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Doveforeningenes feriehjem har vært populære samlingssteder i
sommer. Dette bildet er fra «Salhøy» pi Oksøya, hvor en. trass
i utvidelser, mltte la en del besøkende bo i telt.
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Oppsving i kultur-arbeidet
blant unge døve

I dette nummer av «Tegn og Tale» bringer vi innbydelse til Unge doves
kulturdager, som vil bli avviklet i Oslo i dagene 30. september og 1. ok
tober. Det rikholdige program som her er satt oPP. må karakteriseres
som noe av det gledeligste som vi har kunnet presentere på lang tid her
i bladet, fordi det vitner om at vårt ungdomsarbeid er for full fart bort
fra prate-stadiet og inn i et nytt spor hvor kulturell aktivitet og engasje
ment vil dominere.

Vi har riktignok allerede i noen år kunnet glede oss over enkelte gode
prestasjoner fra ungdomsklubbenes side. Det har vært tilstrekkelig til at
vi har kunnet slå fast at det er både tiltakslyst og talent blant ung
dommen. Men erfarne instruktører er nødvendig for at en skal kunne yte
topp-prestasjoner. Dertil er det nødvendig med egnete lokaler, og ofte
vil det også være behov for tolk-service. Dermed blir det spørsmål om
penger, og når det også er ønskelig å kunne gi tilskudd til deltakelse i
ungdomsleirer, -konferanser og -kulturdager, er det klart at økonomien
spiller en betydelig rolle når det gjelder å legge grunnlaget for et bloms
trende ungdomsarbeid. Og meget strander i dag nettopp på de økono
miske problemer. som i betydelig grad hemmer virksomheten og får
mang en leder til å gå trett.

Det hevdes ofte at ungdommen ikke har godt av å få for meget gratis.
Dette brukes gjerne som et argument. Motgang og problemer virker mod
nende. - Dette er sikkert riktig. Men vi kan trygt anta at de unge døve
har problemer nok å kjempe med. Sterk horselsvekkelse er i seg selvet
stort nok problem. Vi finner det urimelig at de som går inn for å akti
visere ungdommen i sunn og utviklende fritidsbeskjeftigelse skal bli
stoppet av økonomiske problemer. Vi finner det selvsagt at de store
bykommuner gir bevilgninger som monner, for her gjelder det ungdom
med et særegent handikap - et handikap som hindrer dem i å nyte
godt av de alminnelige kommunale ungdomstiltak - og som til og med
hindrer dem i å kunne delta i kampen om de kommunale bevilgninger!
Men i dag er det dessverre fremdeles slik at det er forbundet med
store personlige utgifter å være aktive ledere i døvearbeidet. Derfor går
det også langsomt, og det bør ingen forundre seg over.

Vi ser i dag med glede fram til de unge døves kulturdager, og vi går ut
fra at det blir øvd iherdig i de re5pektive ungdomsklubbene, med det
mål for øyet at det skal ytes prestasjoner som vil tilfredsstille et kresent
publikum - og ikke minst de enkelte aktørene. Men samtidig er vi også
svært spent: Vil det bli liUredsstillende deltakelse? - Det kan bare de
unge selv svare på. og vi håper at deres +Svar:> blir overbevisende - at
kulturdagene må bli en stor suksess. Og la oss så håpe at det ikke må gå
lenge før ungdomsklubbenes økonomiske grunnlag må bli sikret ved
kommunale bevilgninger. Vi kan ikke vente store resultater før så er
skjedd. Th. S.
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TEGNSPRAKET
et pluss for den sterkt hørsel~ og wlehemmete

og en rettighet!

Når en erfaren døvelærer uttaler
disse ord, må en spørre hva han
virkelig mener. Blant de døve er
det en meget vanlig oppfatning at
dovelærerne er imot tegnspråket og
dets anvendelse i døveundervisnin
gen. Det er et ugress, det hindrer
taJeulviklingen, OSV., skriver vår
svenske kollega, og fortsetter:

Dovelærer Rune Hagberg, 43 år,
fra Harnosand, er mannen bak ut
talelsen. Han holdt i host et be·
merkelsesverdig foredrag i ()rebra
under en dovelærerkonferanse. Fore
draget ble gjengitt i en rekke
svenske og utenlandske aviser.

Vi kontaktet ham derfor for å få
en nærmere utredning om hans syns
punkter. Hagberg tjenestegjør som
døvelærer ved Kristina-skolen l

Hårnosand og er også kjent blant
svenske døve som foredragsholder.
Hans dyktighet i tegnspråket har
vært ham en god hjelp og gitt ham
umiddelbar kontakt med alle døve
han har møtt.

Vi begynner med å spørre:

- Vet De hvorfor så mange døve·
lærere er imot tegnspråkets anven
delse i døveskolen?

- Årsaken er at hvis det utvikles
tegn blant døve barn, så vil det del
vis hindre dem j å tilegne seg tale
språk og avlesingsdyktighet. Derfor
anser en det for viktig å motarbeide
utviklingen av et tegnspråk. Best
ville det være, mener noen, om det
kunne skapes et helt tegnfritt miljø.
Og naturligvis er det mulig å skape
en skole der intet tegnspråk får
vokse fram, der eleven helt blir hen
vist til og innstilt på å tale og avlese.
- Men jeg for min del kan ikke la
være å 5yne5 at den inmtillingen er å
lukke øynene for den to/ale proble
matikken omkring de døve, spesielt
da når det gjelder de meget sterkt
hørselskadde. Det er å forenkle, å
operer ~ bort visse komplikasjoner
som h"rer inn under døvhetem pro
blem, å la en språkteoretisk læreset
ning om tegnspråkets farlighet gjelde

for en helhet med forhold som beve
ger seg over en mengde plan.

Før en eksempelvis bestemmer seg
for å akseptere et slikt tegnfritt
miljø for den hørselskadde, burde en
etter min mening stanse opp et øye·
blikk og tenke seg litt om.

Sikkert nok virker vel en slik
skole fremmende for innstillingen til
tale- og talespråk, og sikkert gir av
lesingen kunnskaper og opplysning,
men på en treg og livløs måte. En
unngår ikke følelsen aven viss steril
stivhet og noe tvangsmessig. Jeg
skal presisere hva jeg mener. En kan
1. eks. tale med døvblevne (de som
altså er blitt døve etter at de har
tilegnet seg språket) med usedvanlig
avlesingsevne, og med et så rikt
språk at en kan anvende et hvilket
som helst utvalg av ord. Trass i slike
ekstraordinært gunstige forutsetnin
ger merker en - hvis en f. eks. skal
framstille et rikt og spennende stoff
- at 1100 savnes. Avlesingen er ikke
en total erstatning for det talte. En
blir klar over at det er et fattigslig
surrogat. Hvordan en enn bærer seg
at, blir det en kommunikasjon med
mangel på nyanser, liv og bevegelig
het. En følelsesmessig meget viktig
komponent savnes. Det talte språks
natur og funksjon - f. eks. de funk
sjoner av språket som beror på det
personlige temperament, den følel
sesfylte uttrykksmåte etc., kommer
ikke fram i sin helhet i avlesings
bildene. Derfor mener jeg at det kan
være bra å fundere litt over disse
problemene.

Både det talte og det avleste spra
ket er altså bleke og stemningsfat
tige surrogater, hvor viktige elemen
ter i språket ikke kommer med og
altså ikke kan oppleves av den h0r
selskadde: En stor del av språkets
liv og puls. Et ord som oppfattes
med intet annet enn avlesing mister
noe av sin suggestivitet. Overtoner,
tonefall og klangfarger siles vekk.
Når det gjelder en sterkt talehandi·
kapt og hørselskadd - og jeg vil
understreke at det hele tiden er

deres situasjon jeg tenker på her 
bruker han en mengde ord, og visst
betegner ordene forestillingen, men
han opplever ikke ordene, kjenner
dem ikke som (kjøtt og blod:.. Or
dene føles substansløse. Den umåte
lig viktige såkalte selvpersepsjonen
er forkrøplet. Å ikke å bry seg med
dette faktum - det går ikke! Det
skaper et problem. Jeg undres på
om en ikke risikerer å ta fra den
hørselskadde noe vesentlig - hvis en
motarbeider tegnspråk. Det er jo så
uhørt viktig hoorledes noe sies: De
skiftninger og rytmene i språket som
er vanskelige å gripe. Det el' en liv
givende opplevelseskvalitet som går
tapt både i avlesing og i tale med
forkrøplet selvpersepsjon.

Begynner en å se den sterkt hørsel
skaddes situasjon ut fra et videre
perspektiv enn fra en isolert tale
undervisning - ut fra noe som kan
skje kunne kalles et personlig hel·
hetsliv - blir problemstillingen en
helt annen. Da blir det ikke så enkelt
som bare å si - ofte med en viss
forakt - at tegnspråket er taJeunder
visningens fiende. Jeg tror at en gjor
seg det altfor lettvint om en bare
kutter ut tegnspråket fra den sterkt
hørselskaddes verden. Den totale si
tuasjon loses ikke med en doktrinær
motarbeideise av et tegnspråk. Vi
kommer aldri til å kunne sette tegn
språket utenfor når vi skal diskutere
løsninger av de sterkt horselskaddes
og talehandikaptes sosiale problem,
som 1. eks. omfatter slike spørsmål
som deres innbyrdes kontakt, sam·
arbeid og fellesskap. Men en del me
ner jo, som dere vet, at det er unød
vendig. Jeg for min part anser dette
å være grovt inhumant.

Di5kU!~jonenmå ikke bare bevege
seg på et ytterst begrenset språktek.
nisk plan. Vi må unngå språkteore
tiske læresetninger. Det finnes andre
måter - mykere, åpnere og mere tole
rante - tilegnelsen av tale og av
lesing behøver ikke å utelukke et
tegnspråk. Av den grunn behøver en
ikke mene at taleundervisning ikke



Navn:

Adresse:

Send meg pr. postoppkrav barnevakten «Tryg~.

Synlig lyd

framstilling av et bestemt stoff, som
hjelpemiddel også griper til tegn
språkets symboler, mimikk, panto
mime etc., og at dette innebærer en
berikelse.

F1'amfor alt tror jeg personlig på
håndalfabetet som en livgivende,
rytmeskapende og hurtighetsfrem
mende støtte. Elevens oppfatning
kan da skje kvikt, en slipper å. ni
stirre på munnen, og en har bedre
overblikk. øyet ser utover, ser i
umiddelbar sammenheng det som
han ved isolert avlesing møysom
melig og langsomt måtte regne seg
fram til. Tale og avlesing som led
sages av gester, tegn, mimikk og
pantomime muliggjøl personlig ut
trykksmåte, f. eks. en utallig mengde
av betydnings-skiftninger: Tonefall
av skyhet, frimodighet, glede, beven,
alvor, høytidelighet, kjærlighet, for
trøstning, ironi, trusel osv. - tonefall
som en hørende oppfatter gjennom
hørselen. Sikkert har ikke læreren da
utelukkende holdt på med å stoppe
tale og avlesing ned i «posenp, men
han har kanskje gitt noe annet, noe
livsviktig; nyanser som det er behov
for i menneskers liv!

reflekterer lyset [ra noen glødelamper
bakfra på en mattglasskive, og på
denne viser det seg da - alt etter
lydklang og lydstyrke - enkle, be
vegelige lysfigurer. Ved hjelp av
dette apparatet skal det døve barnet
oppdage sin stemme og få glede av
bevisst stemmebruk. Det dreier seg
altså om et hjelpemiddel under de
«første skritb i de døves språkopp
læring.

skulle barnet våkne så begynner den
elektroniske barnevakten «Tryg~ å
blinke. En uvurderlig hjelp for alle
døve eller tunghørte foreldre.

Full rcturrett innen 14 dager; De
får Deres penger tilbake.

Pris kr. 275.-. 1 års garanti. Klipp
ut bestillingsseddelen og send den til:

Ing. Kåre Gran, Stena 1JT. Bergen.

former eleven, kanskje legger grun
nen til harmoni og trivsel, gjør ver
den mindre lukket, og sprenger noen
grenser. Dessuten: Når jeg taler om
tegnspråk, gjelder det aldri et isolert
sådant. men alltid et språk som er
ledsaget av tale og avlesing.

- De mener altså at et tegnspråk
basert på rent grammatikalsk svensk
er til nytte i undervisningen?

- A avlese er anstrengende. Det
blir til at læreren kniper iIm på
språket, forenkler og forkorter. Og
det som burde være en rik og livlig
mangfoldighet, en kvikk bevegelse,
går tapt. Opplysning bare gjennom
isolert avlesing vil gjerne medføre at
det mulige opplevelsesområdet kon
sentreres eller innskrenkes. Her fin
nes det risiko for forsteining, kjed
somhet og mekanisering. Et helt iso
lert avlesingsbilde er neppe noen yp
perlig meddelelsesmåte. Den er uny
ansert, treg og ttu1gvint for mot
takeren. Fra avlesingsbildet utgår
ikke den uimotståelige suggesjon
som kan utgå fra tegnspråket.

Det er innlysende at jeg da i min

KLIPP UT

Et brev til unge fedre!

Nylig ble det av Stanford-univer
sitetets pressetjeneste (California)
meddelt at en ingeniørstudent hadde
oppfunnet et apparat som gjør talte
lyder synlige og som kan settes inn
som en verdifull hjelp under språk.
opplæringen av døve barn. Det gjel
der her et relativt enkelt instrument,
skriver bladet. - En taler i en mikro
fon, og talen blir gjengitt forsterket
i en høyttaler. Hoyttalermembranen

Gled Deres kone ved å gi henne
barnevakten «Tryg~! Ved lysglimt
gir den beskjed når barnet gråter.
Spar Deres kone og Dem selv for
unødig løping, slapp av foran TV,
eller snakk sammen i fred og ro,

- Tror De at de døve barna kan få
bedre kunnskaper i skolefagene hvis
undervisningen skjer med hjelp av
tegnspråk?

- Det er en komplisert spørsmåls
stilling. La oss anta at en læter gir
en undervisningstime ved hjelp av
tegnsprli.k, hvis et sådant nå har ut
viklet seg, og i en skol med tegn
språktradisjon. Naturligvis gir læ
reren da ikke bidrag til elevenes
framgang i talespråk og avlesing. Og
da kan det også anmerkes at læreren
ikke arbeider for å utviske grensene
mellom de døve og en talespråklig
verden, en grenseutjevning som na
turligvis er nødvendig for en norma
lisering, en personlighetsutvikling,
en hjelp til større «menneskelighet>
eller hvordan en nå skal uttrykke
det.

Men på den andre siden: Hva er
så denne personlighetsutvikling? Er
det bare å utvikle talespråk og av
lesingsevne? Selv om dette er den
fremste oppgaven, så er det vel opp
gaven også på allc måler å formidle
opplevelser som utvider elevens ver
den. En kan vel ikke anse sine elever
som en samling tomme poser som
skal fylles ovenfra med talespråk og
avlesing.

Og da tror jeg at en ved tegn
språkets hjelp kan gi et emne en
framstilling som er vital, rik og fyl
dig, med egenskaper som nettopp
kan bidra til personlighetens vekst
og modning. Selv om den skoletimen
det dreier seg om ikke skulle være
et stort skritt framover i talcspråklig
utvikling, er den en opplevelse som

skulle være en sentral oppgave.
Jeg tenker således ikke bare på at

et tegnspråk er det beste kommu
nikasjonsmiddel innenfor de hørsel
skaddes og talehandikaptes felles
skap. Det er også noe annet jeg har
villet få fram. Kanskje er det nettopp
i tegnspråket de kan kompensere
mangelen på betydningsfulle opp
levelseskvaliteter i et avlest språk og
i en språkproduksjon som de selv
ikke kan oppleve (unntatt i vibra
sjonene fra egen stemme) en såkalt
kinestetisk persepsjon av beskjedent
slag. Hvor normalisert den døve enn
blir gjennom å lære å tale og å av
lese, så finnes det meget som tyder
på at det gjenstår et behov for å
kjenne og oppleve andre fyldigere
symboler. Forbud mot eller bekjem
pelse av tegnspråket kan kanskje
rett ut sis å være et åndelig press.
Tegnspråket er ikke en uverdig for
urensing, men en hjelp for den sterkt
hørselskadde. En rettighet!
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Og osa levde de lykkelige alle •sme dager . ..
En liten. romantisk historie - helt etter oppskriften. Og selvfølgelig med happy
end. Slik som De ser av bildet.

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

DEODORANT COLOGNE

MED EKSKLUSIV FRANSK PARFYME

Yua . Sprøy . Stiek. . Roll·on· Body Po""der· Ene{orh.: Marwell Hauge A.a

YAXA 

gjør Dem
duggfrisk
og inntagende...



(Fra Tegn og Tale august 1942)

Frelsesarmeen har fastsatt årets
cEffata.søndag. til 13. september.
Frelsesarmeen har til hensikt på
denne dag å slA til lyd for de døves
interesser og gjøre silt arbeid blant
dem kjent ved forskjellige arrange
menter og foredrag.

Vestfold Døveforening har på
grunn av de vanskelige tider bare
hatt en sammenkomst siste år. Etter
årsmøtet har styret denne sammen·
setning: Formann Alf Larsen, nest·
formann Olivia Olsen, sekretær Ester
Pedersen. kasserer Anton Skilbred.
Vestfold Døveforenings hjelpefond
er opprettet.

meg også til latter, men til slutt
lærte jeg hvorledes jeg måtte tilpasse
meg og hvorledes jeg måtte forholde
meg i de hørendes verden._ Dr. Mars
ters liv beviser at også døve - under
riktig gunstige betingelser - kan
greie alt. Dr. Marsters var en av de
første døve amerikanere som benyt
tet seg av et fjernskriverapparat.
Han kan nå [ra sitt arbeidsværelse i
Pasadena komme i direkte kontakt
med sin venn i San Francisco, som er
leder av selskapet til gagn for de
døve. Alle spørsmål og svar sendes
- som i et telegram - på hurtigste
mate [ram og tilbake. dJette appa
ratet stiller vi døve de største for
håpninger tib, sier Marsters.

Do

Det fortelles at departementet i
1916 besluttet at det bare skulle
være 3 døveskoler i Norge, og skole
tiden skulle være 9 år! Det er dess.
verre ikke gått helt etter planen. for
fremdeles er del bare 8 års skole
gang, og heller ikke er de uegenl
lige døve skilt ut i egne klasser, slik
som planen av 1916 forutsatte, le
ser vi.

Redaktøren appellerer til leserne
å sende inn stoff til julenummeret.
Manuskript kan sendes som trykk
saker, og portoen er da 7 øre for inn
til 50 gram og 14 øre for 50--100
«am.

Hørselskadde mennesker
det tales om

peggy Sample heter en framra
gende bilmekaniker i Strathaven i
England. Allerede i 7-årsalderen var
det hennes største glede A. gå til et
bilverksted og _hjelpe» mekanikeren.
Da hun var 15 år. var hun hllJ'Ul beste
medarbeider. Det er nA ikke en enes
te reparasjon på en bil som Peggy
ikke kan uUøre selvstendig. Peggy
er døv. Hun hører absolutt ikke,
men hun ser alt som har sammenheng
med motorer. En bileier fra Glas
gow i Skotland hadde nylig på
gjennomreise bil-stopp. Ingen fag
mann kunne finne feilen. Da fikk
skotten hore om den dove Peggy. og
lot henne se på bilen. Bare etter et
par minutter sa hun ham hvor feilen
lA. Hun la bare hendene sine på mo
toren og føite av vibrasjonen hva
forn var i veien. For øvrig framstiller
hun selv sitt nødvendigste verktøy
på en liten dreiebenk. P sin måte
har peggy helt storartet overvunnet
døvheten.

Janet Beech er innehaver av egen
frisørsalong i Birmingham, England.
Hun tok eksamen ved en middel
skole med følgende hovedfag: Mate
matikk, kunsthistorie, engelsk og
fransk. Deretter tok hun frisør
fagskolen og avla sin fagprove med

utmerkelse. Hun driver svært ivrig
med judo-sport og vannski. Hun har
også fått sølvmedalje for livredning.
- Janet er født døv!

Richard Thompson er psykolog
ved den store døveskolen i Beverly
Hills i Massachusetts, USA. I 1964
tildelte universitetet ham tittelen
doktor i filosofi. Thompson er døv
siden fødselen, og han gikk på døve
skolen i Northampton.

I Pasadena i California bor legen
James Marsters. Han er helt døv fra
sin tidligste barndom, og tross dette
er han spesialist i kjevekirurgi. Selv
om han faktisk ikke kan det minste
av munnavlesing, fulgte han likevel
de spesielle forelesninger. Han ba
sine venner om å notere ned fra fore·
lesningen og så gi det til ham. Hjem
me leste han så gjennom alt og lærte
det. På skrivemaskinen sin renskrev
han alt det noterte, også for venner
skrev han, som takk for hjelpen. Så
samlet han alt han hadde skrevet,
og hadde ikke noen følelse av at han
var helt avhengig av sine venner.
Han forteller selv at han ved alle
mulige situasjoner blandet seg med
de hørende - og naturligvis forekom
oft" misforstAelser, - -og jeg gjorde

DØVE
(INNTAR.
BANKEN

Døve og andre med hørselskade
støter stadig mot lydmuren også i
arbeidslivet. At de har minimale
sjanser til fritt valg av yrke, blir
nærmest selt på som en selvfølge.
Flere åpninger er det likevel blitt
elter hvert, ikke minst på grunn av
at flere med h0lselskade har opp·
nådd en lengre og bedre skolegang,
men også på grunn aven økende for
ståelse for denne gruppens mulig·
heter, og fordi arbeidslivet er blitt
mer variert. Her i landet har således
de hørselskadde hatt et visst gjen·
nombrudd som huUkortoperatører i
de seinere år.

J fagtidsskriftet The Volta Review
kunne en nylig lese følgende sol
skinnshistorie fra USA: En av de
største bankene i New York har i
løpet av det siste året skaffet arbeid
til over 20 dove. fortrinnsvis i ban
kens avdeling for sjekk-behandling.
På grunn av at maskinene i denne
avdelingen lager en god del støy,
har det ført til stor gjennomtrekk av
folk med vanlig god hørsel, mens de
døve ikke blirsjenert avstoyen. Dette
tiltaket har allerede vist seg så vel
lykt. at banken har sendt ut sine
speidere for li. finne flere døve som
passer til dette og annet bankarbeid.
Banken overveier også li. skolere en
del av de hørselskadde tiloverord·
nete stillinger.

A.F. iillagbladeb.
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en innbitt kamp mot det som vi
sterkt hørselskadde anser som livs
fornødenheter.

De som har trumfet gjennom
ordningen ved Auglend skole og som
er ansvarlig for at det her eventuelt
går barn som egentlig skulle vært
plassert i døve- eller tunghørtskole,
de har tat.t på seg et stort ansvar 
ja, egentlig spiller de vel hazard med
barnas livslykke som innsats. Vi som
arbeider innen døveorganisasjonen
burde ha erfaring nok til å uttale oss
om det. Og det kan også være på
sin plass å minne om hva Hjemmet
for Døve og hovedpresten har uttalt
i et skl'iv til departementet, nemlig
at det integrerings- og normalise
rings-system som f. eks. hørselklas
sene ved Auglend skole står for, vil
føre til at en må foreta store utvi
delser ved Hjemmet for Døve for å
kunne ta imot «ofrene for normali
seringen». Det er så langtfra nok at
barna kan vise til gode resultater i
barneskolen. Spørsmålet er hvordan
det går dem når de kommer til skjels
år og alder, når de skal klare seg selv
omgitt av folk som de ikke kan ha
normalt samkvem med, som verken
har tid eller tålmodighet slik som en
har vennet seg til det i hjem og skole.
Da begynner en kanskje fL miste
humøret og arbeidslysten. en begyn
ner å gruble. blir irritabel og nervøs.
En savner skjebnefeller. - Dette er
det vanlige mønsteret (men hva vet
psykologer og barneleger i Stavanger
om det?).

MøllSteret Auglend skole pulveri
serer myndighetenes ansvar, splitter

ORGAN "-OR
NORSKE DOVES LANDSFORBUND

Utd«klør.·
Thorbjnrn Sander

M&lU\lIvetk 61, Bergen
ForrdnilWll/lJru 00 d(sped~on:

Mollendals\·n. 17, Ilergen
l'0IItgir(lnr.13691

Red. svarer
Istedenfor å lytte til psykologers

og barnelegers mening om barn på
sykehus og anstalter - og la slike
uttalelser bli avgjørende for de hør
selskadde barnas opplæring og hele
framtid, burde en, etter min mening,
spurt folk med et inngående kjenn
skap til det helt spesielle handikap
som hørselsvekkelse er. De psykolo
ger og barneleger som uttalte seg på
barnevernsnemndas møte i Stav
anger, har neppe forutsetninger for
å bedømme hva som er best for de
sterkt hørselskadde. Det er da også
lite trolig at de har uttalt seg annet
enn i generelle vendinger, om barn i
sin alminnelighet. Hvis de virkelig
har tatt klart standpunkt for fL
eksperimentere med barna, så er det
nærliggende å tro at det må være
forholdsvis «grønnet folk. som har
gitt etter for press fra foreldrene.
For ovrig synes det å gå fram av
referatet at det var Stavanger Hor·
selvern som sto i spissen for arrange
mentet, og på det hold fører en jo

er ferdige med skolen - ingen brå
overgang.

Jeg føler som mor varmt for de
døve barna og håper for dem at de
snart må få sine eksternat·klasser
slik at også de kan få bo i sine hjem,
kan fli. vokse opp i et normait miljø
og få hørende venner. Da vil om·
givelsene meget lettere kunne godta
de døve barna med deres handikap.

Ville det ikke være en oppgave for
Deres blad, herr redaktør, å samle
foreldre til døve barn for å sette
styrke bak kravet om eksternat·
klasser også for disse barna - isteden
lar som De gjør, nemlig insinuerer at
ordningen med eksternatskoier er
uheldig - ja, direkte skadelig for
barna?

Med vennlig hilsen
A?lne-Katllrine Tonning.

Herr rcdak/or!
Jeg har lest artikkelen i Deres blad

av 1. jU!li d.å. om cHva kan normalt
hørende gjøre for å hjelpe de hOT
selsvekkete ?» J eg er rystet over
Deres kommentarer til fylkeslege
Heide og logoped Bull Njaa. At De
som redaktør for «Tegn og Tale» kan
ha slike meninger om hørselsvekket
klassen på Auglend, er for meg helt
uforståelig. PA barnevernsnemndas
kretsmøte i Stavanger i vår, var jeg
tilstede og hørte psykologers og bar
nelegers mening om barn på sykehus
og anstalter. Det var der bare en
mening om dette: Barn har ikke godt
av å skilles fra foreldre og søsken.
I mange tilfelle kan det tvertimot
ha meget skadelige virkninger. Om
en i en anstalt har aldri så god og
kjærlig betjening, kan de ikke er·
statte far og mOT. Dette var vi klar
over, vi som hadde barn i barne
hagen for hørselsvekkete i Stav
anger, og vi satte oss i sving for om
mulig å få. i gang en eksternatklasse.

Med hensyn til det De skriver om
døveskolen i Trondheim, kan dette
sikkert ha sin riktighet. men barna
er tunghørte, og den skolen det var
snakk om, var Vikhov off. skole for
tunghørte barn i Trøndelag.

Resultatene oppnådd av hørsel
klassen på Auglend har oversteget
våre største forventninger. Etter 4.
år på skolen har barna gjennomgått
det samme pensum som normal
klasse. Til eksamen har de fått sam
me oppgaver som disse og klart dem
med glans. I norsk grammatikk.
for eksempel. er de kommet lenger
enn normalklasse. Barna er lykke·
Iige, de er hos far og mor, gAr på
skolen hver dag som alle andre barn.
PA skolen har de venner i sin egen
klasse og i normalklassene, og i sin
fritid har de hørende venner. De
vokser seg inn i samfunnet som det
er, det blir ingen vanskeligheter for
dem å omgås hørende når de engang

klassene på

Auglend

skole

Ad hørsel-
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Skal også våre barn bli røykere?

de krefter som burde stå samlet - de
mange lokale tiltakene vil sannsyn
ligvis hindre en adekvat utbygging
av skoletilbudene for døve og tung
hørte på landsbasis, en utbygging
som vi så sterkt har håpet på og med
så avanserte skoletilbud at de lokale
tiltak ville bli å betrakte som pri.
mitive. En kan ikke vente at Staten
sprøyter ut millioner på millioner til
tiltak som for en stor del risikerer å
ikke bli annet enn overlapping.

Ca. 30 års erfaring i «bransjem
sier meg at verdien av å holde døve
og sterkt tunghørte barn hjtl7nme
(lokale barnehager, John Tracy kurs,
eksternatklasser) er nokså lik null.
For det store flerlall av barna vil det
være best at de kommer i institusjo
ner så tidlig som mulig, hvor de kan
få kontinuerlig veiledning, undervis·
ning og tilsyn av virkelige eksperter,
og hvor de kan få et større utvalg
kamerater å velge mellom, skjebne
feller, og hvor de føler seg frigjort
fra sitt handikap. Jeg er avgjort av
den mening at like barn leker best 
men selvsagt skal det også satses
sterkt på samkvem med hørende.
Dette har det vært skrevet om her i
bladet så ofte av spesialister fra inn
og utland, at det ikke skulle være
nødvendig å gjenta det nok en gang.

Red.

JOHAN M. DAHL

Johan M. Dahl, Moelv, døde 15.
juli. Han ble 78 år.

Johan var Hamar og Omegn
Døveforenings leder fra 1928 til
1931. Da han var ansatt på Hjem·
met for døve i Andebu fra 1932 til
1948, var han styremedlem. Ved
Årsmøtet 1948 ble Johan igjen valgt
til formann, og da hadde han vervet
helt til 1957.

11952 foreslo Johan at foreningen
skulle kjøpe en hytte ved Mjøsa,
som var avertert til salgs, og med
lemmene er meget fornøyd med ferie
hjemmet «Mjøsgløtbl, som viser seg
å ha heldig beliggenhet. Senere viste
hytten seg alUor liten i forhold til
medlemstallet. Formannen, Johan,
anbefalte da at Hamar og Omegn
Døveforening burde bygge et større
hus. Det nye huset ble tatt i bruk i
september 1961 og huse. viste seg

praktisk og rommelig, til glede for
medlemmene.

Hamar og Omegn Døveforening
vil takke Johan M. Dahl for hans
store innsats i foreningen. Hans navn
vil aldri bli glemt. Humør og ar
beidslyst hadde Johan i rikt monn,
og alle som lærte ham å kjenne, satte
stor pris på ham.

Vi lyser fred over hans minne.

Johan M. Dahl ble gravlagt ved
Ringsaker kirke ledsaget aven stor

Alvoret i spørsmålet vil antakelig
kjennes sterkt hos alle foreldre. De
aller fleste - enten de røyker selv
eller ikke - vil sikkert være glad om
de kunne være sikre på at deres egne
barn ikke begynner å røyke. Den
utbredtetobakksrøyking i vår tid har
gitt katastrofale følger og avslørt
tobakken som en uhyggelig skade
gjører. I røykingens kjølvann følger
aUe grader av skadevirkninger, me·
disinske, økonomiske og sosiale.

Men hvordan skal vi best kunne
hindre at våre barn og vår ungdom
begynner å røyke?

Landslaget mot tobakkskadene
har allerede for 5 år siden satt opp
sitt prinsipielle syn på en effektiv
kamp mot tobakkskadene. De ret
ningslinjer som ble uUormet den
gang, ble konsentrert i et brev til
sosialministeren, datert 28. mai 1962,
og det lød slik:

Til sosialministeren
Mens Landslaget «Bort med to

bakkem gjennom mer enn 50 år har
motarbeidet enhver form for bruk
av tobakk, er det først i de siste år·
tier at legevitenskapen har vendt seg
mot den. På gnmnlag aven om
fattende forskning i mange land har

sørgeskare som hadde møtt fram
for å følge en kjær venn til hans siste
hvilested. Kirken, som er over 900
år gammel, var som vanlig vakkert
og dekorativt pyntet med grønne
vekster, levende lys og blomster.
Døveprest Bonnevie-Svendsen for
rettet og taJte varmt og inderlig fra
Bibelens tekst.

Det ble pålagt mange kranser; fra
avdødes hustru, barn og svigerbarn
ved Bonnevie.Svendsen, fra Hamar
og Omegn Døveforening ved Nanna
Hansen, og ellers fra avdødes ar
beidskamerater, Ringsaker Bygnings
arbeiderforening og Moelv Pensjo
nisUorening.

Stien Torgersen.

EN VARM TAKK

{or all oppmerksomhet i forbindelse
med min manns bortgang.

Marit Stramme.

dette skjedd i stadig stigende grad,
slik at synet på røyking i dag er et
helt annet enn for 20 år siden. Fra
A stå som et forholdsvis uskyldig
nytelsesmiddel, må tobakken i dag
bli regnet som en ofte sterkt med
virkende årsak eller hovedårsaken
til mange av våre alvorligste syk·
domstilfeller. Videre er det godtgjort
at den bidrar til å senke det almene
helsenivå, den minsker motstands
kraften og forkorter levetiden.

Hittil synes denne klarlegging av
tobakkens sanne virkninger ikke å
ha virket skremmende på folk flest.
Forbruket har ikke bare holdt seg
oppe, men har etter krigen vist en
betydelig stigning, bl. a. ved at
røyking er blitt mer alminnelig blant
kvinner og at ungdommen begynner
å røyke tidligere enn før. Det som
er blitt gitt av orientering om tobak
kens skadevirkninger har da også
vært helt uvesentlig mot den over·
veldende påvirkning som fabrikan
tenes reklame og de mange røykeres
eksempel har øvd.

Til dette kommer den motvilje og
mistenkeliggjørelse som de samstem·
mige forskningsresultater for en stor
del er blitt mott med. Det må antas
at denne reaksjon, som er lett å forstå
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ut fra økonomiske interesser, tradi·
sjoner og vaner, fortsatt vil gjøre seg
gjeldende. Ved å tåkelegge sentrale
kjennsgjerninger, vil den vanskelig
gjøre arbeidet for å skåne de unge
av i dag og i morgen for de tobakks
skader som nå rammer mange.

Det er under disse forhold at våre
helsemyndigheter har gitt den glede·
lige melding at forskjellige praktiske
tiltak vil bli overveid satt i verk for
å bekjempe de helsefarer som tobak
ken representerer. Uten her å gå inn
på de enkelte midler som er antydet,
vil vi inntrengende be om retnings
linjer som ikke innbyr til villedende
fortolkninger eller bare stimulerer til
en endring av røykevanene. Vi ber
om en tydelig tilkjennegivelse av at:

- medisinsk sett er tobakksbruk i
enhver form forkastelig, fordi to
bakken ikke tilfører organismen
noen gagnlige, byggende stoffer,
men derimot en rekke nedbrytende
giftstoffer.

- dissegiftstoffers virkningererennå
bare delvis klarlagt, men tilstrek
kelig til at enhver vanemessig
bruk av tobakk må anses uforenlig
med et forsvarlig helsevern.

- det kan aldri bli noen helt tilfreds·
stillende løsning av ens tobakks
problem å erstatte en form for 00
bakksnytelse med en annen.

Med et mindre konsekvent stand
punkt fra helsemyndighetenes side
er det stor fare for at virkningen av
de forebyggende tiltak kan bli helt
nøytralisert.

•
Bare for noen år siden ville mange

sikkert ha vanskelig for helt å godta
den karakteristikk av røykingen og
hele tobakksproblemet som Lands
laget har gitt i sin henvendelse til
sosialministeren. I dag må enhver

uhildet iakttaker finne den helt be·
rettiget og forstå hvor avgjørende
det er at ungdommen får en orien
tering som ikke misforstås eller bort·
forklares.

Men også de voksne vil i høy grad
trenge en slik utvetydig formulering,
både for sin egen del og for å ha fast
grunn å stå på i sitt forhold til de
yngre. Dette gjelder ikke minst læ
rere og foreldre. Disse bør også 
likesom alle andre voksne - tilholdes
å yte barn og ungdom den støtte som
består i at de selv avstår fra å røyke.
Dette vil i dagens situasjon si at
svært mange bør foresette seg å bryte
med tobakken.

Her rører vi ved den kanskje van
skeligste side ved hele saken. Det
kan med full rett innvendes at det
er urealistisk å vente at alle voksne
i nær framtid skal slutte å røyke.
For gamle mennesker med en mini
mal tilpassingsevne bør en se helt
bort fra en slik mulighet. Tobakks·
industrien og finansministeren kan
for så vidt trøste seg med at deres
inntekter ikke helt vil opphøre med
det samme. Likevel bor ikl.:e-royking
alltid. fmm1lo1des som det prinsipielt
eneste riktige. Så får røykere som
ikke finner å kunne gjennomfore av
venning, lojalt innrømme overfor
barn, ungdom og andre at deres for
hold til tobakken ikke er ideelt. De
bør åpent erkjenne at de ikke ser seg
som noe eksempel til etterfølgelse,
men tvert om til skrekk og advarsel.

De unge bør på sin side hjelpes til
å forstå de vanskeligheter som en del
røykere kan ha, til tross for god vilje
til å slutte. De bør ta lærdom av
den helt hjelpeløse avhengighet som
mange slike røykere er kommet opp
i, og være takknemlige for at de selv
er blitt advart på forhånd.

Med en slik gjensidig hjelpesomhet
kan alle bidra sitt til at kommende

slekter går fri for all den sykdom og
elendighet som følger med tobakken
- slik menneskene også tidligere er
blitt befridd fra store helse[arer da
disse først kom i legevitenskapens
søkelys og derpå under helsemyn
dighetenes oppsyn og kontroll.

En kan bli syk av støy
- døve også

Mange hørende klager over den
stadig økende støy. I hus med tynne
tak og vegger hører en alle lydene
fra naboleilighetene: Fottrinn, høy.
lydt tale og latter, ringing, telefone·
ring, susing av vann i rørene, radio,
fjernsyn, barneskrik. Larmen fra
gate· og lufttrafikken blir stadig
sterkere. Maskiner ved hus· og gate.
bygging plager ofte beboernes høre
nerver til det utålelige. Politi og
andre myndigheter har allerede ved·
tatt lover og forordninger mot larm,
men stadig strømmer det inn klager
fra de plagete borgere. Det er lovet
nye, strengere lovbestemmelser for
bekjempelse av støyen og til bedring
av folkehelsen.

Vitenskapen har fastslått at ved
varende sterk støy faktisk skader
ikke bare høreorganene, men fram·
for alt det såkalte «vegetative nerve
system». Disse nerver fører kontroll
med mange av kroppens organer,
f. eks. mage, tarmer, blære, spytt
kjertler, øyemuskler, pupiller, tåre·
kjertler o. fl. Sterk støy kan fram·
kalle sykdommer som blodomløps
forstyrrelser og kramper. De døve
merker lite til larmen, men vibra
sjonene kan også hos dem røre til
sykdommer.

Detllsche GchOrlosen-ZcitwIY.

Tennøe & Skaar Afs
8RATTVAc

Telefoner 16 - 44 -15

Wiigs Maskinforretning
Telefon S2622

MOLDE
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UNGE DØVES KULTURDAGER
i Oslo i dagene 30. september og 1. oktober 1967

Etter at forslag til program for
kulturdagene ble sendt fra meg til
ungdomsklubbene for døve i februar
i llr, har klubbene studert forslaget.
Programmet for konkurranser og
oppvisninger har fått denne opp
setting;

KONKURRANSER:

1. Sketsjer:
5-8 minutter. Det blir en obliga

torisk sketsj. Dessuten blir det en
sketsj i fritt valg. De ungdomsklub
ber som ønsker å delta i denne kon
kurransegren må melde [ra til meg
så snart som råd, og senest intlen 1.
september. Manuskript til den obliga
toriske sketsjen blir deretter sendt
rra meg til de klubber som har
meldt seg.

B. Komikershow:
Her gjelder det opptreden aven

person i 4-5 minutter. Den opptre
dende står helt fritt når det gjelder
valg av emne. Det kan prates meget
eller det kan være bare pantomime.
Dommerne vil her legge vekt på at
den opptredende virkelig gjør et
morsomt inntrykk. OBS: En behø
ver ikke være medlem av ungdoms
klubb for å ha lov til å melde seg
på til konkurransegrener en har lyst
til å være med i.

3. Foredrag:
5-10 minutter. -Emne: «Min døve

forening og dens virksomhet.» Kon
kurransedeltakeren skal skrive fore·
draget selv, men må gjerne rådføre
seg med andre om hva han skriver.
Dommerne vil legge meget avgjøren
de vekt på at foredragsholderen
opptrer korrekt på talerstolen og på
vei til og fra den, at han bruker pene
tegn og i det hele tatt forer seg godt.

l/. Folkedans.
1 obligatorisk dans, nemlig: <lPer

Spelmann». Andre danser etter eget
valg.

5. Tale/ Kunnskapsprøve:
Du trekker et emne og får 5 mi·

nutter til å tenke over hva du kan

fortelle om emnet som står på lappen.
Deretter skal du holde en kort tale
om det oppgitte emnet. Talen skal
vare i 3-5 minutter. Dommerne
legger vekt på talens innhold og på
framføringen.

6. Tegning:
Konkurransedeltakeren kan velge

å tegne et portrett (ansikt), et land
skap, en båt e.L - Det skal tegnes i
sort/hvitt (bruk sort penn eller tusj),
format ca. 21 x30 cm på hvit kar
tong.

7. Fotokonkurranse:
Motiv etter eget valg. Sort/hvitt

(ikke fargefoto). Bruk ikke for lite
format.

8. Sm-konkurranse:
Her innbys til konkurranse i norsk

stil. Disse emner kan det velges
mellom:

a) «En opplevelse som jeg aldri kan
glemme».

b) «Kong Haakon den 7.».
c) «Døveforeningene og deres plass

i samfunnet». (Skriv din mening
om døveforeningene av i dag,
hvordan de arbeider. Få fram
også hvordan de står i samfunnet.
Få også fram din mening om
hvordan døveforeningene egentlig
bør arbeide og hvorledes de da
kan (ylle sin plass i samfunnet
på en enda bedre måte.)

Konkurransedeltakerne velger alt-
så ett av de oppgitte emner. Stilen
må ikke være lenger enn 15 vanlige
skriveboksider med vanlig hånd
skrift, og ikke mindre enn 5 sider.

9. S1KJrrekonkllrrallSe:
Her skal det konkurrere~ mellom

3-mamlslag. Ungdomsklubbene kan
stille så mange lag de ønsker. Også
døveforeninger som ikke har ung
domsklubber, kan selvfølgelig stille
med ett eller (lere lag. OBS: Døve
fra flere foreninger kan iJ..'ke slå seg
sammen til ett lag.

Spørsmålene blir hentet (ra mange
ulike emneområder (geografi, histo
rie, sport, s.mtidskunnskap osv.).

10. Andre programmer:
Hvis ungdomsklubbene eller døve·

foreningene har kandidater til fram
føring av program som ikke hører
under de ovennevnte poster, kan de
ta kontakt med meg. Det kan da bli
tgle om oppvisning i tillegg til det
oppsatte program.

Anmeldelsesfrist:
15. september 1967 (bortsett fra

emne 1, der (risten er satt til l. sep
tember. - Når det gjelder emnene
6, 7 og 8, må manuskriptene være
innsendt til meg sammen med inn
meldingen senest 15. september.

M.in adresse er: Toralf Ringsø,
Løbergsveien 5, Bergen.

Aldersgrense:
18-30 år.

Premier:
Det vil bli premiering av de beste

prestasjoner. Dommerkomiteen opp~

nevnes av NDL i samråd med meg.
NB: Klær og kulisser m.m. er noe

jeg må konferere med de enkelte
klubber om. Allerede nå vil jeg si at
klær må de enkelte deltakere selv
ordne med, og kulissene ordner jeg.
Bare hvis deltakere i f. eks. sketsjene
vil ha spesielle kulisser, må vi kon
ferere nærmere om det, og da må
dere regne med å ordne disse kulis
sene selv.

Bergen, 10. august 1967.

NORSKE DØVES
LANDSFORBUND

Toralf Ringso,
Kontaktmann for ungdOffls«rbcidet

Også DU
bør abonnere på

~Pf/~
Bare kr. 15.- pr. år.
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Thyra Hannemyr (med X) 80m deltaker i 8wktekurlf.

Da jeg deltok l slaktekurs ...

Skole for døve tannteknikere

Det ble i sin tid bestemt at vi
skulle ha et «slakte-ku~ på det
berømte Hannemyr. Det var John
Sørbo som mente at vi kunne ha noe
å lære på et slikt kurs. Den barske
Halvor ble utsett til å ta grisen av
dage, og vi damer troppet opp fra
hele den lille kretsen.

Dagen opprant, og til rett tid trop
pet vi jentene opp. Den busne John
var også møtt fram for anledningen.
Om sider kom også den kyndige
frøkenen, som skulle demonstrere på
kurset. ~Bang», sa det, og så var det
slutt for grisen. Kristen kastet seg
over den, og Halvor begynte straks
etter å «;barberCll grisen. Da han var
ferdig med det, ble grisen hengt opp,
og undervisningen skulle begynne.
Deltakerne var brushodet Ingeborg,
den hysteriske Thyra, den koselige

15. april 1967 ble den første verk
stedsskole for døve tannteknikere
åpnet i Dippoldisvalde i Dresden
området, øst-Tyskland. Medisinal
råd dr. med. Petrick ga ved åpnin
gen, i nærvær av tallrike innbudte,
sjefstannteknikeren og undervis
ningslederen Horst Beylich den
største del av æren for skolens ti I
bliveise.

12

Margit, den sveisne Johanna, den
livlige Karen Skuggemyr, den inn
bilske Karen og den lettlivete Ka·
trine, samt en hel del andre sjenerte
kvinnfolk. Vi fikk hver vår slafsete
tarm å dandere. Det gikk forholdsvis
bra, men da magesekken kom ut,
rødmet Karen. Den elskverdige frk.
Landekil demonstrerte og forklarte,
og vi Jot det gå inn det ene øyet og
ut del andre.

r dagene som fulgte, ventet vi
bare på at søndagen skulle komme,
for da skulle det være fest for del
takerne. Hit kom da mange av
egnens folk. Da vi ved bordet skulle
ha underholdning, [alt valget på den
uskyldige Ola, som måtte være
muntrasjonsråd. Det viste seg å være
et heldig valg, og det ble en fest der
jubelen sto høyt i taket. T. H.

Hvorledes er så denne verksteds
Skole kommet i stand?

Det gikk mere enn ]0 år før denne
sentraliserte skoleutdannelse for dø
ve tannteknikere kunne bli virkelig
het. Da yrkesskoleinspektøren i be
gynnelsen av 1966 ga melding om
at de nødvendige midler ville bli stilt
til rådighet, måtte det mange og
lange overlegninger, konferanser og

betenkninger til, så en ofte spurte
seg selv: Hvor finnes egentlig men
neskene med hjertet på rette
sted, som også. har forståelse for de
døves yrkesmessige attføring? - En
ting var imidlertid klart: En måtte
ikke slippe tanken, om det enn syn·
tes li være uoverstigelige hindringer.
Endelig syntes de hørende myndig
heter å forstå - og saken begynte å
gli, takket være den utrettelige og
personlige innsats fra sjefstanntek
nikeren og overlæreren Horst Bey·
lich. Et stort arbeid var uUørt av
ham, med god hjelp aven del tann
teknikere - i fritiden og på hellig
dager. En måtte ikke glemme at be
handlingen av alle med tannprote
ser måtte fortsette uhindret, og sko
lens åpning skulte og måtte finne
sted 15. april 1967 - på den 7. parti
dag - 5 måneder tidligere enn først
planlagt!

Målet ble nådd. 12 vakre moderne
arbeidsplasser står ferdig for våre
lærlinger, som fAx arbeide i lyse og
smakfullt innredde rom, i stor mot
setning til de eldre, dAxlige og pro·
visoriske arbeidsrom. Det lanntek
niske laboratorium kunne ved
en større bevilgning, utstyres med
de mest moderne instrumenter, red
skaper, maskiner og hjelpemidler for
framstilling av proteser.

Det var gledelig å høre en repre
sentant for lærlingene uttale seg om
den forpliktelse hun følte til alltid å
arbeide flittig og dyktig, for på den
måten å vise sin takknemlighet mot
Staten, som hadde gjort det mulig
for henne å få arbeide på et slikt
vakkert verksted.

Dresdens 2 radiosendere hadde
også allerede 17. april et program
om denne nye tannteknikerskoien.

Deulsche Gehiirlosen-Zeit.whrijt.

SMILET

En ung dame står inne i telefon
kiosken og blar i telefonkatalogen.
Hun blar og blar. Utenfor s en
herre som nødvendig må telefonere,
men damen kommer ikke ut fra tele
fonboksen.

Til slutt åpner herren døren og
spør høflig: «Får jeg kanskje lov å
hjelpe Dem med å finne fram i ka.ta
logen?~

Da svarer den unge damen: «Det
er ikke nødvendig. Jeg skal jo slett
ikke telefonere - jeg leter bare etter
et pent fornavn til barnet vårb



NYTT FRA FORENINGENE

Program for Oslo

hun hadde overvzrt i Bergen, 9. april, og
det var meget Interessant l høre om det.
Formannen avsluttet motet og ønsket alle

en Cod ferie.

DANMARKS·TUREN 1961

Med adminlskipet .Con Adeler» la.n v;
dagene fredq 15. september-sondag 17.

september tilby:

Ny festlig Oanmar1t5·tur.

Inkl. bilreise turlretur med køy begge
veier. 4 miltiderombord, kjøring med dansk
buss pi strekningen Frederlkshavn-Aalborg
via Vestkysten tilbake til Frederikshavn,
kaffe og wienerbrod samt koldtbord i Aal.
borg, besok pi danske doves feriehjem ved
Blokkhus or; samvzr med danske dove pi
Tolne SkovpaviUon.

Avreise med bit fra Fredriksud freda,
kl. 17.30. fra larvik kl. 22.00.

Pris alt inklusive kr. 90.-.

lnnmeldlnlsfrist: lordac 2. september.
ved henvendelse til Karin Jensen. Olav
Nygirdsvei 25, 0510 6. eller til Alf Melgaard,
Nansetgt. 24. larvik, som gir nærmere opp·
Iysnincer samt skaffer Innmeldingsskjema.

VELKOMMEN TIL DANMARKS- TUREM

$onda&: 27. august: Barnefes[ pi Sko&:Slua.
(Innbydelse sendes Holmestnnd døve
skole).

Fredag 15. til søndag 17. september: Dan
markstur for 3. gang.

lørdag JO. september: Høsdest p! Skognua.
lordag 28. oktober: Medlemsmøte I Sandar

Herredshus kl. 16.00.
Sondal 26. november: Dovegudnjeneste I

Tønsberg Domkirke. og festmøte I Fr;·
mur.rlogen. (Nzrmere opplysning se
nere.)

Onsda, 27. desember: (3. juledal) : Juletre·
fest i Sandar Herredshus kl. 16.00.
Styret forbeholder se&: rett til forandrin,

i programmet.

Program for Vestfald

Til Oslos døve

NY FESTLIG DANMARKS·TUR

Vestfold Doveforening arrangerer s;n
populzre Danmark-tur for 3. gang 15.-17.
september. Vestfold Døveforening har vaiet
Kar;n Jensen som medarbeider pi ture"! for
Oslos dove.

Innmeldlngsskjem3 kan fis ; Oslo Døve
forening ved Karin Jensen, fra fredag 4.
august og inntil videre.

Doves Uncdomskiubbs fest.
Oslo Doves Smalfil mklu bbs fest.
Oslo Døveforenings kaffefest.
Døves Kultur-dag.
Døves Kultur.dag.
Oslo Doveforenings basar.

-~

-~

-~

HYGGEAFTEN
En liten hYUefest ble arrangert pi _Fjell

stua» 24. juni. o, der deltok det 22 voksne
oC tre smibun. Av vire egne aktive med
lemmer deltok det 10, to var fra Odda oc
resten fra Oslo. Menyen tit aftens besto av
knakkvrystpølser ml lompe og øl/brus.
kaffe og medbrakte kaker. som medlem.
mene spanderte.

Formannen ipnet festen og ønsket alle
velkommen. spesielt vIIre venner utenbys
fra, som alltid er med og stoner viTe uran·
,ementer_ Da alle var vel forsynt. ble det
ryddet o, vasket opp (av mannfolla. Odd l ..
Reidar og Erlin,), o, presis kl. 9 sau vi til
bords Igjen o, forsynte oss med kaffe or;
kaker. som det var nok av. Det ble satt
I gang en tippekonkurranse om hvor mange
eTter det var pi en flaske. Premien for denne
tippingen var et pyntefat, og det ble vunnet
av Kire Kvalnen. som tippet helt rIkti,
(275). Senere var det utlodnin, av man,e

sml,evinster. og Odd L fontok trekningen.
Overskuddet for denne hyueaftenen ble
kr. 73,73. og polsene som var igjen ble pl
sondac solgt. slik at touloverskuddet ble
kr. 79.98. En liten Cave ble cin Odd Dani·
elsen for god innsats, etter en liten takke·
ule av formannen. Helge.som var forhindret
fra i delta, ga kr. 10.00 som støtte til
festen. Alt I alt en riktig hyggelig aften.

18. nov.:
2. des.:

16. des.:

2. sept.:
16. sept.:
17. sept.:
JO. sept.:

1. okt.:
6. okt.:
7. okt.:
8. okt.:

13. okt.:
U.okt.:
15. okt.:
21. okt.:
22. okt.:

-~

Basaren. treknln,er_
Oslo Doves Spornklubbs fest.
Ooves Menllhets Ia.ffefest.Godt
program.
Oslo Døves Bridgeklubbs fest.
Doves Kvinneforenings fest.
Oslo Døves Sportsklubbs lule·
bord.

7. jan 1968: Juletrefest ror bun.
13. jan. 1968: Juletrefest for voksne.

MEDLEMSMØTE
Østfold Doveforening holdt styre-og med

lemsmøte pi «Fjelhtua» 11. JunI. Fram
møtet var ,ocIt. Til nyremøtet møtte alle.

UMtaU Odd Loh,mann, som YUlyk.ag pl.
medlemsmøtet nr det 18 medlemmer. Mø
tene ble ledet <lY formannen.

Protokoll fra møtet 9. april Ol rerent fra
bussturen 14. mal til Sandefjord ble opplest
Ol z:odkjent utcn noen bemerknlnccr.

St. Hans.hYlleaftenen ble diskutert, og
det ble bestemt 1 ha lunsi tll aftens: Pølser,
rundstykker og senere pl kvelden kaffe og
kaker. En skulle ogd. prove 1 fl filmfnm.
visning. Det var nok I seineste laget Il ordne
til fest. men formannen skulle prøve 1 cjøre

aftenen sl hYUellC som mulle. (Det n.r
b.J.re 14 dqer 1 ordne det pl.)

Offentlic utlodnlne: Da forenincen er I

mangel av kapiul. ble det bestemt Il søke
N.D.L. om tillatelse til Il lodde ut et mid
dar;nervite oC et kaffeservite.

Det ble opplyst at det er i orden med sted
for Døves Dag. Det blir I Fredrikstad, og det
er or;sl i orden med kirke. Bonnevie-Svend.
sen er forlengst tilskrevet. og et foreløpig
sVIr fra Voct.Svendsen er mottatt. Vi vil fl
svar fra Bonnevie·Svendsen nu han kommer
hjem fra Finnmark (han er pli besok hos
døve deroppe).

Maling av annen og uthus: Formannen
fant det plIkrevd Il u fatt pli dette Iitraks. og
han fnmsatte forslag om Il begynne første
lørdag ener. Alle som ville vzre med mine
ta med seg kost. Bordene og stolene, som
forlengst var kommet, kostet kr. 2.060.10.
Brønnhuset er ogsl ferdig. Grunnarbeidet
til dette er utført gratis av Odd Danielsen
or; Erling Pettersen p12 hele lørdager. Snek.
kerarbeidet kom pli kr. 360.-.1nngierdingen
;av plu1et er pl det nzrmeste ogsli ferdig.

Fl~r~ dagen Innuu Huer bak dette arbei·
det v, O.D. 0& E.P.

Husmorferie: Formannen opplyste at den
forrige formann. Kr. Sørensen. hadde søkt
for 4-5 husmødre for dette liret, og de som
var interessert miue melde fra snarest.
Ellers var det prat om hvorvidt vi skulle gl
til anskaffelse av TV pi «Fjellstua». Deretter
fortalte Aslau, H. Foss om kirkemøtet som

Program far Østfold

24/9 sø, DIlIve! Dag reir~ med arrangement
i Fredriksud.

14/10 lø, Høstfest pi Støtvip Hotel. Lar
kollen. kl. 19,00 (7).

12/11 so, Anmatc l Sarpsbore (ned kunn.

tiøres senere).
Styret forbeholder set reft lil (o,ond,in, i pro

,rammet.
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VIKING SHIPPING COMPANY A.S

SKIPSMEGLERE

Sklppera:attm 35

TERMOSTATER

MÅLEAPPARATER

REGISTRERP"PIR

Solberg & Andersen A.s
Telefon 417884
(6 linjer)

TeleEr.adr.: «Vikingbon»
Telex 1008 - OSLO Hansteensgt. S - OSLO - Telefon 441985

NORDLANDSBANKEN

BODØ

Norrøna Hotell
8000

STEDET HVOR
FOLK HYGGER SEG

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

Furumebler

P. Høivolds Mek. Verksted A.s

Telefon 1707 -1373

Privu 3324

KRISTIANSAND S.

SIEMENS NORGE AlS

Deres erfarne partner på
alle områder Innen elektroteknikken

Norges Makrellag SIL

KRISTIANSAND S.

Helmer Staubo & Co.
H;I:lIkon VII's lt.. 1

OSLO

A.s Byggteknikk

KjopmannSllten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

Brekke & Dahl
ENTREPRENØRFIRMA

lokkhveilln .5
SKI

UTSALG AV
Elektrisk utstyr og apparater.
Utfører elektriske InnallasjOl'ler.

Karl Saxi & Sønn
Autorisert Insu.lln", - VADSØ



Vestlendinger på stevne i Leirvik
SKOLEKAMERATERTRAFF HVERANDRE ETTER 51 ARl

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 23. august kl. 18.30: Møte i Indre
misjol'lsheimen, Skien.

Onsdag 20. september kl. 18.30: Møte i kafe
Williams. Porsgrunn.

Onsdag 18. oktober kl.iS.30: Høte i Indre
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 15. november kl. 18.30: Møte i Kafl!'

Williams, Porsgrunn.
Lørdag 9. desember kl. 18.30: Julemøte i

Indremisjonsheimen, Skien.
Lørdag 6. januar 1968: Julefest i Porsgrunn.

VEL MØTT TIL MØTENEI

Program for Bergen

15/8 ti: Idrettsklubben har medlemsmøte
med ref. fra rorbunduinget I Drammen.
Servering.

16/8 on: Døveforeningen har styremøte kl.
19.30 p~ kontoret.

17{8 to: Rlngso/Buanes (orteller om ung.

domsleiren for dIlIve, og lysbilder vt
St:l.Yenes,

21fB rna: Ungdolrnklubben har øvelser.
22{8 ti: Dameklubben.
24{S to: Diakon Farsund forteller om blod-

givertjenesten, vf Opplysningskomiteen.
2SfS mOl: Ul'lgdomsklubben har øvelser.
29/S ti: Dameklubben.
31/S to: Filmaften v/Opplysningskomiteel'l.

2/9 lø: Idrettsklubbel'l har høSlfest i fore
ningen.

Høst-fest
på Støtvlg Hotell

Østfold Døveforening arrangerer
høstfest på Støtvlg Hotell, larkol
lel'l. lørdag 14. oktober. kl.
19.00 (7).
Middag og kaffe lørdag aften, losji og

frokøst søndag - pris kr. 50.- pr.
person.

Bore lørdag (uten losji) - kr. 30.- pr.
person.

KOl'lkurral'lser, lek og moro.
Alle er hjertelig velkommen.
Innmelding Il'lnel'l 30. september til

Erling Pettersen, adr. Solgløtt.
Eskeviken, Halden.

3/9 S0: Ungdomsklubben har heldags ut-
flukt med fiskebåt for å fiske.

"/9 ma: Ul'lgdomsklubben har øvelser.
5/9 ti: Dameklubben.
7/9 to: Døveforeningen har ekstraord. års·

møte for å vedta evt. ekstrabevilgning fra
Interessefondet til kjøp av l'Iye møbler til
foreningslokalet.

10/9 sø: Ungdomsklubben arr. tur til Fana
fjellet.

11/9 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.
18-20. Ungdomsklubben.

12f9 ti: Dameklubben.
13/9 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
1"/9 to: 8:uar til inntekt for Byggefondet,

arr.Opplysningskomiteen.

...,.....__...-
Program for Møre/Romsdal

26. og 27. august, lørdag og søndag: Stevne
Ulsteinvik. Møtested på Sunnmøre Ung·

domsskole. (Se egel'l annonse!)
2. og 3. september, lordag og søndag:

Dugnad pl feriehjemmet. Muligens program

vi Opplysningskomiteel'l.
9. september, lørdag: Døveforeningen har

første møte etter feriel'l på Havly IAlesund
kl. 17. (5). Utlodning, og evt. opplysninger
om Døves Dag·programmet ved komiteen.

17. september, søndag: Medlemmene har
utflukt til feriehjemmet I Brusdal.

10. og 11. Juni arrangerte Bergen Døve
forenll'lg sitt årlige vir·stevne, denne gal'lg
i leirvik på Stord. Egentlig er disse stevner
mest beregnet på å samle de døve som bor
på landet (I Hordaland/Sogn og Fjordane)
tll hygge og oppmuntring for dem, men da
foreningene I Haugesund og Stavanger si
gjerne ville delta, ble stevnet denne gal'lg
lagt SY~rt langt I sør av Hordalal'ld.

Det var ca. 60 dove som deltok I stevnet.
Tidspunktet var noe uheldig. men vi måtte
ta hensyl'l til at 17. mai i .år kom si nær
pinsen at det Ikke kunne bli plnsestevne, og
dermed ble ogsi stevnet kortere enl'l van
lig. Deue var nok skyld i at deltakelsel'l
ikke ble større. Dessuten hadde Værvars
lingen spidd regn.

Regn fikk vi ikke. Vi fikk strilende sol
skinn, deilig forsm~k pl sommeren. Det

23. september, lørdag: Døveforeningen
har møte på «Havly» kl. 17.00. Program vI
Opplysningskomiteen: «De nye trafikk.
reglene».

7. oktober, lørdag: Døveforeningen har
medlemsmøte med film og utlodl'llng vI
Festkomiteel'l, kl. 17.00 på Havly.

21. oktober, lørdag: Døveforel'lingen har
filmaften vf Opplysningskomiteen kl. 17.00
på Havly.

4. november, lordag: Døves Dag på Havly
vf egen komite kl. 17.00.

1S. november, lørdag: Doveforeningen
har medlemsmøte, evt, med foredrag på
Havly kl. 17.00. Utlodning.

2. desember, lørdag: Program vf Opplys
ningskomiteen. Fastsettelse av programmet
for første halvår 1968.

Styret forbeholder seg rett til foral'ldrin.
ger. Foruten det oppsatte program, er
foreningen lpen etter medlemmenes ønske.

Stevne i Ulsteinvik

Møre og Romsdal Døveforening holder
døvestevne på Sunnmøre Ungdomsskole l

Ulsteinvik, lørdag og søndag 26.-27. august.
Det vII bli sørget for godt program. VI nr
muligens besøk av overlegen ved Hjemmet
for Døve l Oslo og døveprestene 'ra Bergen

og Trondheim.
Vi ønsker alle døve med deres familie og

venner hjertelig velkommen til hyggellg
stevne. Meld deg straks til Magne Lid,
Boks 72, Ikornnes, helst ,,, dager før. Vel
møtt til stevne I Ulsteinvik!

Styre!.

flone Grand Hotell i leirvik var samlings
stedet. maten var forsteklasses, og dertil
viste det seg at leirvik med omegn er et av
de vakreste steder l landet vårt.

VI som reiste fra Bergens-området. hadde
en deilig tur med bit. VI koste oss og slikket
sol. tl'lnkvarteringen pi Grand Hotell gikk
glatt, og etter et overdådig a(tel'lsmåltid,
gikk turel'l til kirken. en fin spasertur.
Pastor Hammer holdt gudstjeneste, og der
ener samledes vi i hotellets TV-salol'lg, til
venl'lskapelig «kunnskaps-tevling» mellom
" lag: Bergel'lfHordaland/Haugesul'ld/Scav
al'lger, ledet av Sander. Deltakerne viste
seg l v~re meget skarpe. og de fleste opp'
gavel'le greide alle i svare riktig pi. Det ble
siledes en knjYskarp kOl'lkurranse, som
Bergen tll slutt vant knepent foran Scav-
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~nger. men de tO andre lagene, som var
mindre. var Ikke langt etter.

Etterpl hadde vi et «tegnsprlk·kurs»

med diikusjon. 0l Interessen var uor. I
tillegl var det en del «kunstent som ble
vist. og det var mange som holdt pl tit over
midnatt.

Sendalcn opprant med samme nydelIle
scmmer...zret, og etter frokost spuerte yJ

til Stord Verft A:s. et ay de storste norske
skipsbyuer;er. hyor vi ble vist omkrinl
med en avdelingssjef I spissen og pUtor

16

Hammer som tolk. Det viste seg at skips·
verftet hadde en mengde Interessante og
imponerende tln, l vise fram. En 100.000
tonner var under bYlIing. og vi fikk et over·
veldende Inntrykk av lIvilke dimensjoner det
dreide sel om. l flere timer likk vi omkrinl
pl de forskjell I,e avdel1ngene. for til sist
l Amles i bedrIftens kantine. hvor det ble
innun forlrlsknln,er. Ol hvor under pl
deltakernes velne takket for omvisnlnlen.

Vi spaserte sl tlll».ke til en overdldlg
middag pl hotellet. suppe. oksestek. dessert

Ol kaffe. Kort etter stilte vi opp til fotball.
kamp. et sammenAtt Iq: av dove mot be·
driftslaeet ved Stord Verft. De flnte dove
var uten trenin,. men vi klarte lo holde
mfolet vln «rent» l fonte ompn,. Etter
sidebytte klarte Stord l s(ore 2 mll. det
fonte pl straffespark. Ol kampen endte
alui med et up pi 2-0. Det .... r et nok.d
ensidig press mOt vln m5.l. men ogd vi
hadde noen sjanser. og en del av vlre for·
svarsspillere kjempet som løver. Det var
god underholdnine. font og fremst fordi
de døve gjorde sl manee merkellIe ting I
mangel av trening.

Hjemreisen gikk en annen vel. Ol det var
fornoyde Ol solbrente deltakere som kom
hjem iljen fra et I alle deler vellykt stevne.
Men vi skulle lo helst ha vzrt sammen Utt
lenger. Ol forlllpendil vil neste irs stevne
bli over 3 dager - I pinsen.

En av de store opplevelser pl stevnet var

at Thea Sydnes fra Stord Ol Bertha Einarsen
fra Berlen traff hverandre for forste ,an,
pl 51 lr. Ol de hadde sikkert forandret seg
litt siden de likk sammen pl døveskolen.

3950 loddbøker
er nå sendt ut

Av de 11.440 loddbøker som skal
selges før 1. mars 1968 har forbunds
kontoret inntil midten av august
sendt ut 3.950 bøker, og vi håper det
er rivende avsetning over hele landet
på alle disse første-forsyningene av
lodd.

Dessverre har et par av pakkene
med loddbøker blitt liggende på
jernbanestasjonen fordi adressatene
var bortreist ved første utkjøring fra
jernbanestasjonen. Forhåpentlig er
alle pakkene nå kommet vel fram.

Vi har nå 3 biler til hjelp ved lodd
salget: Den ene har vært effektivt
benyttet i Vestfold under hele ferien,
den andre er et stykke ut i ferien
kommet i bruk i Skien. og den tredje
i Bergen. Det gjelder nå at di!lSe
gode forsle hostmånedene - for
styggevær setter inn - må brukes
effektivt i loddsalgets tjeneste.

Gratis trekningsliste sendes i dette
lotteriet bare til de kjøpere som tar
minst 10 lodd. Tidligere var det ved
kjøp av 5 lodd.

Nå har de fleste av foreningene
svart vår anmodning om A. opp·
nevne aksjonsutvalg, men noen
foreninger har ennå ikke gjort det,
og vi ber om at dette nå må bli gjort
omgående. I neste nummer av cTegn
og Talet vil det da bli tatt inn en
oppgave over aUe aksjonsutvalgene.



Utvidet horisont
gjennom bedre kommunikasjons-metoder

Tale al: att/oringskonsuleJll Mary E. SlCibeT
t'ed en bankett arrangert. av del amerikanske dOl'l'farbund.

Del er for meg en udelt glede il.
delta i arbeidet for de døve, for av
alle de handikap vi moter i vårt
attføringsarbeid, inntar døvheten en
spesiell plass.

Ikke minst håper vi nå at tolk
tjenesten blant døve må bli effektivt
utbygd. Denne virksomheten trenger
cl kraftig puff framover. - Den tid
vi nO. lever i, må sikkert kunne kalles
mcddclelsesmidlcncs tid. Det er (lcre
måter enn tidligere til å skaffe seg
opplysninger pa, og flere måter å
oversette og formidle disse opplys
ningene pA, slik at et storre antall
mennesker kan motta dem og nyttig
gjøre seg dem enn noensinne tid
ligere i historien. Og likC\'e1 - lJ'8SS
i dette - har det vel aldri [or vært
et slikt behov for alvorlig forstAelse
av de store problemer og stridsspøn;.
mål på den ene side - og på. den an·
nen side viktigheten av individuell
kontakt med folk som trenger hjelp
- som nettopp i vAre dager.

Meddelelsesmidlene har utviklet
seg til en kunst og en vitenskap, og
når det gjelder behandlingen av de
døves kommuniseringsproblemer,
kreves det aller mest.

De dove ro gjøre spesielle an
strengelser for å kompensere de
manglende hørselsinntrykk, ved å
skape spesielle former for kommuni·
sering - ikke bare for li. få sagt hva
de ønsker å si til sine venner og
naboer - men det som er viktigere;
for a kunne gjøre seg gjeldende i
tankenes og ideenes store verden.
I gleden over de framskritt som er
gjort på attføringens område, må vi
ikke glemme at vi stadig må prøve
å forstå hvilket handikap døvhet er.
og vi må mobilisere alle vare krefter
for å bekjempe problemene. Gjen.
nom årene har vi måttet innse at vi
horende har sviktet på en rekke
punkter. Vi har ikke sørget for å få
gjort alt det som vi visste burde
gjøres for å bedre undervisningen i
barneskolene for døve. og vi har ikke
gjort tilstrekkelig for at de voksne
døve skal kunne finne seg til rette
blant de horende i samfunnet. I dag
prover vi å oppn forbedringer. De
partementet har fått økt ansvar for

utviklingen og kan nå utrette en hel
del som vi tidligere bare drømte om,
for å hjelpe de lokale myndigheter og
organisasjoner til å sette i gang til
tak som vil gi de døve borgere nye
muligheter til å yte produktiv inn
sats, ikke bare ut fra økonomiske
interesser, men like meget p det
kulturelle og sosiale området.

For helt ut å kunne forstå betyd.
ningen av de nye framskritt i be
kjempelsen av døvhetens handjkap,
må vi se de doves problemer i sam·
menheng med landets øvrige pro
blemer. Amerikanerne av i dag er
klar over overfloden i vart samfunn,
den hurtige vekst i nasjonalproduk
tet og andre tegn pa produktiv og
økonomisk velstand. Men ikke siden
193o-årene har vi så klart kunnet
se kontrasten mellom meget og lite.
Vi er i stand til å dra fordel av den
store framgang til tross for at vi
holder en krig gående. Vi er i ferd
med å takle problemene i forbindelse
med fattigdom, taP. rasefordommer
og manglende utdannelsesmuligheter
- problemer som er så store og vik
tige at vi som nasjon aldri tidligere
har stått overfor noe tilsvarende.

Det mest karakteristiske i det nye
lovverket er understrekningen av at
alle borgere skal ha like muligheter.
Dette gjelder helsevesen og under
visning så vel som andre alminnelige
borgerrettigheter, og selvfølgelig er
dette grunnlaget for den yrkesmes
sige attføring. Jeg vil her spesielt ta
for meg loven om yrkesmessig att·
føring, da denne stort sett berører
alle døve.

Det er nå re5Sur.lCr til vår rådighet
som vil sette OSS i stand til å gjøre
meget mere for de døve enn vi tid
ligere har gjort. Men det er mange
ting vi trenger å lære for vår hjelp
kan bli tilfredsstillende effektiv. Det
trengs forskning på mange områder.
En må studere og finne svar på
spørsmål av grunnlt'ggende betyd.
ning. hvorav noen virker like inn
viklete som spørsmålet om hva slags
liv det finnes på månen. Men det
er ikke utenfor rimelighetens grenser
at vi en vakker dag vil finne [ram
til en erstatning for hørsel, f. eks. et

apparat, som kan gi horsel til et
dovt øre.

Nylig leste jeg om et spennende
eksperiment som 3 Minnesota-leger
ut!ører ved Mayo Clinic og ved Min
nesota universitets medisinske av
deling i Rochester. Det blir sagt. i
denne forbindelse, at det avgjort er
mulig at det kan lykkes å gjenvinne
menneskelig hørsel ved transplan
tering av de helt fine øre·knokler fra
en person til en annen. Operasjon
med slik transplantering har hittil
vært foretatt på 10 katter. Ambolt
benet i mellomøret er overført fra
det ene dyret til det anneL Etter 5-6
maneder har transplantasjoneD vært
erklært for vellykt. Ben var begynt
å. gro ved en prosess som kalles
dtrypende erstatninp. Transplanta
sjon av hele organer kan virkelig bli
det neste store gjennombrudd i
kampen mot handikap.

Innenfor områdene undervisning
og medisinsk service, og ved hjelp
av spesielle programmer. vil en gjøre
en betydelig innsats for at døve barn
skal nå [ram til maksimal utfoldelse
gjennom skole og college, og videre
vil en hjelpe de voksne døve i form
av voksenopplæring. Det er ønskelig
å få lagt opp fellesprogrammer som
skal ta sikte på å gi dem en sjelelig
styrke og en innstilling til livet som
vil gjøre det lettere for dem å holde
ut med deres handikap, gjøre dem
bedre skikket for konstruktivt ar
beid, øke deres sjanser til å finne seg
til rette og være lykkelige.

Det offentlige attføringsapparat
stAr i dag overfor en veldig uUor
dring. Det gjelder nå særlig å gjøre
krafttak for å rette på de skjevheter
som er oPPStått fordi en har forsømt
visse grupper av handikapte. En har
tidligere for det meste gitt hjelp
til dem som det har vært lettest il
hjelpe - og forsomt de grupper hvor
en stotte på problemer og hvor det
var behov for store investeringer.
Nå kan vi ikke lenger unnskylde oss
med at vi ikke har penger. Det er nå
stilt midler til rådighet for oppret
telse av verksteder og til igangsetting
av aktivitet for å skape lettelser for
de handikapte i samfunnet. Den nye
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loven, undertegnet av presidenten i
november 1965, innebærer en revo·
lusjonerende endring i finansieringen
av tiltak for de handikapte. For hver
dollar som de forskjellige statene
investerer i tiltak av denne art. får
de tre sambands--dollars i tilskudd.
Dette har ført til en voldsom øking
av midler til utbygging av service
for de handikapte. I 1966 er ca. 40
millioner sambands·dollars bevilget
til dette program. I 1967 vil tallet
komme opp i nesten 100 millioner
dollars mere inn i 1966. I tillegg til
dette åpner loven adgang til å bruke
beløp av mammutstørrelse på andre
områder av attføringsvirksomheten.
Det gis vidtrekkende fullmakter til
f. eks. okt service og igangsetting av
trivselstiltak.

Den nye loven omfatter under·
visningen på begynnelses· og fortset
telsesstadiet. hjelp til høyere ut·
dannelse, og utdannelse av spesial
skolelærere. Det vil bli lettere å ko
ordinere det hele. Bedre skoler og
klasserom, og større muligheter til
å dra nytte av nye undervisnings.
metoder vil bli tilgjengelige for døve
barn innenfor det ordinære skole
systemet - og også i internatskolene
- håper vi. Vi burde virkelig se litt
nærmere på om barna i våre inter
natskoler har like store fordeler av
de omfattende offentlige program·
mer som de som g i vanlige skoler
elIer om kOlltakten mellom internat·
skolene og attføringskontorene over
hele landet er sA effektiv som mellom
de vanlige dagskoler og attførings.
kontorene.

Vi må sikre oss at hvert. enkelt
døvt barn, så langt det er mulig,
får den undervisning som er nød·
vendig for å kunne utnytte sine
evner maksimalt. Dette år er det i
vårt land nær l.{)()() unge døve i
college. hvorav 800 ved Gallaudet.
En av de viktigste begivenheter pA
mange ar fant sted i 1965, da kon
gressen fattet vedtak om at det
skulle opprettes et nasjonalt teknisk
institutt for dove. Presidenten har
senere oppnevnt et råd av fram·
st ende eksperter på områdene hoy·
ere utdannelse, teknisk utdannelse
og med inngående kjennskap til de
døves problemer. Dette rådet har
utarbeidet retningslinjer for insti·
tuttet. En har fått benvendeise fra
en rekke colleger og universiteter
som ønsker å. hjelpe til med under
visningen av unge døve. Disse tegn
pa interesse fra mange kanter av
landet er noe av det aller mest opp
muntrende en har støtt på. FormAlet
med dette institutt er a forsoke å gi
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unge døve som ikke har anlegg eller
interesse for de mere teoretiske linjer
ved Gallaudet en god og solid teknisk
utdannelse. Vi håper at instituttet
vil stå klar til å ta imot de første
teknisk studerende i 1968.

Vi har nå 300 autoriserte tolker
fOr døve spredd omkring i statene,
og de slår til disposisjon hvor som
helst når det er behov for dem. Dette
er utvilsomt en stor fordel. og det er
av avgjørende betydning for de døve
i mange situasjoner. Denne service
bar de døve krav på i følge den nye
lov.

Tolking for døve er i det hele tatt
noe rent spesielt. Det gjelder ikke
bare en oversettelse fra talespråk til
tegnspråk og fingeralfabet. og om·
vendt. Som ved enhver god over·
settelse fra et språk til et annet. må
vi prøve å finne og å. gjengi også
tonen, slik den kan gjengis aven
førsteklasses tolk. Enhver som har
deltatt i internasjonale møter. og
som da har vært henvist til å måtte
stole på en tolk for å få meddelt
noe uttalt på et annet språk. er nok
likevel klar over den umåtelige be
tydning ordvalget har. Under slike
forhold kan den som taler ikke regne
med at stemme og tonefall har noen
virkning. Et uttrykksfullt ansikt og
veltalenhet er heller ikke meget verd.
Det er tolhms stemme som når fram
til tilhørerne. PA. samme måte er det
når vi bruker døvetolk - det er tol·
kens stemme eller hans cfinger-bal·
lett» som når fram til publikum.

Det skulle ikke være nodvelldig
her å nevne eksempler på hva det vil
bety for den døve at det blir anskaf
fet den tolkhjelp han har behov [or.
Ved hjelp av et tilstrekkelig antall
tolker over hele landet, vil det være
mulig å hjelpe de døve ut av sine
«ghettoen og inn i det store felles
skap. Det er av den aller største be
tydning å ha velkvalifiserte tolker
W disposisjon. Det kan gjelde juri.
diske spørsmål, i rettssaker, i kon·
takt med lege eller prest - men mest
av alt er det nok viktig at det hersker
fullgod forståelse mellom den døve
og hans lærere og de attføringskonsu
lenter han kommer i forbindelse med.
Vi gleder oss over alle framskritt som
er gjort når det gjelder utbyggingen
og forbedringen av tolktjenesten.

Programmet for forsking innen
den yrkesmessige attføring startet i
1955. Det viser seg å være behov for
å benytte ulike metoder i opplærin.
gen. Jeg tror vi m.a. innse at hoved·
saken ikke er metoden, men a oppnå
best mulig kontakt med eleven. De
som har ansvaret for utviklingen på

dette området - lærere, konsu·
tenter og profesjonister av alle slag
synes nå å være enige om at det ikke
finnes noen metode som tilfredsstiller
alle. Kanskje finnes det egsA. men
nesker hvem ingen av de kjente me·
toder tilfredsstiller. Her gjelder det
at begavete mennesker må samar·
beide om løsningen.

Penger betyr ikke alt. Men jeg
synes at vi godt kan tenke litt over
at det siden 1955 er bevilget godt
over 6 millioner dollars til forsking
vedrørende tale- og hørselproblemer
i forbindelse med yrkesmessig att·
[øring, og hvert år bar bevilgningene
vist økning. I 1966 har det vært
brukt en og en kvart million dollars,
og det vil sikkert bli brukt meget
mere i 1967.

Av bevilgninger til spesielle for·
mAl vil jeg nevne at døveskolen i
West Hartford, Connecticut, har fått
penger til å utarbeide en håndbok
over vanlige dialekt-uttrykk, for·
klart i et enkelt språk som vil bli
forstått av alle døve. Boken vil
komme i handelen i høst. - Så er
det gitt bevilgning til en håndbok i
tegnspråk, utarbeidet ved universi·
tetet i New York. Denne vil ut·
komme om få måneder. - Disse to
bøker er pA hvert sitt område av stor
verdi. Vi håper at de vil bli sterkt
utbredt og at de vil vekke interesse
blant et sterre publikum enn bare
de døve. Dermed kan vi oppnå at
mange flere vil gå inn for å lære
tegnspråket og de døves problemer
å kjenne. Således håper vi at bøkene
får langt storre betydning for kon·
takten mellom horende og døve enn
hva en opprinnelig tok sikte p .

En sterk følelse av samhørighet
har alltid preget dem som har ar·
beidet innen den yrkesmessige att
[øring. Det er en viktig oppgave å
bevare og styrke denne samhørig·
heten. Et intimt samarbeid er over·
måte viktig når det gjelder dem som
har til oppgave il ta seg av sA inn·
viklete problemer som de som har
sammenheng med døvhet.

I attforingen av voksne døve i yr.
keslivet er vi stadig på jakt etter
nye områder hvor de kan få passende
jobber, og vi er sterkt interessert i å
skaffe dem bedre stillinger etter deres
kvalifikasjoner. Vi mA også arbeide
hardt for eliminere fordommene
mot handikapte arbeidstakere. Men
meget er avhengig av at undervis·
ningsniv et blir høyhet i grunn·
skolen. Det gjelder selvsagt. også før·
skoleundervisningen og de videre
gående skoler. Det må gis anledning
for nest mulig UIlge døve til A [å



collegeutdannelse både ved GalIau
del og ved de store antall junior
colleger og ved institutter for høyere
utdannelse over hele landet. Videre
vil jo det nye tekniske institutt for
døve få veldig betydning.

Vi har allerede i mange år vært
klar over at en rekke av de proble
mer vi møter i arbeidet for de døve
krever et omfattende samarbeid med
de mange private og frivillige orga
nisasjoner som finnes blant de døve.
Det gjelder å samle alle krefter til
en felles innsats. I vår administra
sjon har vi stor tro på samarbeid
mellom offentlige, private og frivil
lige grupper. Det er samarbeidet med
organisasjonene som muliggjør gjen
nomføringen av de fleste viktige sa·
ker i attføringsarbeidet.

Nylig har vi opprettet et spesielt
trenings- og forskingssenter for døve
ved universitetet i New York. Fram
ragende eksperter innen forskning
og undervisning er engasjert i arbei
det med å finne fram til forbedrete
metoder. Her foregår også et sam
arbeid mellom vitenskapsmenn !ra
New York telefonkompani og Bell
laboratoriet, samt andre spesialister.
De vil konsentrere seg om en rekke
beslektete studier i bestrebelsene for
å få uteksperimentert nye meddelel
ses-metoder til hjelp for dove. Fra
dette sentret vil også en annen virk
somhet bli ledet - nemlig et om
fattende program for trening av pro
fesjonelle dovearbeidere og oriente
ring for ledere innen industrien.

Det er kanskje i den senere tid
blitt kjent at vi interesserer oss for
å gl døve anledning til å få glede av
teaterforestillinger, og jeg tror de
fleste er begeistret for dette tiltak.
Vi har inngått avtale med Eugene
O'Neill Memorial Foundation for il
Hnne ut om det er grunnlag for å
opprette et nasjonalt teater for døve.
Vi tror at det er muligheter [or dette.
Vi tror at et slikt teater vil bidra til
å gi de døve rike kulturelle opplevel
ser og at dette vil være et betydelig
ledd i arbeidet for å skape trivsel.
Således mener vi at dette rnA betrak
tes som en del av attføringsarbeidet.
Oppførelsen av et teaterstykke ved
Gallaudet vil nå bli kritisk gjennom
gått aven gruppe utvalgte teaterfolk
og døve-ledere. Vi håper at teater
prosjektet skal bli vellykt, for det
kan få veldig betydning for de døves
muligheter til å finne seg til rette i
samfunnet.

I vårt departement har det vært
en stadig stigende interesse for all
slags service overfor de døve. Dette
har bl. a. resultert i at det I år er

etablert en rådgivende komite for
døveundervisningen. En av komi
teens oppgaver er å planlegge og
gjennomføre en landskonferanse om
undervisningsspørsmål.

Jeg vil til slull gjenta at våre
myndigheter er fullt klar over de
mange problemer og at vi står foran
veldige oppgaver. ]OIen jeg mener det
er all grunn til å være optimistisk,
[or aldri før har det som i dag vært
vist omsorg og [orsUlelse for barna.
Aldri før har myndighetene vist slik
vilje til å gi hjelp. Vår regjering har
sall ut i livet sterke tiltak for å bryte
ned fordommer og åpne dørene for
nye muligheter. Og det later nå til
at vi har ressurser til å realisere de
gode forsettene. Regjeringen prover
å etablere en verdensomspennende
kontakt for å skape et konstruktivt
grunnlag for fred, selv om det pågår
krig i det fjerne Asia. Det gjelder om
å arbeide med sikte på en harmonisk
belhet, og de handikapte har sin
plass i denne helheten. Hvis vi ikke
fortsetter å arbeide ut fra denne mAl
settingen - at alle har de samme
rettigheter til trivsel og lykke - vil
vi ikke kunne skape et virkelig sunt
samfunn.

]Je'lJlJnalia

•

«.Ekte norsk bondebryllup. - Marta
Sygnestveit og Toral( Rings0, som
ble viet i Ulvik kirke ]7. juni.

Erna Sorheim og Olav Espedal,
som giftet seg 17. juni.

Liv Nylund og Sverre Løkkemoen
(herende), som giftet seg 11. mars i
Målselv kirke.

FORLOVELSE
er Inngått mellom Ellen Kristine

Muotkajærvi, Kautokeino, og Odd
Magne Seldal, Sandnes (herende).

FORLOVELSE
er inngått mellom Karl Skogstad,

Midt-Snertingdal pr. Gjøvik, og Mal
vin Kvingedal, Bergen.

70AR
Ingeborg Uddal, Fagerheimsgt.

34. Oslo 4, fyller 70 år 2. september.

VISSTE DU

at en i dag ved 60 års alderen
ennå ikke blir regnet for å være
gammel? Fra 45 til 59 er en middel
aldrende, fra 60 til 74 er vi blitt
eldre, og forst n vi blir 75 år, er
vi gamle.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann FrIdtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppn.l, Oslo 6.

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

Døvemesterskapet ; Drammen

200 ?It senior
1. Per Chr. Larsen, Oslo 23.6
2. Bjarne Gunnerud, Drammen 23.7
3. Kjell Fiskergård, Bergen 25.0
4. Jon Pettersen, Trondheim .. 25.3

200 mjunior
1. Erik O. Johansen, Drammen 24.0
2. Pål Kjellid, Bergen 24.4

800 ,,~ senior
1. Reidar Brenden, Oslo .... 2.04.8
2. Bjørn Myran, Trondheim. 2.05.1
3. Trygve Gmmarrud, Hamar 2.05.8
4. Kjell O. Olsen, Bergen ... 2.10.0
5. Ingolf Rønning, Trondheim 2.16.6
6. Alfred Vangen, Hamar ... 2.18.6

Det var sol og fine værforhold da
<lHellas»s formann kunne erklære
Døvemesterskapet for åpnet, og han
ga så ordet til NDI's formarul, F. M.
Tenden, som talte til oss og takket
arrangøren for velkomstordene:

Kjære idrettskamerater!
På Norges Døve-Idrettsforbunds

vegne har jeg den glede å takke ar
rangøren Hellas' formann, Risvik,
for de vennlige velkomstord. Vi er
helt overbevist om at dere aUe i
Hellas har gjort deres beste for å få
avviklet Døves Mesterskap 1967 på
den beste måte.

En hjertelig takk vil vi også gi til
Drammen kommune, dommerlauget
og alle interesserte for deres gode
hjelp og forståelse for Døves Mes
terskap 1967. Dette eksempel gleder
oss meget, fordi det gjør det lettere
for oss å arbeide for fremme av døve
idretten til ungdommens beste.

Kjære idrettsdeltakere! Det gleder
oss 1\. se dere alle her til dyst igjen.
Det viktigste er vel å få være med i
Døves Mesterskap og komme sam
men og dyrke sport og kameratskap.
Det blir vel interessant å se hvem
av dere som blir uttatt til å starte
for Norge i Døves nordiske mester
skap i Oslo om 3 uker.

Idet vi ønsker dere alle like kon
kurranseforhold, erklærer vi det 16.
Døves Mesterskap i frj-idrett for
åpnet.

•

Banen var litt tung, og en regn
skur tidligere på dagen gjorde den
ikke bedre, så hvis noen synes en
kelte tider fra løpene var svake, så
vet de hvorfor. Nå forteller jeg imid
lertid bare [ra første dagen, da jeg
deltok i skytingen lørdag, og sam
tidig måtte jeg assistere som tolk på
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skytebanen, men jeg håper en eller
annen som var til stede lørdag vil
fortelle litt til neste nummer.

Stevnet ble gjennomført uten pro
blemer, og arrangørene hadde lagt
det hele opp mesterlig og det gikk
greit unna. Resultatene ble lest opp
så å si med en gang etter at øvelsen
var avviklet, og de få døve som over
var fikk følge med. Og vinnerne fikk
sine medaljer umiddelbart etterpå.
Resultatene ble vel som ventet hva
vinnere angår, men når det gjelder
stafetten så er vel mange overrasket
over at Hellas-Døve tok førsteplas
sen. og det har sin årsak: Oslo-Døve
ledet mesteparten, og ved siste veks
ling overtok Erling Eriksen. Han
hadde såvidt kommet i gang da han
fikk strekk i benet og måtte nærmest
hinke seg i mål. Det var godt gjort
bare det, og den gode Erling var lei
seg. men red. er enig med ham:
Reidar Brenden skulle nok ha stilt
opp likevel. Vi som kjeruler Erling,
vet hvor lett han har for å få strekk
i beina.

Etter stevnet møttes alle på Kafe
Globus, hvor vi hadde fått reservert
selskapslokalene, og der hadde vi en
kosestund og fikk oss smørbrød og
kaffe. Og senere på kvelden ble det
missekonkurranse. Red. må tilstå at
vi har pene døve piker overalt i lan
det, for vi hadde med deltakere fra
Kristiansand til Trondheim, og det
var hard konkurranse. Det ble Oslos
Irma Ebbestad som gikk av med
seiren til slutt og fikk sløyfe, kjempe
flott pokal og blomster, og blir det
missekonkurranse i Nordisk om etpar
uker, håper vi p henne og ønsker
lykke til. Og etterpå fortsatte kaffe
kosen utover de sene kveldstimer.

Red.

Kule senior
1. Olaf Garberg, Trondheim. 11.33
2. Johnny Olsen, Hamar ... 11.31
3. Bj. Gunnerud, Drammen. 10.88
4. Per Byvold, Hamar ..... 10.54
5. S. Tømmerbakke, Bergen 10.26
6. Magne Gaustad, Drammen 9.71
7. Lars Herland, Bergen ... 9.59
8. Tore Christiansen, Oslo .. 9.45
9. Willy Johansen, Bergen. 9.25

10. Kjell Danielsen, Drammen 8.93
11. Kjell O. Olsen, Bergen 8.89
12. Jon Pettersen, Trondheim 8.71
13. Nils Holtungen, Drammen 8.51

Kule junioT
1. Torstein Bernås, Bergen ... 8.69
2. Svein Ivar Hansen, Bergen 7.10

5.000 m
1. Reidar Brenden, Oslo ... 15.59.6
2. Alfred Vangen, Hamar .. 17.43.2
3. Arne Karlsen, Trondheim 17.47.2

Tresteg senior
1. W. Pedersen, Trondheim . 13.19
2. Tore Christiansen, Oslo 12.97
3. Gunnar Kvitvær, Oslo 12.71
4. Jon Stokvik, Trondheim .. 12.25
5. Kjell Fiskergård, Bergen . 12.03
6. Bj. Tømmerbakke, Bergen 11.90

Tresteg junior
1. Erik Johansen, Drammen. 12.10

Spydkast senior
1. Johnny Olsen, Hamar 51.86
2. Willy Johansen, Bergen 47.36
3. Kåre Johansen, Hamar 45.50
4. Bj. Gunnerud, Drammen .. 44.40
5. Sv. Tømmerbakke, Bergen 40.82
6. Magne Gaustad, Drammen 38.40
7. Nils Holtungen, Drammen 35.28
8. Lars Herland. Bergen .... 35.12
9. Kjell Danielsen, Drammen 29.16

SpydklUlt junior
1. Torstein Beruås, Bergen .. 38.22



.. x 100 m sta/elt
1. Hellas-Døve. Drammen 49.0
2. Døves I.L., Trondheim 49.1
3. Døves I.L., Bergen 50.3

100 m - 1. heat
1. Tore Christiansen. Oslo 13.0
2. Walter Pedersen. Trondheim 13.5
3. Arnulf Pedersen, Stavanger. 13.6

100m-l!. "MJl
1. Per Chr. Larsen, Oslo 11.9
2. Bjarne Gunnerud, Drammen 12.0
3. Jon Pettersen, Trondheim .. 12.3
4. Gunnar Kvitvær, Oslo ..... 12.4

100 m junior
1. Erik Johansen, Drammen 12.0
2. Pål Kjellid, Bergen. . . . . . 12.2

1500 m senior
1. Bjørn Myran, Trondheim. 4.11.5
2. Reidar Brenden, Oslo _ 4.14.2
3. Kjell Olsen. Bergen 4.33.6
4. Ingolf Rønning, Trondheim 4,45.0
5. Arne Karlsen, Trondheim 4.53.3

1500 m junior
1. Pål Kjellid, Bergen 4.38.5

100 m senior, finale
1. Per Chr. Larsen. Oslo 11.9
1. Bjarne Gunnerud, Drammen 11.9
3. Walter Pedersen, Trondheim 12.2
4. Jon Pettersen, Trondheim .. 12.3
5. Arnulf Pedersen, Stavanger. 12,4
6. Tore Christiansen, Oslo .... 12.4

I omløp om 1. plass vant Bjarne
Gunnerud over Per Chr. Larsen.

Diskos senior
l. Olaf Garberg, Trondheim. 35.72
2. Johnny Olsen, Hamar ... 35.03
3. Magne Gaustad, Drammen 31.04.
4. S. Tømmerbakke, Bergen 30.34
5. Tore Christiansen, Oslo .. 29.23
6. Willy Johansen, Bergen .. 27.33
7. Lars Herland, Bergen ... 25.94
8. B. Gunnerud, Drammen . 23.37
9. KAre Johansen, Hamar .. 23.15

10. Kjell Danielsen, Drammen 19.51

Diskos junior
1. Torstein Bernås, Bergen .. 20.89

Høyde senior
1. Bjarne Gunnerud, Drammen 1.72
2. Gunnar Kvitvær, Oslo 1.65
3. Jon Stokvik, Trondheim 1.65
4. Johnny Olsen, Hamar 1.60
5. Kjell Fiskergård, Bergen 1.55
6. Arnulf Pedersen, Stavanger. 1.50

Hayde junior
1. Svein Ivar Hansen, Bergen. 1.60
2. Erik Johansen, Drammen .. 1.50
3. Torstein Bernås, Bergen ... 1,45

"00 m. senior
1. Trygve Gunnarrud, Hamar. 55.8
2. Bjarne Gunnerud, Drammen 55.8
3. Kjell O. Olsen, Bergen .... 57.5

400 til junior
1. Erik Johansen, Drammen. 61.8

Le1Igde senior
1. Johnny Olsen, Hamar ..... 6.30
2. Bjarne Gunnerud, Drammen 6.14
3. Walter Pedersen, Trondheim 5.96
4. Jon Stokvik, Trondheim ... 5.88
5. Kjell Fiskergird, Bergen .. 5.74
6. Gunnar Kvitvær, Oslo 5.53
7. Tore Christiansen, Oslo 5.42
8. Bj. Tømmerbakke, Bergen . 4.97

Lengde junior
1. Erik Johansen. Drammen .. 5.81
2. Torstein BernAs, Bergen 5.48
3. Pål Kjellid, Bergen 5.33
4. Svein Ivar Hansen, Bergen. 3.90

1000 m Bla/eu
1. Oslo .. _ 2.12.5
2. Trondheim 2.12.7
3. Bergen 2.17.7
4. Drammen 2.23.0

KONTINGENTEN

Bladpengene fol'" Te,n Ol Tale el'" kl'".
15.- PI'". il'" - og skal betales forskudds.
vis!!!

Har du ikke betalt fol'" 1967, slllel'"
det ni. Hvorfol'" ikke I dag?

Tegn og Tale's postgil'"onl'". el'" t3691.
Og adl'"essen el'":
Møllendalsveien 17, Berlen

BANKETT
I anledning avsilIttingen av NOl'"disk
Mestenlup l friidrett, skyting, nøm
mIn, Ol «Nordisk ClIP» i tennis.
holdes en bankett lordal 26. aVllI${
kl. 19.30 i Handelnunden, Karl Jo
hansgt. 37, Oslo.

DANSEORKESTER
Kdrinr av «Fr"-en Norden».
Meny; AvkDlct laks, is1cake, viner Ol
moc,a.

Entrt! kr. 55.00-60.00.
Fri garderobuvlift.
Innmelding sendes Innen 15. 1ll&1I1t

tll Jarle Lid, Geitmynveien 21 b,
Oslo 1.

A,ronremenukomiteen.

fra sportsredaktøren

Dette nr. blir for det meste fylt
med stoff fra NM for Døve i Dram
men, og serien og nytt fra lagene ut
stAr til neste nummer. Redaktøren
har fått masse kritikk for serien, og
det har vært ende! misforståelser,
men disse skulle være brakt ut av
verden nå. Særlig var Helge ergerlig
på red., men går det bedre heretter,
får vel red. et pent brev fra Helge
om han skulle bli fornøyd. Og jeg
håper også på referat fra NDI's
møter i Drammen, sA vi får endel
med i bladet. Det er jo ikke alle som
har anledning til å være til stede, og
jeg vil gjerne høre litt derfra.

Red.

Døvemesterska
pet i skyting

Det var like fint vær, om ikke
bedre, lørdag da vi møttes på Ma
rienlyst for å dra opp til skytebanen
for Adelta i Døvemesterskapet i sky
ting, og da de fleste av oss hadde
bil, ble det ikke nødvendig å rekvi
rere transport. Skytterne ble fordelt
i bilene, og med en kjentmann foran
dro hele karavanen gjennom Dram
men og utover til skytebanen. Per
Byvold, som kjørte en svenskregi
strert bil, holdt på kollidere like
før han svingte opp mot brua, da
han glemte vikeplikt for høyretra·
fikken, og red. som kom i bil bak,
hørte godt bilisten som kom eller
Per bruke hornet sitt, men det gikk
bra. Per ble nok litt forvirret, fOr
han skuUe jo folge le<lsagerbilen, og
ville ikke slippe den.

Omsider kom vi fram til skyte
banen, og den lå fint til oppe ved
Lier-bakkene inne i skogen. Arran
gøren kom ikke bare med gave·
premier, de hadde lagt alt vel til
rette, og red. som kom godt i kon
takt med dem. var overrasket over
den hyggelige og gjestfrie tonen.
Bare smil og velvilje, ja, de sWte
gratis geværer til disposisjon, og
enkelte lånte oss sine egne geværer.
Snakk om vennlighet og hjelpsom.
het! Og hele arrangementet gikk
greit unna.. På hundre meter gikk
Haukedalen til topps. Den mannen
blir visst aldri gammel. Til tross for
trøbbel med geværet, litt plunder
under prøveskytingen, viste han at
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de gamle er eldst. På 300 ro ble det
sensasjon, da Hamars Per Byvold
gikk til topps. Riktignok hadde han
lånt et godt gevær av en av lederne,
en kjent skytter, men likevel: Han
var god. På 100 m fikk ikke Per det
til, og han var ikke fornøyd med
geværet, så. Per er nok en god skytter
som vi håper vi får meget glede av.
Og så over til resultatene. La det
være sagt med en gang: Fordelingen
av deltakerne fra. hele landet rundt
var gledelig, og de viste god skyting.
Vi håper dette blir starten til [Jere
gode Døvemesterskap i skyting i
Arene som kommer. Det er en fin
sport og et hyggelig miljø.

Karl G. Bjørnsen.

Resultater i skyting: Skipet som ikke kunne synke
100m

1. og Døvemester
A. Haukedalen, Oslo 223 p.

2. T. Asen, Stavanger 217 l'

3. E. Andresen, Oslo 216 l'

4. E. Walbækken, Oslo 202 ..
5. O. Landehagen, Oslo 201 l'

6. A. Ytterhus, Trondheim. 199 ..
7. K. Bjørnsen, 08~0 198 »
8. K. Nysted, Oslo 197 »
9. H. KjøDeberg, Bergen 189 l'

10. J. Samuelsen, Bergen 187 l'

il. Per Byvold, Hamar 171 l'

12. N. Vikene, Oslo 128 l'

Som man ser, var det jevnt mel
lom nr. 4 og 8, da bare 6 poeng skilte.

300m
l. og Døvemester

Per Byvold, Hamar 239 p.
2. E. Andresen, Oslo 227 ..
3. A. Haukedalen, Oslo 224 ..
4. E. Walbækken, Oslo 202 l'

5. T. Asen, Stavanger 181 ..
6. K. Bjørnsen, Oslo 179 l'

7. A. Ytterhus, Trondheim. 171 :t

8. O. Landehagen, Oslo 170 :t

9. K. Nysted, Oslo 166 :t

10. J. Samuelsen, Bergen 137 ..

Her ga. enkelte opp, og det ble ti
malUl igjen. Dette ble det overras
kende resultat.

Han var helt besatt av den ide at
han ville bygge et skip som kunne
motstå alle stormer og absolutt ikke
kunne synke. Slik oppsto planen
hans om tårnskipet. Det var et far·
tøy med meget lavt dekk, og på dette
dekket sto det tre lave, brede tårn
som bar selve hoveddekket. Prinsip
pet var følgende: Bølgene fikk fritt
spill helt nede, slik al skipet var fullt
ut garantert mot å kantre. Etter
endeløse forhandlinger og studier
sammen med marinens sakkyndige
ble det ogs1 langt om lenge laget
konstruksjonstegninger, og i 1869
ble «Captain-, skipet som ikke kunne
synke, sjøsatt. Dekket med tårnene
lA bare seks fot over vannflaten.
Det fantes jo endel marineoffiserer
som så med skepsis på foretagendet,
men flertallet av de sakkyndige ut·
talte seg til fordel for prosjektet.

De første prøveturene i Kanalen
gikk også utmerket, og i september

BE DERES GULLSMED VISE DEM

1869 ble skipet kommandert W å
delta i noen øvelser i Biskaya. Den
6. september inspiserte flåtens sjef,
skipet. Han uttalte sin uforbeholdne
tiUredshet med alt og ønsket bygg
herren og føreren alt vel for frem·
tiden. I løpet av natten nådde flåten
Cap Finisterre. Sjøen var snill, men
Biskaya er ikke beryktet for ingen

ting. Klokken 12.20 kantret «Cap.
taw plutselig i en uforutsett og

voldsom storm, og ikke noe kunne
gjøres for Aberge mannskapet. Coles
hadde overhodet ikke regnet med
at han burde treffe sikkerhetsfor·
anstaltninger.

Skipet som ikke kunne synke, gikk

altså. ned i den første storm det kom
ut for. Ikke en eneste av besetnin
gen ble reddet. OppfilUler og fører,
kaptein Coles, fant selv døden med
det skip som han med usvikelig over·
bevisning hevdet ikke kunne synke.

S'lweoø!v.
1I<d.

Sersjanten: .Er'e noen a' dere som
skjønner dere på musikk. karer?

-.Javel, sersjant», sa en av rekrut·
tene.

Sersjanten: å, da kan du gå ilUl
og flytte pianoet i messa!.

II

ml
Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg



Fredrikstad Monterings Ca.
& Meta/støperi A.s

Telefon'1274

FREDRIKSTAD

Ramberg & Sønner A.s
Niltrinrmiddelfabrikk

Telefon 22551 - SKIEN

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Teleron °530690

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

0. Slottsit. 29- OSLO
Telefon 336890

Lakka
VARMLAKKERING AV BILER

8r..:lr. Gtytnes - UNDRUMSDAL
Telefon 83

UTSTYR OG ANLEGG
FOR /(OMFORTVENT/LASJON

l,lUNI(EDAMsYM.._ n.l'. <fl a ZI_OII..OI

Tangen Meta/støperi
Utfører:
ST0PEGODS I BRONSE
R00GODS OG MESSING
05lokontor: Kr.AUIUltslt. 7b- OSLO

Gausda/ Ysteri
SEGALSTAD BRU

Prødukslon av Gudbnndsdalsou

Ingeniørene

NISSEN og von KROG H
M.N.I.f.ol M.R.l.f.
Kronprinsens lue 3 - O 5 L O

Rådgivende ln,enlører I
ELEKTROTEKNIKK

Sko-;-nor
St~lt. 3 - HARSTAD

Spesialforretning l alt I skotøy

TANDBERGS
PATENTKONTOR •l: Karl.loh.ns;t. 13. 0.10. TH. JJ 6170 .,

.. PATENTER· VAREMERNEJl • MONSTER

Sev. Dahlls Assuroncekontor A.s

Kronprinsesse Mirthupl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Teiner all slals assuranse

MØBELSTOFfER
Sentn.lbord 29640 - TRONDHEIM



Skådalen Døvelærerlag
Skådalen off. skole fO' Døve

Vettakollen.

Olav Line
TEIKNEKONTOR 
BYGGJEFORRETNING
Sentralbord 81 035
BRYNE

Rohdins Restaurant
ALESUNO

Telefon 2098

Sko til alle anledninger
RimeU,,, priser

ROMSDALS Ff.LLESBANK AfS

Sentralbord 52211

MOLDE

Storgata 41-43-45

M O L O E

Alb. Gjø,tz A.s
Bok- og Papirhandel
En gros - En deulj
Trykkerl- Bokbinderi

ALESUNO
Telefon 27SS

BERGEN - Kong Ostarsgt. 23 (Iong. Domklrkeguen)
Godt utnlg av italienske trekkspill, håndarbel.
det med hindfilte stemmer.
Spanske 0l elektriske gitarer, trumpet, kornett,
klarinetter, forsterkere.

Undervlsnlnl I trekkspill og eltar.

H. M. Wrangell & CO. A.s
SKIBSREDERI

HAUGESUNO

Jakob Idland

SANDNES

ALT l ELEKTRISK-

RADIO OG FJERNSYN

Aul. inslol/oC.r - Ttlt(OIl 80000

8ERGEN

Vinje Hotel
Vouestrand

voss

Osmund og Lars Voraa
Syurnest"r- Of
Enlreprenfr(orreln inr

Telefon 21 SM
HAUGESUNO

O....el Tr-ykkerl A,$. Bellen
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