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Hva er fakta?
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Hva er FAKTA?
Neste år vil Norske Døves Landsforbund kunne feire sin 50 års beståen,
og når den tiden kommer, vil det være naturlig med et tilbakeblikk over
hva forbundet har oppnådd i løpet av et halvthundre års virksomhet
for å ivareta de døves og sterkt tunghørtes interesser og bedre deres kår.
Det vil da utvilsomt bli en imponerende oversikt en vil kunne legge fram.
Men det vesentligste vil likevel bli: Hvor står vi i dag? - Hvis vi skal
prøve å svare nøkternt på dette spørsmålet, vil svaret antakelig ikke bli
bare oppmuntrende.

En av Norske Døves Landsforbunds viktigste oppgaver er å spre opp
lysninger om de døve og deres problemer. Dette er noe svakt uttrykt.
Det er i dag så mange som sprer opplysninger om de døve og deres pro
blemer. Antallet av større og mindre eksperter og forstå-seg-på'ere synes
stadig å øke,og de synes ikke å ha vansker med å få adgang til å spre
opplysninger via massemedia som presse, kringkasting og fjernsyn. Sann
synligvis ukontrollert. Foreldre, leger, audiologer og enkelte pedagoger
betrakter benevnelsen «døvhet» som hår i suppen. Dersom en bare såvidt
reagerer på den sterkeste lyd med det beste høreapparat, så er en ikke
lenger døv, men hørselsvekket, uten hensyn til at slike små hørselrester
er uten noen reell verdi. Sannsynligvis vil vi innen få ål oppleve at døve
skolene omdøpes til skoler for hørselsvekkete, og for at ikke Norske
Døves Landsforbund og våre døveforeninger skal bli betraktet av offent
ligheten som fortidslevninger, og dermed miste den støtte organisasjonen
er avhengig av, vil vi stå overfor spørsmålet om navneendringer. Det er
vel mest nærliggende at Norske Døves Landsforbund blir Norges Hørsel
svekketes Landsforbund og at våre døveforeninger blir foreninger for
hørselsvekkete. Utviklingen er neppe til å stoppe.

En annen sak er at våre problemer ikke vil endre seg. En fjerner ikke
problemer ved å bruke andre benevnelser. Og for Norske Døves Lands
forbund og våre foreninger er og blir det noe aven hovedsak å spre
fakta om de hørselsvekkete (døve og tunghørte). Denne oppgaven er i dag
viktigere enn noensinne. En tar neppe for sterkt i om en hevder at
Norske Døves Landsforbund i dag faktisk har behov for en person i full
stilling bare til denne oppgaven. Hele døveorganisasjonen og hver enkelt
døv og tunghørt kompromitteres uavlatelig. Enten blir vi diskriminert,
desavuert og undervurdert - eller vi blir overvurdert og våre problemer
bagatellisert - på grunn av det vell av opplysninger som tilflyter offent
ligheten fra hold som ikke kjenner de sterkt hørselsvekketes reelle situa
sjon i dagens Norge. Sterk hørselsvekkelse er ikke bare et teknisk pro
blem. Eller - det er et teknisk problem som ikke lar seg løse før høre
apparat-teknikken når så langt at den gir normal hørsel. Innen den tid
vil tusener av nordmenn stadig være sterkt hemmet i samfunnet, og ha
et sterkt behov for kontakt med hverandre.

Behovet for å spre fakta om de døve og sterkt tunghørte er større enn
noensinne. Men det må være fakta! Og de som ønsker fakta bør ihvertfall
ikke gå utenom døveorganisasjonen - den organisasjon som representerer
de døve og sterkt tunghørte. Det burde være klinkende klart. Th. S.
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Hva er fakta om døve og tunghørte?
Av Thorbjørn Sander

Det <<farlige,) tegnspråket. Varaordfører Stranger taler til deltakerne i den nm'diske døve
kongress 1953 i Oslo rådhus, mens talen blir tolket av tolkeT fra de respektive land. Uten
tegnspråket ville talen vært helt meningsløs.

Skal vi som er døve eller sterkt
tunghørte oppnå å leve et mest mulig
normalt liv, i harmoni med oss selv
og våre medmennesker - må vi kjen
ne oss selv og våre medmennesker 
og våre medmennesker må kjenne
oss - og godta oss slik som vi er.

Vi er fullt klar over at vi må omgås
mennesker som hører normalt, og
som vi må ha kontakt med - i fami
lien, på arbeidsplassen, når vi skal
gjøre innkjøp, osv. Vi kan ikke iso
lere oss og leve som i en verden for
oss selv. Vi er fullt ut innstilt på at
vi lever i et samfunn, hvor vi har
vår bestemte plass og forskjellige
oppgaver å utføre. Vi vil gjerne at
de hørende skal få et godt inntrykk
av oss og synes at vi er flinke. Vi vil
gjerne ha litt ros. Men først og fremst
vil vi gjerne leve et lykkelig liv i
fred og vennskap. Dette er dessverre
ikke så helt lett å oppnå når en er
rammet av døvhet eller sterk tung
hørthet, først og fremst fordi en
stadig støter på kontakt-problemer
og blir vitne til hvor mye glede og
nytte de hørende har av sin hørsel.
For den døve og sterkt tunghørte er
derfor den eneste sikre vei til et mest
mulig harmonisk og lykkelig livat
han godtar sin situasjon - blir fullt
fortrolig med sin skjebne og går inn
for å «ta det som en mann» og gjøre
det beste ut av situasjonen. Han vil
selvsagt trives best i selskap med
andre som er «i samme båt» - skjeb
nefeller - men dette er så alminnelig
kjent at jeg ikke skal komme inn på
det her.

H vis vi må leve sammen med men
nesker som kjenner oss dårlig, eller
som har en helt feilaktig oppfatning
av oss, vil det i lengden bli meget an
strengende. Hvis f. eks. våre nær
meste tror at vi kan avlese alt de
sier, eller sterkt overvurderer nytten
av et høreapparat, kan vår situasjon
bli nær uutholdelig. Hvis våre fore
satte har fått opplyst at tegnspråket
bare ødelegger vår avlesingsdyktig
het og derfor forbyr oss omgang med
skjebnefeller,blir det å leve«på tå hev»
uavbrutt. Hvis vår arbeidsgiver har
ansatt oss fordi han har fått vite at
døve er flinkere enn hørende arbei
dere, og vi blir nødt til å gå inn for
å bevise dette, kan det kanskje bli
for hardt for oss.
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Og er ikke situasjonen for de aller
fleste døve og sterkt tunghørte
egentlig slik at våre hørende med
mennesker, vår familie, våre arbeids
kamerater og i det hele tatt alle hø
rende som vi kommer i kontakt med,
synes å være stappet full enten av
fordommer eller av overdreven tro
på våre evner til å kompensere hør
seltapet ved å utnytte og skjerpe de
øvrige sansene? Nesten alle som er
blitt noe orientert om oss, svever i
den villfarelse at vi på enkelte om
råder er fenomenale, rene super
mennesker.

En må spørre: Er vi tjen.t med at
våre hørende medmennesker skal be
trakte oss som overmennesker?
Svaret må bli nei. - En forutsetning
for at vi skal kunne trives og lykkes
må være at vi blir godtatt slik som
vi virkelig er, og det forutsetter igjen
at allmennheten blir tilfredsstillende
orientert om vår faktiske situasjon.

Men hva er fakta?

DET «FARLIGE» TEGNSPRAKET
Det er hovedsakelig leger, folk i

«hørselvern-kretser» og en del peda
goger som hevder at tegnspråket (og
andre manuelle hjelpemidler) hem
mer språkutviklingen og ødelegger
evnen til å munnavIese. Døveorga
nisasjonen har alltid hevdet det mot
satte. I dag er situasjonen at en
rekke døvepedagoger her i landet
deltar i tegnspråkkurs, fordi de
gjerne vil komme i bedre kontakt
med sine elever. Vitenskapelige un-

dersøkeIser som nå etter hvert blir
tilgjengelige (fra USA og Sovjet
samveldet) viser at tegnspråk og
fingerstaving er et utmerket hjelpe
middel allerede fra 2-3 års alderen.
Barna får et meget større ord- og
begrepsforråd, og deres avlesings
evne reduseres ikke! Det er fakta!

Men faktum er også at tegnsprå
ket er ødeleggende for den språklige
utvikling - dersom det får vokse vilt
som et forbudt språk som barna
lærer i hemmelighet av hverandre
bak lærernes rygg, et språk som der
med blir primitivt og uten sammen
heng med talespråket.

Dersom pedagogene går i spissen,
vil vi få et vakkert tegnspråk, knyt
tet til talespråket, og vi vil i våre
barnehager og skoler få et meget ef
fektivt kommunikasjonsinstrument.
I dag er det de voksne døve som må
reparere de skader som er skjedd i
hjem, barnehager og skoler.

Den første betingelse for at de
sterkt hørselsvekkete skal kunne få
utvikle seg til harmoniske mennes
ker, synes i dag å være å få infor
mert foreldrene med fakta, slik at de
godtar barnas situasjon og uttryk
ker som sin vilje at de mest hensikts
messige midler skal anvendes i opp
læringen av barna, med det mål for
øyet at de skal utvikle sine iboende
evner så langt som det er mulig.
Barnas framtidige lykke må alene
være siktepunktet.

Ved å forby tegnspråk og finger
alfabet bryter en broene bak barna.
Som voksne vil de ikke finne seg til



(,Gå nå ut i de hørendes verden, så vi kan få se hvordan du skvetter omkring.>} (Fra (,The
Buff and BIue», organ for studentene ved Gallaudet College, høyskolen for døve i USA)

rette noen steder. Unntakelser vil
selvsagt forekomme, men det vil
være ansvarsløst å legge unntaks
tilfellene til grunn for avgjørelser
som en tar på vegne av barna og som
vil få følger for hele deres liv. En
dør må holdes åpen ...

NORMALISERING
INTEGRERING

Dette er to populære «slagord» i
dagens Norge, og de nyttes først og
fremst i forbindelse med de hørsel
klasser eller tunghørtklasser som er
opprettet ved en del folkeskoler på
kommunal eller interkommunal ba
sis. Det gjelder tunghørte barn som
trenger spesialundervisning.

Men stort sett synes det å være
siktemålet såvel for undervisningen
i hørselklassene som i tunghørt- og
døveskolene at barna - i den ut
strekning det er mulig --; skal «nor
maliseres» og «integreres» i det hø
rende samfunn. Og det hevdes gjerne
at mulighetene er overvettes gode
(når barna bare ikke kommer inn i
et «døvt» miljø og bruker tegnspråk).

Mange synes faktisk å tro at bare
de hørselsvekkete stadig får omgås
jevnaldrende normalthørende, og
delvis være med i leken - så er nor
maliseringen i full gang. Dette må
utvilsomt være en stor misoppfat
ning av barnas situasjon. Et mennes
ke med en uhelbredelig hørselsvek
kelse vil alltid være handikapt blant
normalthørende - en taper i mange
situasjoner både som barn og voksen
- og særlig som voksen.

Som det vil ha gått fram av flere
artikler av overlege Terje Basilier,
den eneste spesialist i psykiatri i
Norden som har gått inn for studiet
av de hørselsvekketes problemer, har
han lite godt å si om systemet med
hørselklasser. Han deler fullt ut
døveorganisasjonens bekymring for
utviklingen. Ettersom «integrerings
basillen» kom til oss fra Danmark,
kan det være på sin plass å minne
om hva den danske undervisnings
inspektør Holger Rasmussen ut
talte under en visitt her i fjor: «Hos
oss bygges nå den ene spesialskole
etter den annen, og det på initiativ
av de samme folk som gikk inn for
integrering. Har barna gått på spe
sialskole, som trener dem opp til
livsdugelighet, har de ikke så store
v"ansker med å tilpasse seg i samfun
net og i yrkeslivet.»

Den kjente britiske psykiateren
dr. J. H. Kahn, som deltok i den
internasjonale konferansen om spe
sialundervisning i London i juli i fjor,

stiller seg også tvilende til hele inte
greringen.

«Vi er alle avhengig av at det er
noen som virkelig forstår oss og
kjenner oss, og som godtar oss slik
vi er. Det er dette som ikke kan skje
på samme måte (som når barna har
gått i spesialskole) dersom vi sprer
de døve og sterkt tunghørt~ blant
de hørende», uttaler dr. Basilier bl. a.
om systemet med hørselklasser. Og
dette er fakta! Det vet enhver hør
selskadd.

HVA ER MUNNAVLESING?
Det er mange som har latt seg

imponere av de døves - eller helst
de tunghørtes - evne til å lese på
munnen hva som blir sagt. Men det
er sikkert mange flere som er blitt
dypt skuffet over at deres døve eller
sterkt tunghørte barn ikke er så
flinke munnavlesere som de var blitt
forespeilet å kunne bli. Jeg vil påstå
at i 95 av 100 tilfeller svarer resul
tatene ikke til foreldrenes forvent
ninger. De blir skuffet. De spekule
rer på om det er deres barn som er
undermåls, eller om det er dem som
ikke taler tydelig nok. Sannheten
er at foreldrene blir ført bak lyset.
«Fantastisk» dyktige munnavlesere
finnes nok, og de brukes som glans
bilder så lenge de lever. Men en mid
dels dyktig munnavIeser som forfat
teren av denne artikkelen(med SÆR
DELES i avlesingsdyktighet på av
gangsvitnesbyrdet) kommer ikke
langt om han skal basere sin kontakt
med sine medmennesker alene på
munnavIesing. Det ville være det
rene hasardspill.

For at munnavIesing skal lykkes,
er en avhengig aven rekke faktorer,
som gode lysforhold, godt syn, riktig
avstand, og noe så selvfølgelig (men
sjeldent forekommende) som at den

talende bruker riktig tempo og tyde
lige munnbevegelser. (De fleste men
nesker synes i det hele tatt ikke å
være i stand til å tale slik vi ønsker
det.) Dessuten kreves det at avlese
ren har kjennskap til de ord som
blir benyttet og er fortrolig med
hvordan de uttales, at han har en vel
utviklet kombinasjonsevne, intui
sjon og erfaring. Og hvor stor del av
det som sies er i det hele tatt av
lesbart? For det engelske språk har
en regnet ut at bare 60% av språket
lar seg avlese. Hva har det å si at
stemmen ikke kan høres? Tonefallet
kan bety meget, trykket på et b~

stemt ord kan være helt avgjørende.
Inspektøren ved døveskolen i Illi

nois foretok for noen år siden en
vurdering av de derværende elevers
evne til å oppfatte språk ved hjelp
av de forskjellige kommunikasjons
metoder.Vurderingen omfattet samt
lige avdelinger ved skolen, for tung
hørte, «muntlige» døve og «manuell-e»
døve. Konklusjon: «MunnavIesing
kan i det hele tatt ikke anses som
et brukbart system når en skal hen
vende seg til en gruppe elever i
skolen. De beste resultater oppnås
med fingerspelling og lesing av
skrift, henholdsvis med 74 og 72%
av normaloppfatting. Andre meto
der er ikke å anbefale.»

Og dette er utvilsomt fakta.
Det er viktig at de døve og tung

hørte gjør seg flid med å bli dyktige
avlesere, men alle",ville bli spart' for
en mengde skuffelser og ergrelser
dersom sannheten ble alminnelig
kjent. Sannheten er bl. a. også at de
fleste av oss er flinke til å late som
om vi forstår, for at de hørende ikke
skal miste tålmodigheten, eller av
andre grunner. De hørende ville tro
lig bli forferdet hvis de fikk vite
hvor lite vi som regel oppfatter ved
å lese på mUnnen. Det er således
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ikke bare foreldreveiledere og peda
goger som har skylden for den sterkt
overdrevne troen' på munnavIesin
gen. Den enkelte døve og sterkt
tunghørte må også' ta sin del av
skylden.

Den overdrevne tro på vår evne
til å avlese ville få en knekk dersom
en foretok et eksperiment, f. eks.
ved å plukke ut 10 av de dyktigste
avleserne ved Alm off. framhalds-

som bilførere og ødelegger statistik
ken? Bør vi helst ikke nevne dette,
og heller la folk tro at vi er super
menn på dette området? - Jeg tror
det er bedre å legge fram fakta også
her, slik at våre bilførere kan bli
rettferdig bedømt, og med riktig
målestokk. Vi er ikke tjent med at
de hørselskadde skal sitte anspent
og svette bak rattet i frykt for at de
ikke skal holde mål som supermenn,
tar forhastete og ufordelaktige opp
gjør på stående fot og unnlater å
anmelde påførte skader - for sikker
hets skyld.

Det er nok grunn til å tro at også
en norsk statistikk ville vise at døve
ligger bedre an enn hørende - når
det gjelder anmeldte skader, fordi vi
er tilbøyelige til å bære reparasjons
omkostninger selv i større grad enn
de hørende. Faktum er utvilsomt at
døve og hørende bilførere er like
gode, men at de døve er mere innstilt
på å unngå ubehageligheter - og
derfor forsiktigere.

Forts. i neste nr.

Pene statsbevilgninger
i Danmark

På det danske statsbudsjett for
1967/68 er opplysningsutvalget i
Danske Døves Landsforbund opp
ført med kr. 63.300 til avholdelse av
høyskole-, aftenskole- og talekor
reksjons-kurs!

Til driften av Døves Ungdoms
klubb i København: er bevilget kr.
65.000!

Til framstilling av spesielle døve
filmer er bevilget kr. 175.000!!!

Derimot· er tilskuddet til «Døve
bladet»skuffende lite - det samme
som tidligere -nemlig kr. 400.- 
fire hundre kroner!

skole for døve og tunghørte og gi
dem i oppgave å avlese nyhetsopp
leseren i fjernsynets dagsrevy. Der
som disse, opplært etter den rene
talemetode gjennom 14 år, gjennom
snittlig oppfattet 10% av det som
ble sagt i dagsrevyen, ville jeg karak
terisere resultatet som flott!

DE SIKRESTE BILFØRERE
Statistikk fra flere land har vist

at de døve gjennomsnittlig er bedre
bilførere enn de hørende, sikrere i
trafikken og innblandet i færre
ulykker.

Når vi her i «Tegn og Tale» har
offentliggjort slike statistikker fra
utlandet, skyldes det neppe vår
overbevisning om at disse statistik
kene gir det riktige bildet av situa
sjonen - men mest vår overbevisning
om at det ikke finnes noen rimelig
grunn til å legge hindringer i veien
for at døve skal få anledning til å
kjøre bil. Myndighetene har vært
vanskelige å overbevise om hvor liten
rolle hørselen egentlig spiller for en
bilfører, og en har måttet gripe til
alle forhåndenværende argumenter i
den kampen som er blitt ført for å
oppnå en selvfølgelig rettighet. En
har framhevet at synet er den av
gjort viktigste sans (hvilket selvsagt
er riktig nok), og at de døve og
sterkt tunghørte er meget flinkere
til å bruke øynene enn de som ha~
normal hørsel, hvilket gir dem et
stort pluss likeoverfor dem som
vanemessig overlater en del av over
våkingen til hørselen. Dette er av
gjort brukbare argumenter.Sak
kyndige har funnet ut at en hørende
bilfører i en lukket bil nærmest må
anses som døv i trafikken. Med de
utenlandske statistikkene i tillegg til
dette, har så myten om de overlegne
døve bilførere dannet seg.

For det er vel en myte? Eller er
det vi nordmenn som er undermåls

{~ j,) {~
~\(~ ~l") ..

, ) ,'-r .-) ........
-'~? ~j

.c/ L~\
O /~ ~ .~.\

Om avlesingen skal lykkes, vil være avhen
gig av en rekke faktorer.

FOSNA AfS
KONFEKSJONSFABRIKK

JONAS WALDE.LAND
BYGGEFIRMA

KRISTIANSUND N.

Sentralbord 71 422 NYTORGET - STAVANGER

Telefon 26588
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DØDSFALL

-

-
f"t
~
Lo.

Foreningens formann, Heilmann
Clausen, ønsket dronningen velkom
men, og takket for hennes interesse
for foreningens virksomhet. Han
overrakte henne et vakkert innbun
det eksemplar av foreningens jubi
leumsskrift «Døv i dag». Fhv. særfor
sorgsdirektør Leuning talte om det
som gjøres for de døve i Danmark.
Det ble vist film.

Deltakerne fikk det inntrykk av
dronning Ingrid at hun eier store
menneskelige evner, og at hun virke
lig gjorde seg umake for å bli forstått
av den alminnelige døve. Frisk og
naturlig, og en glemmer ikke hennes
tydelige interesse for den døve i
hverdagen; En minnes hennes besøk
med glede og takknemlighet.

og det lot til å være sjeldent brukte
salmer. Kameramennene boltret seg.
Vi fikk hele koret samlet på skjer
men. Da ble munnen~ for små å av
lese. Så fikk vi hakket opp salmene
ved at kameraet gikk fra munn til
munn. Så snart vi hadde vennet oss
til den ene, gikk kameraet over til
den neste, og slik ble det hele bare
ufordøyelig hakkemat.

Skal det fortsette med døveguds
tjenester i fjernsynet bare som under
holdningfor hørende?

Hvis det er meningen at også vi
døve skal kunne følge godt med i
døvegudstjenestene, så la oss få
pre3ten på nært hold, og i ro, helst
like nær som TV-vertinnen når hun
leser programmet! Sløyf like godt alt
det øvrige! Det aller beste vil være
om vi bare får andakter, når vi tar
i betraktning hvor liten plass det er
på skjermen. Da vil også kamera
mennene få minimal mulighet til å
ødelegge våre programmer. Red.

Dronning Ingrid besøker
døveforeningen i København RURIK PITKANEN

2. pinsedag sendte fjernsynet en
gudstjeneste fra døvekirken i Oslo.
Mange hadde sikkert gledet seg til
gjensynet med pastor Odd Lillehaug,
i den tro at det skulle bli en gjen
takeise av den suksess han hadde
forrige gang, for flere år siden.

Men like sikkert som Lillehaugs
første TV-gudstjeneste stadig er den
som vi døve har kunn~t følge best
med i, like sikkert er den vi fikk i
pinsen i år den dårligeste som hittil
er sendt. Det virket simpelthen som
om kameramennene drev gjøn med
de døve seerne. Om og om igjen ble
presten skjøvet så langt ut i bak
grunnen at en i det hele tatt ikke
kunne se at han beyeget leppene (og
tenk på at fjernsynets ledelse har så
stor tro på munnaviesing at de vil
spandere et helt kurs på oss - i
fjernsynet!) Og hva hjalp det at vi
fikk se et vakkert tegnkor ? Det var
umulig å finne ut hvilke salmer som
ble sunget. Nummer ble ikke oppgitt,

PINSEG UDSTJE
NESTEN I TV

To skritt
tilbake

Da Døveforeningen av 1866 i Kø
benhavn ifjor feiret 100 års jubileum,
ble det avviklet en stor innsamlings
aksjon for en større ombygging av
foreningens hus, og dronning Ingrid
stilte seg som beskytter for innsam
lingen. Dronningen var da også blant
dem som ble spesielt innbudt til
100-årsfestiighetene, men på grunn
av bortreise kunne hun ikke komme.

Men dronning Ingrid ville gjerne
avlegge et besøk i fureningen, for å
se foreningen i arbeid på en hverdag.
For at ikke lokalet skulle bli helt
sprengt, måtte styret holde dette
hemmelig. Alt skulle være så naturlig
som mulig, slik at dronningen kunne
få se foreningen i virksomhet, slik
som hun ønsket det.

13. mars ble den store dagen. Først
ble dronningen mottatt i forenings-

lokalet. Frisk og usjenert gikk hun
rundt og hilste på de døve, og av og
til rettet hun noen spørsmål til dem.
Hun fikk se sjakk- og bridgespillerne
i aktivitet, og særlig interesserte hun
seg for bridgen, for hun spiller selv
bridge. Hun besøkte noen eldre som
bor i huset, og hun beså landsfor
bundets og døvekonswentens kon
tor. Deretter kom turen til Døves
Ungdomsklubb.

Etter denne rundturen, vendte
dronningen og hennes følge tilbake til
foreningslokalet, til kaffe i festsalen.
Forbundsformannen, Ole M. Plum,
fikk oppgaven å være hennes bord
kavaler, og den oppgaven kom han
godt fra. Dronningen taler meget
tydelig, og Plum fikk anledning til å
orientere henne om døvearbeidet.

Den velkjente døve finske orga
nisasjonsmann Rurik Pitkanen er
død, nær 69 år gammel.

Pitkanen mistet hørselen 9 år
gammel. Han kom til døveskolen i
Kuopio, ble bonde, utdannet seg der
etter til typograf, og studerte kunst.
Var faktor fra 1935, og fra samme år
ble han ansatt som forretningsfører
for det finske døveforbund, en stil
ling han hadde helt til 1963. Videre
var han redaksjonssekretær i det
finske døveforbunds organ og sekre
tær i døveidrettsforbundet. Med i
styret for det finske døveforbund
1927-1961, i styret for Døves Tryk
keri i Helsinki, i tegnspråkkomiteen
m.m.

En usedvanlig aktiv mann er gått
bort. Også mange i Norge vil minnes
Pitkanen fra kongresser, møter og
stevner gjennom en mannsalder.
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Innbydelse til

UlttldolndLeir lor åølJe

Norske Døves Landsforbund inn
byr hermed til den 5. ungdomsleir
for norske døve i tiden 16.-22. juli
1967. Leiren legges denne gang til
Kristiansands Døveforenings nye
feriehjem, som ligger vakkert til ved
sjøen, bare 20 minutter med buss fra
Kristiansand.

Av programmet for leiren, vil du
se at det blir morsomt og avveks
lende, og vi tror at alle som kommer
vil få oppleve festlige dager.

Leiravgift: Kr. 150.-. Sovepose må
du ta med selv.

Leirsjef: Rolf Hansen, Drammen.
Programleder: Toralf Ringsø, Bergen.
Aldersgrense: 18-30 år.
Innmelding: Innen 1. juli. Sammen

med innmeldingen sendes kr.
20.- som forskudd på leiravgif
ten. Innmelding kan sendes
gjennom ungdomsklubben, dø
veforeningen eller direkte til for
bundskontoret.

Nærmere opplysninger om hvor
ledes du kommer til og fra leiren vil
bli gitt litt senere, når vi har over
sikt over hvem som blir med.

Vi regner med -å kunne ta imot
opp til 35 deltakere, hvorav noen
må bo i telt. Noter derfor på inn
meldingsblanketten om du vil bo i
hus eller i telt.

Velkommen til ungdomsleiren,som
altså denne gang skal holdes nede
på det blide Sørlandet, hvor solen
skinner hver eneste dag (håper vi)!

Med vennlig hilsen

NORSKE DØVES
LANDSFORBUND

Eilif Ohna, form.

Toralf Ringsø
kontaktmann for ungdomsarbeidet

PROGRAM:

Søndag 16. juli:
kl. 12.00: Ankomst.
» 13.00: Åpning, andakt.
» 14.00: Middag.
» 15.30: Kaffe.
» 16.00: «Vi sitter på skolebenken

og lærer riktige tegn».
» 18.00: Bad.
» 19.00: Aftensmat.
» 20.30: Flagget fires. Drammen

kveld. Program vi Døves
Ungdomsklubb, Dram
men.

Mandag 17.juli:
kl. 8.00: Revelje.
» 8.15: «Bøy og tøy».
» 9.00: Flagget heises. Frokost.
» 10.00: «Ungdomsarbeidet for dø-

ve». Innledningsforedrag
vi Toralf Ringsø.

» 10.30: Gruppearbeid.
» 13.00: Pause. Bad eller idretts-

leker.
» 14.00: Middag.
» 15.30: Kaffe.
» 16.00: Rapporter fra gruppe

arbeidet. Diskusjon og
konklusjon.

» 18.00: Pause. Idrettsleker.
» 19.00: Aftensmat.
» 20.30: Flagget fires. Oslo-kveld.

Program vi Døves Ung
domsklubb, Oslo.

Tirsdag 18. juli:
kl. 8.00: Revelje.
» 8.15: «Bøy og tøy».
» 9.00: Flagget heises. Frokost
» 10.00: «Unge Døves Kulturda-

ger». Innledningsforedrag
vi Kjell Omahr Mørk.

Sørlandsk skjærgårds-idyll.
](ristiansands·foreningens
feriehjem ser vi oppe til høyre.
(Tegnet av Gunnm' Vatn)
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kl. 8.00:
» 8.15:
» 9.00:
» 10.00:

Innmelclingsblankett

*

. --
KLIPP UT!

-

-

~Pf/~
Bare kr. 15.- pr. år.

Også DU
bør abonnere på

Søndag 23. juli:
kl. 8.30: Revelje.
» 9.00: Flagget heises.

Frokost.
» 10.00: Vi pakker for avreisen.

Avslutning.

Rett til forandring forbeholdes.

KLIPP UT!

kl. 16.00: «Narvebråten i brenn
punktet».
Spørsmål/Svar. Disku
sjon..

» 18.00: Idrettsleker.
» 19.00: Aftensmat.
» 20.30: Flagget fires.

«Hvem-vet-mest»-kon
kurranse.

Lørdag 22. juli:
kl. 8.00: Revelje.

«Bøy og tøy».
» 9.00: Flagget heises.

Frokost.
» 10.00: <<Vi-rydder-opp». Dugnad

på feriehjemmets område
» 13.00: Bad.
» 14.00: Smørbrød, melk og kaffe.

Vi fiffer oss før finalen.
» 19.00: Festmiddag.
» 20.30: Flagget fires.

Festprogram ml misse
konkurranse, maskerade,
bål og fakkel-seremoni.
Kaffe - kaker.

kl. 10.30: Gruppearbeid.
» 13.00: Pause. Bad eller idretts-

leker.
» 14.00: Middag.
» 15.30: Kaffe.
» 16.00: Rapporter fra gruppe

arbeidet. Diskusjon og
konklusjon.

» 18.00: Pause. Idrettsleker.
» 19.00: Aftensmat.
» 20.30: Flagget fires. Bergens

kveid. Program vi Døves
Ungdomsklubb, Bergen.

Onsdag 19. juli:
Revelje.
«Bøy og tøy.»
Flagget heises. Frokost.
Rebus-hinderløp, «Hver
tar sin så tar jeg min».

» 13.00: Bad.
» 14.00: Middag.
» 15.30: Kaffe.
» 16.00: «Norske Døves Landsfor

bund feirer 50 år i 1968.
Hvilke planer har forbun
det i denne forbindelse?»
Spørsmål l Svar. Disku
sjon.

» 18.00: Pause. Idrettsleker.
» 19.00: Aftensmat.
» 20.30: Flagget fires. Trond

heimskveld. Program vi
Trondheim Døves Ung
domsklubb.

Torsdag 20. juli:
kl. 8.00: Revelje. «Bøy og tøy».
» 9.00: Flagget heises. Frokost.
» 10.00: «Formannens, sekretæ

rens og kassererens opp
gaver». - Spørsmål/opp
gaver. Forelesning.

» 13.00: Bad eller idrettsleker.
» 14.00: Middag.
» 15.30: Kaffe.
» 16.00: Fortsettelse fra formid-

dagens program.
» 16.30: Avsluttes.
» 18.00: Aftensmat.
» 19.00: Flagget fires. Sjøutflukt

ml motorbåter. Fiske,
kaffe og kos.

» 24.00: Hjemme igjen.

Fredag 21. juli:
kl. 8.00: Revelje.

,<Bøy og tøy».
» 9.00: Flagget heises.

Frokost.
» 10.00: Shoppingtur i byen.
» 13.00: Bad eller idrettsleker.
» 14.00: Middag.
» 15.30: Kaffe.

J eg melder meg med dette til ungdomsleiren:

Navn: ...

Adresse:

Alder: u...u. "uu,

Kr. 20.- følger vedlagt.
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MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - TRONDHEIM

SKODA - TOYOTA

Norges Makrellag SIL

KRISTIANSAND S.

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

A.S KNAPPEHUS ET

Kongensgt. 29

OSLO

ALT I TRYKKSAKER

Johs. Gurholt & Co.
Ved Plesnerparken - SKI EN

Moderne ovner av

alle typer.

Forhandlere i alle

landets byer.

STRINOENS SPAREBANK

Søndre gt. 13 - TRONDHEIM

Fifial i Hommelvik

LIND & GREVA
BILVERKSTED

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN

Kommisjonslager for
Good Year bilgum'mi

service



NYTT FRA FORENINGENE
Program for Østfold

11{6 sø, medlemsmøte på Fjellstua.
24{6 lø, midtsommerfest på Fjellstua.
6{8 sø, medlemsmøte på Fjellstua.
24{9 sø, Døves Dag (sted kunngjøres

senere).
14{10 lø, Høstfest på Larkollen (klokkeslett

kunngjøres senere).
12{11 sø, Arsmøte i Sarpsborg (sted kunn

gjøres senere).
Styret forbeholder seg rett til forondring i pro

grammet.

Program for Hamar

Hamar og Omegn Døveforening avholder
midtsommerfest på feriehjemmet «Mjøs
gløtt» lørdag 24. juni.

Sekr.

Program for Oslo

Søndag 18. juni blir pensjonistenes dag,
arrangement av Oslo Døveforening på

feriehjemmet «Skaug» på Nesodden. Vi

håper på pent vær og god tilslutning.
Oslo-korrespondenten.

Program for
Oslo Døves Ungdomsklubb

7{6: Siste møtet før ferien.
10. og 11. juni har vi avslutting på ferie

hjemmet Skaug.

Program for Vestfold

Lørdag 10. og søndag 11. juni: Besøk på
Skien-Telemark Døveforenings feriehjem
«Sol høy», på Oksøya. Nærmere opplys
ning til medlemmene på Skogstua søndag
14. mai.

Søndag 18. juni: Døvegudstjeneste i Larvik
kirke kl. 11.00, med festmøte på Grand
Hotell. Nærmere opplysning til medlem
mene på Skogstua, søndag 14. mai.

Fredag 23. juni: St. Hansfest på Skogstua.
Søndag 27. august: Barnefest på Skogstua.

(Innbydelse sendes Holmestrand døve

skole).
Fredag 15. til søndag 17. september: Dan

markstur for 3. gang.

Lørdag 30. september: Høstfest på Skogstua.
Lørdag 28. oktober: Medlemsmøte i Sandar

Herredshus kl. 16.00.
Søndag 26. november: Døvegudstjeneste i

Tønsberg Domkirke, og festmøte i Fri
murerlogen. (Nærmere opplysning se
nere.)

Onsdag 27. desember: (3. juledag): Juletre
fest i Sandar Herredshus kl. 16.00.
Styret forbeholder seg rett til forandring

i programmet.

Program for
Skien-Telemark

Fredag 23{6: St. Hans-fest på «Sol høy».

Ferieopphold på
«Solhøy»

Vi tar nå imot bestilling på ferieopphold.
Utbygging er i gang, og vi regner med å få
4 «familie-leiligheter» ferdig for sommeren.

Oppholdsprisen er pr. døgn:
Medlemmer kr. 2.50
Døve, ikke-medlemmer » 3,
Andre, ikke-medlemmer. . . . . . . .. » 4,-
Barn,7-14år » 1,50
Barn under 7 år gratis

Bestilling sendes Olav Haug, Skogmo 9,
Skien.

Vel møtt til hyggelig ferie!

Hilsen Skien-Telemark Døveforening.

Kontaktmøte
i Stavanger

Stavanger kr. Døveforening arrangerte et
koselig møte i Døves Hus 27. april. Inn
budt var endel hørende, et eksperiment
som med fordel kan gjentas.

Sekretæren i foreningen, Tormod Ropeid,
ønsket velkommen. Det ble servert rund
stykker og kaffe, og praten gikk livlig rundt
bordene. Det er rart å se: Når bare nervø
siteten for å snakke med døve faller bort,
så går alt utmerket.

Etter at kaffen var fortært, fikk vi et godt
innslag ved Tormod Ropeid. Han installerte
seg på talerstolen, og de hørende ble fram
kalt, en om gangen. De var alle personer
som har døve barn. De var til å begynne med

mer eller mindre nervøse, men da kontak
ten var kommet i orden, gikk alt lekende
lett. En kryssild av spørsmål haglet fra Rop
eid: Navn? Stilling? Har De noen døve barn?
Er Deres barn født døvt? Hvorledes snakker
De med Deres døve barn? Osv. Mangen en
ting til ettertanke kom her for dagen.
Ropeid tolket selv alt over til de døve.
Det var litt aven prestasjon. Nå vil de hø
rende til gjengjeld invitere de døve til en
liknende kosekveld.

Det ble vist en film, men den kunne med
fordel ha vært sløyfet. Den var kjedelig.

Ropeid takket så for frammøtet og ønsket
alle velkommen i foreningen til en annen
kosekveld. L. R.

Program for Bergen
1{6 to: Program v{ Opplysningskomiteen,

Moldekiev kåserer om Bergens historie,
2. avdeling. Maleri-utstilling av 5 unge
døve kolorister.

3. og 4. juni lø{sø: Ungdomsklubben har
dugnad på feriehjemmet;

5{6 ma: Ungdomsklubben.
6{6 ti: Dameklubben. Idrettsklubben har

medlemsmøte med behandling av beret
ning og regnskap for N.D.I., etc.

7{6 on: Døveforeningen har styremøte kl.
19.30 på kontoret.

8{6 to: Innvielse av byggefond-barometeret
og utlodning til inntekt for byggefondet.

10. og 11. juni lø{sø: Stevne i Leirvik, Stord,
på Grand Hotell

12{6 ma: Ungdomsklubben.
13{6 ti: Stengt. (Lokalet bortleid.)
14{6 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon·

toret. Fastsettelse av programmet for
høsten.

15{6 to: Program v{ Opplysningskomiteen,
Georg Rogne om livredning.

17. og 18. juni lø{sø: Dameklubben har ut
flukt til feriehjemmet.

18{6 sø: Utflukt med besøk på skolelei ren
for døve på «Kongshaug», Lepsøy.

19{6 ma: Ikke ungdomsklubb.
20{6 ti: Lokalet opptatt av tegnspråkkursets

avslutting.
22{6 to: Program v{ Opplysningskomiteen :

Det nye trafikkreglene.
24{6Iø: St. Hans-fest på hytta, Totland.
27{6 ti: Dameklu bben.
29{6 to: Servering.
4{7 ti: Serveri ngo
6{7 to: Siste åpningsdag før ferien.
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Stavanger Hørselvern lar fylkeslege TORE HEIDE
og logoped INGJERD BULL-NJAA svare for voksne og barn

Hva kan normalt hørende gjøre
for å hjelpe de hørselsvekkete?

Stevnet i Leirvik
Avreise fra Bergen lørdag 10/6 kl. 14.30

med m/s «Sunnhordland», ankomst leirvik
på Stord kl. 18.00. Innkvartering på Grand
Hotel.

Kl. 18.30 Kveldsmat.
Kl. 19.30 Gudstjeneste.
Kl. 21.00 Kos i Grand·kjelleren.
Søndag kl. 9.30 besøker vi etter frokost

skipsbyggeriet, A/s Stord Verft.
Kl. 12.00 Middag.
Kl. 13.00 Idrettsleker m.m.
Hjemturen starter fra leirvik kl. 17.30,

ferje fra Sandvikvåg kl. 18.45, buss til Ber·
gen, hvor vi ankommer ca. kl. 21.00.

Full pris for reise Bergen-leirvik-Bergen
ca. kr. 32.- pr. person, og opphold og mat
på Grand Hotel kr. 50.-. (Altså full pris for
reise, mat og opphold kr. 82.- for bergen
serne.)

De som ennå ikke har meldt seg, men
ønsker å være med, må melde seg STRAKS
til fru Nesse, Hammer eller Sander.

*
Deltakerne fra Haugesu nd/Stavanger re

turnerer fra leirvik 15.00, til Valevåg 15.45,
ekstrabuss til Haugesund. Ferje fra Hauge
sund kl. 18.00, til Stavanger kl. 20.30.

MØTE MED FORELDRE

19/3 hadde Møre og Romsdal Døvefore
ning hyggeaften i småsalen på Havly i Ale
sund. Frammøtet var godt. Nesten alle de
foreningsmedlemmer som pleier å delta, var
møtt fram.

Formannen ønsket velkommen, spesielt
døveprest Hammerogforeldretil døve barn.
Presten fortalte en historie - og for en
interessant historie! Men ellers var det lite
program denne kvelden. Nevnes bør en
spørrelek. Forøvrig gikk praten for det
meste meget livlig rundt bordene.

Neste dag, palmesøndag, var det døve
gudstjeneste i Borgund kirke.

OM KIRKEMØTET

22/4 hadde foreningen Igjen sammen
komst i småsaien på Havly. Da vi hadde
hatt to representanter på Døves kirkemøte
i Bergen, nemlig Magne lid og Einar Djup
vik, var det naturlig at vi fikk høre hva
som hadde foregått. Først fortalte Lid om
oppholdet og litt av hvert fra turen. Djupvik
holdt etterpå et langt foredrag om menig-
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I Norge er det oppimot 60.000
mennesker - derav ca. 2.000 barn
som har så sterkt nedsatt hørsel at
de ikke kan ha normalt samkvem
med andre mennesker, selv om de
bruker høreapparat. Det vil med
andre ord si at de er alvorlig hemmet
når det gjelder utdannelse, opplæring
for yrke og mange ganger også i sitt
arbeid, og særlig betyr samkvemmet
med andre mennesker mye for de
sosiale og psykologiske forholdene
for de hørselsvekkete.

Tunghørthet er ikke bare et medi
sinsk og yrkesmessig spørsmål, men
i høyeste grad også et pedagogisk og
psykologisk, sa fylkeslege Tore Heide
i et foredrag i Stavanger Hørselvern,
der han særlig kom inn på hørsel
skader blant voksne. Logoped Ing
jerd Bull-Njaa fortalte om arbeidet
med hørselsvekkete barn i spesial
klassene på Auglend skole. Møtet ble
ledet av Hørselvernets lokale for
mann, fru Anne Olsnes.

Fylkeslegen kom først inn på år
sakene til hørselsvekkethet. Det kan
være medfødte defekter eller senere
ervervete, f. eks. ved betennelser,
svulster, forkalkninger i selve øret
eller ved liknende skader og blød
ninger i hjernen. Det er når nerve
impulsene fra øret når inn til hjernen
at vi oppfatter hva som er lyd. Det
er da klart at lidelser som sitter i
nervebaner i hjernen ikke kan hjel
pes med høreapparat. Det gjelder
både å forebygge og behandle slike
sykdommer som fører til hørsel
svekkelse, og å oppdage og behandle
nedsatt hørsel hos barn og ungdom
så tidlig at den får minst mulig varig
uheldige følger pedagogisk og sosialt.

Det er legenes sak å behandle syk
dommene og å undersøke hvor sterkt
nedsatt hørselen er, og hvilken type
av hørselsvekkelse det dreier seg om,
slik at de kan vurdere om det kan

hetsarbeidet m. m. Det var meget interes
sant å høre, og jeg må si at Djupvik viste
seg å være en glimrende taler.

Vi hadde videre en del underholdning og
en utlodning, og det ble en hyggelig aften.

Lo-ness.

passe med høreapparat av forskjel
lige typer og gi rettledning for hvor
dan de skal anvendes. Normal tale
er nemlig sammensatt av høy- og
lavfrekvente lyder - diskant og bass
toner. Det gjelder da ikke bare om
å få høreapparatet til å forsterke
lydene som kommer inn, men å for
sterke de områdene hvor øret er
svekket.

De som får høreapparater, hører
talen på en helt annen måte enn før,
og da er det ofte slik at de ikke orker
å tilpasse seg etter den nye måten
å høre på. Det er derfor så viktig at
de får hjelp med dette. Til det ideelle
arbeidet for hørselvernet hører det
en psykologisk og pedagogisk tjenes
te for dem som får høreapparater, så
ikke apparatet havner i en skuff.

Dessverre har vi ikke kommet så
langt i vårt fylke i den sosialmedi
sinske og pedagogiske tjenesten.
Det er ikke øre-, nese- og halsavde
ling og ikke hørselsentral. Men pri
vatpraktiserende leger sammen med
det katolske sykehus i Stavanger
yter god tjeneste. Frivillige organi
sasjoner som Stavanger Hørselvern
tar seg av det sosiale arbeidet; som
er av stor betydning, ikke minst for
eldre mennesker som hører dårlig og
lett kan miste kontakten med andre.
Det arrangeres også kurs i munn
avlesing.

Hvilke oppgaver har så de som
hører normalt, overfor de hørsel
svekkete ? spurte legen, og svarte
at de først og fremst må vise hensyn
til å tale langsomt og gjerne med
dyp stemme. For det annet må de
anstrenge seg for at de hørselsvek
kete ikke kjenner seg isolert, en skal
tvertom prøve på å øke kontakten
for dem med andre mennesker og
oppmuntre dem til å bruke høre
apparat. Men, som en gammel dame
sa til meg, bemerket fylkeslegen, og
siterte hennes uttalelse: «Jeg trenger
ikke et høreapparat som forsterker
lyden, men som får folk til å tale
langsommere».

Framskritt for skolebarna
Lærerinne Ingjerd Bull-Njaa for

talte om det medisinske,psykologiske



De ca. 400 døveforeningene i Vest
Tyskland er tilsluttet 11 delstats
forbund, som igjen er tilsluttet lands
forbundet. Forbundets tidsskrift,
«Deutsche Gehorlosen-Zeitung», er på
16 sider og kommer 14-daglig (med
like mange nummer pr. år som «Tegn
og Tale»), og kontingenten er på ca.
25.- norske kroner.

Døvelærerne tar aktiv del i vok
senopplæringen blant de døve, som
lærere ved en rekke aftenskolekurs
som holdes regelmessig i de større
byene.

Th. S.

Ca. 400
døveforeninger
i Vest..Tyskland

av de barna som i dag går i hørsel
klasser vil høste bitre erfaringer som
voksne, og at det vil komme ube
hagelige ting for dagen hvis de om
10-15 år får anledning til å svare for
seg selv. Det er ikke bare spørsmål
om å få de hørende til å tale lang
sommere.

Var det ikke bedre om alle sto
samlet i kravet til myndighetene om
å bygge ut skoleverket slik at alle
hørselsvekkete får det best mulige
skoletilbud, uansett hvor i landet de
bor, istedenfor å trumfe gjennom
kostbare løsninger på lokal basis,
uten å tenke på konsekvensene? Og
hvor er detblitt av ekspertene - døve
pedagogene? Blir de sjaltet ut til
fordel for outsidere?

HVOROAN BEKJEMPES "REISESYKE" ?
~

KOMMENTAR

Når vi har sakset ovenstående ar
tikkel fra «Hørselvernet», er det TIL
SKREKK OG ADVARSEL. Her
finner vi en rekke fakta blandet med
rent oppspinn. Er det på denne
måten Norges Hørselvern ønsker at
allmennheten skal orienteres?

At det i 1963 var årelang vente
liste for å komme inn ved døvesko
len i Trondheim, må karakteriseres
som det rene tøv, da det vel er minst
15 år siden det var venteliste ved
våre døveskoler, og dessuten sokner
rogalendingene normalt til døvesko
lene på Østlandet. Det er utrolig at
et slikt argument kan bli lagt til
grunn for opprettelse av spesial
klasser. Skal vi tro at døve barn i
Stavanger-distriktet blir tvunget inn
i spesialklassene ved Auglend skole
under påskudd av ventelister ved
døveskolene? I så fall bør det sanne
lig gripes inn!

Når fylkeslege Heide hevder at
det i Norge er oppimot 60.000 men
nesker som har så sterkt nedsatt hørsel
at de ikke kan ha normalt samkvem
med andre mennesker, selv om de bru
ker høreapparat, hvordan kan en da
forsvare at en benytter seg av alle
midler for å presse barna inn i nor
malskolen? En gjør barna avhengig
av pedagogiske spesialopplegg og
ideelle audiovisuelle forhold i sko
len, forhindrer at de lærer tegnspråk
m. v.,vel vitende om at de ikke vil
oppnå normalt samkvem med andre
mennesker. Hva oppnår en egentlig?
At de «lykkelige» barna ender som
isolater blant de hørende?

Men Stavanger Hørselvern lar
fylkeslegen og en logoped svare for
voksne og barn. Vi frykter at mange

og undervisningsmessige opplegget
for spesialklassene for hørselsvekkete
barn på Auglend skole på interkom
munal basis for Stavanger og di
striktet

Initiativet til at den første klassen
ble opprettet her i 1963, kom fra
Barnehagen for hørselsvekkete i
Stavanger, som da sto med årelang
venteliste for flere barn til døvesko
len i Trondheim, der de ikke hørte
hjemme, og heller ikke kunne plas
sere dem i vanlig skole blant nor
malt hørende. Behovet var der. Og
undervisningen som ble grunnlagt i
samråd med svenske og norske eks
perter, har gitt meget gode resulta
ter - også eksamensrnessig på linje
med vanlig skole.

Det viser seg at en oppnår bedre
resultater med barn som kommer fra
Barnehagen for hørselsvekkete enn
med barn som får spesiell hjelp på et
senere tidspunkt og kanskje før har
gått fire-fem år i vanlig skole, hvor
vanskene etter hvert er blitt for
store for dem.

Hørselsvekkete barn står i intel
ligens på like linje med normalt
hørende barn, men på grunn av sitt
handikap har de mindre ordforråd
og mindre kjennskap til forskjellige
begreper. Foruten vanlig undervis
ning må de ha høre- og taletrening,
språkinnlesing og munnavlesing.Som
en rød tråd gjennom hele skoleun
dervisningen går dette med å lytte,
se og tale. Barna lærer seg til å ut
nytte samspillet mellom synog hørsel.

De medisinske og tekniske fram
skrittene utvisker stadig mer og mer
grensene mellom døvhet og tung
hørthet, slik at en i dag heller taler
om ulike grader av hørselnedsettelse.
Barn som har begynt i døveskole,
kan ha muligheter for å komme over
i tunghørtklasse, og fra tunghørt
klasse kommer elever kanskje over
i klasse med normalt hørende.

Frk. Bull-Njaa framholdt fordelen
med å ha disse spesialklassene på en
skole for normalt hørende, hvor de
får kontakt med andre barn og blir
vant med å omgås hverandre i et
alminnelig skolemiljø. En dag i uken
går barna på skole på sine hjem
steder og deltar der sammen med de
andre i sløyd- og håndarbeid- og
skolekjøkkenundervisningen. Flere
familier har flyttet fra sine hjem
steder for at de hørselsvekkete barna
deres kan gå på Auglend skole og
bo hjemme, og slippe å sende dem
fra seg til internatskole. I dag er det
16 elever på forskjellige trinn fra L
til 7. klasse i undervisningen for
hørselsvekkete på Auglend.
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Humoristisk fortelling fra et gammelt

nummer av «Die Stimme»

Første gang så jeg dem på trikken:
En velkledd herre, ikke helt ung,
i følge med en henrivende ung pike,
sikkert hans datter. I det hele et
vakkert par,bare de ikke hadde snak
ket så høyt - men det kunne jo ingen
av dem hjelpe for. Å være tunghørt
er ikke lett.

Når datteren talte med sin far,
runget det gjennom hele vognen,
og hver eneste passasjer måtte høre
alt de talte om - enten de ville eller
ikke. Men det var likevel ikke til
strekkelig høyt for faren, for han
måtte ha hver setning gjentatt 3
ganger.

De talte om teatrene. Den unge
piken sa drømmende:

- Vet du, far - i går var jeg i Det
kongelige Teater!

Den eldre holdt hånden bak høyre
øre og bøyde seg ned mot datteren:

- Hm ... Hvor var det du var,
barn?

Datteren skrek enda høyere:
- I Det kongelige Teater, far!
Men faren forsto det ennå ikke.

J a, det er skrekkelig med denne tung
hørtheten. Helt nervøs spurte han
enda en gang:

- Barn, tal da for himlens skyld
tydeligere. Jeg forstår jo så vanske
lig hva du sier. Hva het teatret?

Da brølte datteren med trykk på
hver stavelse:

I Det kon-ge-li-ge te-a-ter, far!
Endelig forsto han det, og nikket

befriende:
- Å - nå forstår jeg! I Det konge

lige Teater, var det. Er det riktig?
I Det kongelige Teater. Nå, hva er
det som spilles der?

- Svanesjøen!
-Hva?
- Svanesjøen, far.
- Jeg forstår ikke.
- Svanesjøen, far - Svanesjøen.

Har du forstått det nå?
- Ja, nå skjønner jeg, Svanesjøen.
- Herlig, far! Svanesjøen er en

herlig forestilling. Jeg har lyst til å
se den en gang til.

- Hva for noe? En gang til?
Så brølte hun igjen:
- Ja, jeg sier at Svanesjøen er et

herlig stykke og at jeg gjerne vil se
det en gang til.
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Han hadde forstått det, nikket og
gjentok:

- Javel, mitt barn - en morsom
forestilling kan en godt se 2 ganger ..

Så steg paret av, og jeg besluttet
også snart å gå i Det kongelige Tea
ter for å se Svanesjøen.

*
Neste gang jeg traff disse to, var

en dag det var musikk på torget, og
denne gang kunne deres underhold
ning høres over den store plassen.
Han klagde over at han i den siste
tiden slett ikke hadde vært så kjekk.
Det var jo ingenting som hjalp mot
de forferdelige hodesmertene han
hadde.

- Men mot hodepine er det jo et
utmerket middel, mente datten - har
du ikke hørt om det? Jeg brukte det
nylig, og hodepinen var som blåst
bort.

- Hva var blåst bort?
- Hodepinen, far!
Folk var nå blitt oppmerksom på

dem og lyttet til hva de sa. Han
spurte nå:

- Så, hva heter så dette utmerkete
midlet?

- Capolin, far.
- Hva? - Jeg forstår ikke!
- Men far - Capolin - har du aldri

hørt om det?
- Hva har jeg ikke hørt om?
- Om Capolin. Se på munnen min

da - Capolin - det beste mot hode
pine. Jeg skal straks kjøpe en eske
til deg på nærmeste apotek. Det er
slett ikke dyrt, og det hjelper straks,
skal du se.

Så gikk de, og jeg tenkte: Det er
merkelig at jeg først når jeg ufri
villig lytter til en samtale med en
tunghørt, skal lære å kjenne dette
vidundermidlet Capolin. Jeg vil san
nelig også prøve det, når det har en
så storartet virkning.

*
Tredje gang traff jeg far og datter

i en hagerestaurant. Hvor rørende
det er at den unge piken alltid går
sammen med sin gamle døve far,
tenkte jeg. Ja, ennå finnes det vir
kelig gode, oppofrende barn. Men
også den gamle lot til å henge med
rørende kjærlighet ved sin datter.

For vi som satt omkring ble nå vitne
til følgende samtale mellom dem:

- Ja, barn, sa han med den tung
hørtes høye, harde stemme, - hvor
godt du tar deg ut i dag! Den drak
ten din sitter så nydelig, den er helt
vakker. Hvem har sydd den? Er det
Schrøner, så godt som den sitter?

- Nei, far, Schrøner er jeg ferdig
med. Hun kan ingen ting. Nå får
jeg sydd hos Hardl & Braun. Det er
en førsteklasses forretning.

- Hvor får du sydd?
- Hardl & Braun, far.
- Så, Berslog Traun?
- Nei, far, Hardl & Braun heter

firmaet.
- Ja, nå forstår jeg, Hardlog-hva

heter den andre?
- Hardl & Braun i Baurnmarkt.
- Hvor?
- Hardl & Braun i Baurnmarkt.

Forstår du det?
- Nei.
- Så, far - se nå godt på munnen

min og pass på: Baurnmarkt. Nå kan
du se at jeg gjorde rett i å gå fra
Schrøner. Hardl & Braun er nok noe
helt annet. De er aller beste kvalitet.

Han nikket ettertenksomt, be
traktet henne enda en gang kjærlig,
ropte på kelneren, betalte og gikk. 
Og herren ved bordet ved siden av
sa til sin dame: - Egentlig kunne jo
du også en gangprøve Hardl &Braun.
Du har jo så lenge søkt etter en dyk
tig skredder. Og damen svarte: En
god ide! Baurnmarkt! - husk nå det.
Hardl & Braun - det glemmer jeg
nå ikke, så mange ganger som jeg
nå har hørt det.

*
Enda en gang traff jeg den tung

hørte herren, denne gang alene, uten
datteren. Jeg var oppe ved Det
kongelige Teaters hovedkasse, og han
sto foran meg ved skranken. Kas
sereren skjøv en pengesum bort til
ham og sa: De får 150.

Merkelig nok forsto han det straks,
trass i at det ble sagt meget lavt.
Han skjøv pengene tilbake og sa:
De tar feil, det er 175 jeg skal ha,
det vet jeg bestemt. Kassereren så
etter i sine bøker ogsaunnskyldende:
J a, det var nok en feiltakelse, det
skal være 175.

- Der kan De se, sa den tunghørte
uten et øyeblikks betenkning. Hvor
hadde han fått sin glimrende hørsel
fra?

Kassereren ba ham vente et øye
blikk, men den gamle sa: Skynd
Dem, for jeg skal i formiddag også
hente penger hos Capolin-fabrikken
og hos Hardl & Braun.



J eg går i de sarteste vårlengslers følge.
Og se, hvor jeg går,

der risler det vann, og der lysner det busker,
som regntunge står.

J eg går i en verden av våknende kvad,
en anende verden, som lytter i halvdrømme,

å, så glad.
Min sjel er et ny
sprunget blad.

Det lot til å virke, for kassereren <l'~~~~*~~*C~,Q~'~§0~~§§i~~~~*~~§§i~~§§i~~§§i~~m
ekspederte ham straks og sa elsk- §;: 0
verdig: Jeg må si, herr Stratzer, at
De gjør Deres saker utmerket. Di
rektøren er meget fornøyd med Dem,
og besøket er steget betydelig siden
De og Deres datter begynte å arbeide
for oss.

Herr Stratzer tok imot komplimen
ten med en «stjernes» likegyldighet
og svarte bare: Da kunne Deres
direktør også gjerne forhøye hono
raret. Jeg kan fortelle Dem at Capo
lin-fabrikken og Hardl & Braun be
taler meg dobbelt så meget for min
reklame.

Du speiler ditt billed og smiler vemodig,
min hjertenskjær,

og minnes forundret vår kjærlighets vinter,
som synes så nær.

Det funkler som tårer av blomstenes blikk,
det suser i luften: En rislende, mumlende,

øm musikk.
Snart springer du ut
som min brud.

r· -- . .. -
."lI 7Jez$onalia

L..... • - ••• J

BRYLLUP
feires 17. juni av Marta Sygnes

tveit, Ulvik i Hardanger, og Toralf
Ringsø, Smøla, begge nå Bergen.

Adresse for dagen: Ulvik i Hard.

BRYLLUP
feires 17. juni av Erna Sørheim,

Sørheim i Sogn, nå Bergen, og Olav
Espedal, Tuftedalen, Ytre Arna.

Adresse for dagen: Ytre Arna.

BRYLLUP
feires i Salt Lake City, Utah, USA,

fredag 7. juli av Aslaug Vaieland og
Fred E. Haviland.

Adresse for dagen: 222 Third Ave.

65 AR
Arne Heggernes, Hjelmås i Horda

land, fyller 65 år 14. juni.

60 AR
Dagmar Andreassen, Valen, fyller

60 år 16. juni.

Min sjel er som busken, som ydmykt har bøyet
sin krone mot jord.

Min sjel er som dråpen, som blinker i øyet
takknemlig - og stor.

Der speiler seg busker, der speiler seg trær,
men lysere, skjærere, speiler seg finere

enn de er.
Der speiler du deg,
min hjertenskjær!

I
I
~ A ja, jeg er glad, jeg er gjenfødt som fuglen,
~ som pipper bak blad,
~ og dypt i min sjel går en anende verden
;:;xc; av drømmer og kvad.
~ A ja, jeg er glad! Hva jeg elsket har før,
~ det smiler meg til bak et skjelvende, bølgende
~ tåreslør.
~ Min vinter er fjern,a min vå, "nre,. Ni" ColIe" Vogt. I
~<JEm~~EmE:~

50 AR
Margit Thom, Nesgutugård, Slat

tan p.å., Nittedal, fyller 50 år 29.
juni.

BEKJENTSKAP SØKES
En dansk ung tunghørt mann søker be

kjentskap med en norsk pike i alderen 24
32 år. Alle brev med foto besvares. Svar på
annonsen bes sendt til «Tegn og Tale»,

Mannsverk 61, Bergen, merke.t«Dansk».

DANMARK OM NORGE

I «Døvebladet» nr. 5 finner vi en
5 siders artikkel om Norge, en hyl
lest til Norge som ferieland, men
først og fremst omtale av døveorga
nisasjonen hos oss. Forfatteren har
mye pent å si om oss og vårt arbeid.
Den begeistrete Norges-venn som
har skrevet artikkelen, er Johannes
Pedersen, formann i døveforeningen

i Herning, og landsstyremedlem.
Han var dansk leder på Nordisk
ungdomsleir for døve ved Bergen
1965, og representant på kongressen
i Bergen.

TIL ETTERTANKE
Hvorfor er folk uglade? De går og

venter sin glede fra andre. De skulle
glede andre, så ble de selv glade.

Arne Garborg.
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TOTENS SPAREBANK
Hovedkontor og postadresse: LEN A
Avdelingskontor: RAUFOSS

BANKBUSS med 14 holdeplasser
iTotenbygdene .

Forvaltningskapital kr. 48.590.000,
Fonds. . . . . . . . . .. » 3.090.000,-

Sev. Dahl's Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

Als Bryns Patentkontor
Harald Bryn

Etterfølger av Alfred J. Bryn. Etabl. 1877

Per Aubert
Kjell Gulbrandsen· Gunnar Lilletvedt

Knud.Henry Lund

Medlemmer av Norske Patentingeniørers Forening

Patenter - Varemerker - Mønstre
Tostrupgården, KarIJohansgt.25. OSLO

VELKOMMEN TIL

AfS THOR DAHL

Byens spiskammer

på bryggen i Sandefjord

BRUUSGAARD KlØSTERUD & CO.
DRAMMEN

Telegramadresse : «Brusgards»
Sentral bord: 835490

Norenberg & CO. Als - Oslo
MARGARI N FABRI KK
Sentralbord 21 8450

Leverandør av den anerkjente «Noeo»
margarin

GUNNAR STRAND & CO.

PAPIR EN GROS

Haslevollen 3 - OSLO 5

SØRBYE & SKATTUM
POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTRI

OSLO



på Gol?

Sort-hvite bilder: De innsendte
bilder skal være montert på kartong.
Bildenes format skal være minst 23
cm korteste vei eller minst 40 cm
lengste vei, høyst 4 bilder pr. del
taker.

Smalfilm: Emnet er fritt, men
ferie- og reisefilm skal være i
fargefilm og tid høyst 10 minutter
spilleplm-tid er ubegrenset, skal væ~
re med tekst.

Anmeldelsesgebyr kr. 5.-, siste
frist 20. september 1967, til Jena
Batory, Lemberggade 8, København
S., Danmark.

Styret.

Navn og adr.: .

Husk at siste frist er 20. september til:
Jena Batory, Lemberggade 8, København S., Danmark.

J eg ønsker å delta i festivalens konkurranser med:

. stk. Fargedias
(høyst 3 stk.)

..................... stk.

.....................................................................stk.

Juana Fernandez Andres, en døv
kvinne som bor i Frankrike, har
nådd den høye alder av 106 år. Hun
bodde opprinnelig i Toledo, Spania,
men etter den spanske borgerkrigen
ble hun. tvunget til å flykte til
Frankrike, hvor hun siden har bodd.

Hard jobb!
Som kjent har det finske døvefor

bund oppnådd å få ansatt en døve
konsulent, statslønnet, med hele lan
det som arbeidsområde. Det er en
kvinne, Eeva-Liisa Viitasaari, som
har fått denne kjempe-oppgaven.
Selv om det i Finland er lettere å
komme fram enn i Norge, viser det
seg at hun siste år brukte hele 141
dager og 27 netter til reiser. Hun
har hatt 310 arbeidsdager, med sam
menlagt 3.497 arbeidstimer. Dette
svarer til gjennomsnittlig ca. 11 Yz
times arbeidsdag!

KLIPP UT!

106 AR!

Verdens eldste
døve?

Smalfilm ....

Sort-hvite bildeL.....
(høyst 4 stk.)

KLIPP UT!

KØBENHAVN DØVES SMAL
FILM OG FOTOKLUB

arrangerer

Red.

~e~til1aL 67

lørdag 7. oktober kl. 17.00-24.00 i
Brohusgade 17.

Konkurransen er åpen for alle
norske, svenske, finske og danske
døve.

Fargedias : Hver deltaker kan
sende inn inntil 3 fargedias 24x36,
motivet er fritt.

Forbundskontoret har meddelt at
planene for kurssenteret dessverre
ikke er kommet så langt at det er
gjennomførlig med dugnad denne
sommeren.

Drammen eller de som drar på ferie
fra Bergen. Jeg tror at landsfor
bundet bør undersøke i døvefore
ningene om det er interesse for ar
rangement av campinglEiir med dug
nad på tomten Narvebråten, og så
overveie hva som bør gjøres. Eller
er det noen som har bedre ideer?

An. Ka.

Hvorfor kan ikke Norske Døves
Landsforbund leie noen telt og sette
opp på tomten for forbundets nye
skole- og kurssenter på Gol, slik at
en kan avholde ungdomsleiren der i
sommer og la deltakerne utføre dug
nadsarbeid på tomten? Jeg mener
det er svært viktig med slik dugnad,
og teltene ville gjøre det mulig for
leirdeltakerne å bo der og jobbe.
Det ville bli billig å leie telt, og for
bundet kunne spare mange penger
med den gratis-innsatsen som de
unge kunne ta på seg i ferien på Gol.
Det ville også være mulig å arran
gere campingleir på samme sted for
andre døve i ferien. Mange ville sik
kert med glede gjøre en innsats på
kurssenteret som et ledd i ferien.
Det er jo et fint feriested, og det er
mange som trenger et «Trim»-pro
gram i ferien. Bare å kjøre rundt i
bil og dovne seg, er ingen ordentlig
ferie, men en campingleir på Narve
bråten, med dugnadsarbeid på tom
ten, ville være en meget helsebrin
gende ferie, slik at døve kan )l:omme
i fin fysisk form.

Er det bedre å arrangere ungdoms
leiren på et feriehjem enn som en
telt-leir med dugnad på kurssente
ret? Trenger de unge å bo i et hus?
Jeg tror ikke det. Forbundsstyret
bør tenke over saken og overveie hva
som er best for forbundet. Dersom
forbundsstyret velger kurssenteret,
slik som jeg foreslår, så bt;ltyr det
mange penger spart og at arbeidet
kommer hurtigere i gang og blir for
tere ferdig. Før eller etter ungdoms
leiren arrangeres så campingleir på
samme sted, med dugnadsarbeid for
andre.

Under landsmøtet i Drammen var
mange representanter fra hele landet
meget interessert i kurssenteret, og
det var tydelig at mange hadde lyst
til å komme dit og hjelpe til. Det
er jo et sted som passer for mange,
veien er ikke lang for de døve i Oslo,

17



Nytt navn i Haugesund:

Haugesund Døveforening
med hele Nord·Rogaland som nedslagsfelt

Sankt-Hans-fest

avholdes på døves feriehjem, Gjer
dal pr. Drammen, lørdag 24. juni,
kl. 19.00.

John Egil Knutsen.

Haugesund og Omegn Døveforening
holdt årsmøte i Håndverkerens lokale søn
dag 12. mars om ettermiddagen.

Formannen, John Egil Knutsen, ønsket
velkommen til møtet, og han rettet en spe
siell velkomsthilsen til pastor Hammer,
som var kommet fra Bergen for anledningen.

Arsberetning og regnskap ble opplest og
godkjent uten noen bemerkninger.

Deretter ble behand let lovforslag for fore
ningen. Haugesund og Omegn Døveforening
hadde nemlig ikke noen ordentlig lov fra
før av, så det var på tide at foreningen fikk
en lov i likhet med de andre døveforenin
gene.

Det ble vedtatt at foreningens navn skal
være Haugesund Døveforening, og årsmøtet
vedtok at arbeidsområdet skal omfatte hele
Nord-Rogaland.

Alle paragrafene ble vedtatt, bortsett fra
paragrafen om valg av styre, hvor det ble
gjort forandring. Den vedtatte loven er
sendt Norske Døves Landsforbund til god

kjennelse.
Etter at loven var behandlet, tok vi en

pause. Pastor Hammer orienterte om døve
stevnet 10.-11. juni, som egentlig skulle
holdes på Karmøy, men som måtte flyttes
da det viste seg at Utgarden folkehøyskole
ble opptatt på dette tidspunktet. Stevnet
vil isteden bli holdt på Leirvik, Stord. Ham
mer ga en del opplysninger om programmet.

Arsmøtet fortsatte deretter med valg på
styre, og valgene ga følgende resultat:

Formann John Egil Knutsen.
Sekretær og kasserer Andreas Kallevig.
Styremedlemmer: Rigmor Iversen, Knut

Løvsletten og Karl Hauge.
Varamann Minny Sørdal.
Etter at årsmøtet var hevet, skulle det

være framvisning av film fra Døves Dag i
Bergen. Dessverre viste det seg at det var
noe i veien med apparatet som vi hadde lånt
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fra sjømannsskolen, så vi måtte gi opp, og
medlemmene var selvfølgelig skuffet over at
de ikke fikk se filmen. Vi må altså få låne
den igjen en gang senere.

Sekr.

FOREDRAGSMØTE
9. februar ble det holdt foredragsmøte i

Håndverkerens lokale i Haugesund. Fore
dragsholder var forbundssekretær Albert
Breiteig, og emnet var: «Hvor får døve og
sterkt tunghørte barn den beste undervis
ning?» Blant de frammøtte var bl. a. sosial
sjef Netland. skolestyrere fra flere skoler i
Haugesund, formann.en i skolestyret, herr
Løvik, foreldre til døve og tunghørte barn,
representanter fra støtteforeningen for døve
og blinde, øre-, nese-, halsleger samt en
rekke døve.

Formannen, J. E. Knutsen, ønsket først
velkommen til møtet, og han ga så ordet til
Breiteig, som orienterte om planene for ut
bygging av skolene for døve og tunghørte,
hvordan situasjonen er i dag, og hvordan en
regner med at utviklingen vil gå. Det var
sikkert interessant å høre foredraget for de
mange frammøtte, og vi var også meget for
nøyd. Etter foredraget svarte Breiteig på
spørsmål, men vi måtte dessverre slutte
tidlig, da mange av deltakerne var sterkt
interessert i programmet «Apen post»,
som skulle sendes i Fjernsynet og som gjaldt
spesialskolene. Breiteig takket for det gode
frammøtet.

Etter møtet dro en del av oss sammen
med Breiteig hjem til Rigmor Iversen, hvor
vi hadde et hyggelig Samvær. Vi er meget
takknem Iig for besøket av forbu ndssekre

tæren.
An. Ka.

UTFLUKT TIL HOGGANSVIK
Haugesunds døve var med på en fin tur

til Hoggansvik på Kristi Himmelfartsdag.
Først tok vi bussen til Skjold kirke, hvor
døveprest Hammer holdt gudstjeneste.
Mange ungdommer fra bygden kom til kir
ken, og det overrasket oss.

Etter gudstjenesten dro vi videre til
Hoggansvik via Vikedal og Sandeid (ca. 3
mil fra Skjold). Der fikk vi middag, kaffe og
kaker. Hammer holdt en tale og takket
kvinneforeningen for turen som de span
derte på oss. Kvinneforeningen spanderer
en slik tur på døve og blinde hvert år.

Hoggansvik gard er vakker og ligger ved
sjøen, og den driver også pensjonat. Vi så
på dyrene i fjøset og på den pene hagen.

Musikk, dans, leik og spørre
konkurranse. - Mat, pølser,
mineralvann og øl fås kjøpt.
BÅL!

Alle hjertelig velkommen!
Entre kr. 2.50.

Arr.: Feriehjemmets styre.

Det var en meget hyggelig tur. - Og vi fikk
oss også en riktig overraskelse - Hammer
hadde skiftet ut sin trofaste folkevogn med
en ny Taunus 12 M.

An. Ka.

Den rike: En fattig mann med
penger.

Herbert V. Prochnow.

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

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

Har du ikke betalt for 1967, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen



Nor,ges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Karl Gunnar Bjørnsen, Nansensvei 14 F, Hønefoss.

Fri-idrettsserien 1967
1. BERGEN
1. Kjell Fiskergård h. ult. 1.46 554
2. Kjell Olav Olsen, I. ult. 2.89. . . . .. 531
3. Kjell Fiskergård I. ult. 2.87 519
4. Alfinn Nordøy I. ult. 2.85 : 506
5. Asle Karlsen h. ult. 1.40 480
6. Asle Karlsen 100 m 12.7 444
7. Hans Erik Tofte h. ult. 1.37 442
8. Torstein Bernås I. ult. 2.71 -420
9. Edvard Larsen I. ult. 2.69 408

10. Pål Kjellid I. ult. 2.68 402
11. Hans Erik Tofte I. ult. 2.68 402
12. Bjarne Tømmerbakke I. ult. 2.66 .. 389
13. Svein Tømmerbakke h. ult. 1.31 366
14. Toralf Ringsø h. ult. 1.31 366
15. Toralf Ringsø I. ult. 2.59 345
16. Asbjørn B. Hansen I. ult. 2.59 345
17. Svein I. Hansen h. u/t.1.28 327
18. Bjarne Tømmerbakke h. ult. 1.28.. 327
19. Kurt aksnes I. ult. 2.53 , 307
20. Kjell Olav Olsen h. ult. 1.25 288

8.168

2. OSLO
1. Per Chr. Larsen I. ult. 3.02 609
2. R. Pedersen I. ult. 2.93 555
3. Tore Christiansen I. ult. 2.92 549
4. Gunnar Kvitvær h. ult. 1.40 480
5. Per Chr. Larsen h. ult:. 1.40 480
6. Gunnar Kvitvær I. ult. 2.80 476
7. Arne Stenbergh. u/t.1.35 .. , 417
8. Tore Christiansen h. u/t.1.34 404
9. Jan Thomassen I. ult. 2.66 389

10. Vidar Gran I.u/t. 2.63 ; 370
11. Roar Pedersen h. ult. 1.31 366
12. Jan Thomassen h.u/t. 1.31 366
13. B. Gundersen I. ult. 2.53 307
14. B. Myrvold I. ult. 2.49 282
15. Kjell Nysted I. ult. 2.46 263
16. B. Gundersen h. ult. 1.20 222
17. Reidar Brenden h. ult. 1.20 222
18. Egil Haugen I. ult. 2.37 205
19. R. Smenes I. ult. 2.34 186
20. G. Søvik I. ult. 2.31 166

7.313

Nytt fra N.D.1.
NORDISK MESTERSKAP 1967

De nordiske mesterskap i fri
idrett, skyting og svømming, som
avholdes hvert 4. år, blir i år av
holdt i Oslo 25.-27. august med Nor
ges Døve-Idrettsforbund som ar
rangør.

Fri-idrett
Fri-idrettsøvelsene søkes lagt til

Frogner stadion lørdag 26. august og
eventuelt søndag 27. august, hvis
nødvendig. Hvert land kan her delta
med høyst 3 deltakere i hver øvelse
og 1 stafettlag.

Man konkurrerer i følgende øvel
ser: 100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m,
110 m hekk, høyde, lengde, tresteg,
stav, kule, diskos, spyd og 1000 m
stafett (100+200+300+400).

Da Norge ved dette mesterskap
har hjemmebane, så vil det være
meget ønskelig at vi kan stille fullt
lag i hver øvelse.

Skyting
Skytingene vil foregå lørdag 26.

august og søkes lagt til østre Skyt
terlags bane ved Arvoll, hvis denne
bane er ledig.

Programmet her er følgende: 60
iSkudd i 3 stillinger over 300 m mot
internasjonal skive. Man kan be
nytte både frigevær og armegevær.
(Dette er ikke bra. Det kan sammen
liknes med f. eks. om man slår fri
og ryggsvømming sammen til en
øvelse og med tid som avgjørende).
Hvert land kan høyst delta med 5
skyttere.

Svømming
Svømmingene søkes lagt til Frog

nerbadet og vil bli holdt lørdag 26.
august.

Her har man følgende øvelser:
Herrer: 100 m fri, 200 m bryst, 100 m
rygg, 100 m butterfly og 4xlOO m
medley.

Damer: 100 m fri, 200 m bryst,
100 m rygg, og 4xl00 m fri. Hvert
land kan delta med 2 deltakere i hver
ø.velse.

Mottakelse
Fredag aften, 25. august, gir Nor

ges Døve-Idrettsforbund en mot
takelse for deltakere og ledere samt
endel andre i Ingeniørenes hus.

A vslutningsjest (bankett)
Denne vil bli holdt lørdag aften,

26. august, i Handelstandens lokale
på Carl Johans gate.

Nærmere kunngjøring om mot
takelsen og festen kommer senere.

Anders Haukedalen.

«Nordisk Cup» i tennis
Under de nordiske mesterskap i

fri-idrett, skyting og svømming vil
også konkurransene om «Nordisk
Cup» i tennis foregå, under forut
setningav at det melder seg tre land.
Blant de nordiske land er det bare
Danmark som dyrker denne sport.

Missekonkurranse
Under DM i Drammen, 4.-6. au

gust, vil det bli forsøkt med å få
i stand en «Misse-konkurranse». Vi
er nok klar over at det omkring i
vårt vidstrakte land finnes mange
vakre døve piker. Men hvor mange
av disse vil kunne komme til
Drammen? Hadde det vært et lands
møte eller en døvekongress, så skulle
det nok lettere ha latt seg ordne.
Men vi får håpe at alle døve vil
hjelpe oss med å finne noen søte
piker. Vinnersken vil få titelen:
«Frøken Norge».

Og denne «Frøken Norge» vil så bli
Norges representant under en Nor
disk misselwnkurranse som evt. vil
bli holdt ved avslutningsfesten for
de Nordiske idrettsmesterskaper 26.
august.

BERGEN

Klubbmesterskap innendørs 1967
er avviklet. Favorittene Asle Karl
sen og Alfinn Nordøy vant henholds
vis i høyde og lengde, ellers bra resul
tater for de unge guttene.
Høyde ult.

1. Asle Karlsen 1.40
2. Bjarne Tømmerbakke 1.25
3. Svein Tømmerbakke 1.25
4. Svein Hansen 1.20
5. Pål Kjellid 1.20
6. Torstein Bernås 1.15

Lengde ult.
1. Alfinn Nordøy 2.81
2. Pål Kjellid 2.65
3. Bjarne Tømmerbakke 2.64
4. Torstein Bernås 2.62
5. Asbjørn B. Hansen 2.60
5. Asle Karlsen ......•..... 2.60
7. Edvard Larsen .....•.... 2.60
8. Torfinn Trondsen 2.46
9. Svein Hansen 2.44

10. Svein Tømmerbakke 2.34
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Alesund
Den 23. april arrangerte Alesund

I.L. nasjonalt terrengløp i parken i
byen, og Kjell Olav Olsen deltok og
ble nr. 4 i klasse B, tiden var 11.27
på 3000 m, bestemann brukte 10.21.
Det var mange deltakere, og Kjell
O. Olsen gjorde det godt i løpet.

Bergen
Drott avholdt treningsstevne på

Skansernyren tirsdag 25. april. Det
var ufyselig kaldt og dårlige bane
forhold. Asle Karlsen startet på 100
m, og ble klokket inn på 12.7.

N. Bjørø.

SKOLEIDRETTEN 1966
Døves Idrettsklubb arrangerte sko

lemesterskap i fri-idrett, 10. og 11.
september. 13 skolegutter deltok,
hvorav 5 er medlemmer av Døves
Idrettsklubb. Det var et yfyselig
kaldt vær og tung bane. Interessen
for idrett blant skoleguttene er god,
og mange av dem kan bli habile
idrettsmenn når de får vilje til å
konkurrere med andre. Pål Kjellid
vant sterkt på 100 m, 800 m og
lengde, ellers var alle svært
jevne. Flott gjort, skolegutter! Tor
stein Bernås ble overraskende nr. 2
i kule .og Svein Ivar Hansen ble
skolemester i høyde.
100m

Pål vant .overlegent med den gode
tiden 12,3. Jan Arild klarte denne
gang 12.7. Han kan bli en god sprin
ter dersom han vil trene fornuftig og
regelmessig. Ingar startet senest og
endte på 5. plass.

l. Pål Kjellid 12.3
2. Jan Arild Johannesen 12.7
3. Svein Ivar Hansen 13.0
4. Edvard Larsen 13.1

Kule
Så kom kulestøt. Skiensgutten

(jeg) tok l. plass i kule. "Laginstruk
tør Nils Bjørø sier at Arne Nesse
og Torstein har gode anlegg som
kastere. Man regner med at de kan
bli blant Norges beste døve kule
støtere, dersom de vil følge riktig
instruksjon.

1. Torstein Bernås 9.26
2. Arne Nesse 7.45
3. Asbjørn Bech-Hansen 7.28
4. Jan Arild Johamiesen. . . . 6.79

800m
Pål vant på 2.14.9 på 800 m. Han

løp jevnt. Edvard kom på 2. plass.
Det var hans første løp på 800 m.

1. Pål Kjellid 2.14.9
2. Edvard Larsen 2.19.0
3. Knut Reidar Nilsen 2.26.6
4. Svein Ivar Hansen .: .. 2.33.1
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Høyde
En av de beste juniorhoppere i

høyde er Svein Ivar Hansen. Han
vant på 1.60. Han uttalte at han
kunne hoppe høyere enn 1.60. Det
ble et spennende oppgjør mellom
Pål, Asbjørn og meg på 1.55, hvor
Pål kom på 2. plass. 4-dobbel seier
til Holmestrandskole-elevene i høyde
meI'.S el". tegnermann fra Mo i Rana,
Georg Bjerkli, og Jan Arild klarte
1.30.

1. Svein Ivar Hensen . . . . . . l. 60
2. Pål Kjellid 1.55
3. Torstein Bernås 1.55
4. Asbjørn Bech-Hansen 1.55

Lengde
Pål vant en flott seier i lengde

med 5.27. Deretter kom Asbjørn på
2. plass med 4.85 i siste hopp. Andre
gutter fulgte med god innsats. Det
ble et spennende oppgjør om 6. plass
mellom Georg, Arne og Karl Olav.

l. Pål Kjellid 5.27
2. Asbjørn Bech-Hansen 4.85
3. Torstein Bernås. . . . . . . . . 4.79
4. Edvard Larsen 4.68

Diskos
J eg klarte å ta l. plass med 21.79

i siste kast. Nesse ble nr. 2 med 21.06.
l. Torstein Bernås. . . . . . . . 21.79
2. Arne Nesse 21.06
3. Pål Kjellid 18.50
4. Asbjørn Bech-Hansen 17.49

400m
Pål og Edvard åpnet godt og

hadde ledelsen fra start til mål. Pål
ble dømt først i mål. Begge fikk
samme tid, 57.7. Tida var lovende.
Edvard kan bli bedre neste år, der
som han setter i gang med en for
nuftig trening. Det var hans første
400 m løp, og tida 57.7 var meget
lovende. De andre guttene løp jevnt.
Svein Ivar kom fint på 3. plass.

l. Pål Kjellid 57.7
2. Edvard Larsen 57.7
3. Svein Ivar Hansen 63.2
4. Knut Reidar Nilsen 63.3
5. Arne Nesse 63.4

Spyd
Jeg tok l. plass i spyd med 31.41

i første kast.
l. Torstein Bernås 31.41
2. Pål Kjellid 24.65

200m .
Bare en av skoleguttene var med.
1. Pål Kjellid 25.2

Takk for samværet og for god inn
sats i skoleidretten. På gjensyn til
neste år, til sesongen 1967.

Idrettsleder, Torstein Bernås.

SKOLEMESTERSKAPET
I FOTBALL 1966!67

Vi har hatt god fotballtrening
noen fredager mens vi hadde lunsj.
Vi hadde ikke kamp hver eneste fre
dag, noen ganger var det vann på .
banen. Vi har spilt to kamper. Jern!
metall I, Jern/metall Il og Snek~

kerne spilte mot hverandre, og Jern!
metall Il har vunnet to kamper. Vi
i Jern/metall Il er nye elever som
gikk på Alm i fjor. Vi er nå skole
mestre i fotball på yrkesskolen for
døve. Det er morsomt å spille fot
ball.

Resultater:
l. Jern/metall Il 2 2-0-0 9-0 4 p.
2. Snekkerne .. 20-1-1 7-10 1 p.
3. Jern/metall I 20-1-1 5-9 1 p.
Når vi er ferdige på yrkesskolen,

vil jeg håpe at noen av skoleguttene
blir medlemmer av klubblag der de
er bosatt. Helst bør de bli medlem
mer av døves fotballklubber i Trond
heim eller Oslo, hvis de bor i nær
heten av disse steder. Jeg er sikker
på at dere får god fornøyelse, hvis
dere kommer på den rette plass på
lagene. Jeg er medlem av et hørende
fotball-lag hjemme.

Idrettsleder, Torstein Bernås.

TRENINGSKAMP MELLOM
BERGEN OG ALM

Vi hadde en treningskamp mellom
Alm-guttene og guttene som gikk i
Bergen den gang da vi var på Alm
skole. Vi skulle ha spilt denne kam
pen tidligere, i pinsen, men den ble
avlyst på grunn av at det var for
lang vei hit. På hvert lag var det
7 spillere. Vi spilte bedre i 2. om
gang enn i første. Ved pause var stil
lingen l-l. Så kom guttene fra Ber
gen i flott tempo og tok ledelsen
2-1 og senere 3-1. Alm-guttene had
de mange gode sjanser i 2. omgang.
Men Arnulf Richardsen som sto i
mål for Bergen, kunne sies å være
banens beste, med mange gode red
ninger. De tre målene kom ved Karl
Olav med ett mål og Georg med to
mål. Georg og backen Jan Arild
spilte glimrende i begge omgangene.
Vi fra Alm savnet mest backen, Pål
Kjellid. Han er for tiden på Døves
Trykkeri, og han er opptatt der. Vi
hadde et særlig svakt backspill. Jeg
håper vi får et bedre lag til neste år.

Idrettsleder, Torstein Bernås.

pA MARSJ-KONKURRANSE
5 kjekke skolegutter var med i

marsjkonkurranse fra Minde til Dø
vehytta (Totland), 16. oktober. Vi
reiste med bussen til Minde og der
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20. april. K.M. i terrengløp i Pa
radisbukta på Bygdøy, arr. av Oslo
Politis Idrettslag. Reidar Brenden
startet på 8 km. Løypa måtte løpes
4 ganger rundt. Reidar var i fin
form under løpet, og holdt følge med
teten nesten hele tiden, og en stund

o SLO

1. Asbjørn B. Hansen 2.76
2. Edvard Larsen 2.63
3. Torstein Bernås 2.62
4. Odd Paulsen 2.54
5. Inge Albrigtsen 2.46
6. Jan A. Johannessen 2.38

*

Terrengløp
16. april ble det arrangert terreng

løp på Ekeberg av Vestar og O.S.I.
Løypa var ca. 1.5 km lang, god, flat
løype, og tilskuerne kunne· følge
med hele tiden. For Oslo-Døve star
tet Tore Christiansen og Ole J. Sig
vartsen, men dessverre fikk de ikke
oppgitt plasseringene, men de vil
anbefale dette stevnetforandre døve,
som kanskje vil delta. Det var et
morsomt løp. (Mangler plasseringene
fordi de kom sist? - Red.s bemerkn.)

TRENINGSSTEVNE
Det har vært holdt treningsstevne

i lengde u/t., og Asbjørn Hansen
vant med 2.76 m, et bra resultat.

4. Arnulf Richardsen
5. Edmunn Demdal
5. Georg Bjerkli
5. Svein Ivar Hansen

Bordtennis:
1. og skolemester

Svein Ivar Hansen 6 p.
2. Knut Ove Westby 4 »
3. Odd Paulsen 2 »
4. Per Arne Falch-Paulsen .. O »
5. Asbjørn Bech-Hansen .... O »

«ULRIKEN OVER»
Jeg skal fortelle litt om «Ulriken

Over», hvor jeg deltok.
Søndag 16. oktober gikk jeg sam

men med noen andre av guttene her
fra døveskolen til Montana, hvor
løpet startet. Det var tusenvis av
folk der, som også skulle være med
på løpet. Vi betalte 5 kroner hver.
Det var overskyet og oppholdsvær.
J eg har aldri før gått på fjellene her
ved Bergen, så jeg var spent på hvor
dan det ville gå. Noen av guttene
jeg gikk sammen med, hadde gått
«Ulriken Over» før. Jeg synes det er
morsomt å gå i fjellet. Vi startet kl.
11.30. Noen av deltakerne hadde
også hunder med seg. Det var bratt
opp Ulriken, og jeg syntes det var
tungt å gå. Men da vi kom opp på
fjellet, ble det meget lettere å gå.
Innkomsten var på Skansemyren, og
fra start til innkomst tror jeg det er
to mil. De fjellene vi gikk over, var
Ulriken, Blåmannen og Fløifjellet.
Fra fjellene kunne vi se langt ut
over Bergen, og jeg syntes det var
meget pent å gå der. Jeg gikk sam
men med Knut Reidar og Viktor.
Av og tilløp vi, og av og til gikk vi.
Da vi kom til mål på Skansemyren,
var det mange tilskuere der. De
ville se Gjermund Eggen, som også
deltok i «Ulriken Over». Jeg fikk
også se ham. Det var mye politi
til å passe på, men de klarte ikke å
holde kontroll over situasjonen. Alle
folkene løp mot Gjermund og klap
pet ham på ryggen. Han er en kjekk
kar, og jeg likte ham meget godt.
Knut Reidar og jeg kom først til
mål av oss fra døveskolen, og vi bruk
te 2 timer og 40 minutter. Vi fikk
alle sammen et merke som minne om
løpet. Noen av oss hadde på oss
gummistøvler, men det var også de
som hadde på seg gummisko, men
de ble våte på bena, for det var
meget vann på fjellet. Ved innkoms
ten fikk vi buljong, og jeg syntes den
var god å drikke. Til neste år skal
jeg også delta i «Ulriken Over», for
jeg syntes det var en hyggelig tur
jeg hadde over fjellet.

Edvard Larsen.

SPILLEKONKURRANSER
Det har vært arrangert skolemes

terskap i couronne, biljard og bord
tennis. Resultatlistene ser slik ut:
Biljard: 1. og skolemester

Karl Olav Kristensen
2. Jan Arild Johannesen
3. AsbjørnBech-Hansen
4. Knut Ove Westby
5. Torstein Bernås

Couronne: 1. og skolemester
Ole Kvitfjell

2. Knut Reidar Nilsen
3. Ja!). Arild Johannesen

møtte vi de voksne døve. Været var
bra. Vi gikk bak en bensinstasjon
og byttet på oss drakter. Så startet
vi, og gikk ca. 15 km. Torstein, Svein
Ivar og jeg ledet, av skoleguttene,
foran Arne, og til sist kom Tom.
Torstein var først i mål av oss, så
kom jeg. Svein Ivar fikk 3. plass.
Alle som var med fikk buljong da de
kom til mål.

Tidene for skoleguttene ble:
Torstein Bernås 1.31.51
Georg L. Bjerkli 1.31.53
Svein Ivar Hansen 1.31.56
Arne Nesse 1.39.17
Tom Kristiansen 1.40.37
Det var få deltakere, men det var

moro å være med.
Varaidrettsleder, Georg L. Bjerkli.
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ledet han. Han var litt uheldig ved
innspurten, da han trodde han hadde
en runde igjen. Han oppdaget det
forsent, men løp seg opp til en 5.
plass på spurten.En 3.-4. plass hadde
nok vært det rimeligste. Ingen «store»
løpere deltok i stevnet. Tiden ble
26.01.0, mot vinneren som fikk
25.28.8.

KLUBBMESTERSKAP I TER
RENGLØP

Reidar Brenden klubbmester

5. mai ble det arrangert klubb
mesterskap i terrengløp. Løypen var
nesten lik fjorårets løype, eller litt
kortere, noe alle likte. Det morsomste
var at Bjørn Myran og Arne Karlsen,
som var på Oslo-besøk, deltok uten
for konkurranse, og de plasserte seg
som nr. 2 og 4. Da det var påmeldt
16. løpere, måtte de deles i to puljer,
men arrangementet gikk greit unna,
med Kjell Larsen og Trygve Bjerck
som dommere.

I følge resultatene, skilte det bare
3 sekunder mellom Myran og Bren
den, men dette ville nok vært an
nerledes hvis de hadde startet sam
men. Det har litt å si. B. Myrvold
var igjen heldig og berget bronse,
som i fjor. Han spurtet forbi Chris
stiansen nøyaktig en meter fra mål.
Christiansen trodde han hadde alt
under kontroll og tok det med ro,
en god lærepenge for ham.

Det var en hyggelig aften for de
16 løperne, og det var en finfin
stemning i det flotte været. Løypa
var ca. 2.4 km lang.
Gruppe 1

1. Reidar Brenden 6.24
2. H. Angeltvedt 6.57
3. B. Myrvold 7.08
4. T. Christiansen 7.09
5. F. Gjøen 7.22
6. O. Sigvartsen 7.30
7. K. Nysted 7.47
8. Per Chr. Larsen 8.03

Gruppe 2
1. B. Myran 6.27
2. A. Karlsen 7.06
3. V. Gran 7.45
4. E. Johansen 7.48
5. R. Smenes 7.53
6. O. Landehagen 7.56
7. E. Haugen 9.25
8. E. Eriksen 9.25

IOslo Døves Skytterlag

Premieskyting
4. mai på Oslo østre.
Årets første skytestevne, etter litt

«plunder» med å få skivene på plass,
få unna vann etter vårflom osv., så
kom stevnet i gang. Hele 9 deltok,
hvorav 2 fra Trondheim, utenfor
konkurranse. Skytingen gjaldt Sigv.
Volds minnepokal.

Resultater:
100 m:
5 skudd ligg., 5 skudd stående og 5
skudd knestående:

2. og 3. klasse
1. Anders Haukedalen 134 p.

1. klasse
1. Kjell S. Nysted 123 p.
2. Tore Christiansen 117 »
3. Einar Walbækken 113 »
4. Reidar Brenden 110 »
5. Arne Karlsen 103 »
6. Rolf Walla . . . . . . . . . .. 99»
7. Nils Vikene. . . . . . . . . .. 95»
8. Bjørn Myran " 58»

3. skudd stå., 3 kne., og 4 ligg.
(Grunnlaget)

Klasse 2 og 3
1. Anders Haukedalen .... 91 p.

Klasse 1
1. Kjell S. Nysted 89 p.
2. Rolf Walla " 78 »
3. Einar Walbækken 76 »
4. Tore Christiansen. . . . . . . 74 »
5. Reidar Brenden 71 »
6. Arne Karlsen . . . . . . . . . . 65 »
7. Nils Vikene 63 »
8. Bjørn Myran 61 »

25 skudd sammenlagt
1. Anders Haukedalen 225 p.
2. Kjell S. Nysted 212 »
3. Tore Christiansen. . . . .. 191 »
4. Einar Walbækken 189 »
5. Reidar Brenden 181 »
6. Rolf Walla 177 »
7. Arne Karlsen 168 »
8. Nils Vikene 158 »
9. Bjørn Myran 119 »

1. aksje i Sigvart Volds minne
pokal får Kjell Snorre Nysted med
212 + 20 p. respit = 232 p.

Karlsen og Myran startet utenfor
konkurranse.

A.s Hans Løken & Co.
MOSS

Samvirkelagets Kafe
STEINKJER

Kolonial - Frukt - Fetevarer en gros

Gunnar Hippe

BLI KKE NSLAG ERVERKSTED

Moelv - Telefon 47157

Chr. Setsaas A.s

TRONDHEIM

Telefon *20025
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Kafe- og middagsrestaurant
med selvservering

Kåre Renø
Skjervøy

EKSPORT OF ALL SORTS FRESH-FJSH
Spesialitet: Laks, Reker, Kveite, Flyndre
Telegramadr. «Renø» - Telefon 19 - Priv. 16

Hamar Bryggeri

Tlf. 21 112 - HAMAR

Øl og mineralvann



H. KLEIN
O. Trygv.gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

MUNKEDAMSVN. 59 - TLF. 41 28 22 - OSLO 1

P. E. Berger
Kontor: Storti ngsgt. 30
Tlf. 415432-411359 - OSLO

EN GROS-SALG
Fiskehallen - Telefon 426634

Torvald Klaveness
Ski psrederi

Postboks 2447 S

OSLO

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

«SYMBOlET PÅ KVALITET»

Utenbordsmotorer i toppklasse'
31'2-6-9,2-20-35-45-55-75 og 105IHK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 • OSLO 1 • Tlf. 420980

Tangen Metalstøperi
Utfører:
STØPEGODS I BRONSE
RØDGODS OG MESSING
Oslokontor: Kr.Augustsgt. 7b- OSLO

Trondenes Sparebank
HARSTAD

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam·Engebretsen
Dronningensgate 28 - OS LO 1
Telefon 410220
Dekker all skadeforsikring
Agent (or:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Os Meieri
OS IØSTERDAL

Produksjon av kløvermerket smør,
ekte og blandet geitost

Stortorvet 5
OSLO



BERGEN
Byens store forretning

Til S0R- og OSTERFJORD-OSTER0Y
med båt eller bil

Indre Nordhordland Dampbåt/ag
Strandgaten 6 - Telefon 13686
BERGEN

CHRISTIE & OPSAHL AfS

Sivilingeniører

Entreprenørforretninger

M O L D E

Humøret på topp i arbeid,
lek og sport. Feiende frisk
ungdom setter pris på
perlende frisk
CITRONBRUS fra HANSA

TØRSTEDRIKK I SÆRKLASSE

Brødrene Anda
Skipsopphugging

STAVANGER

ALT I
HERREKLÆR

FRA
0ressIJjornet

Strandgaten 53
Bergen

Osv. Sivertsen
AUT. RØRLEGGERFIRMA

VAULEN - STAVANGER
Telefon 45735

T. Vatnemo & Sønner
BYGGEFIRMA

EGERSUND
Telefon 91 289

Afs H. Koppernæs & Sønner
ALESUND

Telefon 1130

A.s Kristiansunds mek. Verksted
og Båtbyggeri

Telegr.adr.: Båtbyggeriet

KRISTIANSUND N.

Døves Trykkeri A.s, Bergen


