve...
og tunghørt...undervisningen

Både på lovsiden, og på det prak
tiske felt arbeider Kirke- og under
visningsdepartementet for å gi døve
og tunghørte barn rett til undervis
ning før skolepliktig alder. De erfa
ringer en har med reiselærere i Trøn
delag og Nordland er så gode at dette
må være en vei å gå, framholdt
statsråd Kjell Bondevik i Stortinget
i går. Statsråden, som svarte på et
begrunnet spørsmål fra Jo Benkow,
H, Akershus, opplyste at departe-

VIKTIG MØTE

På Bergen off. skole for døve ble
det 7. oktober holdt et diskusjons
møte, etter innbydelse av Norske
Døves Landsforbund. Etter innled
ningsforedrag av styrer Johan Sæbø
ved Skådalen off. skole for døve, om
målsettingen i døve- og tunghørt
undervisningen, ble det en lang og
interessant diskusjon, hvor mange
talere deltok.

Fra Norske Døves Landsforbund
deltok arbeidsutvalget (Ohna, Vigre
stad og Breiteig). Fra Bergen off.
skole for døve deltok styrer Eng og
frue, hele lærerpersonalet, formannen
i tilsynskomiteen, tilsynslege og hus
mor. Fra Bergen komm. spesialskole
for tunghørte deltok styrer Hoel, hele
lærerpersonalet og formannen i til
synskomiteen. Fra Bergen Døvefore
ning deltok Th. Sander, Helge Kjøl
leberg, Erling Buanes, Toralf Ringsø
og sosialsekretær MoldekIev. Av øv
rige deltakere kan nevnes: Stads
fysikus Else Johanning, overlege
Terje Gundersen, reservelege Jan
Tore Nordli (de ledende ørespesialis
ter ved Haukeland sykehus), styrer
Gunhild Aksdal fra Hørselsvekketes
barnehage, Liv Haraldsen fra Bergen
Hørselsinstitutt, Kari Horvei fra
Logopedisk kontor, styrer Ingolf
Nilsen, styrer Gerhard Meidell Berge,
foreldrerepresentant Erling Kjellid,
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mentet vil anmode de kommunene
som driver skole for døve og tung
hørte om å få i gang klasser for før
skolepliktige barn.

(Pressemelding).

Vi for vår del har aldri hørt at
det i Norge finnes døveskoler i kom
munal regi. Er statsråden så dårlig
orientert, og er Stortinget så dårlig
orientert at ingen kunne korrigere
statsråden? Red.

døveprest Ragnvald Hammer, ar
beidskonsulent Konrad Rendedal,
døvelærer Karlotte Sæbø m. fl.

Etter dette vellykte møtet vil det
trolig bli tatt opp til diskusjon flere
emner av felles interesse i dette
forum. Møtet 7. oktober vil sann
synligvis bli innledningen til et frukt
bart samarbeid som kan få den
største betydning på en rekke om
råder innen arbeidet for døve og
tunghørte i alle aldre. Utveksling av
meninger og erfaringer i et slikt
forum har tidligere vært et sterkt
forsømt felt.

En rekke deltakere har gitt ut
trykk for at møtet var meget inter
essant og givende.

Red.

«SDR..Kontakt»
kommer igjen!

Det vakte stor forferdelse da det
20. mai ble kunngjort at det svenske
døveforbunds tidsskrift, SDR-Kon
takt, måtte stoppe på grunn av øko
nomiske vanskeligheter. Bladets
gjeld var blitt så stor at bare et stort
statstilskudd kunne redde det, og
søknaden ble avslått av riksdagen
(det svenske storting), til tross for at

bevilgning var sterkt anbefalt av
undervisningsdepartementet. Fler
tallet, Socialdemokratene, med stats
minister Erlander i spissen, gikk imot
forslaget, og dermed var slaget tapt.
Sveriges Dovas Riksforbunds styre
fant ingen annen utvei enn å stoppe
bladet, inntil videre. Siste nummer
ble sendt ut med en appell om bidrag
fra leserne - og så har tiden gått.
De døve i Sverige - anslagsvis 10.000
personer - har ikke hatt noe blad
siden mai måned - inntil endelig et
nytt nummer av bladet kom i be
gynnelsen av oktober.

Når bladet er kommet igjen, er
det fordi undervisningsdepartemen
tet har gitt et bidrag til bladet på
30.000 svenske kroner. Hvor fortvi
let situasjonen er, får vi et bilde av
når det viser seg at selv med dette
tilskuddet kan en ikke betale hele
gjelden til trykkeriet for i fjor.

Også en mengde bidrag fra leserne
er strømmet inn til bladet, små og
store beløp, og en har fått tilbud om
hjelp fra andre organisasjoner. Den
fortvilte situasjon har vakt stor opp
sikt over hele landet. Også forret
ningsstanden har reagert. Vi finner
hele 30 sider annonser i siste num
mer.

Det er besluttet at bladet nå skal
komme med 8 numre pr. år. Inni
mellom vil det bli sendt ut et lite
blad med kunngjøringer. Kontingen
ten er 25 svenske kroner i året.
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EKTESKAP
inngås 12. november av Gerd

Kvingedal, Nord-Kvingo pr. Bergen,
og Ola Sande, Surnadal, begge nå
Trondheim. Adresse for dagen: Fri
murerlosjens Restaurant, Trond
heim.

BRYLLUP
feires 12. november av Tove Pe

dersen, Oslo, og Kurt Oksnes, Ber
gen. Adresse for dagen: Agmund
Boltsvei 22, Teisen, Oslo 6.

OLAF FOSS - 75 AR
En kjent og aktet mann innen de

døves rekker i Nord-Norge, Olaf Foss,
fyller 4. november 75 år.

De som kjenner Foss, kan vanske
lig tro at han allerede har nådd
denne alder, travelt opptatt som
han er med de mange gjøremål innen
døvearbeidet.

Foss er født i Grytten i Romsdal,
og han kom i tidlig alder inn i jern
baneng tjeneste, som snekker og
smed. Fra 1926 og inntil 1956 hadde
han sin arbeidsplass i Nord-Norge.
Som pensjonist er Foss bosatt i Els
fjord. Helgeland kr. Døveforening
får således fremdeles nyte godt av
hans arbeidskraft. Da foreningen ble
stiftet i 1935, ble Foss valgt inn som
nestformann. Senere har han be
kledd formannsstillingen. For tiden
er Foss foreningens kasserer.

Også som medlem av styret i
Norske Døves Landsforbund har
Foss i sin tid nedlagt et interessert
arbeid. De døves vel, spe~ielt i den
nordlige landsdel, ligger ham sterkt
på hjertet. Et uttrykk for hans ini
tiativ og pågangsmot er reisingen
av feriehjemmet på Fustvatnet. I
1955 ble hjemmet innvidd av døve
pre<;t Stokke. En milepel i forenin
gens arbeid var nådd. I 1965, ved
foreningens 30 års jubileum og ferie
hjemmets 10 års jubileum, ble Foss
foreningens æresmedlem, en honnør
og en æresbevisning som han fullt ut
fortjente.

For sin mangeårige innsats for
døvearbeidet er han også tildelt
Norske Døves Landsforbunds he
dersmedalje.

Foss har kunnet glede seg over en
god helse. Han har ikke spart seg
når det gjelder feriehjemmet. Hans

snekkerkyndighet har kommet vel
med ved feriehjemmets bygging og
vedlikehold og de mange døve til
reisende som i sommertiden har av
lagt feriehjemmet besøk, har alltid
i Foss møtt en smilende og gjestfri
hyttesjef.

Gjennom sitt lyse og gode humør
forent med alvor og fasthet, har Foss
vunnet seg mange venner.

Når nå Foss fyller 75 år, står han
fremdeles på sin post som døvear
beidets venn og aktive medarbeider.
Vi gratulerer hjerteligst med de 75 år.

A.W.

Svensk seier i Nor~
disk bridge~DM

I Gbteborg holdtes i påsken Nordisk mes
terskap i bridge for døve. Det var rekord

d'eltakelse. Arrangementet gikk meget bra.
Spillet foregikk i døveforeningens lokale

over 2 dager, og festen ble holdt i en villa
med park-liknende hage i utkanten av Gbte

borg.
Turneringen ble åpnet med en velkomst

tale av formannen i Gbteborg Dbvas Bridge
klubb, Erik Andersson. Og like før en skulle
begynne å spille, ba Kårejakobsen, Oslo, om

ordet. Han hadde funnet å måtte protestere
mot at spillerne skulle anvende et for ham

og mange andre nytt meddelelsesmiddel når
meldinger skulle avgis. Arrangørene hadde

hengt opp på hvert hjørne av alle spille
bordene bokser. Og i boksene var det

«melde-kort» (kort med ferdig-trykte mel
dinger). Spillerne skulle plukke opp et kort

og vise det fram som sin melding. Altså
skulle spillerne ikke melde muntlig eller på
tegnspråk. Gbteborgs StigTheander var for-

bauset over slik motstand og framholdt at
den nye ordningen betyr et stort framskritt

for døve, fordi den forebygger misforståel
ser under meldingsforløpet. Dessuten bru

kes den i internasjonale oppgjør blant hø

rende. Men da Jakobsen spurte om det var
vedtatt på bridgemøte, og det ble svart be

nektende, enedes en om at spillerne fikk
melde på hvilken måte de ville denne gang,
enten muntlig, eller plukke opp og vise

fram «melde-kort». R. W.

Resultatene fra Nordisk mesterskap:

1. Bystrbm-Kroon, Ud + 175
2. Larsen-Jakobsen, O + 163

3. Andersson-Wiede, St + 163
4. Theander-Dobos, Gb. . + 159
5. Ahlback-Laurila, He + 142

6. Johansen-Hansen, Dr + 139
7. Karlsson-Lundvall, St. . + 128

8. Fridh-Larsson, Gb + 127

9. Hansson-Johansson, Gb + 123
10. Kindblom-Fagerros, St + 115

11. Andersson-Abrahamsson, Gb.. + 107
12. Woll-Smedsgård, Dr + 98
13. Brodin-Bussler, St + 76

14. Bjersing-Ryden, St + 65
15. Maureniusson-Olsen, O + 53

16. Brodin-Thersmeden, St + 38

17. Owenius-Ros, Gb + 25
18. Wikstrbm-Ozolin, St + 21

19. Fauske-Jacobsen, Dr , - 17
20. Bohm-Grandin, St - 19
21. Syva.lakde-Kilpinen, He - 66

22. Sørensen-Schultz, Kø - 68

23. U. Hill-J. Hill, St - 78
24. Vikstrbm-Thbrner, Bo - 94
25. Riis-Mikkelsen, Kø. . - 107

26. øster-Jensen, Kø - 123

27. Jensen-Lykkegård, Kø -150

Drammen vant over
Uddevalla

Lørdag 1. oktober fikk Drammen besøk
av spillere fra Uddevalla. Besøket var en

gjenvisitt, idet vi besøkte Uddevalla ifjor.
Vi setter pris på denne forbindelse, og vi vil

gjerne fortsette. Avstanden er nå ikke så
forferdelig stor i denne vår fartsalder.

Det ble spilt på feriehjemmet Skogheim,

og resultatet ble at Finn Johansen-Rolf
Hansen vant en overlegen seier. langt foran
fjorårets nordiske mestere Kroon-Bystrbm.

Drammen-laget vant lagpokalen etter 2
kamper.

1. Finn Johansen- Rolf Hansen, D. 93
2. Leif Kroon-Roald Bystrbm, U 68

3. Martin Johansson-Sven Eklund, U 66
4. Thore Eek-Sven Svensson, U 60

5. Gunnar Jacobsen-Ragnar Fauske. D.. 59
6. Carl Wedin-Rolf Johansson. U 55

7. Enar Olsson-Jerker Enstrbm, U 52
8. Kåre Smedsgård-Ragnar Woll. D 51
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Drammen på topp
i Oslo

NYTT FRA FORENIN·GENE

Søndag 18. september var Drammens

spillere i Oslo. Det var en hyggelig dag der,
men vi savnet Maureniusson. Det viste seg

at han foretrakk å gå til Ullevål og se Sverige
slå Norge i fotball, framfor å spille med oss.

Men etter landskampen kom han innom,
denne ungdommelige 73-åring.

1. Gunnar Jacobsen-Ragnar Fauske, D. 209

2. Kåre Jakobsen-Johan Larsen, O ... 207
3. Ragnar WolI-Knut Smedsgård, D.. 187

4. Johannes Stenseth-Jo Solbø, O 175
5. Fru Hassel-S. Darmstad, O 172

6. Reidar Brenden-Zuckermann, O .. 166

7. R. Nordsveen-Ness, O 164
8. Ola Svare-Arne Handberg, O 159

9. Henry Lillejord-Bjelland, O 147

10. Yngvar Olsen- Ola H., O 136
11. Bernt Kjøl le berg-fru Nordsveen, O. 135

12. A. Holmgren-O. Skoglund, D.-O.. 115

R.W.

UNGDOMSLEIREN

Bilder fra ungdomsleiren i Gvarv
kan bestilles hos Sigmund Ness, Ro
sesmuget 8, Bergen. Bildene sto i
«Tegn og Tale» nr. 18. Kr. 1.- pr.
stk. i størrelsen 9 x 14 cm. Stort
bilde (forstørret) av alle deltakerne
(nederst på side 7), størrelse 18 x 24
cm, koster kr. 4.-. Porto kommer i
tillegg.

MILITÆRNEKTERE
SIMULERTE DØVE

En undersøkelse i Lyon, Frank
rike, har brakt for dagen et bedra
geri som muliggjorde for unge menn
å simulere døve for å slippe
unna militærtjeneste. To sekretærer
ble tiltalt for å ha tatt imot bestik
kelses-summer på opptil 600 kroner
for å skaffe forfalskete papirer. De
er nå sammen med 10 av bedragerne
idømt fengselsstraff og anbrakt på
festningen Montlue.

DET HØRES UT
SOM EN VITS!

I ørkenen Sahara i Afrika sto det
en stor, vakker palme, helt alene. I
en avstand av 1.500 km fantes det
ingen andre trær. Det var altså
rikelig plass rundt det ensomme
treet.

I februar ble denne palmen på
kjørt aven fransk lastebil og så
hardt skadd at bladene visnet og
treet døde.
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Program for Hamar

19/11 lørdag: Hamar og Omegn Døvefore
ning holder møte på Bedriftskafeen, Ha

mar jernbanestasjon, 2. etasje, kl. 18.00.

Styre og foreningsmedlemmer må mø

te fram.

Program for Vestfold

Søndag 13. november kl. 16.00 i Frimu

rerlosjen, Tønsberg: Spesielt møte med
hedersmedalje-overrekkelse. - Samme dag
kl. 11.00 døvegudstjeneste i Tønsberg

domkirke.
Tirsdag 27. desember kl. 16.00 i Sandar

herredshus: Juletrefest.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 9/11 kl. 18.30 i Kafe Williams, Pors

grunn.
Onsdag 7/12 kl. 18.30 i Indremisjonsheimen,

Skien.

Program for Bergen

1/11 ti: Dameklubben.
2/11 on: Døveforeningen har styremøte på

kontoret kl. 19.30.
3/11 to: Program v/ Opplysningskomiteen.

Andor Arnesen forteller om ferietur til

Mallorca.
6/11 sø: Kl. 13.00 møtes vi på keramikk

verkstedet på yrkesskolen for døve, Gyl-

denprisvei 16 (over Puddefjordsbroen).

Emne: «Keramikk». Historisk oversikt og

demonstrasjon av Johan Moldekiev.

7/11 ma: Ungdomsklubben kl. 20.

8/11 ti: Dameklubben.
10/11 to: Basar til inntekt for feriehjemmet

holdes i foreningen.

14/11 ma: Ungdomsklubben.
15/11 ti: Dameklu bben.
16/11 on: Idrettsklubben har årsmøte.

17/11 to: Menighetsaften.
19/11 lø: Ungdomsklubben har film-fest.

21/11 ma: Ungdomsklubben.
22/11 ti: Dameklubben har demonstrasjon.

24/11 to: Forbunds-aften.
27/11 sø: Kl. 13.00 museum-besøk. (Nær

mere kunngjøring senere.)
28/11 ma: Ungdomsklubben har årsmøte.

29/11 ti: Misjonsforeningen hosfru Hammer.

(Lokalet er bortleid.)
1/12 to: Fil m-aften ved Opplysningskomi

teen.

TOLK·KURS I BERGEN
Bergen Døveforening arrangerer i høst

et tolk-kurs. Kurset startet 21. september,
og vil bli avsluttet 30. november. Til kurset

ble innbudt de 17 mest tegn-kyndige i pas

sende alder, pluss 7 døve som observatører
og rådgivere. 4 av de innbudte kunne ikke

delta, så deltakertallet er altså blitt 13 + 7.
Kurset har som siktemål å perfeksjonere

allerede brukbare tolker. Det er ikke tegn

kurs. Deltakerne er allerede på forhånd for

trolig med tegnspråket, men på kurset blir
de «tvunget» til å tenke over sine tegn, for

om mulig å kunne tolke klarere, fornye sitt
tegnspråk, og først og fremst blir det disku

tert teknikk.



Etter kurset regner vi med at Bergen
Døveforening vil ha en fast stab på ca. 15
dyktige tolker til disposisjon, og av disse vil
det alltid være noen som kan rykke ut på

et øyeblikks varsel- til alle døgnets og årets

tider.
Albert Breiteig er kursleder.

Det er å håpe at andre foreninger følger
eksemplet. Det er ikke nok å kunne en del

tegn. Det viktigste er at vi har dyktigst mu
lige tolker, som kjenner tolke-teknikken,

slik at de kan tolke på den mest utbytte

rike måte.

KURS FOn
BAT.I NTERESSERTE

Etter 1. november er det planer om å sette

i gang et kurs for båtinteresserte i Bergen.

Kursets mål er at deltakerne skal erverve
seg båtfører-bevis. Kurset kommer i gang

etter et foredrag av redaktøren for «Sjø
sport» i høst i Bergen Døveforening. Sverre

Samuelsen er oppnevnt som kursleder, og

kursavgiften er satt til kr. 20.- pr. person.
Interessen for båter og sjøen er stor blant

de døve.

Program for Møre/Romsdal

5/11 lørdag: Døves Dag starter vi med stor
fest i Festsalen på «Havly» kl. 17.00, pre
sis, 4. eta<je. Tale for dagen av forbunds

sekretær A. Breiteig. Det kommer mu
ligens bl. a. mange døve fra distriktet.
Meld deg til formann Magne Lid, Boks 72,

Ikornnes. Vi ordner også med hotell for
utenbys deltakere.

6/11 søndag: Døvegudstjeneste i Ålesund
kirke kl. 11.00 ved døveprest R. Hammer.

19/11 lørdag: Døveforeningen har filmaften
på «Havly» kl. 17.00. Utlodding.

HYGGEKVELD
Frammøtet var svært bra til hyggekvelden

som Møre og Romsdal Døveforening arran

gerte 8. oktober i forbindelse med fastset
telse av program for foreningen 1966/67.
Om lag 20 medlemmer hadde funnet vegen
til småsalen i 2. etasje på «Havly» i Ålesund.

Formannen holdt først en tale og la fram
programforslaget og belyste forskjellige si

der ved det. Etterpå koste vi oss, og det ble
et meget vellykt møte, med variert program

og god kaffe.

Lo-Ness, ref.

Program for Trondheim

Fr. 4/11: Filmkveld.

Fr. 11/11: Dameforeningen.
Lø. 12/11: Ungdomsgruppen, fest.

Sø. 13/11: Filmkveld.

On. 16/11: Døves Idrettslags årsmøte.

Fr. 18/11 : Kulturkveld.
Fr. 25/11: Dameforeningen, årsmøte.
On. 30/11 : Kulturkveld.
On. 7/12: Døveforeningen, medlemsmøte.

Fr. 9/12: Dameforeningens julebord.

Sø. 11/12: Filmkveld.
Ma. 12/12: Ungdomsgru ppens julebord.

Fr. 16/12: Kulturaften.
On. 21/12: Siste åpningskveld før jul.

Døv går på
jordbruksskole!

For første gang i historien er et
av Bergen Døveforenings medlem
mer begynt på jordbruksskole. Det
er Gøsta Rougnø, kjent bl. a. som
vinner av tegnekonkurranse i «Tegn
og Tale» og som «Arv» i kongress
skuespillet «Maskerade», den for
nøyelige tjenestegutten. Han er fra
1. oktober opptatt som elev ved
Stend Jordbruksskole, Stend ved
Bergen.

Gøsta er en flink kar, som sikkert
vil klare seg godt på skolen, men
naturligvis vil vi følge ham med stor
interesse, for dette er noe utenom
det vanlige.

MELLOM PROFESSORER
Første professor: Jeg hadde i dag

besøk aven fattig mann som var
både døv og stum, og jeg syntes så
synd på ham at jeg ga ham 10 kroner.

Annen professor: Så, og hva sa
han da?

Første professor: Han ble stående
helt målløs!

(<<Onze Vriend», Holland).

MEN - HAR DU GLEMT

bladpengene?

«Tegn og Tale» koster kr. 15.- for året.
Har du betalt?

Vi nærmer oss årets slutt, og på for
bundskontoret blir det nå kontroll. De
som ikke har betalt, blir skrevet opp
på en «svarteliste», og så må vi be
gynne å purre.

Har du ikke betalt, så gjør det nå
fort - så slipper du å komme på «svarte
listen».

Kontingent sendes «Tegn og Tale»,
Møllendalsveien 17, Bergen. Postgiro
nummer 13691.

FE.ST i DRAMME.N

Drammen Døves Ungdomsklubb ar

rangerer høstfest 12. november kl.
19.00 (7) i Folkets hus, H-salen, i

Engenegate.

MUSIKK - DANS - LEIK
Salg av kaffe, smørbrød og øl.

Entre kr. 5.-.

For arrangøren:
Karl Kjeldsen,

Tollbugt. 13, Drammen.

President Johnson
på Gallaudet

13. juni ble det holdt avsluttings
fest for de døve studenter ved Gal
laudet College, etter avsluttet ek
samen i øverste klasse. Helt uventet
kom president Lyndon B. Johnson
til stede, og under stort bifall holdt
han følgende tale, som aven college
professor ble tolket på tegnspråk:

«Hver gang jeg besøker Gallaudet,
forlater jeg det igjen med større for
ståelse og innsikt, og med større be
sluttsomhet om å bidra til økt fram
gang for vår nasjons handikapte. Jeg
er stolt over hver av dere som har
avlagt eksamen. Dere er et forbilde
og en inspirasjon for alle. Og mitt
største ønske og min bønn er at vi
i den kommende tid må oppleve den
tid da en hver døv i dette land, og i
verden for øvrig, må få samme mu
ligheter til å få all den undervisning
og utdannelse som de har behov for.»

Påskjønt døv
Sovjet..ingeniør

Etter spenningen som oppsto mel
lom Kina og Sovjet måtte som kjent
tallrike russiske ingeniører og tek
nikere som arbeidet med utviklings
hjelp i Kina forlate landet. Blant
dem var også en døv ingeniør, Was
sily Polikarpov, som sto for bygging
av et antall nye fabrikker. For dette
arbeidet ble han personlig hedret av
den kinesiske statsminister Chou
En-lai.
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Bjørn Myran klubbmester
i skogsløp

••

Walter Pedersen hoppet 12.32 m i
tresteg på Strinda stadion, arr.
Strindheim, 9. oktober.

Asbjørn Kjøsnes ble nr. 8 i kl. D
på 1.09.46 ved skogsløpet på Lian
9. oktober. Bjørn Myran ble nr. 10
i kl. 21-35 år på 1.10.08. Arne Karl
sen løp bedre enn for to uker siden,
og han fikk tida 1.10.36 og 12. plass,
bare to nr. etter Bjørn. Ola Sande
var uheldig, da han tok feil løype
bare 2 km før mål. Tida til Ola Sande
ble 1.28.00, men han mener selv at
hvis han ikke hadde tatt feil løype,
kunne tiden vært omtrent 1.15.00.
Alle guttene som deltok i skogsløpet
trener godt nå for tiden, og de gleder
seg til å ta fatt på skisporten igjen.

Asbjørn Kjøsnes ble nr. 2 i kl. D
i skogsløp i Selbu. Han fikk tida
51.05 min., mens dagens beste tid
var 45.40 min. Han kan bli sterk til
langrennene i vinter, mener Arne
Karlsen, som begynner å frykte ham.

Bjørn Myran ble klubbmester i
skogsløp på Døvehytta 8/10. Løypa
var meget bløt og krevende. - Ingolf
Rønning åpnet godt og lå lenge an
til 2. plass, men måtte se Arne Karl
sen forbi seg til slutt og berget så
vidt 3. plass foran Ola Sande.

Resultatene:
1. Bjørn Myran 20.02
2. Arne Karlsen 21.07
3. Ingolf Rønning 21.46
4. Ola Sande 21.47
5. Steinar Grongstad 25.30

Oppmann A. Karlsen.

Fri-idrettsstevne på Stadion 3/10:
Ingolf Rønning løp 800 m på 2.11.7
min., og Arnt Naurstad på 2.26.0
min. Olaf Garberg var nær ved å
forbedre sitt årsbeste i slegge. Han
fikk 50.98 m, mot 51.06 m fra før.

Også DU
bør abonnere på

~Pø~
Bare kr. 15.- pr. år.

TRONDHEIM

Tiden ble 38.50.6 min. Og dermed
satte han en sluttstrek for fri-idretts
sesongen i Oslo for i år.

HANDBALL
I sin annen kamp i håndball tapte

Oslo-Døve igjen, med 7-15 mot
Jardar, i Bygdøyhallen. Men Oslo
Døve bruke denne gang mange re
server, da noen var bortreist.

Fri-idrettsstevne på Stadion 1.
oktober, arr. av Nidelv. Banen var
tung, og været kaldt. Olaf Garberg
forbedret døves rekord i kule med
4 cm, til 12.27 m. Han er svært jevn
i kule i år, så det er meget mulig at
han kan øke til 13 m neste år. Ingolf
Rønning løp 1500 m på 4.41.5. Han
er en fin løpertype av de sjeldne,
men han er aldri nøye med sin tre
ning. Kåre Jakola hoppet 5.53 m i
lengde.

Ola Sande, Bjørn Myran, A. Kjøs
nes og Arne Karlsen stilte opp i fjell
løpet utenfor Levanger 25. septem
ber.Asbjørn var igjen best av de døve
og han ble nr. 8 i kl. D på 3.26.00
(32 km). Bjørn og Ola greide også å
løpe hele veien, og tiden for dem
ble henholdsvis 3.49.00 og 4.01.00.
Arne måtte gi opp p.g.a. krampe.

Asbjørn Kjøsnes og Arne Karlsen
har deltatt i Rondaneløpet på Ron
dane i sommer. Asbjørn løp over
raskende godt, og han fikk tida
2.27.30 (dagens beste tid var 2.01.00).
Arne skuffet stort, og havnet på
149. plass på 2.49.40. Løypa var 27
km lang.

o SLO

Avsluttingsstevne på Jordal 5.
oktober, arr. av OSIL og Vestar:
Gunnar Kvitvær var den eneste del
taker for Oslo-Døve og da var han
ikke i humør, da han var alene.
Han løp 100 m på 12.5, og straks
etter hoppet han tresteg. Han hop
pet bare 11.50 m.

Avmønstringsstevne på Bislett 7.
oktober arr. av OFIK. Det var mye
regn og søle på de fleste steder på
banen. Likevel var to døve til stede
blant de få deltakerne. Gunnar Kvit
vær var plutselig i godt slag og
med hevnlyst for sin dårlige innsats
tidligere på Jordal. Etter to døde
hopp, fikk han 12.40 m i 3. hopp og
fikk fortsette til finalen, hvor det
ble bare døde hopp igjen. (2. hopp
målte ca. 12.80, med bare 5 cm over
tramp). Etterpå var han like frekk
ved å sette ny pers. rek. på 400 m
på 57.2 (før 57.6), i slikt vær. Han
åpnet for hardt, slik at han sprakk
etter 300 m, og hvordan han kom
seg til mål var en gåte. Tore Chris
tiansen forbedret sitt årsbeste med
4/10 til 55.6 sek.

KM - 10.000 m på Frogner søndag
9. oktober kl. 11.00: Reidar Brenden
og Tore Christiansen stilte opp. Etter
8 runder brøt Reidar løpet, etter å
ha passert Tore etter 7 runder.
Tore fullførte løpet som sistemann.

På Bislett 8. oktober, arr. Tjalve
og Vika: Gunnar Kvitvær løp 200 m
på 26.1. Banen var fremdeles dårlig
etter lang regnværsperiode. Tore
Christiansen stilte for første gang på
1000 m og åpnet meget svakt. 600 m
passerte han på ca. 1.50.0, men han
spurtet meget sterkt i siste runde
på 59 sek. og fikk tida 2.49.2 min.
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HAMAR

Lørdag 1110 1966. Avsluttings
stevne, arr. Veldre IL på Sveum
idrettsplass, Brumunddal:
400 m Johnny Olsen 55.7

T. Gunnarrud 56.9
Kule: Johnny Olsen 10.47
Lengde: T. Gunnarrud 5.20

Trygve og Johnny har begynt pa
innspurten av årets sesong, og de
prøver å samle poeng til serien. Det
er å håpe at de får andre fra laget
med seg pa de siste stevnene. De hol
der formen bra, og sjansene for flere
poeng til serien er til stede.

Tirsdag 4/10: Elverum IL arran
a-erte ukens 2. seriestevne på Sentral
idrettsplassen, Elverum, og der stilte
Johnny opp på 800 m, i et siste
forsøk på å forbedre pers, men en
svak apning ødela sjansen til bruk
bar tid. Resultatet bl 2.08.1.
Trygve og Johnny var også pameldt
i tresteg, men de trakk seg.

Torsdag 6/10: Elverum Lærersko
les IL arrangerte det 3. trenings
stevnet i avsluttingsuken på Sentral-

idrettsplassen, Elverum. Og her stilte
T. Gunnarrud og J. Olsen opp, begge
i konkurransehumør.

Resultatene ble:
400 m hekk: J. Olsen 64.4

T. Gunnarrud 64.4
5000 m: J. Olsen 17.19.8

(ny klubbrek.)
På 400 m hekk åpnet Johnny så

hardt, at han siste 200 m stivnet to
talt sa. han nærmest krøp over siste
hekken (passeringstid under 30 sek.
på første 200 m). Trygve på sin side
åpnet moderat, men tross mangelfull
teknikk avsluttet han godt. Med
bedre teknikk og taktisk opplegg kan
begge oppnå bedre tider.

Like etter stilte Johnny opp på
5000 m, der han ville revansjere seg
etter det mislykte 400 m hekkeløpet,
og han kom inn på brukbar tid. Det
ble således to nye klubbrekorder i
nye øvelser, og pa 400 m hekk opp
levde en det pussige at guttene matte
dele den første rekorden i deres
første løp i denne øvelsen.

Under de siste stevnene har det
vært kjølig vær, faktisk nær O-punk
tet noen ganger.

Årets siste stevne ble arrana-ert
på Hamar stadion med Hamar IL

og Ottestad IL som arrangører.
Stevnet ble avviklet søndag 9/10. I
virkeligheten var dette stevnet to
stevner som ble slått sammen, da
det første stevnet som skulle vært
arrangert lørdag 8110, ble avlyst og
utsatt til søndag, grunnet regnvær og
vann på banen. Johnny Olsen fort
satte her poengplukkingen sammen
med Trygve Gunnarrud, og det ble
oppnådd årsbeste i alle øveher
denne dag:

Resultater:
200 m: T. Gunnarrud 26.4

(pers.)
1500 m: J. Olsen 4.25.0

(klubbrek.)
Spyd J. Olsen 47.00

Trygve Gunnarrud stilte opp på
sin første 200 m, og debuten ble
ikke så god, grunnet «kulden», og
han stivnet mot mål. Johnny, som
er i sin beste form nå, avsluttet se
songen godt. Det er beklagelig at
det har vært så kaldt i de siste stev
nene, slik at han ikke fikk vist sin
fulle styrke i løp, spesielt på 1500 m.
I spyd ble det årsbeste, og han stilte
dessuten opp på 110 m hekk, der
han brøt løpet etter å ha kommet ut
av balanse. "*
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Ja, så er sesongen slutt, og nå kan
våre to mest ivrige gutter krype i hi
for vinteren, men vi håper at de
sammen med resten av guttene tre
ner seg opp til en ny sesong neste
år, da det er NM og Nordisk mester-
skap på programmet. Jo-ol.

DRAMMEN

Gunnerud 59.6 i 400 m hekk
Den tredje stevnedag i fri-idret

tens avsluttingsstevne ble avviklet
onsdag 5. oktober på Marienlyst, fel
lesarr. av Sturla og Hellas. Det var
ufyselig kaldt, og de oppnådde pres
tasjoner«varmet»derfor dessto bedre.
Bjarne Gunnerud forbedret seg fra
forrige løp med et helt sekund, til
59.6 sek. i 400 m hekk. Han er der
med den andre døve i Norge under
minuttet på statistikken etter Arnulf
Pedersens 57.3.

Fredag var Bj. Gunnerud igjen i
ilden, denne gang på 400 mflatt.
Værforholdene var omtrent de sam
me. Men han forbedret seg likvel
med 1110 sek., ned til 53.0 sek., bare
1110 svakere enn den 30 år gamle
norgesrek. som innehas av Rolf Ny
berg. Han var ikke fornøyd med lø
pet. Det er meget mulig at Rolfs re
kord vil bli slått neste år, hvis
Bjarne fortsetter da.

På Bislett 8. oktober, arr. Vika og
Tjalve: Per Johansen, som nå for
tiden går på handelsskole i Oslo, løp
200 m og forbedret pers. rek. med
2/10 sek. ned til 25.6. Banen var dar
lig etter regnvær.

BERGEN

22/9. Nasjonalt stevne på Krohns
minde, arr. Gular: Det var lett yr, og
banen var bra. Pål Kjellid tangerte
sin pers. på 25.4 sek. på 200 m.

27. og 28. september. Kretsmes
terskap i stafetter senior og 5-kamp
for kvinner, med innlagte øvelser på
Skansernyren, arr. Norrøna: Asle
Karlsen og Pål Kjellid stilte opp i
tresteg. Pål Kjellid hadde uflaks
med bare døde hopp, mens Asle
Karlsen hoppet 11.85 m, ny pers.

«Fri-idrettens Uke» startet lørdag
1110 med seriestevne på Skanserny
ren, med Viking som arrangør, og
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søndag 2. oktober arrangerte Nor
røna enda et seriestevne. Lørdag var
det gode forhold på Skansernyren,
mens det søndag var kraftig regn.
Pål Kjellid startet på 1500 m og fikk
1 Yz sek.forbedring, 4.30.5 (før 4.32.0).
Han stivnet 100 m før mål, men ble
likevel nr. 3 av 8 deltakere; bra gjort.
Asle Karlsen deltok på 400 m hekk,
og han hadde aldri forsøkt seg her
tidligere. Det ble 63.1 sek. og han
bør klare under 60 sek. til neste se
song. Vi får ::;e! Svein Tømmerbakke
kastet 41.11 m i spyd. Dagen etter
deltok Asle og Pål på 200 m. Det
ble pers. for begge to. Asle Karlsen
startet i 2. heat og åpnet meget dar
lig, men en sterk innspurt ga 25.0
og ny pers. Pål Kjellid startet i 3.
heat og åpnet perfekt, men var litt
usikker i svingen og ble nr. 2 av 6
løpere med 24.8 sek. som er ny pers.

4/10, arr. Drott. Snøfnugg over
Drotts seriestevne : Asle Karlsen og
Pål Kjellid gledet oss i kulden, det
ble 12.3 for begge på 100 m og ny
pers. Siden deltok Kjellid på 800 m.
Han var uoppmerksom på starteren
og kom ut sist av alle 11 deltakerne.
Han passerte 7 løpere og ble nr. 4,
med tiden 2.10.3. Det var et mislykt
løp, men han får bedre konkurranse
nerver av det.

6/10. - «Fri-idrettsuken» fortsatte
torsdag på Skansernyren, der Gular
arrangerte seriestevne : Asle Karlsen
brukte 64 sek. på 400 m hekk og
Bjarne Tømmerbakke brukte 71 sek.
på 400 m hekk. Pål Kjellid satte
ny pers. på 1000 m med 2.51.8 min.
(før 2.57.4). Svein Tømmerbakke
kastet 31.38 m i diskos.

8. og 9. oktober: Det ble en meget
hyggelig avslutting for fri-idretten
i Bergen på Krohnsminde lørdag og
søndag. Viking arrangerte. Lørdagen
bød på ypperlige forhold med vind
stille og gode baner. Det fristet sær
lig våre 400 m-Iøpere til innsats.
Asle Karlsen og Pål Kjellid startet i
samme heat, Asle i bane nr. 3 og Pål
i bane nr. 1. Begge åpnet bra. Pål
var lite begeistret for indre bane,
som har mere krevende skarp sving
enn de andre banene. Asle Karlsen
presset seg godt på slutten av løpet,
mens Pål Kjellid løp jevnt. Det ble
55.1 sek. til Asle Karlsen, ny pers.,
og 55.8 til Pål Kjellid, også ny pers.
Asle Karlsen har ikke konkurrert på
400 m før i år og det må sies at
55.1 er et meget fint resultat.

Vi i Bergens-Døve vil takke aller
mest Pål Kjellid og Asle Karlsen,

som har deltatt i flest konkurranser
og skaffet flere tusen poeng i serien.
Takk også til Kjell Fiskergård og
Kjell O. Olsen samt andre døve i
Bergens-klubben for god innsats i
idrett 1966.

Torstein Bernås, som nå går på
yrkesskolen i Bergen, kastet 9.83 i
kule på Krohnsminde 9. oktober, arr.
Viking. Han hadde også et dødt kast
på hele 10.38 m. Det var hans første
konkurranse med hørende idretts-
menn. Nils Bjørø.

LOSIO Døves Skytterlag

ARSMØTE
avholdes onsdag 23. november kl.
19.30 i døveforeningens lokale (bib
lioteket).

Sakliste:
Åpning.
Beretning.
Regnskap.
Innkomne saker.
Valg.
Eventuelt.

Medlemmer, møt fram!
Styret.

NYTT fra NDI

Godkjenning av døverekorder
Kule 12.23m,satt 9/91966 i Trond

heim av Olaf Garberg, norsk senior
døverekord.

200 m løp 23.4, satt 12/9 1966 i
Drammen av Bjarne Gunnerud,
norsk seniordøverekord.

100 m løp 11.2, satt 18/9 1966 i
Drammen av Bjarne Gunnerud,
norsk seniordøverekord.

DM på Ski 1967
Oslo Døves Sportsklubb meddeler

i skriv at den tar på seg arrange
mentet av DM på ski 1967 og at tiden
blir dagene 3. - 5. februar.

Vandrepokal til øyer døveskole
Nils Bjørø har i skriv til NDI før

ferien gjort oppmerksom på at NDI
skal innkjøpe en vandrepokal som
skal tilfalle beste skole (ifølge vedtak
på tinget i Bergen 1963.)

Skoleidrettsutvalget har enstem
mig vedtatt at øyer døveskole får
1. aksje i pokalen, for 1965.

VINTERLEKENE 1967
Det bestilles 30 plasser på båten

til Kiel med avgang fra Oslo 15/2
1967.



KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Støtt Døvesaken!

Steinkjer komm. E.l.verk
Autorisert installasjonsforretn ing
Radio- og TV·forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN

Afs Oslo Havnelager

LANGBR YGGEN

Telefon *420756

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

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OS LO
Bøndernes egen forretning

S. O. Kristiansen
FORNIKLING - FORKROMMING
KADMIERING - FORSINKING
og behandling av masseartikler

Spesialitet: SIKONIKROM
Markveien 30 - O S LO
Telefon 378610

SIEMENS NORGE AlS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken

IHELLE'I
BRØDR. HELLE AfS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sentralbord 882500

SPYDEBERG - Telefon lokal 184

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29 - OS LO
Telefon 336890

Støtt Døvesaken!



INTERIDRFABRIHKEN
Telefon 77229

OS - BERGEN

R0RHANDEL
ved Busstasjonen - BERGEN

ELEKTRO-SERVICE
K.}. MYRAB0

RADIO - TV - ELEKTRISK

ANDALSNES

AfS STOLTZ, RØTHING & co.

Ingeniør- og Entreprenør
forretning

HAUGESUND

GULLSMED

Reinholdt M. Unhjem
Telefon 1401

SUNNDALSØRA

TORE R. STENSAKER
Skipsmekler

BERGEN
Slottsgt. 3

Kyst-, Nord- og 0stersjøbefraktning

Tlf. 12175 - Telex 2350 - Telegr.adr.: «Cargo»

KJOLER, DRAKTER, KApER og PELS

Stedet for de gode varer

Molstad A.s, Chr. Michelsesgt. 6, BERGEN

SALG
SERVICE

KNUTSEN & TRÆEN'S
Automobilforretning Afs

BERGEN

Telefoner: Kontor *13 760
Rikstelefon, reservedeler. . . .. 14 931

Stort lager av: RESERVEDELER

Bilverksted - Bensinstasjon
91 820 94679

Strikk festlige, sterke, varme

sportsgensere av

FINSE KAMGARN-

Det moderne strikkegarn

SANDNES KAMGARN SPINNERI

Døves Trykkeri A.s., Bergen


