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Dagspressen har referert en interessant Stortings-debatt om syssel
settingen av handikappede, etter en interpellasjon av Berte Rognerud,
H, Oslo. Debatten var avgjort positiv, og referatet gir inntrykk av at
såvel statsråd Seip som interpellanten og flere andre representanter sitter
inne med betydelig sakkunnskap om de handikappede.

På et avgjørende punkt synes det likevel å mangle den rette forståelse
av de handikappedes situasjon. Etter at mange riktige og kloke ting var
sagt, viste det seg til slutt at debatten nærmest ble resultatløs - fordi
det viktigste ikke kom fram.

Interpellasjonen gjaldt spørsmålet om å innføre en lovfestet ordning som
gir begrenset fortrinnsrett for handikappede til visse stillinger i den offent
lige administrasjon. Og debatten endte med at en var ganske enige om
ikke å tilrå en lovfestet ordning. Statsråden pekte bl. a. på at det kan
føres flere argumenter mot å etablere særordninger for de yrkesvalg
hemmede. Forholdet er jo at disse grupper ved riktig valg av yrke vil
kunne gjøre arbeidet like godt som andre. Innføring aven kvoteordning
eller reserverte yrker kan bety at de yrkesvalghemmede blir skilt ut som
en skarpt markert gruppe, sa statsråden.

Vi vet ikke hvilke argumenter statsråden mener taler mot en lovfestet
ordning, når det her er tale om et betydelig antall mennesker som kan
gjøre arbeidet like godt som andre, men som har vanskelig for å bli godtatt
av arbeidsgiverne alene fordi de reagerer negativt overfor mennesker med
handikap. Mange arbeidsgivere er riktignok positive. Vi har en rekke
eksempler på dette. Men det er også mange arbeidsgivere som blankt
avviser yrkesvalghemmede. Situasjonen er at de handikappede i stor
utstrekning er henvist til dårlig betalt arbeid, selv om de er kvalifisert
til bedre stillinger. Situasjonen er at dyktige mennesker må prise seg
lykkelige om de får seg et arbeid så de kan bli selvforsørget, selv når det
er høykonjunktur. Og hvor mange yrkesvalghemmede er det ikke som
føler sin arbeidsplass utrygg, som frykter for å bli blant de første som
blir oppsagt i tilfelle innskrenkninger, omlegging av driften, rasjonali
seringstiltak etc.? Sannelig synes vi at det offentlige bør gå foran ved å
gi handikappede begrenset fortrinnsrett til stillinger som de er kvalifisert
for! Det burde være en selvfølge.

Spørsmålet burde være om det ikke er berettiget med en lovfestet kvote
ordning når det gjelder sysselsetting av handikappede som ikke er i stand
til å yte full innsats på arbeidsplassene, tross trening. Det er ingen hel
dig løsning at yrkesvalghemmende plasseres i vernede bedrifter, da dette
jo åpenlyst setter sitt sekundastempel på dem, uansett hvor dyktige
de kan være.

Vi håper at sjefen for Kommunal- og arbeidsdepartementet tar saken
opp til ny vurdering. Th. S.
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LANDSM0TEBYEN DRAMMEN.
Bragernes torg, og Bragernes kirke hvor det blir gudstjeneste. Nærmest til høyre Drammens Børs, hvor avsluttingsbanketten holdes. Næ1··
mest til venstre ser vi litt av broen over til Strømsø. Kommer vi over broen, har vi jernbanestasjonen på venstre side og Central Hotel på
høyre side.

Norske Døves Landsforbunds landsmøte
Drammen 19.-22. mai 1966

oJnn6Jjdefoe

På landsmøtet i Oslo 1964, ble det
vedtatt å holde landsmøte om to år
og legge dette til Drammen, som
altså i år blir landsmøtebyen hvor de
døve fra det hele land skal sette
hverandre stevne.

Nå vil nok mange stusse over tids
punktet for landsmøtet, men det for
holder seg slik at vi denne gang etter
landsmøtets vedtak legger landsmøtet
utenfor sommerferien, og derfor har
festet oss ved tidspunktet 19.-22.
mai. Ser man på kalenderen, så vil
man oppdage at 19. mai er fridag
og at ankomsten til Drammen da
kan skje 18. mai om aftenen for alle
representanter som skal delta i for
handlingsmøtene på vegne av sine
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foreninger. Vi har reservert hotell for
alle representanter fra 18. mai om
aftenen på Central Hotel, hvor også
forhandlingsmøtene skal finne sted,
og som således blir landsmøtets ho
vedkvarter, og kontor. Hotellet lig
ger noen få meter fra jernbanestasjo
nen, og altså meget sentralt for alle
som kommer med jernbanen. For
de som bruker privatbil, vil vi
opplyse at Central Hotel har gode
parkeringsplasser. Kommer man fra
Oslo eller en av de andre innfarts
veiene på Bragernessiden, tar man
over broen til Strømsø, og finner
landsmøtets hovedkvarter, Central
Hotel, straks man kommer over
broen.

Som man ser, er alt i orden for
foreningenes representanter hva ho
tell angår. Da disse også får sine
faste måltider på hotellet, noe som
vil spare oss for verdifull tid, forstår
man at arrangøren har gått inn for
å samle mest mulig av landsmøte
arrangementet på ett og samme sted,
nemlig Central Hotel.

Program for landsmøtet
Drammen og Omegns Døvefore

ning har i anledning landsmøtet 1966
valgt følgende som medlemmer av
arrangementskomiteen: Formann
Finn Johansen, kasserer Halvor
Langeland, innkvarteringssjef Rolf
Hansen.



Komiteen kan nå legge fram et
foreløpig program for landsmøtear
rangementet, og i det store og hele
vil vi følge de opptrukne linjer når
landsmøtet åpner 19. mai.

Som rimelig kan være, må for
bundsstyret være de første ute, og
de begynner sitt forbundsstyremøte
ved middagstid 18. mai på Central
Hotel.

Torsdag (Kr. Himmelfartsdag) 19. mai
kl. 10. Gudstjeneste i Bragernes

kirke.
» 12. Landsmøtet åpnes. For

handlingsmøte.
» 19. Velkomstfest på Central

Hotel.

Fredag 20. mai
Forhandlingsmøte fra kl. 9.00 til

kl. 18.00. Hyggekveld på «Spiral
toppen» restaurant kl. 19.00.

Lørdag 21. mai
Landsmøteforhandlingene fort

setter fra kl. 9.00 til 17.00. Avslut
tingsbankett i Drammens Børs'
festlokaler kl. 19.00.

Søndag 22. mai
Ungdomsklubbenes kulturpro

gram. - Forbundsstyremøte.

Som man ser av det oppsatte pro
gram, byr det på både arbeid og fest
ligheter, og det er da også vårt mål
å forsøke å lage et landsmøte her i
Drammen i mai-dagene, som bærer
preg av både arbeid og fest.

Det er i år 20 år siden Drammen
og Omegns Døveforening sto som
arrangør av landsmøte for Norske
Døves Landsforbund, og det er med
glede og forventning vi i dag innbyr
landets døve til å samles til lands
møte i Drammen i dagene 19.-22.
mai 1966.

For arrangementskomiteen
FINN JOHANSEN

formann

Enda en kunstner
I dagspressen i Dresden, Tyskland,

skrives ofte om en døv kunstner,
Alfred Hornig. Han er koppersmed,
men han har ytet så verdifulle ar
beider at han har rang av kunstner.
Det skrives således gjentatte ganger
om hans mesterlige utførelse av ar
beider ved restaureringen og gjen
reisingen av Dresdens berømmelige
Zwinger-Museum.

I den historiske avdeling ønsket
man å få laget en kopi av det middel
alderlige prakt-ornat som i 1830 ble
laget for erkehertug Stephan. Alfred
Hornig ble overlatt den vanskelige
oppgaven, og som forbilde fikk han
en katalog fra 19. århundre, som
nøyaktig gjenga praktkledningens
størrelse, farger og form.

Etter mange ukers anstrengende
arbeid framstod et kunstverk av be
tagende skjønnhet, som nå har skapt
enda mer berømmelse om den døve
kunstneren.

TV-service
I november 1964 viste det neder

landske fjernsyn for første gang et
spesialprogram for døve. Det viste
aktuelle hendinger, og bildene var
tekstet. Der blir nå sørget for regel
messige slike sendinger hver tirsdag
aften, og en gjentakelse av disse sen
dinger finner sted etter nyhetene om
søndagen. Programmene er satt opp
spesielt for de ca. 10.000 døve og
140.000 tunghørte som en regner
med finnes i Holland.

Oversiktsbilde, Drammens sentrum.
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VESTLANDSBANKEN
SAMBANDSBANK FOR VESllANDU

BERGEN

ungdomsskole~og 2 års~yrkesskole på
samme sted, på den måten at de får
yrkesskolens teoriundervisning på
døveskolen, samtidig som de får den
praktiske opplæring på yrkesskole i
Oslo, hvor de kan velge mellom man
ge fag. På samme måte kan Trond
heim ha undervisning av elever fra
5. klasse og oppover. I Trondheim
ligger døveskolen nær yrkesskole og
teknisk skole (3-5 min. spasertur).

Slike skoler for barn i 1.-4. klasse
bør være i Stavanger (opptaksdis
trikt nevnt før), i Holmestrand (for
Østlandet), et sted i midt-Norge
(for Sogn og Fjordane, Møre og
Romsdal, Trøndelag og den sørlige
del av Nordland), og et sted i Nord
Norge, f. eks. Tromsø (for den nord
lige del av Nordland, Troms og Finn
mark).

Med 4 småklasse-skoler plassert
på denne måten, får de døve små
barna forholdsvis kort vei til skolene
fra sine hjem, og det vil bety nær
mere kontakt mellom hjem og skole.
Foreldrene vil få bedre råd og anled
ning til å besøke skolene, snakke med
lærerne, delvis følge med i under
visningen, og barna kan oftere reise
på besøk hjem. For de flestes ved
kommende ville altså kontakten bli
bedre enn nå.

Jeg tenker meg altså en slik løs
ning omtrent:

1. 4 døveskoler for barn i klasse
1--4, beliggende i Stavanger, Holme
strand, muligens Kristiansund og
Tromsø.

2. 2 døveskoler for større barn i
klasse 5-8, og med 2-3-årig ungdoms
skole-linje, pluss muligens 1- eller
2-årig yrkesskole på samme sted,
med teoriundervisningen på døve
skolene og teknisk undervisning
sammen med hørende på yrkesskole.
Disse to skolene bør ligge i Oslo og
Trondheim. (Disse yrkesskole-linjene
skal da omfatte elever som velger
slike yrker som en ikke har ved yr
kesskolen i Bergen.)

3. Yrkesskolen i Bergen fortsetter
med opplæring i jern- og metall, samt
muligens en linje for forskalings
snekkere. Det bør også være adgang
til opplæring av voksne, særlig som
forskalingssnekkere og som sveisere
(gass og elektrisk). Eldre døve som
ønsker å skifte yrke, bør kunne få
omskoling på denne yrkesskolen. Det
er jo nesten ingen andre muligheter
for dem, for lærerne på andre yrkes
skoler (for voksne) kan ikke gi døve
tilfredsstillende opplæring på egen
hånd.

ARNA PRIVATBANK
Ytre Arna - Indre Arna

og hvor gamle skal barna være når
de begynner på skolen?

Det rimeligste er vel at barna i
framtiden begynner på skolen ved
6 års alder, går i barneskolen til de er
14 år, så i 2-årig ungdomsskole, og
til slutt 2-årig yrkesskole, slik at de
er ferdig med skolegangen når de er
18 år.

Hvis det blir bygd felles yrkes
skole for gutter og jenter i Bergen,
slik som det er skrevet så meget om,
så betyr det altså at jenteskoien i
Stavanger blir overflyttet til Bergen.
Hva med de ledige lokalene etter
skolen i Stavanger? - Jeg synes lo
kalene ville passe fint for en barne
skole for døve. Det kunne gjøres slik
at døve barn fra Bergen, Hordaland,
Rogaland og Agder går på skole i
Stavanger de fire første årene, og så
flytter de over til skole i Oslo når
de skal begynne i 5. klasse, går de
siste 4 årene i barneskolen der, 2 års

LA DAsBANKEN
Natlandsvei 86 - Bergen

ASKØYBANKEN
Kleppestø - Ask - Follese

SUNNHORDLANDSBANKEN
Stord

VESTLANDSBANKEN
Filial Florø

VESTLANDSBANKEN
Filial Paradis - Fana

VESTLANDSBANKEN
Filial Busstasjonen - Bergen

God; vest
sterk; vekst

En bedre

plan for

skole

utbyggingen7

Etter det jeg har sett i «Tegn og
Tale», synes det ikke å være noe nytt
fra Kirke- og undervisningsdeparte
mentet om bygging av ny yrkesskole
for døve gutter og jenter i eller uten
for Bergen. Det er jo flere år siden
den første meldingen om at skolen
skulle bygges, og senere har det vært
flere meldinger, men det virker som
om det har vært bare rykter.

Det er vel også en meget vanske
lig tid nå. Mange skoler må bygges
ut på grunn av overgangen til 9
årig folkeskole, så det blir mye skole
bygging i årene framover. Så skal
det bygges høyskole i Nord-Norge.
Og alle skoler blir så dyre nå p.g.a.
krav om svømmebasseng og idretts
plass osv.

Hva blir framtiden for døvesko
lene i Norge? Det vil vel bli innført
lO-årig skole og 2-årig yrkesskole
obligatorisk. Men hva slags skoleplan
vil en følge i en lO-årig barneskole,

4



For jentene synes jeg ikke det er
nødvendig med egen yrkesskole for
døve. De vil få anledning til å lære
koking, baking og vasking på ung
domsskolen. De som vil lære å sy,
kan gå konfeksjonslinjen på yrkes
skole for hørende mens de går klasse
11-12 i Oslo og Trondheim. De som
vil ha kontorpost, kan på samme
måte lære maskinskriving, å betjene
hullkortmaskiner og liknende. På
yrkesskolen i Stavanger nå lærer
jentene bare kjolesøm, koking, ba
baking, veving og å sy barneklær.
Teoriundervisningen er omtrent den
samme som i de øverste klasser på
døveskolene. Kan dette være riktig?
Det er vel ikke nødvendig med en
egen yrkesskole for døve til slik un
dervisning?

J eg synes at yrkesskolen for gut
ter i Bergen godt kan fortsette på
Gyldenpris, med verksteder for jern
og metall, jernbindere, forskalings
snekkere, bygningssnekkere og mø
belsnekkere, og at en også tar imot
voksne.

Det er jo også aktuelt å tenke på
en linje tilsvarende realskole. Dette
kunne lett ordnes ved at de flinkeste
elevene i ungdomsskoleklassene i
Oslo og Trondheim fikk et forbere
dende kurs som avslutting på 10.
klasse, og så kunne de gå realskole
sammen med hørende istedenfor yr
kesskole. De kunne da bo på døve
skolen og eventuelt få støtteunder
visning der.

J eg mener at dette ville bli en
bedre ordning av døveundervisnin
gen enn de planer som vi av og til
har hørt litt om, og det skulle ikke
bli hverken vanskelig eller særlig
kostbart for staten å gjennomføre
denne framtidsplanen, som det heller
ikke skulle behøve å ta lang tid å
gjennomføre.

Hva mener Norske Døves Lands
forbund?

Hva mener Norges Døvelærerlag?
Og hva mener Tegn og Tale's re-

daktør? A. Kallevig.

J eg har svært lite kjennskap] til
planene for utbygging av skole
verket for døve og tunghørte. Det
virker som om alle planer blir be
voktet som «top secreb> militære hem
meligheter.

Min personlige mening er at spe
sialskolerådet har fått lagt opp ar
beidet galt (det er visstnok typisk
for slike komiteer). Så vidt jeg vet,
er det plukket ut noen pedagoger,
som i største hemmelighet skal ut-

arbeide et forslag omfattende hele
skoleverket for døve og tunghørte.
Komiteen skal ha arbeidsro. Når for
slaget er ferdig, vil enkelte antakelig
få anledning til å komme med be
merkninger, i all hast. For de døves
vedkommende, vil i beste fall Norske
Døves Landsforbund få anledning til
å uttale seg, men fristen blir vel for
knapp til at forbundet (landsstyret)?
kan få satt seg grundig inn i forsla
get, få det diskutert (på landsstyre
møte?) og få sendt sine kommen
tarer innen fristens utløp. Og hva
med alle de andre interesserte døve
som i likhet med A. Kallevig ikke
sitter i landsstyret? - Muligens kom
mer døvelærerne og deres organisa
sjon i omtrent samme situasjon.

Jeg synes det ville vært best - og
naturligst - at komiteen hadde be
gynt «i den andre enden». De kunne
ha sendt ut materiell etter sitt første
møte, omfattende: 1) Situasjonen
i dag. 2) Den naturlige målsetting
for undervisningen. 3) Situasjonen
i de mest avanserte land. 4) En sam
ling ønsker og forslag. - Det hele
kunne vært samlet og sendt ut som
diskusjonsgrunnlag, og komiteens
medlemmer kunne så deltatt i dis
kusjoner med lærerlagene på våre
skoler, med de voksne døve i våre
største foreninger, og dessuten med
foreldrene i våre barnehager. (Vel å
merke etter at flest mulig hadde fått
anledning til å sette seg inn i mate
rialet på forhånd.) - Tenk for et
materiale komiteen villefått å arbeide
med etter dette! Kanskje kunne det
komme fram glimrende forslag som
ellers aldri ville kommet for dagen!
Og komiteen ville bli sett på med
helt andre øyne, samtidig som alle
interesserte ville føle seg engasjert
og tatt hensyn til. Etter dette kunne
så komiteen få arbeide i ro - og
trygghet. I dag må vel komitemed
lemmene - om de er normale men
nesker - sitte og kaldsvette i redsel
for at de som «de vise» skal legge
fram et forslag som ikke holder mål.
De må se den mulighet i øynene at
det kan finnes folk rundt omkring
som i et lyst øyeblikk kan finne en
bedre, billigere og raskere løsning
på problemene enn en ekspertkomite.

Som sagt, er det lite jeg kjenner til
planene, men som min rent person
lige mening vil jeg si at A. Kallevigs
forslag har meget for seg. For å sette
saken på spissen, vil jeg si at jeg
synes Kallevigs forslag er det beste
jeg har hørt til dags dato.

La oss her i bladet få høre andres
mening om Kallevigs forslag. Ordet

er fritt, og jeg vil sterkt appellere til
lærere, foreldre og voksne døve om
å si sin mening. Kanskje det er vår
eneste reelle sjanse til å kunne på
virke utviklingen!

Iallfall bør de som sitter inne med
flere opplysninger om planene enn
jeg, komme med noen uttalelser her
i bladet, slik at det ikke skal bli
diskusjon grunnet på misforståelser.

Red.

Jo, du har lest riktig: Verdens
rekord i å stå under dusjen! Det er
det altså også noen som har prestert!

To studenter i Canada har stått
50 timer, 50 minutter og 50 sekunder
under en dusj som avvekslende over
rislet dem med varmt og kaldt vann.
Da det kalde vannet var temmelig
ubehagelig, har de danset og sunget
under dusjen. Men de har altså holdt
ut og nå satt verdensrekord i ved
holdende dusjing. Den tidligere re
kord var på 48 timer.

Vi får håpe at de to studentene
etter så langvarig dusj også virkelig
er blitt rene!

CO.10 millioner
mE'nnesker spiser bor~
med kniv og med flngÆM
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Til byggverk som skal stå gjennom tidene
brukes

Boliden impregnert trelast
fra

Messel Dampsag & Høvleri
Rise st. - Tlf. 38 265 - Arendal

Eier: Rygene - Smith & Thommesen AfS

Aktiese/skabet Borgestad

Bo rgestad p.å.

NO RS K
ILDFAST STEIN

Borgestad Fabrikker il.S

BORGESTAD p.å.

AKT IESELSKAPET

TOFTE CELLULOSEFABRIK

OSLO

SIG. G. PEDERSEN AfS
VARM E-SANITÆRTEKNISKE
AGENTURER

Hansteensgt. 5
Telefoner 562737 - 564416

OSLO

AlS O S L O BA A N O & LI OSE FA B RIK
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FØDT
Sverre junior fikk en søster 15.

februar.
Berit og Sverre Bjørø, Bergen.

Innkalling ti I landsmøte

Larvik:

BRYLLUP
feires 19. mars av Madela Hamre

og Eivind Kaines, begge Bergen.
Vielse i døvekirken.

Adresse for dagen: Industrihu
sets selskapslokaler, Prof. Hansteens
gate 58, Bergen.

Christian Sliper.

En innbruddstyv var kommet seg
inn i et fornemt, landlig hus i Hol
land, og håpet på stort utbytte. Da
han kom inn i dagligstuen, så han
på bordet et åpent brev. Han leste
dette brevet og ble meget forbauset
over innholdet. Der sto:

«Kjære innbruddstyv! I dette hu
set har det i løpet.av dell-senere tid
vært fire innbrudd. Her finnes altså
ikke lenger edelstener, sølvsaker eller
penger. Vær så vennlig å ikke rote.
På forhånd: Takk!»

Men tyven ville ikke tro at det
ikke skulle være noe å finne i dette
rike huset. Han undersøkte derfor
alle skuffer og alle skap, men fant
ingenting å ta med.

Skuffet gikk han til bordet og
skrev på baksiden av brevet:

«Jeg har lett i hele huset etter ver
disaker, men har ikke funnet noe.
Alt er i samme orden som da jeg
kom. Jeg ber om unnskyldning for
at jeg ikke stolte på husets herre.»

Og skuffet forlot tyven huset.

EKTESKAP
Flere døve fra Oslo og Stavanger

husker sikkert Ernst Hanseimann
fra Sveits, som arbeidet i Norge en
tid.

Undertegnede kan fortelle at Ernst
Hanseimann skal tre inn i den hellige
ekstestand 10. mars d.å. Den vor
dende brud heter Albertina Garcia.

Adressen er:
Ernst Hanselmann-Garcia
Birmensdorferstrasse 511
8055 Ziirich
Sveits.

9. Valg.
10. Fastsettelse av tid og sted

for neste landsmøte.
11. Eventuelt.

Med forbundshilsen
for

NORSKE DØVES
LANDSFORBUND

Styret
Eilif Ohna
formann

ET FORSIKRINGSSELSKAP utstedte
en livspolise på navnet Samuel Wilson.
Premien ble betalt punktlig gjennom flere
år, men stoppet så plutselig. Etter noen
påminnelser fikk forsikringsselskapet føl
gende svar: <,Vennligst annuller forsik·
ringen på Sam. Vi har ikke råd til å be
tale lenger. Sam døde i mai. Hilsen
Mrs. S. Wilson.

Albert Breiteig

Saker som ønskes behandlet på
landsmøtet, meddeles landsstyret
senest 2 måneder før landsmøtet,
altså innen 19. mars 1966.

Endelig dagsorden for landsmøtet
sendes sammen med beretning og
revidert regnskap til medlemslagene
innen 19. april 1966.

I følge forbundslovens § 4, pkt. C,
består landsmøtet av landsstyret og
representanter valgt på medlemslage
nes årsmøter. Foreningene må altså
på sine årsmøter nå velge de repre
sentanter de har rett til å sende og
som de selv ønsker å sende til lands
møtet. Representantenes fullmakter
må være sendt til landsstyrets for
mann innen 28. april 1966.

Drammen og Omegns Døvefore
ning står som arrangør av lands
møtet 1966. Særskilt innbydelse vil
bli sendt ut fra denne forening.

Hamar:

Bergen:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.
Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade AII6 70 f.

Stavanger: Aud Berge. Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen.

Kobbervikhagen Ga.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alf Melgaard. Nansetgt. 24.

~bonnement:

Bladet utkommer med 21 numre i året.
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år
Betaling forskuddsvis direkt&.,·tH "bladets
adreBBe. eller til nedenstående kommisjo
nærer:
Oslo:

ORGAN FOR
NORSKE DfivESLANDSFORBUND

RedaktlJr:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
Forretnings/orer og ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17. Bergen
Postgironr. 13691

Norske Døves Landsforbunds
landsstyre innkaller hermed til
landsmøte i Drammen i dagene 19.
mai - 21. mai 1966, i samsvar med
vedtak på landsmøtet i Oslo 1964 og
i samsvar med forbundslovens § 4.

Landsmøtet behandler:
1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg på dirigent.
3. Valg på protokollkomite.
4. Godkjenning av dagsorden.
5. Landsstyrets beretning for

perioden.
6. Landsstyrets regnskap for

hvert av kalenderårene i pe
rioden.

7. Innkomne forslag.
8. Fastsettelse av medlemskon

tingent for neste periode og
av bladkontingent for for
bundets tidsskrift.

Til medlemslagene
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Nordmannen Henning Irgens konsulent ved skole
USA, hvor de døve kan få opplæring i hele

tretten forskjell ige fag

På skolen lærer de døve
bare å snakke i fraser;
de lærer ikke å gi uttrykk
for sine tanker, hevder
Henning Irgens bl. a. i
dette intervjuet.

Døveskolene i Norge bør få både
et 9. og 10. skoleår, slik at de døve
kan lære seg bedre tale- og munnav
lesingsteknikk, og de bør få flere
muligheter til videreutdannelse.

Det er en norsk-amerikansk døve
konsulent, Henning Irgens, som kon
kluderer med dette i en samtale med
Østlands-Posten forleden. Han var
da på kort julevisitt hos sin svoger
og søster, Knut Høeg med fru på
Grøtting gård.

Irgens er for tiden ansatt som
konsulent ved en yrkesskole for han
dikappede i Michigan i USA. Han
har her til oppgave å sørge for at de
27 døve og tunghørte ved skolen får
full nytte av undervisningen, ved å
passe på at man tar hensyn til de
mange problemer som er særegne
for denne gruppen.

- Og de døve trenger hjelp. Som
oftest står de svært tilbake med å
snakke, og er veldig hemmet i det
daglige liv. De blir svært umodne og
usikre på seg selv, på grunn av sitt
handikap. De mangler også mange
kunnskaper i akademiske spørsmål.
Deres ordforråd er som regel,selv
om de har gått på taleskoIer, svært
mangelfullt. De har derfor ofte ikke
muligheter til å studere på egen hånd.

Irgens forteller at mange døve
barn i USA blir satt på spesialsko
ler. Men det er ikke det de trenger.
De trenger et skikkelig miljø for døve,
ikke et dårlig miljø for hørende. På
disse skolene lærer de bare å snakke
i fraser, de lærer ikke å gi uttrykk
for sine tanker. De behandles kort
og godt som om de skulle stå tilbake
åndelig, noe de fleste døve ikke gjør.

- I omgang med hørende barn
oppstår det som regel mindreverdig
hetskomplekser hos de døve. De

8

føler seg dårligere, deres handikap
utvides etter hvert også til å gjelde
sinnet. Og det er bl. a. for å fri dem
for disse kompleksene at jeg er an
satt ved denne skolen.

Michigan Rehabilitation Institu
te, som skolen heter, er opprinnelig
en skole for krigsveteraner som
trengte omskolering. Senere ble den
forandret til en skole for menn som
aven eller annen grunn må gis opp
læring i nye fag.

Det var også tidligere opplæring
av døve ved skolen, men skolens le
delse så at denne opplæringen var
ufullstendig, og at de døve hadde
behov for hjelp. Lederne for de dø
ves organisasjoner presset så på
staten Michigans lovgivende for
samling, og fikk den til slutt til å gå
med på opplegget med spesiell vei
ledning for de døve.

På Yrkesskolen har de døve nå
anledning til å få opplæring i føl
gende fag: Maskinlære, tannteknikk,
trykking, setting, skrivemaskinrepa
rering, møbelsying, handelsfag, bok
holderi, revisjon, datamaskin-be
handling, elektronikk, ur-reparering
og forskjellig virksomhet innen res
taurant- og hotellbransjen.

Alle som studerer disse fagene får
også teoretisk undervisning.

Irgens ble ansatt ved skolen i sep
tember 1964, og han fikk da følgende
arbeidsoppgaver: Opplæring av ele
vene, «oversetting» fra de hørendes
til de ikke-hørendes «språk», yrkes
veiledning, gymnastikk-instruksjon
og «guiding counselor».

- Det siste begrepet krever en
nærmere forklaring. Min oppgave på
dette felt er å virke som en slags
psykolog for de unge, finne fram til
hvilke personlige problemer de strir

med, prøve å hjelpe dem av med de
verste kompleksene, i det hele tatt
ha et øye med årsakene til at de ofte
ikke klarer seg så godt som deres
evner skulle tilsi. Jeg anser dette for
å være en av mine viktigste gjøremål
på skolen.

Irgens synes hans skole nå gjør
mye for sine døve elever. Men skolen
er den eneste i sitt slag i USA, så det
er fremdeles mye å kjempe for.

- Og her i Norge? Hvilke mulig
heter har de døve her?

- Jeg tok all den utdannelse som
Norge kunne gi meg. Det var døve
skole i 8 år, en skole som setter en
på samme trinn som en normal elev
i 5. klasse. Deretter var det yrkes
skolen i Bergen, hvor jeg hadde
valget mellom å bli skredder eller
skomaker. Jeg valgte skredderveien,
men mistrivdes svært. Så fikk jeg
anledning til å gå på den høyere
skolen i Larvik, og takket være
hjelp fra alle hold, og spesielt fra
frk. Valborg Oxholm, som var min
privatlærer, klarte jeg artium. Siden
ble det da USA, hvor jeg fikk college
utdannelse.

Først og fremst burde man i
Norge sørge for en skikkelig grunn
skole, slik at de døve får en skikke
lig grunnopplæring. Dette krever
ihvertfall 2 ekstra år på de nåværen
de skolene. Og så må de døve få an
ledning til valgmuligheter i yrkes
opplæringen. De erfaringer vi har
gjort ved vår skole, er at mange av
de døve klarer seg utmerket i sine
nye yrker, om det nå er som bok
trykker eller datamaskinoperatør.
Men dette krever større bevilgnin
ger. Og det er det de døve her i lan
det nå må kreve, slutter Henning
Irgens.



Alle - både eldre og yngre - er hjerte

lig velkommen! Entre kr. 5.-

PROGRAM;

Dans - Zorba - Jenka

Film - Leik- Konkurranser

Arr. Døves Ungdomsklubb.

Smørbrød, kaker, kaffe og brus fåes
kjøpt. - Nattsuppe fåes kjøpt kl. 24.

skal avholdes i De Døves Forening,
Sven Brunsgt. 7, Oslo, 12. mars kl.18

,<g,rcutce Solree'

ligheter. Belgia ligger lavt, men der
fins det heller ikke boligmangel.

I Vest-Europa bygger Vest-Tysk
land det største antall boligere i alt 
i 1963 dreiet det seg om 570.000 nye
boliger.
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Bisgård, er godt kjent blant de døve
som en meget habil tolk.

Marie Svanes ble kremert i østre
krematoriums store kapell tirsdag 8/2.
Døveprest Evjen Olsen forrettet.
Han takket avdøde for hennes gode
omsorg for sine kjære. Deretter la
han ned krans på båren med en siste
inderlig hilsen og takk fra mann,
barn, barnebarn og oldebarn. Blant
kransene var det også en fra Døves
Kvinneforening, hvor hun i mange
år var et trofast medlem.

Vi lyser fred over hennes minne.
Karin Jensen.

Russere og svensker bygger flest boliger pr. år

Av denne statistikken framgår at
Sovjetunionen og Sverige bygger
flest boliger pr. år, målt pr. 1000
innbyggere. Selvsagt dreier det seg
her om antall, ikke om kvalitet. Tal
lene er basert på tall fra 1963, og i
total leder russerne med nærmere
2,5 millioner boliger. Men tallet kan
også ligge høyere - i 1960 kom man
opp i nærmere 3 millioner.

Hva antall boliger pr. 1000 inn
byggere angår, bygget f. eks. Norge
i 1963 mer enn Danmark, men mind
re enn Italia, i følge statistikken.
Sverige bygget totalt ca. 80.000 lei-

MARIE SVANES
En av De Døves Forenings mange

årige medlemmer, fru Marie Svanes,
sovnet fredfullt inn 2. februar i en
alder av 82 år. Hun hadde i de siste
årene, sammen med sin mann, bodd
på Økern pleie- og gamlehjem, hvor
hennes helse gradvis sviktet.

I sitt ekteskap fikk hun 3 kjekke
døtre, hvorav en av dem, fru Annie

Alf Melgaard.

JOHANNE MELBYE
døde 27. januar etter et kort syke
leie, og ble begravd på Tjøme kirke
gård under stor deltakelse. Omkring
hennes båre var det et vell av skjøn
ne blomsterkranser, og pastor Conrad
Vogt-Svendsen forrettet ved den
enkle og vakre høytidelighet. Han
uttalte vakre minneord om den av
døde, med siste takk og hilsen for
at hun i sitt lange liv hadde vært god
og hjelpsom, som hun også gjorde
strålende innsats i hjemmet. Sam
men med sin mann, hadde hun tro
fast bistått med eksemplarisk hjelp
somhet, til gagn og nytte også for
de døve. Det ble på båren lagt ned
krans med inderlig takk fra familien,
og også fra Vestfold Døveforening,
som takket for hennes godhet.

Johanne Melbye het i sin tid
Johanne Katarina Ullitz, og var fra
Tønsberg. 11928 giftet hun seg med
baker og konditor Alf Melbye. Hun
deltok med interesse i forretningen,
som det sto respekt av, således ved
å ekspedere for en stor kundekrets,
passe på telefonen og ordne med for
retningsforbindelser. Hun sto sam
men med sin kjære Alf i tykt og
tynt - i godt og samvittighetsfullt
samarbeid.Forretningen kom dermed
opp i blomstring og ble aktet som et
beundringsverdig foretagende i dis
triktet. Med hennes elskverdige imø
tekommenhet, var det koselig i
hjemmet med gjestfrihet for enhver
som kom på besøk.

Johanne Melbye hadde også til
overs av sin tid til å gjøre tjeneste i
Vestfold Døveforening. Hun viste
ukuelig interesse, og sammen med
sin mann tok hun del i døveforenin
gens arbeid til beste for de døve.

Vi lyser fred over Johanne Melbyes
minne.
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HOBBE.LSTAD & RØNNING

ENTREPRENØR· og

BYGN I NGSARTIKKELFORRETN.

HOKKSUND - Telefon *851380

A.S KVÆRNER BRUG
Kværnerveien 10

OSLO

Telefon 676970

BOKRE.DITT AfS
Avbetal ingsfi nansiering

KRISTIANSAND

Besøk

Meierikafeen
Kafevarer
God mat. Populære priser
Strømsbusletta - ARENDAL
Arendals Meieri

Kåpemagasinet A.s
Kongensgt. 14 - SKIEN - Telefon 20902

KApER - KJOLER - DRAKTER
BLUSER - SKJERF

FONAS Fabrikker a-s

Postboks 4225 - Telefon 381470

O S L O

Kystens egen forretningsbank:

vi vil gjerne ha kontakt med Dem.
Velkommen til våre kontorer i
TROMSØ - TRONDHEIM -
BERGEN - SVOLVÆR - HONNINGSVAG
BATSFJORD

Judolf Torgersen
KIRKENES

Telf. 1251 - Telegramadresse: «ALMAR» - Telex 3791

Skipsekspedisjon. Spedisjon. Havariagent.
Reisekontor.

Agent for: Bennett's Reisebureau A.s og
Scandinavian Airlines System

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

Jespersen & Thon A.s
Sentral bord 13203

Kanalveien 1 og 3 - TØNSBERG
Volkswagen - Dodge

Kr. Inderberg A.s
St. Olavs gt. 10 - TRONDHEIM
Telefon 20901

Furumøbler

Ingeniørene

NISSE N og von KRO G H
M.N.I.F. og M.R.I.F.
Kronprinsens gate 3 - OSLO

Rådgivende ingeniører i
ELEKTROTEKNIKK



FRA FORENINGENE
Arsmøte i Oslo

De Døves Forening, Sven Brunsgate 7,
Oslo 1, avholder årsmøte fredag 11. mars

d. å., kl. 19.00. Om nødvendig fortsetter års-

møtet søndag 13. mars d. å. KaJe.

Nytt fra
Oslo..foreningen

De Døves Forenings tegnspråk-kursdel

takere hadde fellesmøte tirsdag 15. februar,

der de 3 gruppene kom sammen for å høre
lærer ved Skådalen døveskole, Knut Arne

sen, holde foredrag om munnaviesing, som
var utarbeidet av ham og Gull Borgenvik

(datter av avdøde misjonær Borgenvik).
Det var bra frammøte.

*

De Døves Foren ing arrangerte kaffefest
for sine medlemmer søndag 20. februar.

Det var godt frammøte. De unge glimret

ved sitt fravær, dessverre.

Pastor Evjen Olsen og frue var til stede.
Han fortalte om pastor Bonnevie-Svendsen,

som var blitt syk og for tiden ligger på syke
huset. Medlemmene ba Evjen Olsen å over

bringe deres hilsen med ønsket om snarlig
bedring.

Harry Landen kåserte og viste fargefilmen

«Fjelleventyr», om en flokk studenter som

oppholdt seg på fjellet og studerte arkeologi.

En meget inter.essant film, som Landen hadde

fått utlånt fra Kommunenes FilmeentraI. 
Formann Alf Olsen takket Landen for den
lærerike filmen.

Det ble servert kaffe og boller med krem.

Den dagen var det fastelavnsdag, så vi fikk

heldigvis ikke ris, men boller.

Komiteen som sto for serveringen, skal
ha en varm takk!

*

Foreningen venter besøk av forbundsfor

mann Eilif Ohna omkring 11.-15. mars, og

han skal holde et foredrag som sikkert vil
bli av stor interesse for medlemmene.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen.

*

Neste kaffefest blir søndag 20. mars. Pro

grammet omfatter bl. a. filmen fra Døves
Dag 1964-65, så man går ut ira at det vil
bli fullt hus.

Karin Jensen.

Filmklubbens fest
Os:o Døve:' Smalfilmklubb hadde tillyst

fest i foreningen lørdag 12. februar. Til
tross for at mange var opptatt med privat

selskap, og tatt i betraktning den strenge

kulden, var det uventet mange som kom.
Er det noen som kan arrangere fest, så

må det utvilsomt være filmklubben. Uten

noen forkleinelse for de andre klubber, kan

man trygt si at filmklubbens fest er og blir
suverent den beste, hva programmet angår.

Fra festen åpnet og til den sluttet var stem

ningen på topp. Alt gikk som smurt etter

programmet, med film, teater, underhold·
ning, dans til eggende musikk. Innimellom

små pauser, hvor man koset seg med prat

og nøt det som komiteen hadde å by på av
mat og mineralvann.

Av filmer som ble vist, var: «Når enden

er god», «Mannequinoppvisning» og «Fiske
forbudt», fornøyelige innslag som fikk lat

teren til å runge i salen.

Deretter ble det vist små sketsjer som
«Speilet», «Gatefotograf» og «Hest .. ,»,

med glimrende spill av Oddny Kristiansen,

Wenche Jacobsen, Jan Johansen, Joram Zuc
kermann og Roar Pedersen. Dem vil vi
gjerne se igjen.

En meget morsom underholdningslek ved
festkomiteens formann, Trygve Hammer

borg, avsluttet det hele som prikken over
j'en.

«Blomster» til filmklubbens styre, som

sto i spissen, samt medhjelperne fru Marit

Merlie, Kristine Martinsen og Gerd Johan

sen, som takk for særdeles vellykket arran
gement.

Velkommen igjen!

KaJe.

Program for Vestfold

Lørdag 26. mars kl. 17.00. Medlemsmøte.

Lørdag 23. april kl. 17.00. Medlemsmøte.

Ovennevnte møter finner sted i Sandar
Herredshus.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 2. mars kl. 18.30: Foredragsmøte i
Indremisjonsheimen, Skien.

Søndag 20. mars kl. 16.30: Årsmøte i Indre·
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 6. april kl. 18.30: Opplysningsmøte

på Hotell Vie, Porsgrunn (værelse nr. 204).

Onsdag 27. april kl. 18.30: Foredragsmøte

på Hotel Vie, Porsgrunn (værelse 204).
19.,20. og 21. mai: Landsmøte i Drammen.

Onsdag 25. mai kl. 18.30: Foredragsmøte i
Indremisjonsheimen, Skien.

Torsdag 23. juni: St. Hans-fest på Sol høy.

Ohna besøker
Aust..Agder

Søndag 13/2 var forbundsformann Ohna i

Arendal. Han kom fra Kristiansand sammen
med Arne Birkenes og Rolf Pedersen. De ble

dessverre bare 3 timer, så vi fikk ikke dis

kutert så mye som jeg hadde håpet. Vi har

jo mange problemer, som vi vil finne en
løsning på, men på grunn av den korte tiden

var det liksom forbindelsen mellom forbun

det og vår forening ikke ble helt sluttet.
Jeg måtte overlate mye av tiden til de andre,

som gjerne ville prate om gamle dager o.

likn., og jeg fikk derfor bare lite greie på

hvordan en skal drive en forening. Jeg er
nemlig nokså ny som formann, så jeg vil

unektelig trenge til litt skolering på det

området. Når forbundsformannen kom, så

håpet jeg å få lære noe, men slik er livet.
Vi pratet om landsmøtet, om landslotteriet,

og dessuten om de to instruktørene som
Norske Døves Landsforbund vil søke om.

Dette siste hørtes meget interessant ut.

Ohna kan være glad for at han ikke kom

noen dager før. Da var det 30 kuldegrader.

(Det er første gang vannet har frosset hos
oss). Da han kom, var det bare 20 grader.

Jeg takker på vegne av foreningen for at
forbundsformannen avla oss dette besøket,

og jeg håper at han snart kommer igjen.

Aud Grut-Løvig.

Program for Bergen

1/3 ti. Dameklubben. «Arrangement av

blomster.» Demonstrasjon av butikksjef
Myrvold kl. 20.30.

2/3 on. Arr.komiteen for ski-DM har
møte på styrerommet.

3/3 to. Program v/ Opplysningskomiteen.

Orientering om skuespillet «Johnny
Beiinda» viAI bert Breiteig.

5. og 6. mars arrangerer idrettsklubben Ski

Døvemesterskapet på Voss, med Bavall
stova som sentru m.

7/3 mao Ungdomsklubben.

8/3 ti. Dameklubbens årsmøte med egen
servering. Ikke åpent for andre.
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9/3 on. Døveforeningens konstituerende
styremøte kl. 19.30 på kontoret.

10/3 to. Døveforeningens medlemsmøte.
Forslag fra Bergen til landsmøtet.
Siste orientering om skuespillet v/Mary

Fristad.
11/3 fr. Skuespillet «Johnny Belinda» tol

kes for døve på teatret. (Nærmere be
skjed og billettbestillinger i Døvef.)

14/3 mao Idrettsklubben styremøte kl. 18
20 på kontoret. Ungdomsklubben, ser

vering.
15/3 ti. Dameklubben.
16/3 on. Konstituering av husstyre, ferie

hjemsstyre og opplysningskomite. Samt
lige valgt på årsmøtet, møter på kontoret

kl. 19.30.
Kl. 20.30 har idrettsklubben ekstraord.

årsmøte i storsalen.
17/3 to. Menighetsaften.
21/3 mao Ungdomsklubbens styremøte kl.

19 på kontoret. Ungdomsklubben, serve
ring.

22/3 ti. Dameklubben.
23/3 on. Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret.
24/3 to. Konstituering av festkomiteen på

kontoret kl. 19.00. Kåseri v/ Opplysnings
komiteen. I tillegg viser Thomas Stavenes
lysbilder av største interesse.

26/3 lø. Ungdomsklubben har fest (med for

behold).
28/3 mao Ungdomsklubben.
29/3 ti. Stengt. Misjonsforeningen hos fru

Hammer.
31/3 to. Filmaften v/ Opplysningskomiteen.

Film fra døves teater i Moskva.

'C:e~He

kOHkurraH"'~

Vi innbyr til konkurranse om den
beste tegning til forsiden av Tegn og
Tales påskenummer.

Deltakerne må være døve eller
sterkt tunghørte.

Tegningen skal forestille et påske
motiv, slik at vi klart kan se at dette
er påske.

Tegningen bør være i tusj, enten
bare i sort, eller i sort + en farge.

Størrelse: Det er meningen å
bruke den beste tegningen i et billed
felt som er 15.1 cm bredt og 20.8 cm
høyt.

Tegningene må innsendes innen
20. mars til Tegn og Tales redaksjon,
Mannsverk 61, Bergen.

Vinneren får kr. 25.- i lomme
penger til påske, pluss den store ære
å få sitt navn på forsiden av påske
nummeret sammen med tegningen.

Lykke til! Red.
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Eg har nettopp lese ei bok av
Einar Heimås Dokken. Han fortel
om bjørn og bjørnejegarar. Det var
mykje bjørn i den tida, og mange
dugelege jegarar. Soleis nemner han
Olav Tverstøye frå Amli i Aust
Agder. Denne jeger, f. 1843, hadde
i si tid skote 100 bjørnar, fleire elgar,
gaupe og mår i massevis. Han var
vidkjend for dei gode bjørnehundane
sine. Då eg var buande på Sørlandet,
trefte eg ein mann som fortalde meg
om Tverstøye og bjørnehundane
hans. Dei stod i høg pris. Ein av dei
seIde han til ein jegar i Amerika
for 1000 kroner og fekk fyrsteplass
billett til og attende frå Amerika.

Det er i boki fortalt om bjørne
jegarar frå 4 ymse stader i landet,
men forfattaren har ingen ting frå
Numedal. Eg vil difor fortelja om
ein bjørnejakt frå Veggli i eit av
åri millom 1850-60.

Ein haust fekk bestefaren min,
Knut Chrispinussen Laugergården,
to av sønene sine, Knut og Ola, til
å reise opp i marki og hogge noko
hustimber.

Det var kome eit lite snølag. Dei
tok til med hogsten; men dei vart
ikkje so lite forundra då dei oppdaga
at det var bjørnefar rundt dei på
alle kantar. Staden der dei hogg
vart kalla «Bjørnelaugje» (bjørne
løgu). - (Eg har vore i Bjørnelaugje
på harejakt, og eg skal seia det er
eit stygt lende, med berg og urd,
riktig ein høveleg stad for bjørn.)

Knut og Ola gjorde frå seg hog
sten. Dei hadde og funnet ut kor
bjørnen ville leggje seg i hi, og dei
skyna av alle spori at det måtte
vera fleire bjørnar. Jau, her måtte
det verta grepa bjørnejakt!

Det vart send bod til den kjende
bjørnejegaren Anders Mogen i Rol
lag at dei hadde «bjørnering», og om
han ville koma og skyte bjørnen.
Då kom det liv i Anders! Det gil
daste han visste, var å gå på bjørne
jakt!

So ein dag over nyttår - truleg i
februar - dro Anders Mogen, bror
til Knut og Ola, han Chrispinus,
Guldbranci Løyte og mange andre
karar på bjørnejakt; men eg har
ikkje greie på namni åt dei hine.

Anders hadde munnladningsbør
se, og det hadde og mange av dei
hine som var med. Dei fann straks

bjørnehiet. No var det å helsa på
bamse og få han til å koma ut. Det
var jordhi, og det var sett ein gild
mosedott i opningen. Mosedotten
reiv dei ut, stakk ein stav innover i
hiet og huja og skreik for å vekkja
bjørnen opp av vintersvevnen. Men
bjørnen låg roleg og gav ikkje ljod
frå seg.

Då sa Anders: «Ein fær senda eit
skot inn i hiet og sjå om me fær
liv i bamsefar. Kvan vil skyta ?»

Jau, Chrispinus Laugergarden var
viljug til å skyte inn i hiet. Det small
- og då fekk dei høyra det var bjørn
der. Han grylte fælt og var vond. So
fekk dei sjå eit bjørnehovud i hi
opninga. Anders skaut, sette kula i
panna på han, og bjørnen låg stein
dau. Men kva var det? Dei fekk sjå
eit bjørnehovud til i hiopninga. An
ders greip børsa frå ein av dei andre,
det small, han trefte bjørnepanna,
og bjørnen seig dau attende i hiet.

Var det enda fleire? Jau,der kom
det tredje bjørnehovudet fram i hi
opninga. Anders greip ei børse frå
dei andre og smelte laus; men han
såra berre stygt denne bjørnen, som
kom rasende ut, sprang forbi jega
rane og utover den bratte åsen. Dei
for etter for å sjå han dau. Dei gjekk
ikkje langt, bjørnen hadde sprunget
utover eit høgt berg, og låg dau.

Ei binne med to store ungar vart
skotne den dagen oppe i Bjørne
laugje. Alle var sjølvsagt i godlag 
ikkje minst Anders. Han hadde synt
dei at han ikkje hadde «dyreskjel
ven.»

Då dei kom heim, var det vel stas!
I morgo skulde dei få 3 bjørnar uta
for stugudøri. Det var mange folk
samla då dei kom heim med bjørne
familien.

Og så var det

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1966, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen
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Nestemann ut, var Johnny Olsen,
som startet friskt med å hevde at
det kanskje var den største tabbe i
NDI's og norsk døveidretts historie
at forbundet ikke hadde holdt store
40 års jubileumsfestligheter ! - Dette
synes jeg vi bør ta som en stor kom
pliment til NDI og norsk døveidrett,
for en jubileumsfeiring som J.O.
kunne tenke seg, ville sikkert ikke
fått J.O.'s drømmer til å gå i opp
fyllelse.

Og tenk: Jubileumsdagen var 8.
august. Knapt en uke etter var det
forbundsting i Trondheim, men først
3 måneder etterpå våkner folket på
Hamar og fyrer av sitt groveste
skyts mot ND!. Snakk om foreldet
klage! I tiden som var gått hadde
vi dessuten fått nytt forbunds
styre.

Samarbeid, ærlighet og åpenhet
mangler (fra forbundets side) påstår
J.O. - I nr. 1 slutter Eivind Hegstad
opp om kritikken med følgende kraft
sats: «NDI's arbeidsmetode i dag er
så gammeldags at den ikke gavner
døveidretten i det hele tatt. Nye
grener som er kommet inn, nemlig
fotball og håndball, blir ikke tilgode
sett i det hele tatt. Forbundets opp
gave er å ivareta døv ungdoms inter
esser og krav.»

Og så fikk vi i nr. 3 et nytt innlegg
av G.J. (Trondheims formann), un
derstøttet av T.W.C. (sportsredak
tøren, som er ansatt i NDI's tjeneste),
hvor Olsens og Hegstads urimelige
påstander blir gjentatt, osv.

Tenk - de klager forferdelig over
at det mangler Apenhet - Ærlighet 
Samarbeid! Det er akkurat det som
jeg savner hos herrene Jensen, Olsen,
Hegstad og Christiansen i denne
forbindelse. Åpenhet og ærlighet,
det venter vi og forlanger vi først
og fremst på forbundstinget, fra
NDI, men like meget fra idrettsla
genes representanter. På tinget skal
forbundet svare for sine handlinger.
Hva gjorde de herrer kritikuser for
at kritikken skulle komme fram på
forbundstinget i Trondheim? Sa de
fra? Eller fikk andre representanter
for deres lag beskjed om å si fra på
tinget? La oss endelig få svar på
dette først. Mitt inntrykk er at her
rene Jensen, Olsen, Hegstad og
Christiansen har unngått åpenhet og
ærlighet. Angrepene her i bladet
smaker av bakholdsangrep og hets.
Eller pleier herrene å sove et halvt
år på den tiden vi har forbundsting?

SAMARBEID! - Herrene som
klager over samarbeidet har vel med
sin usaklig~ kritikk _gjort sitt beste

14.2 på 100 m og 3.50 i lengdesprang
- for herrer! Selv kan jeg skryte av
f. eks. et juniormesterskap for døve i
1949, på 400 m. Jeg slo selveste
Arnulf Pedersen på hjemmebane, i
strålende solskinn, og vinnertiden
min var 63.7 sek. Kanskje leserne nå
vil forstå at det har vært framgang
innen døveidretten ?

I nr. 20 skriver G.J. meget om
skoleidretten, og slutter: «Men det
som er helt sikkert, det er at døve
skoleidretten ligger langt, langt til
bake sammenliknet med de hørende
og deres skoler.» - Nei, det er slett
ikke sikkert. Når en uttrykker seg i
så generelle vendinger, bør en kjenne
forholdene litt bedre. Bare ved å
lese Tegn og Tale, har jeg fått vite
at idretten står riktig høyt på en
kelte døveskoler, og at de døve hev
der seg meget godt i konkurranser
med andre skolebarn. Bedre kan det
naturligvis bli, men det er klart at
ikke NDI alene har ansvaret. Det
har vært gjentatt så mange ganger,
at vi nå alle burde være klar over at
NDI's skoleidrettsutvalg forgjeves
har henvendt seg til enkelte døve
skoler for å få i stand et samarbeid.
Skoleidrettsutvalget har jo i flere år
hatt et medlem i Trondheim, og G.J.
kan jo spørre sin klubbkamerat om
forholdene, istedenfor å henge ut
NDI som den store synderen. Dess
uten står det jo fritt for G.J.'s lag,
som han nå er formann for, å ta
kontakt med døveskolen i Trond
heim og statuere et eksempel på
hvordan det kan gjøres. Jeg, og alle
andre, ville sikkert bli meget glade
om det gikk fint. Det er jo umulig
for NDI's arbeidsutvalg i Oslo, eller
skoleidrettsutvalgets formann i Ber
gen, å aktivisere skole-elevene i
Trondheim slik som idrettslaget der
kan gjøre det, så kritikken mot NDI
er helt uberettiget.

Det har vært redselsfullt å lese all
kritikken på sportssidene den siste
tiden. Den ene tillitsmannen etter
den andre har fyrt av skyts av gro
veste kaliber mot folk som de nett
opp har vært med å velge til sine
øverste tillitsmenn, uten at Norges
Døve-Idrettsforbund (NDI) har for
svart seg med en knappenål.

Skal dette være krig - eller hva er
meningen? Jeg er ikke lenger idretts
mann, og jeg sitter ikke i noe idretts
styre, men jeg synes at jeg må gjøre
noe for å stoppe den krigen som er
sluppet løs. Det er jo rene borger
krigen!

Det var Geir Jensen som startet
krigen i Tegn og Tale nr. 20, under
titelen «Redaksjonelt», som egentlig
betyr at dette er redaktørens syn.
(Men G.J. er ikke redaktør.) Mye
av det han skrev, var sterk kritikk
mot idrettslagenes styrer, som ble be
skyldt for å forsømme de aktive,
lede lagene på altfor gammeldags
måte osv. Han påstår at det ikke
har vært noen framgang i norsk
døveidrett fra gamle dager til i dag.
Han hevder at de plikter og oppga
ver en tillitsmann i lagene har, ikke
er vanskelige, osv.

Vel, etter at G.J. hadde skrevet
dette, ble han valgt som formann i
sitt lag, og i nr. 3 ser det ut til at
han helt har skiftet mening. Nå er
det NDI som har all skylden. Nå er
det slutt mot kritikken mot lags
styrene. Det ser ut til at han har opp
daget at det ikke er så lett å lede et
lag likevel, og at det er best å skylde
på ND!. Jeg synes det er usmakelig!

Ingen framgang? - Hvis noen vil
kritisere, bør de først undersøke
saken litt. Det er ikke så voldsomt
lenge siden f. eks. 13.5 kvalifiserte
til deltakelse på 100 m i DM for se
niors. Eller hva sier G.J. til den ti
den da klubbrek()rde:n i Bergen var
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for å ødelegge sitt samarbeid med
ND!. Hva har kritikerne gjort for å
bedre samarbeidet? La oss få svar
på det, så vi kan se om de har tenkt
å reparere det som de har ødelagt.
Det er ikke engang noen av kriti
kerne som har nevnt om det er det
gamle eller det nye styret i NDI som
er syndebukk. Hvis det er det gamle
styret, så kommer kritikken abso
lutt for sent. Det avgåtte styret
framla beretning om sitt arbeid osv.
på tinget i Trondheim, og fikk sin
«dom» - ferdig med det. Det nye for
bundstinget overtok i høst, og det
går ikke an å begynne å kritisere et
styre før de har fått tid til å gjøre
noe!

Hva er så meningen? Er det noen
som kan se at kritikken har noen
mening?

Hegstad legger skylden på NDI
for at fotball og håndball, som han
kaller nye grener, ikke blir tilgode
sett. Hva Hegstad mener med nye,
forstår jeg ikke. Det var jo fotball
og håndball på DM-programmet
allerede i 1948. Hvis Hegstad titter
på forbundsloven, så vil han se i
§ 2: «Forbundet omfatter de idretts
grener som forbundstinget bestem
mer». Altså er det ikke NDI, men
lagene som bestemmer, og hvis Oslo
har fremmet et forslag som blir for
kastet av forbundstinget, så får
Hegstad og hans meningsfeller vær
sågod vise respekt for flertallet, slik
som vi alle plikter å gjøre. Iallfall
er NDI fullstendig uskyldig.

Det er tydeligvis også flere som
tror at døve ikke kan gå på skøyter
uten at NDI bestemmer det. NDI
har tvertimot ingen ting med dette
å gjøre. Døve kan gå på skøyter så
meget de vil. Lagenes årsmøter av
gjør hvilke særkretser lagene skal stå
tilsluttet. De døve i Oslo kan på
førstkommende årsmøte vedta at
Døves Sportsklubb skal melde seg
inn i Oslo Skøytekrets, og når opp
takelsen der er i orden, kan klub
bens medlemmer delta i alle skøyte
stevner i Oslo idrettskrets, samt i alle
nasjonale skøytestevner som arran
geres i Norge. Det er NDI helt uved
kommende. NDI kommer først inn
i bildet hvis det blir tale om Døve
mesterskap på skøyter. Da blir saken
avgjort på forbundstinget.

Til slutt vil jeg henstille til de arge
kritikusene om å gå inn for ærlig sam
arbeid med det forbundsstyret som
flertallet av lagene våre har valgt.
Dette er en plikt som påhviler lagene
og deres tillitsmenn. Prøv å forstå
at det er alle vi lagsmedlemmer som

har ansvaret for hva NDI er, og at
vi alle i fellesskap skal forsøke å
styrke forbundet, og dermed frem
me døveidretten. Vi har alle vår del
av ansvaret for hvordan situasjonen
er i dag, og vi har alle vår del av
ansvaret for utviklingen i tiden fram
over.

J eg vil be Geir Jensens, Johnny
Olsens og Hegstads/Christiansens lag
om å ta opp kritikken på medlems
møter i lagene, med noen fornuftige
folk til stede, så vi ikke får mere av
denne slags kritikk. NDI bør delta
på disse møtene med sin formann.
Den kritikken som er kommet fram,
tyder på at det i lagene først og
fremst trengs opplysning, selv flere
av de fremste tillitsmenn i lagene
mangler kjennskap til forbundsloven.

For framtiden må sportsredaktø
ren sende kritikk mot NDI - til for
bundsformannen - slik at NDI kan
forhindre at det blir fullt av mis
forståelser blant leserne, og svare på
kritikken straks. Th. Sander.

REDAKTØREN SVARER:
Dette innlegget fra Th. Sander

skremte meg meget, ettersom der er
for mange sinte ord til at det kan
være egnet til å skape fred og ro,
det synes mer egnet til å skape mere
strid. Jeg tror uheldig kritikk let
test stoppes med vennligere ord.
Selvsagt er det heller ikke så dumt
av eventuelle kritikklystne først å
ta kontakt med NDI og høre deres
syn.

Med det som jeg skrev redaksjo
nelt i siste nr. var det ikke min
hensikt direkte å støtte den fram
komne kritikk, men snarere å fram
komme med noen personlige menin
ger om ting som kan og bør rettes på
rundt om i de forskjellige klubbene.
Når T.S. forstår det slik at jeg ufor
beholdent støtter opp om kritikken,
kommer kanskje dette ikke så lite
av at mitt innlegg står like under
Geir Jensens. Dersom jeg støtter
noe i hans artikkel sterkt, så måtte
det være de punktene han setter opp.

Noen lurer kanskje på hvorfor jeg
har tatt inn all kritikken i Tegn og
Tale. Jeg beklager at jeg har tatt all
kritikken inn i bladet uten først å
forelegge den for NDI. Min feil.
Jeg har talt med formannen i DI
om disse tingene, og han ga meg
gode råd i den anledning på en venn
ligere og greiere måte enn Th. San
der. Dessuten vet jeg at Geir Jensen
ønsker å begrave stridsøken, men det
blir vel ikke lettere for ham nå.

Det er riktig og beklagelig at all
kritikken mot NDI, som det siste
året har framkommet i bladet, ikke
på forhånd har vært forelagt ND!.
Men gjort er gjort. Dessuten tror jeg
nok at noe godt også er kommet, eller
kan komme, ut av kritikken. Selv
om den nok for en stor del har skutt
over målet, kan den kanskje bidra
til å sette litt mer fart i både det
ene og det andre. Og så kan vi jo nå
bare glede oss til den dagen de som
nå kritiserer selv sitter i NDI's
ledelse.

Jeg innrømmer altså å ha vært
tankeløs når jegsom ansvarlig sports
redaktør har tatt inn all kritikken
uten å kontakte ND!. Jeg skal her
etter samarbeide bedre med NDI,
men på den annen side kan jeg selv
sagt heller ikke la all kritikk gå i
papirkurven. Jeg har det beste håp
om at det nå skal bli roligere, og at
alle samler seg til positivt arbeid, i
stedet for å hakke på hverandre.

Red. T.W.C.

TRE.N/NGSRAo til
idrettsungdom

Under oppvekstårene skal all id
rett drives i leks form. Delta i for
skjellig idrett, da utvikles muskula
turen og de indre organer i riktig
retning. Lær deg selv å kjenne, hvor
meget du tåler ved trening, tren ofte,
men løst. Som regel ved all trening
bør være at man kjenner seg vel etter
treningen. Når man kommer hjem,
skal maten smake og søvnen inn
finne seg naturlig.

Ved trening for idrett i konkur
ranseform gjelder det å huske på at
kondisjonen er det viktigste i all
idrett.

Kondisjonstreningen skal drives
med gymnastikk og friluftsliv. Gym
nastikken bør om mulig drives dag
lig (såkalt hjemmegymnastikk) eller
i ordnet gruppe et par ganger i
uken. Ved siden av gymnastikken
(eller andre idretter innendørs) må
trening drives ute, slik at hjerte og
lunger blir sterke.

Denne trening skal foregå i et
rolig tempo, der all såkalt hardtre
ning er bannlyst. Kroppens muskler
og organer skal også ha tid til å
oppta de krefter som tilføres gjen
nom treningen. Vi skal huske på at
ved treningen skal der bygges inn
krefter i kroppen og skapes sunn
hetsvekst, som gir sterke konkur
ransenerver og framgang når det
gjelder. Det må siden gjelde fram-
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gang på idrettsplassene og i andre
livets tilskikkelser.

Du vet nok at stil, spenst, topp
form er 3 gode ting som du trenger i
de fleste ting du steller med og at
det i deres spor følger tilfredshet og
glede. Hvis du ikke vet det, så spør
f. eks. toppidrettsmannen. Han har
rede på hva som bygger opp og hva
som river ned. (Klipp fra «Døv
Sport».

Uten lands-nytt
I korte notater om de 10. inter

nasjonale leker og deres deltakere i
USA meddeles at der deltok i alt
775 sportsfolk fra 27 land, samt 217
ledere. Det vil si at der i alt var 992
personer som var ikke-betalende
gjester på Gallaudet College i 14
dager. 50 busser var til disposisjon til
transport under lekene.

Åpningsseremonien ble overvært
av mere enn 5.000 tilskuere. Aftenen
før åpningen var 3.200 med i mot
takelse, og ved avslutningsbanket
ten var 3.900 med (pluss over 2.000
turister på et annet hotell).

Brasil, Mexico og Japan har opp
fylt betingelser for å bli opptatt som
medlemmer av CISS, og deres med
lemskap er dermed godkjent.

ØST-TYSKLAND
Gerhard Sperling er et trumfkort

for Øst-Tyskland, likesom Skomaro
khov er det for Sovjet. Hans mange
gode resultater i kappgang kan side
stilles med verdenseliten blant hø
rende. I statistikken for øst-tyske
idrettsresultater finner en 10 km
gang, med tiden 43.12.4 min. ,hvilket
er nevnt som verdensrekord, men
for 20 km gang, som i statistikken
er oppført med 1.28.47.2 t. overgår
resultatet langt den registrerte ver
densrekord, som lyder på 1.33.01.8 t.
Det er ca. 5 min. bedre, og blant ver
denseliten for hørende plasserer han
seg som nr. 5.

SVERIGE
Arne Snitt, Dalabygden, oppnådde

under døvemesterskapet i skyting,
som fant sted 18. september i øster
sund, Sverige, å få notert ny svensk
rekord ved på 300 m å score 447
poeng, 10 skudd liggende 171 p.,
+ 5 skudd liggende 154 p. + 5
skudd knestående 122 p.

(Døvebladet, Danmark).
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TRELANDSKAMP PÅ SKI I
FINLAND

Fra Finland er kommet innbydelse
til trelandskamp på ski iTavastehus
nær Lathis 12.-13. mars. Konkur
ransen omfatter stafett 3xl0 km og
30 km, for herrer. Videre innbys til
offisiell konkurranse for damer på
5 km. Hvorvidt det blir juniorkon
kurranse, nevnes ikke. Men for
handlinger skal foregå om dette.

TRONDHEIM

SVØMMING:

3 klubbrekorder

25/1: Det ble igjen satt to nye
klubbrekorder i svømming, i 50 og
200 m bryst på henholdsvis 49.3 og
4.11.0 for herrer, og en ny rekord
for kvinner. Det var denne gangen
Kåre Jakola som snappet rekorden
fra 1. Rønning, men så har 1. Røn
ning til gjengjeld forbedret rekorden
kraftig med 20.6 sek. ned til 4.11.0
på 200 m bryst.
5 m bryst, damer
1. Solfrid Gjerstad 1.06.1

(klubbrek.)
50 m bryst, herrer
1. Kåre Jakola . . . . . . . . . . . .. 49.3

(klubbrek.)
2. Ingolf Rønning , 49.5
3. T. Pedersen , 1.19.9
200 m bryst
l. 1. Rønning , 4.11.0

(klubbrek.)
2. Kåre Jakola 4.31.6

29/1: Bare 4 dager etter tok 1. Røn
ning revansje og tok rekorden tilbake
med 1 sek. til 48.3 sek. i 50 m bryst.
5 stk. var med, og denne gangen var
det flere nye tilstede.

Men i nr. 1 i Tegn og Tale 1965
meldte vi at tidligere medlem, Bjørn
Myran, hadde svømt denne distan
sen på 47.5 ved et treningsstevne, og
dette er bedre enn den nåværende
klubbrekord. Hvem blir det som
klarer å slå den tiden først?
50 m bryst, damer
1. Astrid Movold 1.36.0
2. Gerd Kvingedal 1.42.6
50 m bryst, herrer
1. I. Rønning , 48.3
2. Kristen Elvebakke 53.6
3. Reidar Jakobsen , 59.0

SKISKYTING
30/1: På samme måte som med

svømming, har Trondheim DIL for

første gang i idrettslagets historie
arrangert skiskytings-konkurranse,
som ble avviklet ved døve-hytta.
Det var stor deltakelse i alle klasser,
og interessen var god.
Damer 1.5 km
1. Astrid Movold 4 p. - 22.59
2. Gerd Kvingedal 3 p. - 30.25
Oldboys 4.5 km
1. Sigurd Olsen 8 p. - 27.10
2. Arild Moslet 31 p. - 31.25
Menn 4.5 km
1. Arne Karlsen 39 p. - 18.18
2. Ingolf Rønning 28 p. - 19.55
3. Ola Sande 27 p. - 20.05
4. J. Pettersen 27 p. - 21.52
5. A. Kjøsnes 29 p. - 22.30
6. A. Ytterhus 30 p. - 23.00
7. O. Garberg 20 p. - 27.15
8. A. Naurstad 25 p. - 29.15
Beste rundetider
1. Ola Sande 16.20
2. 1. Rønning . . . . . . .. 16.25
3. A. Karlsen. . . . . . . . . . . .. 17.13
4. J. Pettersen .. . . . . . . . . .. 18.07
5. A. Kjøsnes .. 19.15
6. A. Ytterhus 19.29

Oppm. L. Rønning

O SLO

31/1: Døveavdelingen i IF Hellas
har hatt sine innendørs konkurran
ser i stille sprang.

Høyde ult
1. B. Gunnerud , 1.50
3. Nils Holtungen , 1.25
4. Kjell Danielsen 1.20
5. Magne Gaustad 1.10

Lengde ult
3. B. Gunnerud . . . . . . . . . . . .. 3.02
4. Rolf Hansen 2.49
5. Nils Holtungen. . . . . . . . . .. 2.47
6. Kjell Danielsen 2.44
7. Magne Gaustad. . . . .. . . .. 2.43

Vår døveavdeling har sine tre
ningskvelder mandager og onsdager
innendørs og fredager utendørs. Det
er veldig godt kameratskap mellom
hørende og døve innen IF Hellas.
Vi får all den hjelpen vi trenger med
hensyn til instruksjon og trening.

Formannen i døveavdelingen sit
ter også som medlem av hovedstyret
i IF Hellas, slik at vi døve blir hørt
hvis vi har noe på hjertet. (Meget in
teressant.)

R. Hansen, Drammen.



Vollan Gjestgiveri
VOLLAN, NORDKJOSBOTN

Det gode spisested på Riksvei 50. Knutepunktet på
veien syd-nord, øst-vest.

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Øberg Fabrikker
Telefon 2983 - HALDEN

Alti kjøkkeninnredninger og for
øvrig annen innredning

Kværnø Skomagasin A.s
TRONDHEIM

Markt & CO. A.s
AGENTUR

Kirkegt. 63 - OSLO ~
Helmer Staubo & Co.

Haakon VlI's gt. 1

OSLO

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - Trondheim

International SKibshandel A.s
OS LO

Fredrikstad og Omegns Bank AfS

FREDRIKSTAD

SI EM ENS NORGE AlS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274
FREDRIKSTAD

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OS LO 1
Telefon 41 0220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Bugge & Gjertsen A.s
Møbelfabrikk

. Drammen

Arbeidernes LandsbanK A.s
Fagorganisasjonens bank
Youngstorget - OSLO
Telefon 335885



Kvernelands Fabrikk ./l.s

KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper

Gabriel Østråt
BI LVERKSTED

Telefon 63097
SANDNES

Skal De ha noe installert 
Henvend Dem til

Danielsens Elektrokompani
Bergjelandsgt. 18
Telefon: Butikk 24983 - Kontor 25263
STAVANGER

Sandnes Sparebank
Telefoner 61 588 og 61 822
Telegr.adr.: Sparebanken
SANDNES

Ekspedisionstid 9-14

Utfører alle alm. bankforretninger

Lars M. Bjørnsen A.s
Malervarer-Kjemikalier- Vaske-og Pusse
artikler - Kosmetikk - Leketøy - En gros,
en detalj
Skagen 6 - Tlf. sentralbord 21507
STAVANGER

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17 • Bergen
Telefon 94996

Høyland Meieri
SANDNES
Telefon 61 072

Melkebaren er åpen fra
kl. 9.00-17.00

Vi står alltid til industriens tjeneste

o. M. Titlestad A.s og
Vestlandske Metall-Verk A.s
BERGEN

Møllendalsveien 17 - Telefon 94930

Salg av karosserimateriell
og Standox billakk i originalfarger

ørsta Samvirkelag
Telefon 30

ØRSTAVIK

RUBBESTADNESET

Døves Trykkeri A.s. Bergen


