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FORSTAR IKKE PEDAGOGENE ALVORET?
Når vi i dag setter fingeren på pedagogene, har det sine gode grunner. Hele
undervisningssituasjonen synes etter hvert å bli flytende. Tallet på
hørsels- eller tunghørtklasser i kommunal regi øker, og her underviser
pedagoger som er oppslukt av integrerings-tanken og som fullstendig
synes å ignorere - eller mangle forståelse av - de hørselshandikappedes
virkelige situasjon. Oslo har lenge hatt slike klasser. I de siste årene har
vi fått noe tilsvarende i Bergen, Trondheim, Drammen og Stavanger.
Snart kommer Kristiansand, Alesund og flere til. Blant elevene finnes
også helt døve. Og integrerings-pedagogene er på offensiven. Spørsmålet
er vel hvor lenge det vil gå før den første døveskolen blir nedlagt.

Enkelte erfarne døvepedagoger reagerer mot denne utviklingen, men
stort sett synes de å forholde seg passive, mens integrerings-fanatikere
offentlig framsetter den ene påstanden mer uholdbar enn den andre.

Vi vet ikke om rektor Hild Ingemann Knutzen ved Briskeby realskole
og gymnas og Briskeby handelsskole (for hørselssvekkede) er den som
hittil har prestert toppen av usaklighet av integrerings-pionerene. I siste
nummer av «Hørselvernet» er inntatt et foredrag av rektoren, hvor hun
advarer på det sterkeste mot tegnspråket. En ma nesten gi seg over når
det viser seg at hennes viten om emnet er så fullstendig gal at hun tror
tegnspråket er en erstatning for talespråket og at det eneste alternativ
er å bruke det istedenfor talespråket. - De skolene som hun styrer, er
de eneste i sitt slag i Norge. Av rektorens uttalelser går det tydelig fram
at de elever som ikke ved hjelp av hørselsrester eller avlesingsdyktighet
kan følge undervisningen i hennes skoler, står hjelpeløse! Er dette en
linje som har myndighetenes godkjennelse? I så fall er det en offentlig
diskriminering av dimensjoner!

Vi vil så avgjort ikke nedvurdere de resultater som blir oppnådd i hørsels
og tunghørtklassene. Det er beundringsverdig når en kan oppnå at hørsels
svekkede makter å tilegne seg kunnskaper på linje med de som har nor
mal hørsel. Men de hørselshandikappede er ikke i det lange løp tjent med
å være kasteballer for pedagoger med ekstreme standpunkter. De døve
og sterkt tunghørte er og blir handikappede. Om de merker det mindre
i skolen, hvor de blir tatt hånd om av spesialister, så vil de til gjengjeld
merke det så meget bedre når de har tatt avskjed med pedagogene - når
hverdagen melder seg og en befinner seg blant utålmodige fremmede
hørende mennesker i «klatresamfunnet». - «I dag kan de lese, snakke og
synge!» heter det i en 7-spaltet titel i Rogaland Avis for 5. mars, i for
bindelse med en reportasje fra klassen for hørselssvekkede ved Auglend
skole i Stavanger. - Ja, men det er sannsynlig at flere av de samme barna
om et tiår vil være isolerte og ensomme. Hvor mange elever fra Ila skole
i Oslo har ikke etter hvert funnet veien til De Døves Forening og har
lært seg tegnspråket? Og hvor mange er det som ikke har funnet veien,
og som år for år blir stadig mer ensomme?

En burde kanskje gå litt varsomt til verks, inntil det er fastslått hva
«integreringen» egentlig fører til - og hva som eventuelt følger i dens
kjølvann. Vi frykter at det finnes en rekke pedagoger som ikke er riktig
klar over hvilket alvorlig handikap døvhet og sterkt tunghørthet i virke-
ligheten er. Th. S.
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Er ta/eopp/æringen av døve
nærmest verdiløs?

Slik spør Hugo Edenås, hoved
redaktør for «Kontakt», Sveriges
Dovas RiksfOrbunds organ. På for
anledning aven artikkel i tids
skriftet «(Nordisk Audiologi» av Sv.
Vognsen, Danmark, utvikler redak
tør Edenås emnet videre. Redaktør
Vognsens artikkel omhandlet nemlig
den eldgamle striden om tegnspråket.
Bl. a.: Skal en tvinge døve og sterkt
hørselsskadde barn til å bruke tale
språket - forby dem å bruke mimikk
og tegn? Eller skal de få anvende alle
kontaktmetoder som formidles gjen
nom øyet?

Dette har jo døvelærere i mange
år stridd om. Man er kommet til at
selv de aller minste hørselsrester må
tas vare på og oppøves. At hørsels
skadde barn må være så meget som
mulig sammen med normalthørende
barn, er noe foreldrene til døve barn
alltid får vite.

Men dette er farlig! Hvis et barn
er hørselsskadd, må det aksepteres
som sådant. Han refererer til dr.
Basilier i Norge, som sier at hvis vi
påtvinger et hørselsskadd barn vårt
språk, da blir det på bekostning av
barnets personlighetsutvikling og
psykiske harmoni. Redaktør Vogn
sen er helt enig i dr. Basiliers syns
punkter.

Og så fortsetter redaktør Edenås:
Alle andre handikappede, bortsett

fra visse grupper mentalt utviklings
hemmede, har hørselen som den vik
tigste faktor når det gjelder å danne
deres indre vesen og deres personlig
het. De kan diskutere og framsette
synspunkter om passende framgangs
måter for oppnåelse av fornøden
hjelp og attføring. Deres omgivelser
lytter og tar hensyn til deres behov
for hjelp, skolegang, yrkesutdanning,
arbeidsplasser etc., og alt blir der
ved bedømt på en rettferdigere måte.

Når det gjelder de døve, blir for
holdet et helt annet. Den naturlige
kontakt er brutt. Deres egne syns
punkter kan ikke så lett framføres
på en tilstrekkelig vinnende og over
bevisende måte. Omverdenen får
sjelden den riktige forståelse av døv
hetens spesielle og tragiske særart.
Døvheten kan heller ikke påvirke
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Resultatet etter den rene tale
metode er at bare 15% av de
døves tale blir forstått av høren
de, viser en vitenskapelig un
dersøkelse blant barn i avgangs
klassene i de svenske døveskoler.
Og senere, når de døve ikke len
ger får talekorrigering, går tale
kvaliteten ytterligere tilbake.
Hvorfor da bruke en mengde
kostbar tid til taleundervisning,
på bekostning av de almendan
nende fag?

"-------
omverdenen, fordi den er et handi
kap som ikke er synlig.

Når der skal fattes vedtak som
gjelder de døves livsvilkår, burde de
som skal ta avgjørelsene på forhånd
sette seg grundigere inn i de døves
problemer. Dette kan bare gjøres av
folk som behersker de døves visuelle
kommunikasjonsmiddel.

De døve innser betydningen og ver
dien av den auditive undervisnings
metode. Den må dog ikke drives på
bekostning av begrepsforrådet. Man
ge døve som ikke har fått bruke tegn
språket og de muligheter som annen
visuell undervisning gir, kan fortelle
om sine tilpassingsvanskeI' og sin
ulykkesfølelse. Skolens mål - å gjøre
de døve lykkelige og harmoniske 
har her slått feil, fordi man ikke har
tilpasset de riktige metoder m.h.t.
individenes muligheter. Døve som
ikke kan tilpasse seg, finnes over alt.
Når får vi psykologer som dr. Basilier
i Sverige? Når får vi utdannede
psykologer i våre døveskoler?

FORSTYRRES TALE-EVNEN
AV TEGNSPRÅKET?

Det er ytterst viktig at de døve
får normal følelsesmessig kontakt i
barne- og ungdomsårene. Når det
gjelder de døves oppdragelse, og da
særlig skolemyndighetenes innstil
ling til tegnspråket, bygger dette
altfor meget på ønsketenking. Bare

gjennom forsking kan tegnspråkets
lys- og skyggesider bli vitenskapelig
belyst. I så henseende finnes der
intet som taler for at bruk av tegn
språk i undervisningen vil forstyrre
tale-evnen. Heller ikke er det bevist
at tegnspråket ikke skal kunne følge
talespråket. En vitenskapelig under
søkelse på dette området vil snarere
komme fram til at det er en tilpas
sings- og vanesak. Denne oppfatting
har de fleste døve som er i den lykke
lige situasjon at de fullt ut behersker
såvel tale som tegn. Det motsatte
hevdes av de hørende som tror på
den auditive metoden. Disse hørende,
som helt holder fast ved denne tro
og gammel rotfestet vane, har dess
verre den fordelen at de kan påvirke
omverdenen. De døve kommer så
godt som alltid til kort når det gjel
der å hevde sin erfaring og innsikt,
og det er bare på grunn av at den
naturlige kontakt med myndighe
tene, det talte språket, er brutt.

Når det gjelder taleundervisnin
gen, er det absolutt nødvendig at den
tilpasses så langt det er mulig, men
den må ikke overdrives. Hvilken
glede har den døve aven tale som
den hørende ikke kan forstå? Det
må føles bittert, etter 8-10 års tale
undervisning i skolen, ikke å kunne
tale forståelig, og enda bitrere må
det være hvis den intense taletre
ningen har bremset den alminnelige
kunnskapsutviklingen og evnen til å
kunne uttrykke seg i skrift.

Resultatet av det svenske døve
forbundets undersøkelse av talekva
liteten hos elever i svenske døve
skoler, kom neppe som noen over
raskelse. At bare 15% av de døves
tale kunne bli forstått av hørende,
var dog uventet, når en tenker på
den propaganda som har vært drevet
for den rene talemetode. Den som
studerer forutsetningene for under
søkelsene, må forbauses over hvilke
vansker det svenske døveforbundet
hadde å kjempe med for å kunne
få gjennomført undersøkelsene. En
eneste lærer kunne ha spolert hele
undersøkelsen, hvis han hadde villet.
Heldigvis var samtlige av de kon
taktede lærere og skoleledere ube-



Formannen i foreldreforeningen ved Manilla døveskole tar bladet fra munnen

De døve barna
og tegnspråket

tinget positivt innstilt. Noe tilspisset
kan en imidlertid si at undersøkel
sen ble foretatt, til tross for de hind
ringer som ble lagt i veien for den.
Den svenske skoleledelsens kjølige
og absolutt formelle opptreden, er så
meget merkeligere når en tenker på
at lederen av undersøkelsene er en
vel ansett døvelærer med universi
tetseksamen såvel i psykologi som
i fonetikk. Dertil har han tatt den
aller beste eksamen i pedagogikk.
Når en måtte overlate avgjørelsen
om undersøkelsenes gjennomføring
til f. eks. en nylig uteksaminert lærer
i de aktuelle avsluttingsklasser, i ste
det for å gi undersøkelseslederen full
makt, vitner det ikke bare om kjølig
interesse, men må også oppfattes
som et tegn på motstand mot at un
dersøkelsen skulle kunne gjennom
føres. Det er ingen hemmelighet at
fil. lic. Hanson, i likhet med andre
velkvalifiserte døvepedagoger,inntar
et standpunkt som avviker fra de
partementetsnår det gjelder verdi og
resultatene av den såkalte «rene
talemetode» i klasser for døve og
sterkt hørselsskadde. I likhet med
det svenske døveforbund uttaler
herr Hanson at med 5 lærere pr.
elev fra og med 1 års alderen, kan
visse døve barn lære å tale temmelig
bra. Med 1 lærer pr. 10 elever fra
7 års alderen, er den rene talemetode
derimot uten effektivitet. Undersø
kelsen viser dette.

Det er en vakker tanke, og alles
ønske, å normalisere de døve, men
det er synd på foreldrene, som med
årene finner ut at de vakre skjønn
maleriene ikke har noen forankring
i virkeligheten.

Når de døve begynner på skolen,
kan det sammenliknes med at de
plasseres i en sil. De som har bruk
bare hørselsrester, lykkes i å tilegne
seg lærdom etter auditive metoder
og har gode forutsetninger for å
kunne utvikle seg normalt. De døve
og sterkt hørselsskadde faller deri
mot ubehjelpelig igjennom, og våk
ner opp til en hard og grusom virke
lighet. Etter skoletiden skal de være
modne til å kunne greie seg selv i
et samfunn som helt er innrettet for
hørende. Og det mest negative - det
mest forferdelige: Et samfunn som
er blitt innlullet i den troen at de
døve kan høre - høre - høre ...
Denne villedende varedeklarasjon,
dette vakre ønsket (at vi må ha
brukbare hørselsrester), som gis oss
døve av problemfrie hørende, hjelper
oss like lite som det hjelper en blind
å kalles synsskadd. De døve kan be
gynne å håpe på et vennligere liv

På foranledning av foreldrefore
ningens møte med foredrag av fil. lic.
Gote Hanson i Stockholm og deretter

først når de ansvarlige hørende be
gynner å forstå betydningen av dr.
Silfvermans uttalelse: «Det er un
derlig at vi, når vi vil gjøre noe for
de døve, kaster oss over hørselen
som de ikke har, i stedet for å ar
beide med de sansene som de har og
de muligheter som ligger i bruken
av dem.»

følgende diskusjon på Manillaskoien,
har «SDR-Kontakt» bedt foreldre
foreningens formann, Thomas Cra
mer, om å få høre hans synspunkter
angående de døve barnas bruk av
tegnspråket.

Thomas Cramer framholder: For
min del tror jeg at tegnspråket har
stor betydning for døve barn allerede
fra småbarnsalderen av. Som for
mann i foreldreforeningen og i for
eldreklubben på Manilla vil jeg
skynde meg å påpeke at den auditive
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Tegnspråket må aksepteres 
men det trengs klarsynte og for
domsfrie sosialpolitikere til å
bryte gjennom den tilstivnede
byråkratiske motstand mot tegn
språkets rehabilitering.

~------
metoden og de tekniske hjelpemidler
spiller en meget stor rolle når det
gjelder barn med brukbare hørsels
rester. Det som uttales nedenfor
gjelder altså bare den mindre grup
pen av døve barn uten brukbare
hørselsrester og uten større anlegg
for tale og avlesing.

Allerede meget tidlig bør foreldre
som får et lite døvt barn skaffe seg
riktige opplysninger av lege, før
skolelærer og konsulenter angående
handikappets spesiellE; art. Det bør
da framholdes at i visse tilfelle av
døvhet bør man begynne tidlig med
tegnspråk. I 1, 2, 3 og 4 års alderen
opplever det lille barnet en form av
opposisjonell oppvåkning. Det mer
ker at det finnes autoriteter utenom
barnet selv, i første rekke foreldrene,
som prøver å forme barnet etter sin
vilje. Dette framkaller opposisjon
hos barnet. Det vil ha motiv og grunn
for de anvisninger som blir gitt for
dets oppførsel. Hvis en i denne perio
den savner et brukbart kommun,ka
sjonsmiddel, kommer barnet lett til
å oppfatte foreldrenes anvisninger
som utilbørlig krenkelse av barnets
selvbestemmelsesrett. Foreldrene
savner jo mulighet for å kunne angi
grunner for de anvisninger de gir.
Det kan da lett hos barnet oppstå
en motstandsstilling mot autoriteter
av ulike slag. Denne motstandsstil
ling aktualiseres på nytt kraftig i
pubertetsårene, og problemene ven
der senere tilbake under klimakteriet
- de store omveltende perioder i per
sonlighetslivet.

En annen viktig sak er lateralite
ten, som har å gjøre med høyre-,
respektive ventrehånds-anlegg m.m.
Dette innebærer at den ene hjerne
halvdelen så å si «tar kommandoen»
over den andre delen. Lateraliteten
anses av visse forskere for å være
en forutsetning for en organisert
tenking og et høyere sjelsliv. Latera
liteten har meget å gjøre med språk
utviklingen. Hvis barnet tidlig får
et tegnspråk, kim lateraliteten ut
vikles i takt med det som skjer hos
hørende barn. Hvis barnet ikke får
et virkelig fungerende kom
munikasjonsmiddel før det begynner
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i døveskolen i 6 års alderen, da vil
årene mellom 2 og 6-7 år bli «hvite
år», hvor barnets utviklingskurve
ikke stiger slik som den gjør hos et
hørende barn.

Når barnet senere kommer til dø
veskolen, lærer det seg - om ikke
før - tegnspråket, og får gjennom
det klarhet i mange begreper som
det tidligere ikke kjente til. Tegn
språket har jo fordelen av at det
går kvikt med såvel avsendelsen
som mottakingen av meddelelser.
Den defekte kanal, hørselen, kan her
ikke gi samme hurtighet som den
uskadde sans, synet. For de døve
innbyrdes blir samtalen gjennom tale
og avlesing et dobbelt kunstprodukt.
På avsendingssiden er talen noe som
er blitt innlært gjennom en prosedyre
som minner om dressur. På motta
kersiden er avlesingen innlært på
motsatt måte, særdeles trettende og
vanskelig å praktisere under lengre,
sammenhengende perioder. Det føles
derfor velsignet godt for de døve å
få bruke en lettere kommunikasjons
måte - tegnspråket.

De døve er ofte på andre områder
enn hørsel og tale like vel begavet
som de hørende. På skolen måles
imidlertid for det meste etter talens
nivå. Den som kan lære å tale tem
melig perfekt - selv om talen fram
trer som et dressur-produkt - anses
for å ha nådd langt. Selv når det
gjelder ren kunnskapstilegnelse, pre
ges timene av det nivå og det tempo
som tale-evnen indikerer. Herved
kommer det lett til å hvile et visst
småbarnspreg over skoletimene, selv

God i vest
sterk i vekst

i de høyere klasser. Barna blir be
dømt etter det område hvor de er
dårligst begavet, ikke etter det beste.
En viss forvirring finner stundom
sted ved at grunnskolen for hørende
sies å ha som mål ikke å gi kunnska
per, men kjennskap til veier til
kunnskap. Man gjør da en falsk
analogi mellom hørende og døve.
Den kunnskapstilegnelse det er
spørsmål om i døveskolen vedrører
jo så elementære ting at eleven slett
ikke når opp til det kunnskapsnivå
som svarer til pensum i grunnskolen
for hørende.

Innenfor historie, kunsthistorie og
kunst, geografi og mange andre fag,
skulle det være mulig for de døve
barna å gjøre betraktelige framskritt
ved hjelp av tegnspråket. Det burde
da kunne holdes et bra tempo i ti
mene, et tempo som nærmer seg de
hørendes. A drive langsomt i små
barns-takt, selv i de litt høyere
klassene, må jo skape store vanske
ligheter for de døve når de senere,
etter endt skolegang, blir nødt til å
tilpasse seg rytmen i arbeidslivet.

Det spørres til slutt om hvorledes
en skal få departementet til å inn
føre undervisning i tegnspråk i døve
skolen. Lang virksomhet som styre
medlem og formann i foreldrefore
ningen ved Manilla-skolen har dess
verre gjort meg til pessimist i dette
spørsmålet. Det later til å være me
get vanskelig å skape virkelig for
ståelse hos skoleledelsen og forskjel
lige andre faglige myndigheter for
de døve barnas og selv de voksne
døves virkelige problemer. Den enes-
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En døvelærers
syn på saken

te måten ser ut til å være å få ledende
sosialpolitikere til å innse at de døve,
i likhet med en del andre handikap
grupper, må sortere under gruppe 4
i det svenske samfunn, i betraktning
av at mange av samfunnets hjelpe
midler slett ikke kommer dem til
gode.

En meget viktig sak i denne sam
menheng er naturligvis fjernsynet.
Et tegnspråkkurs i TV ville med et
slag rehabilitere tegnspråket. Paro
len som de døve må framsette med

En strålende oppvisning i kunsten
å undervise døve barn, fikk vi av
døvelærer Carl B. Flodell på Manilla
døveskole. Hans rytmiske taleøvel
ser ble krydret med spøkefulle inn
legg. De 6 barna trivdes i hans sel
skap. En og en gikk de fram til den
svarte tavlen og viste sine kunn
skaper, da det gjaldt med riktig be
toning å uttale korte meninger og
ord, f. eks.: «Det er bra. Er det bra ?»
De hadde alle høreapparat, men de
fleste kunne bare oppfatte visse lyd
frekvenser. Apparatene er likevel til
god hjelp når det gjelder for barna
å lære seg rytmen i språket. Lyd
forsterkningen gjør at kraftigere lyd
og betoninger føles somlette dirringer
i barnas hode

Herr Flodells undervisning var et
kombinert munn-hånd-system med
sterk (ubevisst?) dragning mot tegn
språket. Han har mange års erfaring i
taleundervisning av døve barn. Vi
har derfor passet på å intervjue ham,
særlig på foranledning av fil. lie.
Gate Hansons undersøkelse av døve
barns tale-evne. Vi begynte med å
påpeke for herr Flodell at de spørs
mål vi ville komme til å stille kanskje
kunne bli særlig ømtålige for en
døvelærer å svare på. Dette anså
han for å være en unødig tilspissing
av hele problematikken, da vi jo alle
arbeider mot samme mål, nemlig
best mulige resultater av hørsels
skadde barns undervisning. Vi spurte
derfor:

- Mener De at barn med hørsels
rester og barn som er helt døve skal

kraft er nettopp: Tegnspråket må
aksepteres.

Bare virkelig klarsynte og for
domsfrie sosialpolitikere synes å
kunne klare å bryte gjennom den til
stivnede byråkratiske motstand fra
så mange mektige grupper mot tegn
språkets rehabilitering.

De døve selv må få ressurser til å
drive en virkelig effektiv organisa
sjonsvirksomhet, for å kjempe fram
de radikale forandringer som er nød
vendige.

undervises etter samme metode de
første skoleårene?

- Det er et avveiingsspørsmål!
Språklig sett rår det dessverre ennå
en viss forvirring på dette området.
Begrepet døv brukes ofte som be
tegnelse for såvel døve som hørsels
skadde. Da den moderne forsking
imidlertid har lykkes i å diagnosti
sere hørselsskadene på et tidlig tids
punkt, og påvise at en ikke lenger
bør regne med noen i ordets egentlige
forstand helt døve - det finnes som
regel hørselsrester, om enn minimale
sådanne - da ville det være å ute
stenge barnet fra vår lydverden om
en ikke tok vare på og gjennom hør
selstrening utnyttet disse hørsels
rester. Betegnende nok har jo våre
skoler fra 1/1 1966 fått den nye
benevnelsen: Spesialskoler for hør
selsskadde!

Herr Flodell mener tydeligvis at
det i følge den moderne forsking
ikke finnes helt døve barn, og derfor
er det ingen grunn til å anvende
særskilte metoder i undervisningen
av barn med ulike grader av sterk
hørselsskade.

- Ville et tegnspråk basert på rent
grammatikalsk svensk være til nytte
i undervisningen?

- Et velpleid tegnspråk, med dets
sterkt emosjonelle forankring, vil all
tid utgjøre både et kraftig kompli
ment i undervisningen og et selv
følgelig kontaktmiddel mellom de
sterkt hørselsskadde! Den moderne
forsking understreker dog at lyd
språket og tegnspråket går gjennom

r
«Et velpleid tegnspråk vil all

tid utgjøre både et sterkt kom
plement i undervisningen og et
selvfølgelig kontaktmiddel mel
lom de sterkt hørselsskadde», ut
taler døvelærer Flodell bl. a. i
dette intervjuet.

\. )

forskjellige kanaler ved den proses
sen som settes i gang når en skal
tilegne seg språket.

Den siste uttalelse er en smule
fagmessig for en lekmann, men går
ut på at det talte språket går inn i
hjernen via hørselsnerven, og tegn
språket via øyets synsnerver.Tegn
språket går altså samme vei som
det en oppfatter ved å avlese på
leppene, og nettopp avlesingen an
befales jo varmt i undervisningen av
døve og sterkt tunghørte.

- Med de nåværende undervis
ningsmetoder kan bare 2 barn av
10 tale forståelig når de forlater
skolen (i følge undersøkelsesresulta
tene). Hvilke metoder vil De foreslå
for å øke dette tallet?

- Resultatet av undersøkelsene
kan kanskje diskuteres. Vesentlig er
det dog at en for å oppnå det best
tenkelige resultat benytter seg av
såvel de akustiske, visuelle og ki
nestetiske, som de vibratoriske, tak
tile, rytmiske og mimiske kompo
nenter. En bør her også legge vekt
på mindre klasse-enheter og dermed
mere øvingstid pr. elev. Et mere
språkstimulerende miljø og et ab
solutt· fullgodt fungerende teknisk
apparatur er av aller største betyd
ning.

- Mener De at de døve barna har
en tilfredsstillende almenutdanning
når de forlater skolen etter 8 år?

- En pretensiøs spørsmålsstilling!
Når det gjelder våre hørselsskadde
elever, blir nok resultatet - almen
utdanningen - i første rekke av
hengig av den respektive elevs in
telligens og hørselsstatus. En kan
her komme langt! Men vi må dess-

·verre konstatere at en sterkt hørsels
skadd med intellektuelle, sentrale og
følelsesmessige forstyrrelser, ikke
kan komme så langt som det er
ønskelig. I denne sammenheng vil
jeg også gjerne peke på behovet for
en utbygd kursvirksomhet for vårt
hørselsskadde klientell. En slik kurs
virksomhet vil helt sikkert høyne
våre elevers nivå betraktelig når det
gjelder almenutdanning.
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Herr Flodells svar på våre spørs
mål må anses for å være represen
tative for døveundervisningen i dag.
Skolene må erkjennesin uformuenhet
i å bibringe elevene tilfredsstillende
kunnskaper på grunn av at tale- og
hørselstreningen må komme i første
rekke. Flertallet av eldre døve er av
den oppfatning at de vanlige skole
timer i geografi, historie, biologi osv.
burde gis ved hjelp av tegnspråket,
helst atskilt fra timene i avlesing,
tale- og hørselstrening. Kan det være
riktig at barnet f. eks. i en geografi
time kvikt og riktig svarer på spørs
målet om Norges hovedstad~ men
så må bruke 5-10 minutter for å
lære seg uttalen av Oslo?

Vi må håpe på videre diskusjon og
full avklaring omkring disse pro
blemer.

Viktig under

søkelse om døves

utdannelse

Departementet for helse, oppdra
gelse og velferd i USA har gitt en
spesialkomite i oppdrag å foreta en
grunnleggende undersøkelse i samt
lige stater om skoleutdannelse, yr
kesutdannelse og den høyere ut
dannelse for døve. I februar 1965 har
komiteen avlevert sin rapport - som
i oktober 1965 - etter grundig gran
sking av departementet, er blitt of
fentliggjort og sendt til alle stats
og lokalmyndigheter som er ansvar
lige for de døves skoleundervisning,
videre- og høyere utdannelse i USA.
I følgeskrivet heter det bl. a. :
«Denne rapport inneholder forslag
til et virksomt aksjonsprogram, som
bør gjennomføres for å lette og hjelpe
fram alle tiltak til beste for hørsel
skadde barn og ungdom».

Rapporten omfatter 11 punkter
til støtte for de lokale myndigheter.
Deretter følger 5 hovedavsnitt, hvor
av vi nedenfor bare gjengir over
skriftene:

1. Planlegging for opplæringen i
førskole, grunnskole og høyere
skole.

2. Videreutdanning og yrkesut
danning (herunder også plan
om å grunnlegge et «nasjonalt
teknisk institutt for døve»).

3. Gallaudet College (med forslag
til utvidelse og forbedring).

4. Statlige tiltak (med opprettelse
aven rådgivende komite i de
partementet).

5. Utvidet forskingsprogram for
alle problemer innen døveun
dervisningen.

Angående punkt 1, meddeles se
nere følgende enkeltheter:

Bedring av diagnostiseringen og
opplæringsarbeidet vedrørende hør
selskadde barn kan bare oppnås
gjennom et nært samarbeid mellom
stats-, fylkes-, kommunale- og pri
vate instanser.

A. Der bør snarest mulig holdes
en konferanse for å behandle
problemet en fellesplan for
opplæring og utdanning av dø
ve barn og ungdom.

B. Statlig tilskudd skal ytes der
hvor velegnet personell og råd
givere finnes, for å lette det
videre arbeidet for de døve på
disse steder.

På grunnlag av loven om under
visning av 1965, såvel som attfør
ingsioven, kan den framtidige gjen
nomføringen av de nevnte planer få
støtte i de bestående programmer
innen de forskjellige departementer.

Deutsche Gehorlosen-Zeitung.

Døve elever

ved fjellskole

Avgangselevene ved Skådalen off.
skole for døve, Oslo, deltar i disse
dager i et skoleopplegg utenom det
vanlige. I en uke oppholder de seg
ved Den Norske FjellskoIen på Høv
ringen. Her gjennomgår de skolens
vanlige kurs i fjellteknikk og deltar
i det turprogrammet som er lagt opp.
De får lære om det utstyret som kre
ves, og de får innføring i førstehjelp
og i bruk av kart og kompass. Vik
tigst er det likevel at de får prakti
sere sine ferdigheter i et ypperlig
fjellterreng.

Ved siden av gruppenes egne le
dere som følger med fra døveskolen
har de en fast lærer fra fjellskoIen
gjennom hele kurset.

De døve elevene møter her elever
fra vanlige skoler i en situasjon som
gir de beste betingelser for gjensidig
forståelse. Særlig kan nevnes hygge
stundene om kveldene, hvor de for
skjellige elevgruppene får bidra til
underholdningen, og hvor lek og

moro sveiser alle sammen i et stort
fellesskap.

Til døveskolen er det hittil bare
kommet positive meldinger om ele
venes opphold på Høvringen, og det
er grunn til å takke både Kirke- og
undervisningsdepartementet og Den
Norske FjellskoIen for at tiltaket
kunne realiseres.

Forbundskontoret
skal i følge loven få tilsendt beret

ninger og regnskap for de tilsluttede
foreninger hvert år.

Pr. 2. mars var mottatt beretning
og regnskap fra følgende foreninger:

De Døves Forening, Oslo
Bergen Døveforening
De Døves Forening, Trondh.
Vestfold Døveforening
Skien-Telemark Døvef.

Forbundskontoret venter at også
de øvrige foreningene oppfyller lo
vens bestemmelse.

JENNY BEHRENDT
Enkefru Jenny Behrendt, Køben

havn, sovnet stille inn, 27. februar,
64 år gammel, omtrent to år etter at
hun mistet sin mann, Charles.

Jenny Behrendt hadde også mange
venner blant de døve i Norge, som
vil beklage hennes tidlige· bortgang.
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TV-pro

grammet

«Talende

hender»

Når jeg finner å måtte komme til
bake til den lange hale som herr Th.
Sander har funnet å måtte gi mitt
lille innlegg om TV-programmet
«Talende hender», så er det ikke fordi
jeg finner det nødvendig å innlede
noen polemikk om det forhold som
jeg berørte. Det er i og for seg så
enkelt og krystallklart at jeg tror
mitt innlegg fullt ut dekker.

Men av hensyn til forholdet til
mine mange døve venner og til min
personlige innstilling om øket kon
takt mellom døve og hørende, finner
jeg å måtte protestere mot det syn
som herr Sander tillegger meg når
han skriver: «Bare vi hørende er
fornøyd, så er alt i orden - det spiller
en helt underordnet rolle om vi får
et riktig eller galt inntrykk av de
døve, deres tegnspråk og alt deres
vesen». Jeg kan ikke med min beste
vilje forstå, når man leser mine ut
talelser i sammenheng, at det finnes
noe som helst grunnlag for en slik
konklusjon. Jeg prøvde bare å slå
fast at et TV-program rettet til de
hørende i alt vesentlig, må vurderes
ut fra den virkning det gjør på de
hørende. Hvis det var lagt slik opp
at det gikk de hørende hus forbi,
var det jo helt verdiløst. Når herr
Sander for egen regning drar den
slutning at min innstilling er som
nevnt av ham, beklager jeg å måtte
bruke et så kraftig uttrykk som
hjernespinn fra hans side.

Ellers kan jeg vanskelig følge
herr Sanders logikk når han - etter
å ha erklært seg uenig i nær sagt
samtlige, vesentlige detaljer i pro
grammet - gir dette en bra attest.
Et arbeids kvalitet er som kjent
avhengig av summen av detaljer og
når majoriteten av disse, etter hans
mening, er dårlige, må sluttsummen
nødvendigvis bli lav.

Forøvrig er jeg så optimistisk å tro
at Fj~rnsynet nå ser med forståelse
og velvilje på de døves kontaktpro-
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bierneI', slik at det vil bli flere an
ledninger til å gi de hørende seere et
mere nyansert bilde av de døves liv
og vesen.

Med vennlig hilsen
Erling Kjellid.

Herr Kjellid skrev ordrett:
«Programmet var jo for de hø

rende og til de hørende og må der
for selvsagt ikke vurderes ut fra
den virkning det eventuelt må
ha gjort på en døv. Denne for
utsetning synes redaktøren å ha
glemt, og hans vurdering av
programmet har derfor fått en
avgjort slagside.»

Herr Kjellid må jo, når han ut
trykker seg slik, mene at det bare
er de hørende som er kvalifisert til
å uttale seg om programmet. Og
hvordan kan et slikt standpunkt
fortolkes annerledes enn at vi pent
bør være fornøyd, når de hørende
er fornøyd - uansett ... ? (Leserne
får selv vurdere om min oppfatning
er hjernespinn eller logikk.)

Jeg mener at det er temmelig av
gjørende hva de døve mener om slike
programmer, for det er de døve som
er fag-dommere når det gjelder
tegnspråk o. a. som ble berørt i
«Talende hender». Jeg mener at 99.9
prosent av de hørende seerne ikke
hadde noen forutsetning for å uttale
seg om «rett og galt» i programmet.
De kunne neppe si stort annet enn
«interessant, morsomt, lærerikt», og
det ville de kunnet si selv om pro
grammet hadde gitt et fordreid bilde
av oss og vårt tegnspråk! Altså:
Første betingelse for et vellykt pro
gram om døve, er at de døve selv
går god for det som vises. Noe annet
kan ikke godtas, og jeg håper at herr
Kjellid vil være enig. Det er nemlig
det standpunkt som de viderekomne
blant våre hørende venner inntar. 
Men, når første betingelse er oppfylt
(og programmet ikke inneholder noe

som fra de døves synspunkt er urik
tig) så er det naturligvis hovedsaken
hvilket inntrykk de hørende får av
det som presenteres. Men jeg vil gå
så langt som til å si at det er umulig
for en hørende å gi en saklig vur
dering av et program som «Talende
hender». Det er lettere for en døv.

Jeg vil be leserne bite merke i hva
herr Kjellid skriver i nestsiste av
snitt, særlig den siste setningen.
Hvilke detaljer i programmet har
jeg karakterisert som dårlige? Vil
ikke herr Kjellid være så vennlig å
lese min kritikk en gang til? Den
summeringsmetode herr Kjellid bru
ker, kan heller ikke anvendes her.
Her er det tale om å regne med
kronestykker og hundrekronesedler,
for å si det slik. Mine «negative» be
merkninger til enkelte detaljer i pro
grammet, er å regne for kronestyk
ker. De var avgjort ikke særlig vik
tige, og jeg beklager det hvis det
er flere som har tillagt dem for stor
betydning.Når jeg karakteriserte pro
grammet som «det for oss døve nyt
tigste program som hittil er sendt i
norsk TV», så er dette å regne som en
hundrekroneseddel. Den positive
hundrekroneseddelen er langt mere
verd enn de noe negative kronestyk
kene. Forhåpentlig vil herr Kjellid
godta denne regnemåten.

La meg så nevne hvordan kollega
«Døvebladet» i Danmark har opp
fattet min omtale av «Talende hen
der». Jeg siterer: «Ifølge forbunds
bladet «Tegn og Tale» blev udsen
deisen en afgjort succes.»

Th. Sander.

TV-program for hørselsvekkede barn
1/3

«NA SKAL VI SE»

Etter en svært lang pause, kom
1. mars igjen Gudrun Simonsen med
et program for hørselsvekkede barn,
og det ble et 40 min. koselig program
vi fikk. (En annen sak er at det vel
virket temmelig tamt for de fleste
barna.)

Sant å si, likte jeg dette program
met meget godt. Det var enkelt. Det
var ingen overflødige personer(samt
lige aktører var fra «vårt» miljø).
Tale-tempoet var helt riktig denne
gang. Og det er nærliggende å tro at
balletten og hobbyen å lage emalje
smykker vil inspirere mange barn 
og lærere med.
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struktørene Stein Rune SterneI' og
Nina Valle i TV, som i første rekke
har æren for dette. Blant de mange
andre hjelpere i disse programmene
bør særlig John Vigrestad nevnes.
Han er selv døv og har full forståelse
av hva som trengs.

Det er mange dyktige hender som
skal til for å lage slike spesialpro
grammer. Utstyr, dekorasjoner, og
framfor alt lysforhold krever her
iallfall ikke mindre omtanke enn i
andre TV-programmer, og det ville
være meget verdifullt om man i TV
ledelsen kunne organisere det hele
slik at spesialprogrammene ble laget
av medarbeidere som etter hvert
kunne utvikle seg til spesialister på
området. Norsk TV skulle ha gode
muligheter til å yte det helt frem
ragende på dette viktige feltet når
man for det første har full forståelse
av oppgavens betydning og for det
annet satser tilstrekkelig på kvalifi
serte folk til arbeidet. Hva lydradio
en er for de blinde, kan .fjernsynet
blir for de døve.

r England er der regelmessige
nyhetssendinger for døve i TV. Så
langt må vi snart også komme. Man
har i England - som her hjemme 
gjort den erfaring at spesialprogram
mer for døve betyr meget også for
mange andre enn de døve. Mange
trenger litt lenger tid for å oppfatte
de alminnelige programmene, som
ofte går i raskt tempo.

Der er mange gode grunner til å
utvide TV-sendingene for hørsel
svekkede og få dette viktige arbeidet
inn i fastere former.

Allan Aarflot.

«HA SKAL VI SE»

Th. Sander.

lige del består i å legge programmene
til rette slik at den voldsomt uens
artede flokk som de hørselsvekkede
barna utgjør får et noenlunde likelig
utbytte av sendingene. Det er mest
rimelig å anta at det bare er de
større barna som kan følge med i
storparten av programmene, sam
tidig som de større barna synes at
programmene passer for småbarn.
Det må være litt av et dilemma
Gudrun Simonsen befinner seg i.

Aller størst verdi mener jeg at
disse programmene i første omgang
har for de hørende seere, fordi de her
får en glimrende demonstrasjon av
hvordan en bør tale til hørselsvek
kede. r neste omgang får de hørsel
svekkede stort utbytte av dette,
fordi de vil møte en rekke mennesker
som mer eller mindre godt vil kunne
tackle kontakt-vanskene, takket væ
re disse programmene. Slik sett har
«Nå skal vi se»-programmene veldig
stor betydning, og det er bare å
takke for hvert program vi får, og
ønske Gudrun Simonsen lykke til
med fortsettelsen.

Vi har langt flere hørselsvekkede
mennesker i vårt land enn folk flest
er klar over. Mange grader av hørsel
svekkelse kan forekomme, fra de
lett tunghørte via de sterkt tung
hørte til de totalt døve. Tap av høre
sansen skaper en grad av isolasjon
i forhold til omgivelsene som de
færreste normalthørende kan forstå
fullt ut. Ofte skal det likevel bare
små endringer til for å lette kon
takten mellom hørende og døve, og
vi bør alle i vår daglige ferd forsøke
å bidra vårt til dette. Det kan være
enkle midler som å snakke tydelig,
langsomt og med ansiktet godt be
lyst - hørselsvekkede er jo i høy
grad avhengig av å kunne lese på
munnen.

Hva fjernsynet kan komme til å
bety for de mange hørselsvekkede
i vårt land - barn og voksne - er
det vel ennå bare noen få som forstår.
Likevel - etter de programmene som
NRK Fjernsynet hittil har sendt
under tittelen «Nå skal vi se -», må
Norge være for en pioner å regne i
Skandinavia når det gjelder å gi
hørselsvekkede barn programmer av
kontaktskapende verdi. Det er læ
rerinne Gudrun Simonsen ved Sand
aker skole i Oslo, samt programin-

En kunne ikke unngå å legge
merke til at Karlotte Sæbøs program
ikke var tekstet. Jeg synes det var
trist. Det skulle være meget inter
essant å få vite bakgrunnen til dette.
Hvis det er prinsipprytteri som lig
ger bak, så kan det jo utvikle seg til
litt aven mannjevning, og en vil få
inntrykk av at det hersker forvir
ring bak kulissene. Det er å håpe at
programlederen ikke lar det gli ut. 
Vel taler Karlotte Sæbø tydelig, men
teksting har likevel sin fulle beret
tigelse. Når det er et program for
døve og tunghørte barn, bør en være
svært hensynsfull og ikke favorisere
en enkelt gruppe. En opptreden i TV
kan på ingen måte sammenliknes
med undervisningen i et klasse
værelse, hvor elevene kan be om å
få gjentatt det de ikke oppfatter og
hvor de kan be om å få skrevet på
tavlen ord som de ikke har lært, og
som de derfor ikke kan være sikre
på at de har avlest riktig. Ordforråd
og avlesingsdyktighet varierer jo
sterkt.

For øvrig synes jeg at «Mannen
som skulle stelle heime» var det
beste programinnslag, til tross for at
balletten var yndig. J eg har liten tro
på at det var særlig mange hørsel
svekkede barn som forsto balletten.

På Vikhov var for annen gang
barna helt oppslukt avsinegjøremål.
Fullstendig konsentrasjon. Ingen in
teresse for TV-kameraet, heller ikke
for læreren. r det minste skulle en
vente at barna så på lærerens munn,
særlig etter at det var presisert i
innledningen hvor viktig det er for
døve og tunghørte barn å se på mun
nen til den som snakker. En måtte
få inntrykk av at dette var hørende
barn, eller at de var både døve og
blinde. Av og til kan det være sjar
merende med litt naturlig nysgjer
righet fra barnas side.

Det er opplagt meget vanskelige å
lage disse programmene. Eller kan
skje det er riktigst å si at program
lederen har en på samme tid både
lett og umulig oppgave. Den lette
del består i at det er nok av emner
å velge mellom. (Men her synes jeg
at Norske Døves Landsforbunds TV
utvalg burde komme sterkt inn i
bildet. De har nemlig en langt bedre
oversikt over hva de døve og tung
hørte har å by på, enn programle
deren har. r hvert fall burde de ha
det. Det ville f. eks. sikkert virke
meget inspirerende på barna å få
kjennskap til hva voksne døve og
sterkt tunghørte har drevet det til
på forskjellige områder.) - Den umu-
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NYTT FRA FORENINGENE
Sven Torgersen ny for
mann på Hamar

På sitt årsmøte 19. februar har Hamar og
Omegn Døveforening valgt Sven Torgersen
til ny formann. Adr.: Kjosstuen, Ring st.

Vi avventer referat fra foreningens års
møte.

Program for Drammen

Sjakklubben og idrettsforeningen har be
stemt at de skal ha to sjakktevlinger i året,
en om våren, og en om høsten. Det er satt
opp en pokal som må vinnes 5 ganger for
å bli ens eiendom.

Johan Pau Isen takket på vegne av sjakk
klubben, og ønsket at de to klubber nå
måtte få et godt samarbeid.

Arnulf Pedersen hadde laget i stand en
lek, «Det spørs»-konkurranse. Det var 3
lag, ett fra idrettsforeningen, ett fra sjakk-

klubben og ett fra Døveforeningen. På
tavlen ble der skrevet spørsmål, og så var
det for deltakerne å skrive vanlige tippe
tegn på en utdelt papirlapp. Stillingen etter
14 spørsmål ble at idrettsforeningen fikk 12
poeng, sjakklubben 10, og døveforeningen
kom på jumbo-plassen med 8 poeng. Vin
nerne fikk en pose drops i premie.

Alle de skarpe hjerner fikk nå hvile, og
var senere med på Iitt lettere kost.

En koselig lørdagskveld. L. R.

Sønd. 13. mars: Sammenkomst.
Sønd. 20. mars: Sammenkomst.
Sønd. 27. mars: Sammenkomst.
Sønd. 3. april: Sammenkomst.

Film og foredrag vil bli meddelt på for
hånd på møtene. Møtested: Melkebaren,
N. Torggt.

Ungdomsklubben har møter på kafe
«Vuffy» hver fredag.

Plan om nytt Døves Hus i Bergen
i løpet av 10 år

Medlemmene betaler frivillig ekstra-kontingent
kr. 10.000 pr. år til byggefond!!!

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

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

Medlemsmøtet 6. april er avlyst.

Sjakk og idrett i
samarbeid i Stvgr.

Stavanger Døves Idrettsforening og Døves
Sjakklubb arrangerte lørdag 26/2 fest sam
men i Døves Hus. Mange medlemmer var
møtt fram, herrene i flertall. Damene hadde
smørbrød med seg, som var kjempelekre,
så det var bare for herrene å by,som på en
vanlig auksjon. Gabriel Rafoss var auksjo
narius, en glimrende sådan. Han ønsket
også velkommen til bords. Smørbrød og
kaffe gikk ned på høykant.

Sjakklubben delte ut premier til sine
beste spillere. 1. premie gikk til Leif Skjeie,
for bestemann i klubbmesterskapet. 2.
premie tilfalt Johan Paulsen. I ekstraturne
ringen fikk Kurt Aanestad premie.
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Bergen Døveforening holdt sitt årsmøte
24. februar. Det var 62 medlemmer til stede
da årsmøtet ble erklært åpnet, blant dem
forbundsformannen, Eilif Ohna, som var
spesielt innbudt. Ragnvald Hammer og Nils
Gjerstad ble valgt som referenter.

Før åpningen holdt formannen minnetale
over tre medlemmer som var gått bort siste
år, Kari Rendedal, Olaf B. Rogne og Martha
Nipen, påhørt stående av forsamlingen og
etterfulgt av et minutts stillhet.

Formannen, Th. Sander, leste så opp hva
loven sier om årsmøtet, konstaterte at års
møtet var innkalt på foreskreven måte, og
erklærte så foreningens 86. årsmøte for
åpnet. Han tok derpå fatt på sakslisten.

Beretningen ble gjennomgått punktvis,
og godkjent med få bemerkninger. Vedr.
lotteriet, gjorde formannen oppmerksom
på at aksjonsutvalgets formann og kasse
rer var blitt påskjønnet med et julegratiale
av styret, mens det ved tidligere lotterier
ikke var gitt en rød øre. Dette var ikke sær
lig morsomt for dem som hadde arbeidet
hardt før om årene, men en måtte huske på
at økonomien nå var betydelig bedre enn
før, så styret hadde funnet det riktig å på
skjønne slik kraft-innsats. På spørsmål fra
Dagny Nesse om dette ville bli en fast ord
ning, svarte formannen at det ikke ville være
heldig å låse fast noe. Det er spørsmål om
innsatsen blir stor, om foreningens økonomi
er god, og dessuten er det nå meningen at
landslotteriene skal gjennomføres på en
annen måte, som antakelig vil bety mindre
arbeid for aksjonsutvalget. - Lovkomiteen :
Lovheftet forelå ferdig i god tid før års-

møtet, omfattende en enestående samling
på hele 72 sider (også lovene for samtlige
klubber, reglement for hus, feriehjem og
hytte, statutter, legater og diverse opplys
ninger av verdi for medlemmene). Lovkomi
teen fikk applaus for arbeidet. - Vedr. ferie
hjemmet, etterlyste Terje Karlsen belys
ning på broen, som det var purret om også
på forrige årsmøte. Guttorm Karlsen svarte
på feriehjemsstyrets vegne at lykt var kjøpt
og at den sikkert snart vil bli satt opp, men
det var også spørsmål om arbeidskraft på
feriehjemmet, hvor det var så mange opp
gaver. - Medlemstallet: Formannen opplyste
at det var kommet en innmelding til siden
beretningen var skrevet, og medlems
tallet viste stigning både for A-medlemmer,
B-med lemmer og skolegutter siden forrige
årsmøte. Tallet var nå 229 medlemmer.
Beretningen ble godkjent.

Regnskapene: Formannen beklaget at
foreningens regnskap til dels stemte dårlig
med det budsjett som var vedtatt på for
rige årsmøte, men dette skyldtes ekstra
ordinære omstendigheter, og var på de
viktigste punkter godkjent på medlemsmø
ter. Inntektene av foreningslokalet hadde
sviktet ganske meget, og en hadde måttet
spare sterkt på enkelte utgiftsposter. Til
tross for bidrag fra Bergen kommune og
Hordaland fylke på tilsammen kr. 12.500,
viste regnskapet et underskudd på kr.
3.845,47. Utgiftene viste en stigning på ca.
kr. 9.000 fra forrige års regnskap, sum kr.
29.093,86. Revisjonsberetning ble opplest, og
regnskapet godkjent. - Regnskapet for
feriehjemmet viste et overskudd på kr.



3.260,84, men det ble opplyst at meste

parten av dette beløp må anvendes til inn
frielse av obligasjonslån fra privatpersoner.

På spørsmål om evt. bygging av familiehus

på feriehjemmets tomt, opplyste Rendedal
at det har vært en del diskusjon om dette.
Tomten er ikke godt skikket til slik bygging,

og mulighetene til å få kjøpt større tomt er
for tiden små, men feriehjemsstyret holder

et våkent øye med naboene, om det skulle

bli muligheter. Godkjent. - Regnskapet for
Døves Hus viste også overskudd. Det meste

av dette var imidlertid gått med til å tilbake
betale forskutteringer fra foreningen. God

kjent. - Regnskapet for fellesserveringen

viste en pen stigning. Overskuddet var for
delt mellom feriehjemmet, hytta, dame

klubben og ungdomsklubben. På spørsmål
fra Kurt Oksnes om ikke også sjakklubben
burde få del i overskuddet, svarte forman

nen at sjakklubben ikke hadde hatt noe salg
tidligere, og derfor ikke var berettiget til

slik inntekt i likhet med de andre. Men
sjakklubben var gjort oppmerksom på at

den kunne søke foreningen om bidrag i til

felle den trengte penger til spesielle formål,
og ikke selv kunne skaffe penger. Godkjent.

- Regnskapet for lotteriet ble likeså god
kjent, etter at det var gitt diverse opplys

ninger som viste at regnskapet var meget
godt. - Siste regnskap var for Medlemmenes

interessefond, som ble godkjent etter at
formannen hadde orientert.

Da nå samtlige regnskaper var godkjent,

tok årsmøtet kaffepause.
Før en fortsatte med sakslisten, hadde

formannen en viktig kunngjøring. Han med
delte at foreningens og feriehjemmets styre
i fellesskap hadde gjort en viktig beslutning,

som en hadde funnet helt nødvendig på

grunn av vanskeligheter med Torkel Eikje
land. Saken var at Eikjeland gjennom årene

har vært feriehjemmets våkne samvittighet.

Enda han har et stort arbeidspress som
forretningsfører, vaktmester, kasserer for
lotteriet m. m., så er det også han som har

hatt den beste oversikt over feriehjemmets
drift, og han har merkelig nok også fått tid

til flittige besøk på feriehjemmet, hvor han

har deltatt i alt mulig. Feriehjemmets styre
har vært fortvilet over at han i tillegg til

dette har nektet å bli fritatt for å betale

oppholds penger. Nå var det derfor vedtatt
å utnevne Eikjeland til «æresborger» på
feriehjemmet, og med denne utnevnelsen

fulgte absolutt forbud mot å betale opp

holdspenger i årene framover. Som tegn
på verdigheten ble Eikjeland overrakt et

vakkert tinnkrus med feriehjemmets ho

vedhus og anneks inngravert. - Dette ble
hilst med kraftig applaus fra forsamlingen,

så det var tydel ig at utnevnelsen var popu
lær.

Forbundsformann Eilif Ohna ba så om
ordet. Han hilste fra forbundet. Bergen

Døveforenings beretning viser at foreningen
arbeider godt, sa han, og forbundet er stolt

over å ha en forening som kan legge fram
så mange konkrete resultater. Han takket

foreningen for innsatsen i forbindelse med
X. Nordiske Døvekongress. Og han måtte

få gi uttrykk for hvor imponert forbundet
er over foreningens innsats. Alltid er Bergen

å finne i spissen når det gjelder aksjoner.

Igjen står Bergen på toppen både i oversik
ten for landslotteriet og i salget av «Døves

Jul». Og i tillegg viser det seg at Bergen har

skaffet mest penger både ved den årlige
aksjon for Havstads Minnefond, og ved inn

samling av midler til maleri av Landsfor
bundets stifter. Det er godt for forbundet

å ha en så sterk forening, som går inn for alle

oppgaver med slik glød. - Sander takket for
de varme ord fra forbundsformannen, men

han ville sterkt understreke at de gode re
sultater bare var mulige fordi Bergen Døve

forening har så utmerkede medlemmer, og
takken måtte fordeles på alle.

Budsjettforslag: Styret la fram et nytt
rekord budsjett for foreningen, på kr. 36.500,
en økning i forhold til regnskapet for 1965
med ca. kr. 7.500! (Budsjett for huset, ferie

hjemmet osv. utarbeides ikke.) - Forman
nen gjorde oppmerksom på at budsjettet

var gjort opp med underskudd, men han
kunne ikke se det mulig å skjære ned på
noen av utgiftspostene, så han ba om god

kjen neise av forslaget, og at årsmøtet ga

styret i oppdrag å skaffe ekstra inntekter til

dekking av underskuddet. Han trodde det
skulle være mulig å få ekstrabevilgning fra

kommunen eller Hordaland fylke. Dessuten

ville det bli sendt søknad til Sogn og Fjor
dane fylke.Han nevnte at forretningsføreren

burde ha høyere godtgjørelse, men dette
burde helst styret få fullmakt til å ordne hvis

det var noen penger igjen ved årets slutt.

Det var også ønskelig å øke sosialsekretærens
timetall. På den annen side var det usikkert

om utleien av foreningslokalene ville gi så

meget som oppført på budsjettet. Budsjettet
ble godkjent.

Innkomne forslag:
1) Kjøp av aksjer i Åstvedt Ind ustrier Afs,

kr. 5.000. Åstvedt Ind ustrier Afs er et felles
tiltak for yrkesvalghemmede, som nå skal

startes. Aksjekapitalen skal reises av de
yrkesvalghemmedes organisasjoner. Bedrif

ten skal gi arbeidstrening, opplæring i enkle
spesialfag, samt en del vernede arbeidsplas

ser, og vil få stor betydning også for en del
døve, sa formannen. Det må anses som en

moralsk forpliktelse for vår forening å tegne

aksjer for 5.000,- vi vil ikke være dårligere
enn de andre organisasjonene, sa formannen.

Forutsetn ingen måtte dog være at pengene

ble «tryllet fram». Pengene kunne ikke tas
fra foreningens budsjett, og heller ikke burde

interessefondets midler brukes. Hvis års

møtet prinsipielt godtok dette, så ville for
slag 1 og 2 kunne slås sammen og vedtas

under ett. - Ingen bemerkninger til dette,

så en gikk over til forslag 2.

2) Opprettelse av byggefond for Døves

Hus: Forslaget gikk ut på at det settes i gang
med en frivillig ekstrakontingent på kr. 1.
pr. uke. De som vil være med, binder seg

for ett år om gangen. De første kr. 5.000
går til aksjer i Åstvedt Industrier Afs (som
nevnt i forslag 1). Når dette målet er nådd,

fortsetter aksjonen ved at de penger som

nå kommer inn, settes i banken på konto
Byggefond, Døves Hus, til høyeste rente.

Formannen forklarte at det nåværende
Døves Hus ikke lenger er tilfredsstillende

til foreningens virksomhet, og at det derfor
gjelder å legge opp en større egenkapital

Høyland Meieri
SANDNES
Telefon 61 072

Melkebaren er åpen fra
kl. 9.00-17.00

Elvsaas & CO.
ALT I SPORTSARTIKLER

Telefon 51105 - 51139
MOLDE

BERGEN
Byens store forretning

H. Esheims Enke

ALT I KOLONIAL

Skåregt. 177 - Telefon 2290
HAUGESUND
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snarest mulig, slik at det blir mulig å oppta

nødvendige lån når planene skal realiseres.

Han ville gjerne ta sikte på et nytt Døves

Hus innen 10 år var gått, helst slik at det

ble et nytt hus sentralt i tillegg til det fore

ningen i dag har. Hvis aksjonen med denne

ekstrakontingenten fikk stor oppslutning,

ville det bli et pent beløp på 10 år. - Rende

dal støttet sterkt opp om forslaget og nevnte

noen overbevisende tall. Han ventet at

første år skulle gi kr. 10.000, og at det i

følgende år, med renter, vil bli store hopp

framover for byggefondet. Og en krone i

uken var jo ikke å merke i våre dager, så

her kunne alle være med. Det kom noen

spørsmål, bl. a. spurte Gjerstad om ektepar

skulle betale en krone hver, eller sammen.

Formannen svarte at det jo var en frivillig

sak, dette, men han håpet at det skulle bli

en krone pr. uke fra hver eneste av med

lemmene. Han nevnte de økonomiske let

telser foreningen har hjulpet medlemmene

med, og nå var det jo tale om et hus som

alle ville få stor glede av. - Etter dette ble

forslaget tatt opp til avstemning på den

måten at alle som var enig i forslaget, skulle

rekke hånden i været. «Enstemmig vedtatt»

sa kontrollørene!!!

3) Kontingenten til foreningen ble vedtatt

uforand ret.

4) Medlemmenes interessefond : Det ble

vedtatt å tilføre fondet hele foreningens

andel av landslotteriet og juleheftesalget.

Videre ble vedtatt å overføre kr. 6.000 fra

fondet til foreningens driftsregnskap 1966,

og kr. 1.500 til betaling av et maleri som

foreningen har gitt Døves Aldershjem.

5) Prioritetsplan for arbeidet på ferie

hjemmet ble vedtatt, omfattende: Utbed

ring av vannforsyningen. Isolering og tildek

king av vannledning. Utskifting aven del

vindusrammer i hovedhuset. Fullføring av

den nye kaien for motorsnekken. Maling

av hovedhuset. Flikking av robåtene. Ekstra

utstyr til motorsnekken. 30 matskap i ho

vedhuset. Oppsetting av gjerde rundt eien

dommen. (En regner ikke med å klare alt i

denne sesong, men det må tas etter hvert.)

6) Oppholdsprisene på feriehjemmet ble

vedtatt uforandret.

VALG:
Hovedstyre: Valgt ble Thorbjørn Sander,

Konrad Rendedal, Helge Kjølleberg og

Dagny Nesse (den siste ny). (De som står

over er Sverre Bjørø, Ragnvald Hammer og

Erling Buanes.)

Formann i hovedstyret: Thorbjørn

Sander ble gjenvalgt, uten motkandidat.

Varamenn: Arnold Valland, Torfinn

Trondsen og Liv Ohna. (Val land blir vara

mann for de hørende, ellers blir Trondsen

første og Liv Ohna annen varamann.)

Revisorer: a) For foreningen, huset og

interessefondet Harry Tofte og Sverre

Koppen, varamenn Sverre Samuelsen og

Harry Ellingsen. b) For klubbene, ferie

hjemmet m. m. Einar Koppen og Andor

Arnesen, varamenn Sverre Samuelsen og

Terje Karlsen.

Kontingentinnkrever : Petter Rønnestad,

varamann Terje Karlsen.

Husstyre-medlem: Konrad Rendedal,

varamann Rolf Mjaaseth.

Feriehjemsstyre : Guttorm Karlsen, Olaf

Olsen, Birgit Torsteinsrud og Terje Karlsen,

varamann Walther Reite.

Opplysningskomite: Johan Moldekiev,

Nils Gjerstad, Asle Karlsen, Harald Nesse,

Liv Ohna, Berit Hovde og Sigmund Ness.

Festkomite: Martha Gjerstad, Terje

Karlsen, Birgit Larsen, Liv Nyseth, Harald

Hartveit og Per Sikko.

Programkomite for' festene: Sigmund

Ness, Annlaug Koppen og Arnold Valland.

Representanter ti I landsmøtet: Thor

bjørn Sander, Helge Kjølleberg og Toralf

Ringsø. Varamenn Nils Gjerstad, Torfinn

Trondsen og Dagny Nesse.

Aksjonsutvalg for landslotteriet 1966:

Harry Ellingsen, Torfinn Trondsen, Andor

Arnesen og Kurt Oksnes.

Innkrevere av ekstrakontingent til bygge

fond: Birgit Torsteinsrud, Terje Karlsen og

Rolf Mjaaseth.

Valgkomite: Guttorm Karlsen, formann.

Harry Stene og Erna Sørheim. Varamenn

Kurt Oksnes og Petter Rønnestad.

Kl. 23.15 var alle saker unnagjort. For

mannen takket for samarbeidet i året som

var gått, takket for tilliten, og trodde det

skulle bli et nytt godt år for foreningen.

Han takket Gunhild Bjørø, som nå etter

eget ønske var gått ut av styret, for årene

hun hadde vært med, og ønsket Dagny

Nesse velkommen i hennes sted. Videre tak

ket han valgkomiteen for god jobb. Ellers

ville han ønske alle lykke til med oppgavene

som ventet. Han erklærte så årsmøtet hevet.

Program for Bergen

16/3 on: Konstituering av husstyre, ferie

hjemsstyre og opplysningskomite. Samt

lige valgt på årsmøtet, møter på kontoret

kl. 19.30.

Idrettsklubben har ekstraord. årsmøte

kl. 20.30 i storsalen.

17/3 to: Menighetsaften. «Med fhv. sjø

mannsprest Danielsen i fremmed havn.»

Servering (ved bordene).

Harald Lyche & Co.
DRAMMEN

Boktrykkeri -Offsettrykkeri
Rotasjonstrykkeri - Bokbinderi
Posefabri kk- Bokforlag- Musi kkforlag

Central bord 837970

Porsgrunns Auto Afs
AUT. FORD-FORHANDLER

Vallermyrene - PORSGRUNN

Støtt Døvesaken!
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Vefsn Sparebank
MOSJØEN

GRAND HOTE.LL ROYAL
NARVIK

160 senger
Restaurant med fast orkester
1. KLASSES SPISESAL
AMERICAN BAR

Telegramadresse : ROYAL
Telefon: 1500



20/3 sø: Ungdomsklubben har utflukt til
Kvamskogen. Meld deg straks.

21/3 ma: Ungdomsklubben styremøte kl. 19
på kontoret. Servering nede.

22/3 ti: Kåseri og filmer om krydderier
i Dameklubben.

23/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret.
24/3 to: Kåseri v/ Opplysningskomiteen.

Dessuten viser Thomas Stavenes lysbilder

av stor interesse.
Konstituering av festkomiteen kl. 19.00

på kontoret.
28/3 ma: Ungdomsklubben. Servering Berit

Hovde og Thomas Stavenes.
29/3 ti: Stengt. Misjonsforeningen hos fru

Hammer.
31/3 to: Filmaften : «Konstantin Tsiol

kovski» (døv vitenskapsmann). «På isen
og i vannet.» - «Et vindu til verden»

(om døves teater i Moskva).

4/4 ma: Ikke ungdomsklubb. Stengt.

5/4 ti: Servering.
7/4 to: Skjærtorsdag, ikke åpent.
Hytta på Totland og feriehjemmet er åpent

i påskeuken. Gjester blir hjertelig mot
tatt begge steder, men snakk om dine

planer på forhånd, slik at du er sikker på

plass.
12/4 ti: Servering.
13/4 on: Døveforeningen styremøte kl.

19.30 på kontoret.
14/4 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.

16. og 17. april arrangerer vi week-end tur
til Kvamskogen, med opphold på Ung

domsheimen.

Nytt fra Møre
og Romsdal

JULETREFESTEN
Møre og Romsdal Døveforening holdt

juletrefest 8. januar. Så å si alle foreningens
aktive medlemmer var med. Dessuten kom

en god del av støttemed lemmene. Døveprest
Hammer kom også. Festbordet var fullsatt

da formannen ønsket velkommen. Vi fikk
varme retter og kaffe. Menyen besto av

grillpølse og potetstappe. Til kaffen fikk
vi bløtkake og småkaker. Etter kaffen gikk

vi rundt juletreet, mens Hammer ledet san
gen. Siden var det lek og prat, mere lek og

mere prat. Og så var juletrefesten over.
Søndag (dagen etter) var det døveguds

tjeneste i kirken, ved døveprest Hammer.

MEDLEMSMØTE
Foreningen hadde medlemsmøte på Ung

domsheimen i Alesund 22. januar. Da vi var

samlet, kom formannen Magne Lid inn på
forberedelsene til årsmøtet 5. februar. Det

viste seg dessverre at det bare ble kort

diskusjon om forberedelsene. Før vi dro
hjem, koste vi oss som vanlig med prat over

kaffekoppene.

FILMAFTEN
19. februar hadde foreningen filmaften.

Det ble vist to filmer. Først var det kaffekos
og en liten utlodning. Deretter fikk vi se

filmene «Karius og Baktus» og «Langs den

gamle kongeveien».
Ref. Lo-ness.

Livl ig diskusjon om
feriehjemmet

5. februar holdt Møre og Romsdal Døve
forening sitt årsmøte, under ledelse av for

mannen, Magne Lid. Det var meget godt
frammøte.

Formannen leste først opp beretning og
regnskap. Det viste seg at regnskapet ikke

var fullt så bra som foregående år, men det

var likevel godt over middels.
Valgene ga følgende resultat:

Formann Magne Lid, gj.v. Nestformann og

sekretær Lorents Ness, ny som nestfor
mann. Kasserer Skjalg Iversen, gj.v. Styre

medlemmer: Bjørg Ness, ny, og Einar Djup

vik, gj.v. Varamenn: Erling Fylling og Thor
bjørg Larsen, begge nye.

Revisor: Ole Solsletten, ny.

Referent til Tegn og Tale: Lorents Ness,
Formann for arr. Døves Dag: Einar Djup-

vik, ny.

Valgkomite: Kjell Fiskergård, dirigent, og

Arne Kjelsvik, begge nye.
Repr. til landsmøtet: Magne Lid.

Repr. til kulturdagen: Lorents Ness.
Etter disse valgene talte formannen litt

om forberedelsene til landslotteriet 1966.

Formann i aksjonsutvalget er Kjell Fisker
gård, kasserer Magne Lid.

Til styre for feriehjemmet «Steinhammer»
i Brusdal ble valgt:

Hyttesjef Ole Solsletten, ny. Varahytte
sjef Peder Lilleng, ny. Kasserer Ole Sol

sletten, gj.v. Materialforvalter Erling Fylling,

ny. Festkomite: Tordis Viddal, ny. Steinar

Nordvær, ny. Thorbjørg Larsen, gj.v. Kjell
Fiskergård, ny.

Etter valget ble behandlet feriehjems

saker, og det kom mange forskjellige for

slag, så diskusjonen ble livlig. Det var til dels

stor uenighet om hvilke arbeider som skulle
settes i gang på feriehjemmet. Til slutt ble

det vedtatt at vår nye materialforvalter,
Erling Fylling, skulle reise til feriehjemmet

og se hva som trengs mest.
Møtet ble avsluttet med de «tradisjonelle»

taler, prat om foreningens videre arbeid - og

alle håpet at det ville bli god framgang i det
komm ende arbeidsår. Ref. Lo-ness.
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FØDT
Inger-Johanne (f. Olsen) og Sverre

Johansen, Bergen, fikk en sønn 1.
februar.

FØDT
Ael og Peder Eidem fikk en sønn

22. februar.

FORLOVELSE
er inngått mellom Astrid Movold

og Ingolf Rønning, begge Trond
heim.

FORLOVELSE
er inngått mellom Gerd Kvingedal,

Nord-Kvingo ved Bergen, og Ola
Sande, Øvre Surnadal. Begge f. t.
Trondheim.

SØLVBRYLLUP
Gudrun og Olaf Olsen, Absalon

Beiersgt. 31, Bergen, kunne 8. mars
feire sølvbryllup.

Sølvbrudeparet hører til de stille
i landet, men de er likevel blitt kjent
for å være blant de nyttigste med
lemmer i Bergen Døveforening, og
det sier ikke så lite. Mye godt og
nyttig arbeid har de utført, og det
står stor respekt av deres innsats.

Gudrun har flere år i styret for
Bergen Døveforening bak seg, og
hun hører til de solide personer som
ikke mister hodet. Gjennom årene
har hun tatt på seg en rekke opp
gaver, antakelig uten at vi har vist
vår takknemlighet for innsatsen.

Olaf har gjennom flere år vært
formann i Døves Sjakklubb, og han
har i likhet med sin kone hatt mange
slags «negerarbeid», utført i all still
het.

Men det er først og fremst på
feriehjemmet ekteparet Olsen har
gjort den store innsatsen. Her har de
gjennom årene vært regnet som hus
mor og husfar, og de har betraktet
feriehjemmet som om det skulle
være deres hjem. De har .vist en ene
stående offervilje, Gudrun i full sving
i huset, Olaf i arbeidsklær, alltid
opptatt med ett eller annet arbeid,
eller i diskusjon om arbeidsoppgaver.

Og så har de to kjekke døtre, og
besteforeldre er de også blitt.

Vi sender sølvbrudeparet vår beste
takk for verdifull innsats, og ønsker
dem nye lykkelige år i hjemmet såvel
som på deres kjære feriehjem.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, c/o Tandberg, Nils Juelsgt. 70, Oslo

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Fri-idrettsserien 1966
Det har vært en del rot i denne

serien, siden Bj. Gunnerud har star
tet for to lag, som begge er tilslut
tet ND!. (Etter Geir Jensens be
merkning). Dette er ulovlig, og jeg
beklager min egen uoppmerksomhet.
Arb.utv. har nå mottatt brev fra
Bj. Gunnerud om at han starter for
Hellas' døveavdeling i år. Altså står
han i serien for Hellas, og hans resul
tater for Oslo faller da bort auto
matisk.

Oslo leder nå serien med 5.975
poeng, med Hellas på annen-plass og
Bergen på tredje plass med 1.644 p.
Fullstendig serieliste vil komme i
neste nr.

Svømmeserien 1966
Nå har vi endelig fått en ny poeng

tabell fra NIF. Etter å ha lest en del
i den, forstår en at det bare er noen
få som klarer poeng, bare såvidt
altså. Det står ingen poeng for 50 m
svømming, men vi kan sammenlikne
med 100 m poengliste, og la f. eks.
48.5 sek. på 50 m stå for 1.48.5 min.
på 100 m.

Men det er ellers vanskelig å ha
50 m med i poengberegningen. Det
bør for framtiden sløyfes, og så får
vi heller betrakte den som 60 m i
fri-idrett, etter red.'s ønske.

Trondheim står alene i serien med
ca. 400 poeng.

Red.

Godkjente verdensrekorder
20 km kappgang, 1.28.47.2 - Sper

ling, A., Øst-Tyskland, 25/7 1965,
Karl Marx-stadt.

15 km kappgang, 1.12.23.6, A.
Sperling, Øst-Tyskland, 22/8 1965,
Dresden.

400 m damer,59.1- R. Windbrake,
Vest-Tyskland, 6/8 1965, Duisburg.
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60 års jubileum
Døves Idrettsklubbs 60 års jubi

leum ble feiret i Chianti selskaps
lokaler. Det var ca. 80 deltakere til
stede kl. 19, da komiteens formann,
Hans Lie, ønsket velkommen. Han
overlot så ordet til Helge Kjøllberg,
som ledet festen. Th. Sander leste
en prolog for klubben før middagen.
Første taler var DIK's formann,
Johannes Samuelsen, som bl. a. sa:
«Kjære venner! Gratulerer med da
gen! I går var Døves Idrettsklubb
fødselsdagsbarn, og i dag feirer vi
dagen.Det er ikke nødvendig med en
lang tale, for dere har fått festskrift
på bordet. Jeg vil be dere ta heftene
med hjem etter festen og kose dere
med lesingen av hva vi har gått
gjennom i de siste 10 årene. Gjennom
årene har vi hatt et godt samarbeid
med Norges Døve-Idrettsforbund,
Bergen Døveforening og de andre,
og uten det går det sikkert ikke bra.
Skål for dagen og det fortsatte sam
arbeid.»

Så ble det overrakt mange pene
gaver: En blomstervase med in
skripsjon fra NDI, vi Fr. Tenden.
Han talte godt og takket vår klubb
for stor betydning for ND!. Fra
Oslo Døves Sportsklubb, vi Bryn
julf Dammen, som bl. a. nevnte at
noen døve er blitt verdensstjerner
takket være klubben vår, og Bergen
er en slags idrettshøyskole for døve
gutter. Han overrakte et tinnfat med
sportsklubbens emblem. Fra Stav
anger Døves Idrettsforening, vi Arn
ulf Pedersen, som talte om de to
største Vestlands-byene som har
kjempet hardt innen idretten. Nå
var det blitt stille, og derfor over
rakte han en peisblåser og sa at vi
må forsøke å blåse liv i idretten i

Stavanger. Fra Bergen Døveforening
overrakte Th. Sander en skrivema
skin. Han talte bl. a. om at samar
beidet mellom Døveforeningen og
klubben var godt, og at vi bør fort
sette med god innsats fra begge
parter. Vi trodde gaven bare var en
drøm, men det var utrolig nok sant.
Fra Dameklubben talte lille, søte fru
Ohna kort og godt. Gaven var et
luftgevær til tidsfordriv for de gode
døve skyttere som vil forsøk å slå
Oslos døve skyttere. Til slutt ville
Albert Breiteig si noe som represen
tant fra Norske Døves Landsforbund,
og han overrakte en stor blomster
bukett til fru Samuelsen, for tål
modighet. Han fortalte at han hadde
truffet en kjent innen Norges Id
rettsforbund, som sendte sine varme
hilsener med gratulasjon til DIK.

Formannen takket for gavene.
Toastmasteren leste opp telegram
mer, og to av disse var fra tidligere
medlemmer som nå bor i Danmark.

Under kaffepausen utdelte for
mannen DIK's høyeste utmerkelse,
gullmerket med diplom, til Per Sikko
for god innsats som aktiv idretts
utøver i mange år. Nils Bjørø fikk
sølvmerket med diplom for 25 års
medlemskap i klubben. Bragdpoka
len for 1965 tilfalt Hans Lie for
sine gode plasseringer i slalåm. Han
ble «Ulrikens konge» i utforrennet
«Ulriken Utfor».

Vi danset så til festen sluttet, og
det var en vellykket fest. Det var
ufyselig vær ute, så Drosjebilsentra
len tjente ekstra skillinger på de døve
da vi skulle hjem.

Takk for hyggelig samvær.
Sekr. Kurt Oksnes.

JOHS. SAMUELSEN GJ. V.
SOM FORMANN

Frammøtet på årsmøtet 17III
1965 var ikke så verst, formannen
Johannes Samuelsen ønsket vel
kommen.

Toralf Ringsø ble belønnet med
en pen blomsterbukett som takk for
godt utført arbeid med festskriftet
om Døves Idrettsklubb gjennom 10
år, fra 1955 til 1965, i forbindelse
med 60 års jubileumsfesten.

Nils Bjørø er tildelt klubbens sølv
merke med diplom for 25 års trofast
medlemskap.

Bragdpokalen tilfalt Hans Lie for
god innsats i slalåmbakken.

Gullmerkemann: Per Sikko ble
utnevnt for god innsats i skisporten
gjennom mange år.



Fotballgruppen : Erling Buanes
har vært oppmann i år. Fotball
avdelingen sov sin søteste søvn i
1965, helt til den ble vekket da opp
mannen fikk høre at Oslo-guttene
ville ha en privatkamp med oss i for
bindelse med 60 års jubileet. Tre
ningen tok til, men dessverre kom
så det triste budskapet at Oslo så
seg nødt til å gi avkall på kampen.
Ellers har klubben hatt fotballkamp
mot yrkesskoleguttene (5-5), og en
privatkamp mot Lyngbø på Møhlen
pris, som vi tapte 0-6.

Skigruppen: Torfinn Trondsen
har vært oppmann. Vår gamle og
trofaste kjører Hans Lie deltok i
NM 1965 i slalåm på Voss, men det
gikk ikke bra. Hans største presta
sjon var da han vant «Ulriken Utfor»
(der 150 deltakere i forskjellige klas
ser deltok) og fikk titelen '<Ulrikens
konge» etter en knepen seier.

Eventuelt: Hans E. Tofte foreslo
at vi skulle begynne med håndball.
Dette ble vedtatt. Vi får trene og
håpe vi får privatkamper, til vi mu
ligens melder oss til serien senere.

Så gikk man over til valg.
Styret: Formann: Johannes Sa

muelsen (gjv.). Nestformann: Helge
Kjølleberg (gj.v.). Sekretær: Kurt
Oksnes (gj. v.). Kasserer: Harry
Stene (gj.v.). Styremedlemmer: Tor
finn Trondsen og Hans E. Tofte.

Revisor: Nils Gjerstad, med Sivert
Samuelsen som varamann (den andre
velges av Døveforeningen).

Oppmenn: Fri-idrett: Nils Bjørø,
medhjelper Asle Karlsen. Ski: Tor
finn Trondsen, medhjelper Hans E.
Tofte. Fotball: Erling Buanes. Hånd
ball: Hans E. Tofte.

Hovedkomite for Ski-DM 1966:
Formann: ils Bjørø. Sekretær:

Th. Sander. Kasserer: Helge Kjølle
berg. Medarbeidere: Johannes Samu
elsen, Per Sikko og Torfinn Trond
sen. Kontaktmann: Hans Lie.

Referent til «Tegn og Tale»,
Asle Karlsen.

Valgkomite: Einar Koppen, Sver
re Johansen og Toralf Ringsø.

Formannen takket så medlem
mene for godt samarbeid og disku
sjon, og erklærte årsmøtet 1965 for
hevet.

Sekr. Kurt Oksnes.

MARSJ TIL nøVEHYTTA
14. november holdt DIK marsj

konkurranse fra Bergen til døve
hytta. Det var 6 deltakere, og de
gikk fra Fanahallen, dvs. bygrensen
Bergen-Fana, kl. 11.00. Vidunderlig
høstvær. Andre døve uteble fra star-

ten. De satt hjemme og så på TV. 
Dessverre!
1. Torfinn Trondsen 1.27.16
2. Svein Tømmerbakke 1.27.47
3. Asle Karlsen 1.28.29
4. Bjarne Tømmerbakke 1.34.17

Bjørn Ramsdal og Per Jonassen
gikk feil vei, til skolehytta istedet
for døvehytta.

A. KaTIsen 1.40 i høyde ult.
11. februar: Gneist arrangerte

innendørskonkurranse i hopp uten
tilløp på Liland skole. Det startet
3 døve gutter. Alfinn Nordøy ble
nr. 2 av 6 deltakere og fikk resulta
tet 2.79 m.

Asle Karlsen hoppet elegant over
1.40, ny pers. rek. Svein Tømmer
bakke klarte ikke forsøket på 1.35.
Det klikket med nervene(?). I lengde
hoppet A. Karlsen 2.62 og S. Tøm
merbakke 2.52 m.

A.K.

o SLO

ATets beste pTestasjon 1965
i marsjkonkurranse:

Harald Angelivedi

Hvert år etter årets slutt setter
norske sportsjournalister opp stati
stikk over de idrettsmenn som har
gjort størst og best prestasjon i hver
enkelt øvelse. Det er i alt 36 grener
som dyrkes her i landet innen Norges
Idrettsforbund. Når det gjelder gre
nen marsj-konkurranser, ble årets
beste prestasjon tildømt Harald
Angeltvedt, Døves Sportsklubb, Os
lo, for hans seier i Trasop-marsjen i
Oslo, som tellet mange deltakere.
Odd Landehagen skal også ha sin
del av æren, for han kom i mål på
nøyaktig samme tid som Harald,
men Harald ble dømt først i mål,
og da ble det slik at han alene fikk
prisen av sportsjournalistene.

I grenen kappgang ble årets beste
tildømt Helge Abrahamsen, Oslo
Gangklubb, for hans seier i NM i 20
km gang. Men i den øvelsen var ikke
Harald og Odd med, for disse to
guttene var i USA på den tiden.
Seieren kunne vært Odds, hvis han
ikke hadde vært i USA.

Det er vel første gang i historien
at en døv idrettsmann blir tildømt
årets beste prestasjon. Flott gjort!

Så til slutt vil undertegnede få
takke disse to guttene for innsatsen

i året som er gått, og ønske fortsatt
framgang og gode prestasjoner i året
1966.

Eivind Oppmann.

DRAMMEN

I.F. Hellas' treningsstevne, 7/2 1966

Lengde ult
4. Bj. Gunnerud 3.02
6. Nils Holtungen . . . . . . . . . .. 2.64

(pers. rek).
Høyde ult
2. Bj. Gunnerud 1.55

Bjarne stor framgang
Kongsberg I.F. som arrangør, 14/2

1966:
Lengde ult

2. Bj. Gunnerud 3.15
(ny norsk døve-sen. rek.)

6. Nils Holtungen . . . . . . . . . .. 2.64
Høyde ult

1. Bj. Gunnerud 1.58
(ny norsk døve-sen. rek.)
Bjarne hadde to meget gode for

søk på 1.60. Det blir bedre i neste
konkurranse, for da skal det være
kretsmesterskap her i Buskerud.
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landets storlte modroufabrikk

Rolf Hansen.

Og så var det

håndball i Oslo 16/4 1966 mot Troll
hattan DIK, Sverige.

Godkjent. Melding sendes CISS.

En fabel fra Mongolia:
Ulven og reven fant et stykke flesk

på veien, og ulven sa: «Min sult er
større enn din, derfor eter jeg fles
ket.» Reven svarte: «Du er en uhøflig
kar. Den som er eldst av oss, skal
ha flesket.»

Da sa ulven: «Naturligvis er jeg
eldre du. Jeg er så gammel at jeg
nesten ikke husker tilbake. Men jeg
husker ganske svakt at da jeg ble
født, da var dette høye fjellet ikke
større enn en maurtue. Havet var
ikke større enn en regnpytt. Når jeg
er så gammel, da skal jeg ha flesket.»

Da begynte reven å hyle jammer
lig. Ulven spurte da: «Hva hyler
du slik for, unge venn?» Reven svar
te: «Kjære ulv, jeg ble så trist av
å høre deg fortelle. Jeg må tenke
på sønnen min som døde i forgårs.
Han ble født i samme år som du.
J eg er faren hans - derfor er jeg
noen år eldre enn du, unge ulv, så
flesket tilfaller altså meg.»

Og reven, som allerede hadde fles
kestykket i gapet, satte avsted, mens
den narrede ulven måtte krype sul
ten tilbake til hulen sin.

Verdensstatistikken 1966
Arb.utv. har mottatt verdensstati

stikken 1965,men finner at det mang
ler flere norske resultater, som skulle
stått i statistikken.

Vedtak: Arb.utv. tilskriver Osvald
Dahlgren og ber ham om å sende
oss underretning om fristen for inn
sendelse av de beste resultater til
verdensstatistikken, i likhet med hva
han har gjort før om årene.

'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, BergenInternasjonalt håndballstevne

Døves Sportsklubb søker om ap
probasjon aven vennskapskamp i

DM i sprang ult 1966
Oslo Døves Sportsklubb arrange

rer DM innendørs 10. mars 1966 og
Trondheim Døves Idrettslag 10.
mars 1966.

Oslo-klubben skal ha klubbmester
skap i lengde, høyde og tresteg ult,
24. mars - godkjent som approbert
stevne.

Nytt fra ND!

Johan Sæbø.

hadde unnarenn. Rennet ble ypper
lig avviklet og alt gikk uten uhell
av noen art.

Premieutdelingen foregikk i sko
lens gymnastikksal like etterpå. Det
ble utdelt pokaler, diplomer og mer
ker for deltaking i skilandskampen.
Det største trofeet var en vandre
pokal som sportsklubben hadde satt
opp. Det viste seg at det ble Skå
dalen som sikret seg første aksje i
pokalen, og den står derfor her på
skolen foreløpig. Men det blir spen
nende å se hvordan det går neste år
og hvem som til slutt får pokalen til
odel og eie.

Skolen serverte middag til hele
flokken og etterpå var det trakte
ring i gymnastikksalen med brus og
kaker som sportsklubben spanderte.

Til slutt ble det vist en idretts
film på skolens TV-sal.

J eg vil gjerne få rette en hjertelig
takk til Døves Sportsklubb ror den
flotte innsatsen i forbindelse med
skirennet. Samtidig vil jeg også få
takke skolens rolk for ekstra arbeid
og for god oppslutning om arrange
mentet.

Arb.utv. har 14/2 1966 mottatt
skriv fra Bj. Gunnerud, hvor han
opplyser at han i 1966 vil starte for
I.F. Hellas' døvegruppe.

DM i terrengløp 1966
Trondheimslaget opplyser at det

skal holde ovennevnte DM midt i
mai, men endelig dato er ennå ikke
bestemt. Det avhenger av om det
blir tidlig eller sen vår. Tatt til etter
retning.

Godkjenning av rekord
Lengde ult 3.12 ill satt 27/11966

i Oslo av Bj. Gunnerud (senior
døverekord).

opaGunnerud pynter

rekorden igjen

Produsent:

). E. E KOR NES F A B RIK K E R

Skådalen: Skirenn

VÆR VÅKEN . ••
når De kjøper madrasser,

så sover De bedre

DE LIGGER RIKTIG -

DE SOVER BEDRE PÅ

~yalZe
MADRASSEN

Bjarne Gunnerud satte ny norsk
døverekord i høyde ult med 1.60 m
og hoppet lengde ult 3.09 m to gan
ger.

Bjarne vakte stor begeistring da
han noterte seg for hele 1.60 i høyde,
som han klarte i første forsøk. Han
hadde også gode forsøk på 1.64, som
i tilfelle ville vært ny kretsrekord for
Nedre Buskerud og dertil fylkes
rekord. Denne er på 1.63, og innehas
av Hans H. Rowe, Hellas.

Bjarne fikk gode råd og vink av
Evandt, og han har alle betingelser
for å kunne slå også denne rekorden,
før eller siden. Bjarnes resultat ga
ham 2. plass, med Evandt på 1.72
som vinner. Disse resultater ble opp
nådd i I.F. Hellas treningsstevne,
21/21966.

Døves Sportsklubb arrangerte ski
renn for elevene ved Skådalen døve
skole og Tunghørtavdelingen ved Ila
skole lørdag 12. februar.

Rennet ble holdt på skolens om
råde. Det var strålende vær og godt
føre. De største elevene konkurrerte
i langrenn og slalåm, mens de mindre
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Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274
FREDRIKSTAD

NO RS K
ILDFAST STEIN

Borgestad Fabrikker a.s
BORGESTAD p.å.

Kystens egen forretningsbank:

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

BOKREDITT AfS
Avbetalingsfinansiering

KRISTIANSAND

Marlc.t & CO. A.s
AGENTUR

Kirkegt. 63 - OSLO

FONAS Fabrikker a-s

Postboks 4225 - Telefon 381470

O S L O

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

SIG. G. PEDERSEN AfS
VARME-SANITÆRTEKNISKE
AGENTURER

Hansteensgt. 5
Telefoner 562737 - 564416

OSLO

AKT IEsELSKAPET

TOFTE CELLULOSEFABRIK

OSLO

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

Kr. Strøm
HARSTAD

Bygningsartikler - En gros og detalj
Egen ingeniørforretning

H. Gonsholt A.s
SKIPSHANDEL

Vi leverer alt til SKIPSBRUK
hjemme og ute

Telefoner 20324 - 20325 - SKI E N



p~ ERII(SEN
MAT E R I A LER. VE R K TØY. REK V IS I TA FOR
SKIPS., MOTOR· OG ANNEN MEK. INDUSTRI
TEL.91300 • TELGR. FAGMANN - TELEX 2090 FAGMANN BR.

BERGEN

A.s Hydraulik Brattvaag
HYDRAULISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVAG

Sykkylven Sparebank
SYKKYLVEN
Telefon 15 og 279

Rådveldekapital kr. 18.700.000
Van leg bankverksemd

Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61 060

Mottar innskudd - Bevilger lån

Gabriel Østråt
BILVERKSTED

Telefon 63097
SANDNES

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17 . Bergen
Telefon 94996

Skal De ha noe installert 
Henvend Dem til

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

Kvernelands ~abri1dc. ./l.s

KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper

Vestlandske Auto A.s

A-wnCD forluøtdkr

Telefon 1541
ALESUND

GANNSFJORD MØBELFABRIK A.S

Spesialfabrikk for småmøbler

Telefon 61549

SANDNES

Døves Trykkeri A,s. Bergen


