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Trivsels-tiltak som uteble

Ennå gjenstår 3 måneder - ennå er det håp. Men nå må hjelpen også
komme meget snart. Og et avslag vil ikke bety mindre enn en lammelse
av hele døveorganisasjonen.

Den treghet som er vist fra departementshold, vil opplagt få konse
kvenser for Norske Døves Landsforbund. Det var grunnlag for optimisme
i landsstyret. Det var grunn til å regne med bevilgninger. I stedet for
en bedring av forbundets anstrengte økonomi, er en nå ved slutten av
året kommet inn i en krisesituasjon. I stedet for å ekspandere og legge
forholdene til rette for større trivsel blant de hørselhandikapte, er en nå
kommet i den situasjon at forbundet må overveie å sette i gang bremse
tiltak på alle områder av sin virksomhet, fordi bevilgningene er uteblitt.
Vi som kjenner det veldige behov for trivselstiltak blant de hørsel
handikapte, og som trodde at vi endelig skulle bli møtt med forståelse
hos myndighetene ...

Når en tar i betraktning det veldige arbeid Norske Døves Landsforbund
har lagt ned i utarbeidelsen av søknader til Kirke- og undervisnings
departementet og Sosialdepartementet..:. velbegrunnete og overbevisende
søknader, sett fra vår synsvinkel - må det for landets døve og sterkt
tunghørte fortone seg som uforståelig at det nå har gått 3 kvartaler av
året 1967 uten at Norske Døves Landsforbund har oppnådd noen som
helst bevilgning til de mange tiltak som en har forberedt seg på å gjen
nomføre eller sette i gang inneværende år. Om disse søknadene er det
blitt konferert med en rekke departementsfolk, søknader er blitt om
arbeidet, forbundet har på anmodning foretatt prioritering av de formål
som det var søkt om penger til - i det hele tatt har en gjort alt hva
gjøres kunne for at departementene skulle kunne finne alt i orden. Der
med ventet en selvsagt også at bevilgningene skulle komme forholdsvis
omgående. Det var i 1967 vi ventet det store gjennombruddet. Og så har
altså 9 av årets måneder gått, uten at forbundet er kommet noen vei
med sine store planer. I de gjenstående 3 måneder er det neppe meget
forbundet kan makte å gjennomføre, om ,bevilgningene skulle komme i
siste øyeblikk. Nå blir det i beste fall mange måneders forsinkelser. Selv
den beskjedne sum av 300.000 kroner til trivselstiltak for de.handikapte,
som Stortinget har bevilget for 1967, synes ikke å komme til anvendelse
slik som en må anta var forutsetningen.

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DØVES LANDSFORBUND

ØSTFOLD: Østfold DØ'Veforening. For
mann: Erling Pettersen, 'Solgløtt',
Eskeviken, Idd, Halden.

HAMAR: Hamar og Omegn DØ'Veforening.
Formann: Arne Olsen, Folkestads
gate 22, Hamar.

OSLO: Oslo Døveforening, Sven Bruns
gate 7, Oslo 1. Formann: Sverre
Lindquist, Waldemar Thranesgt. 15,
Oslo 1.

DRAMMEN: Drammen og Omegns DØ'Ve
forenino. Formann: Ragnar Woll, •
Hågenstad, Solbergelva.

VESTFOLD: Vestfold DØ'Veforening. For
mann: Helene Larsen, Aker gård,
Sem.

TELEMARK: Skien-Telemark DØ'Vefore
ning, Boks 181, Skien. Form.: Trygve
Hansen, Øyekastveien 15, Porsgrunn.

AUST-AGDER: Aust-Agder kr. Døve
forening. Formann: Aud Grut-Løvig.
Vippa, Arendal

KRISTIANSAND: Kristiansands Døve
forening. Formann: Arne Birkenes,
Setesdalsveien 45 C, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Døvefore
ning, Saudagt. lI, Stavanger. For
mann: Håkon Hoff, Robert Scottsgt.
30, Stavanger•

.NQRD-ROGALAND: Haugesund
Døveforening. Formann: John Egil
Knutsen, Saudagt. 20 b, Haugesund.

BERGEN/HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Bergen Døveforening, Vestre

TOTVgt. 20a, Bergen. Formann: Thor
bjørn Sander, Elvebakken 28,
Bergen-Minde. Telefon 96157.

MØRE OG ROMSDAL: Møre og Roms
dal Døveforening. Formann: Magne
Lid, Boks 72, Ikornnes pr. Ålesund.

TRONDHEIM: De DØ'Ve8 Forening,
EirikJarlsgt. 2, Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, Lade Alle 70f,
Trondheim.

NORD-TR6NDELAG: Nord-Trøndelag
Døveforening. Formann: Jorulf Hjul
stad, Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. DØ'Vefore
ning. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. DØ'Veforening. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd
rupsvei l, Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegn Døveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4 b, Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. DØ'Veforening.
Formann: Leif Henriksen, Borggt.
81, Harstad.

TROMSØ: Tromsø kr. Døveforening.
Formann: Julius Lorentzen, Roytun,
Karl Hallsvei U, Tromsø.
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5. Verdenskongress for døve
I WARSZAWA 1967

Av Thor Gisholt

Utsnitt av Sala Kongresowa, der bl.a. den høytidelige åpning av
verdenskongressen foregikk.

(Forts. fra forr. nr.)

Hovedsetet for verdenskongressen
var i «Palac Kultury i Nauki» (Pa
lasset for kultur og vitenskap). I
dette voldsomt store palasset ble
alle møter holdt, fra første til siste
dag, det var bare avsluttingsfesten
som ble holdt et annet sted. Det kan
derfor passe med en aldri så liten
presentasjon av dette palasset.

Palasset er en gave fra Sovjet til
Polen, og alt som har gått med til
byggingen er hentet fra Sovjetsam
veldet, det sies at det kom over 1.000
vogner med materialer. Byggingen
tok til 2. mai 1952, og i juli 1955 var
den offisielle åpningen. Den totale
høyde på bygningen er 252 meter,
og rominnholdet er ca. 817.000 ku
bikkmeter, så det er ikke småtteri.
I alt er det 3.288 værelser, 33 heiser
(og de gikk så fort at det kilte i ma
gen), 44 forskjellige institusjoner er
i sving i bygningen, 23.200 mennes
ker arbeider eller studerer der, og
720 mennesker er fast ansatt for å
administrere og holde maskineriet
i gang i bygningen. - jeg nevnte
antall værelser, og jeg må da også si
at svært mange av dem var ikke
noen smårom akkurat. Det største,
«Sala Kongresowa» (kongressalen),
hadde sitteplass til 3.200 personer!
I tillegg til denne var det 4 teater
og kinosaler med samlet kapasitet på
1.700 sitteplasser. Dertil biblioteker,
tekniske museer, idrettshaller, svøm
mebassenger m. m. Og luftkondisjo
nering var det i alle værelser. Ja,
det hele var av slike dimensjoner
at jeg, en liten nordmann fra en pro
vinsby, ganske mistet både munn og
mæle.

Hit var det altså vi ble loset da
vi ankom til Warszawa om morgenen
10. august. Her var registrering, an
visning av hotell, veksling av pen
ger, opplysningskontor, tolker og vei
visere i et eneste virvar, syntes det i
første øyeblikk. Men det hele gled
unna. Vi fikk utlevert våre papirer,
penger, navnelapper og merker, ble
anvist drosje og kjørt til hotellet vi
skulle bo på. Drosjeturen tok bare
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2-3 min., og vi ble installert på
Hotell Warszawa, som utvendig er
nokså lik Hotell Viking i Oslo.

En ting merket jeg ganske snart:
Mine kunnskaper i tegnspråk er svært
mangelfulle. Jeg prøvde å følge med
så godt jeg kunne, men meget gikk
meg «hus forbi». Det blir derfor ikke
noe fyldig referat jeg kan gi fra selve
kongressen.

Verdensforbundets 7. generalfor
samling ble holdt 11. og 12. august.
Såvidt jeg oppfattet, var 27 land
representert, de aller fleste med 2
representanter hver. Det hele gikk i
grunnen fort og greit for seg. Det var
11 saker på sakslisten.

Generalforsamlingen diskuterte
noen hovedproblemer angående døve
over hele verden, og det var enighet
om at alle internasjonale organisa
sjoner og de enkelte lands regjerin
ger måtte vise større oppmerksomhet
for den spesielle opplæringen døve
må ha.

Neste verdenskongress ble lagt til
Frankrike i 1971.

Ved valgene ble D. Vukotic (Jugo
slavia) gjenvalgt som president og C.
Magarotto (Italia) somgeneralsek-

retær. Ole Munk Plum (Danmark)
ble gjenvalgt i styret, som for øvrig
nå består av: B. G. Nigam (India),
R. L. Petrykiewics (Polen), P. Su
tiagin (Sovjetsamveldet), M. Garret
son (USA), A. B. Hayhurst (Stor
britannia), A. Saint-Antonin (Frank
rike) og D. Theodorakis (Hellas).

Ved generalforsamlingens første
dag var alle representantene invi
tert til lunsj hos Polens visepresident.
Lunsjen ble gitt i et palass (presiden
tens palass?), i en stor, flott sal. Vi
var 65 representanter i alt, og vi satt
ved noen små, runde bord langs veg-·
gene. Serveringen besto av bitte små
smørbrødstykker, små bløtkaker,
frukt, vin og mineralvann. Siden ble
det også servert pølsebiter og fleske
stykker på pinne. (Disse pinnene
gjorde god tjeneste som tannpirkere
etterpå!) Visepresidenten holdt en
kort tale, der han bl. a. sa at styres
maktene i Polen er dypt interessert
i de døves sak. Presidenten i det
polske landsforbund for døve takket
på vegne av representantene.

På generalforsamlingens annen
dag var det høytidelig bekransning
av den ukjente soldats grav, og der-



En del av representantene ved generalforsamlingen i verdensforbundet for døve.
Til venstre ser en svenskene Edenås og Kruth, finnene Savisaari og Viii,~iilii og

nordmannen Thor Gisholt.

etter var det mottakelse for vel 100
personer hos den polske helse- og
søsialminister. Her fikk vi en masse
rundstykker, med godt pålegg, ka
ker, vodka, vin og mineralvann. Og
tilslutt kaffe, med sukker i, selvsagt.

Den høytidelige åpningen av den
5. verdenskongress foregikk i «Sala
Kongresowa» om formiddagen 13.
august. Den veldige kongressalen
var på det nærmeste fullsatt, og det
vil da si at omlag 3.000 personer
overvar åpningen. Helt framme på
scenen satt verdensforbundets styre
og andre «spisser». Alt som ble sagt
ble oversatt til engelsk, fransk, bul
garsk og polsk.

Presidenten i polske døves lands
forbund, Roman Petrykiewicz, øns
ket velkommen, spesielt visestats
minister Piotr J aroszewicz og repre
sentantene fra de forskjellige inter
nasjonale organisasjoner. I sin tale
kom han særlig inn på kongressens
motto: «De døve blant de hørende».
- Det nye styret i Verdensforbundet
ble deretter presentert for delta
kerne.

Visestatsministeren ønsket vel
kommen til Polen og håpet at de
utenlandske deltakerne ville få et
inntrykk av de døves fOrhold iPo
len. Han nevnte at den polske re
gjering støtter det nolske døves
landsforbund finansielt, organisato
risk og administrativt.

Presidenten i Verdensforbundet,
D. Vukotic, sa i sin tale at forbundet
vil være særlig aktivt for utviklings
landene, og han takket det polske
riksstyret for medvirkningen til å
organisere verdenskongressen.

Det var videre taler av helse- og
s,osialminister J. Rutkiewicz, for
mannen i kommisjonen for arbeid og
sosiale saker, Kurt Janson (direktør
for FN's sosialseksjon), Norman E.
Copper (direktør i en underavdeling
av ILO) og seks andre prominente
personer fra UNICEF, det interna
sjonale Røde Kors og andre større
organisasjoner.

Det ble under åpningen lest tele
grammer fra presidenten av India,
presidenten av Italia, paven, UNES
CO, de' blindes verdensforbund og
mange andre i Polen og utlandet.
Det ble til slutt uttrykt håp om at
resultatene fra ko;ngressen ville på
skynde de døves integrasjon i de
hørendes verden.

Hele denne ,. storstilte åpnings
seremonien var akkurat, slik som vi
er vant med her: De som satt i den
fremste halvdelen av salen, fulgte
godt med, de som satt bakerst pratet
mest med sine venner omkring. Så

lenge møtet varte, gikk det en dame
rundt og snakket til dem som ikke
fulgte med, og jeg så bl. a. en gutt
som da han for andre gang ble til
snakket, straks ble vist ut av salen.
At damen var kjent av de polske
døve, var sikkert, for våre venner
ga oss en forsiktig dult i siden nær
hun nærmet seg.

Om kveldene var det amatørfore
stillinger og pantomimeframføringer
av døve fra forskjellige land. Dess
verre fikk jeg ikke sett stort av dette.
Det begynte kvelden før vi kom til
Warszawa, de to neste kveldene var
det så fullt at jeg ikke kom inn, men
jeg var da med på premieutdelingen
lørdag kveld, og jeg fikk der se
bruddstykker av det beste. Det var
15 forskjellige ensembler fra 6 land
som deltok i festivalen, og østeuro
peerne stakk av' med de fleste pre
miene. For pantomime- og teater
ensembler gikk 1. premie til døve fra
Olsztyn, Polen, 2. premie til det bul
garske pantomimeensemblet og 3.
premie til pantomimeensemblet ofra
Leipzig, Øst-Tyskland. De indivi
duelle premiene gikk til B. Gluszc
zak, Polen, S. Lambreff, Bulgaria,
C. Kichky, Frankrike. I alt ble det
delt ut 14 premier, så det hele ble
en nokså langtekkelig og kjedelig
affære.

14. august var det en storstilt fore
stilling i Sala Kongresowa, idet rus
siskedøveframførte Shakespeare's:
«Den tolvte, na~ten, eller: Som du
liker det». Det var en flott forestilling.
Det var en profesjonellartistgruppe,
og hele forestillingen ble framført på
tegnspråk.

Over flere kvelder var det smal
filmfestival, der det ble vist forskjel
lige filmer fra de døves liv hele ver
den over, men jeg så dessverre ingen
fra Norge. - Videre var det jo mange
forskjellige vitenskapelige sesjoner,
men der fulgte jeg ikke med. Noe
utbytte av det kunne jeg ikke få
likevel.

Kongressens pressebyrå hadde et
intervju med verdensforbundets pre
sident, Dragoljub Vukotic. Han sa
bl. a.: <<Jeg må understreke betyd
ningen av den hjelp det polske riks
styre har ydet den 5. verdenskon
gress, som nå blir holdt i Warszawa,
og jeg må framheve at det hele ligger
på et meget høyt plan. Sesjonene ber
i sine uttalelser alle riksstyrer, inter
nasjonale organisasjoner o.l. å støtte
de døves verdensforbund, så det blir
i stand til å overvinne døvhetens
problemer og dens konsekvenser. Vi
er helt overbevist om at den 5.
verdenskongress og dens resolusjoner
vil bli et vendepunkt i den, videre
aktivitet i forbundet. - Jeg synes
at kongressen er blitt meget godt
kjent ved hjelp av pressen, og dette
vil gjøre det lettere for de døve blant
de hørende.»

Avsluttingsfesten ble en heller
kjedelig affære, og dertil var den
meget kostbar. Prisen pr. person var
240 2;1 (US $ 10), og det var godt
over 14 dagers nettol,ønn for en al
minnelig polsk arbeider. Det forkla
rer også årsaken til at det ikke var
så mange polske døve med på feste,n.
Den skulle egentlig holdes på Hotel
Europejski, men ble av tekniske år~

saker flyttet til Hotel Bristol, og der
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Send meg pr. postoppkrav barnevakten «Trygg».

Navn: ..

Adresse: .

nå leder av det tekniske institutt for
døve, som er under oppførelse i
Rochester - holdt for en tid siden
et foredrag for foreldre om munnav
lesing. Ifølge denne autoritets ut
talelser, er leppene meget upraktiske
som formidlere av språk til hørsel
skadde. Det den hørselskadde opp
fatter, består for det vesentligste av
signaler.

Den døve er av skjebnen henvist
til meget intenst å iaktta den talen
des leppebevegelser. Han vil som
regel kunne forstå hva den talende
mener, og dette er også hovedsaken
ved enhver form for språklig kon
takt mellom mennesker. Men i de
senere årene er det i fagbladene skre
vet svært meget om det store pro
blemet de døve har kommunika
sjonsmessig - om munnavIesing,
fingerstaving og tegnspråk. Det fin
nes ennå skarpe motsetninger mel
lom tilhengerne av «den rene tale
metode» og de som holder på «den
kombinerte metode» (avlesing med
støtte av fingerstaving og tegn).
Diskusjonen er nok ikke på langt
nær avsluttet. Kanskje vil uenig
heten aldri ta slutt, for den viktige
funksjon det høyst kompliserte hør
selorgan har, kan sannsynligvis aldri
helt bli erstattet av noe kunstig
hjelpemiddel.

Tidsskriftet «The Maryland Bulle
tim, som brakte referat fra foredra
get, føyde til:

«For de kompetente fagfolk kunne
det kanskje være nyttig om de i sin
forskning la større vekt på de voks
ne døves erfaringer og meninger ba
sert på selviakttakelser og egne opp
levelser. Det må jo være nettopp
disse som best kan uttale seg om den
vanskelige kunst som munnavIe
sing er.»

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

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

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

Ing. Kåre Gran, Stend pr. Bergen.

(Forts. neste nr.)

og avskjeden var et faktum. Alle
våre småpenger ble delt ut i øst og
vest som drikkepenge"-- til portierer,
heisførere og andre. Ja, heis
føreren fikk også et stort glass vodka,
som han tømte med et bredt smil.
Håper han ikke fikk promille og
fyllekjørte med heisen!

Og så noen få timers søvn før
hjemreisen skulle begynne, men den
skal jeg heller fortelle om i neste
nummer.

Problematisk
å munnavlese

Dr. Robert Frisina, tidligere direk
tør for hørsel- og språksentret ved
Gallaudet College, Washington D.C.,

KLIPP UT

Et brev til unge fedre!
Gled Deres kone ved å gi henne

barnevakten «Trygg»! 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,

Fra rrwttakelsen hos visepresidenten av Polen. Fra venstre: En ukjent, deretter følger
A. Saint.Antonin (Frankrike), M. Gal'retson (USA), en repr. for India, finnene

Savisaari og Viiisiilii og Thor Gisholt (Nm·ge).

var det ikke på langt nær så fint,
trangere om plassen også. I de fleste
værelsene var det voldsomt varmt,
og vi fra Norge var heldige, vi ble
plassert i et værelse med 2 utganger,
og vi fikk rikelig med frisk luft. Da
var det verre for dem som satt i de
andre salene, og spesielt for styret
og de store «spissene» som satt helt
innerst. De måtte jo også følge med
i en uendelig lang rekke taler.

Ved vårt bord satt foruten vi 4
norske, 1 fra Japan, 2 fra Polen, 2
fra Østerrike og 1 fra Finland. Og
praten gikk nesten like så lett som
ved en avsluttingsfest her hjemme.
Jeg tror ikke jeg har nevnt det før,
men jeg ble mektig imponert over
hvor lett alle døve forstår hverandre.
Selv hadde jeg mine vanskeligheter
av og til, men Kurt oversatte for
meg, til «norsk munnbruk», og da
forsto jeg! Vår japanske venn hadde
med seg tørklær som ble overrakt
til repr. for hvert land, og senere på
kvelden fikk jeg med meg en gave
fra det polske døves landsforbund.
Med tid og stunder må jeg få over
levert dette til forbundsledelsen.

Menyen på festen var det ikke
noe å si på: Først rundstykker, smør
og skinke. Derpå oksehalesuppe, og
så fulgte steken (med stekte poteter)
og is som dessert. Til slutt kaffe og
konjakk. Under selve middagen fikk
vi selters og brus, 2 glass vodka og
2 glass rødvin. Dette tok det oss
bortimot 3 timer å fortære, og etterpå
var det ikke mere. Vi gikk tilbake
til vårt gode Hotel Warszawa. Der
likte vi oss så meget bedre. Her gikk
praten til langt ut i de små timer,
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Skoleleiren 1967
Forelå regnskap fra leiren som viser en

totalutgift på kr. 8.942.90. Tilskott er gitt
fra Stavanger-skolen på -kr. 2Bao.- og Ber
gens-skolen med kr. 3.7Z0.-, slik at det
udekkete underskudd som dekkes av for
bundet, er kr. 2.342.90. Breiteig meddelte
at leiren hadde vært meget vellykt. Det var
med 50 elever + noen voksne ledere.

Vedtak: Regnskapet god kjent.

Lørdag 26. og søndag 27. august 1967

Arbeidsutvalgsmøte på Gol

Til stede: Ohna, Breiteig, Vigrestad. Fra
behandlingen av sak nr. 40/67 deltok Rolf
Hansen i møtet.

BI. a. ble disse saker behandlet:

Statens planer om et råd for funksjons
hemmete

Ref. skriv av 29/5 1967 fra N.D.L. til
Sosialdepartementet, der forbundet gjør
rede for sitt syn på dep.'s planer om opp
rettelse av et statens råd for funksjons
hemmete. BI. a. presiserer forbundet i skri
vet det behov som døve forhandlere har for
direkte kontakt med de enkelte departe
menter, og man peker på at de døve vil være
handikappet ved forhandlingsbordet der
flere parter enn to deltar, slik som det f. eks.
vil bli i det påtenkte råd. Forbundet vil
derfor for sin del holde på sin rett til å få
føre direkte forhandlinger med de ulike
departementer.

Vedtak: Skrivet tas inn i Tegn og Tale.

·Den nye læreplanen for undervisning
av døve og sterkt tunghørte

Ref. uttalelse, datert 31/5 1967, som for
bundet har sendt spesialskolerådet i for
bindelse med det framlegg til ny læreplan
som spesialskolerådet har lagt fram i mars

1967.
Vedtak: Uttalelsen tas inn i Tegn ogTale.

Søknad om statsstøtte for 1967
Det ble gitt en kort orientering om hvor

dan forbundets søknad om statsstøtte for
1967 ikke var kommet med på statsbud
sjettet, men var blitt henvist til budsjett
posten «Trivselstiltak for handikappete kr.
300.000.-».

I rundskriv av mars 1967 fra Sosialdepar
tementet ble organisasjonene for handikapte
oppfordret til å sende inn søknad om til
skott fra budsjettposten på kr. 300.000.-.
I landsstyremøtet 28/5 1967 ble det vedtatt
å søke om tilsammen kr. 69.300.- til ulike
formål. Breiteig meddelte at han under ut
arbeidelsen av søknaden straks etter styre-

møtet hadde hatt samtaler med departe
mentet, og etter disse hadde han endret søk
naden til å omfatte kr. 97.200.-. - Ved opp
ringing fra departementet i juni 1967 har
Breiteig på anmodning derfra prioritert de
7 poster som søknaden omfatter.

Vedtak: Godkjent.

Blårussen i Oslo
Ref. skriv fra Blårussen av 13/2 1967, der

man meddeler at Blåruss-aksjonen 1967
skulle gå til Ungdommens Røde Kors. Blå
russen beklager at valget denne gang ikke
falt på N.D.L., men ber om at NDL kom
mer tilbake med søknad i 1968.

Vedtak: N.D.L. søker på ny i 1968.

Tomt til ny barneskole for døve
Ref. skriv av 29/51967 fra Kirke- og under

visningsdepartementet der man behandler
landsforbundets henvendelse av 11/3 1967
om at Åsane kommune ved Bergen kan stille
tomt til disposisjon for en ny barneskole
for døve.

I sitt skriv sier dep. at man nylig har tatt
imot tomt fra Arna kommune ved Bergen til
ny skole for barn med hørselskader, det
arbeides med prosjekteringen aven ny
yrkesskole for døve og tunghørte, og det
planlegges modernisering av Skådalen døve
skole. Dessuten er det i gang byggearbeider
ved Vikhov off. skole for tunghørte.

Departementet ser det derfor som van
skelig på nåværende tidspunkt å engasjere
seg for forslag til ny tomt i Åsane. Dep. tak
ker forbundet for den interesse det viser
for utbyggingen av døveskolene.

Vedtak: Man ber departementet om orien·
tering om hva det har tenkt å gjøre med
mangelen på barneskole for døve på Vest
landet og ber opplyst når en slik skole vil
komme.

Anonym gave
Ref. at forbundet 23/81967 mottok gave

på kr. 200.- fra en anonym giver i Hauge
sund «til minne om giverens hørselskadde
mor».

Døves Trykkeri AlS
Ref. skriv fra Arbeidsdirektoratet dat.

14/7 1967 og fra Fylkesarbeidskontoret i
Bergen, dat. 18/8 1967, til Døves Trykkeri
AlS. Det framgår her at bedriften er inn
vilget et lån på kr. 98.000.-, foreløpig rente
og avdragsfritt i 3 år. Videre er bedriften
godkjent som bedrift for yrkesvalghemmete
og nyter godt av de tilskottsregler som gjel
der for slike bedrifter.

Lotterier arrangert av landsnemndas
organisasjoner

Landsnemnda har i skriv av 2/6 1967 til
medlemsorganisasjonene tatt opp spørs
målet om nemnda skal henvende seg til
Justisdepartementet og be om at organisa
sjoner tilsluttet Landsnemnda må få anled
ning til ved sine landslotterier å selge lodd
for 5 ganger gevinstverdien, - mot nå 4
ganger. Forbundskontoret har i brev av
11/81967 meddelt at NDL synes at den nå
værende ordning er tilfredsstillende, men
at forbundet ikke vil gå imot et annet fler
tallssyn i denne sak.

Vedtak: A.U. godkjenner dette.

Planer om stilling som studiekonsulent
vi Skådalen

Formannen refererte den innstilling som
foreligger i Sentralrådet for yrkesvalghem
mete med sikte på å få opprettet en ny stil
ling som studiekonsulent for døve. Etter
anmodning fra forbundssekretæren har
Kommunal- og arbeidsdepartementet sendt
innstillingen over til NDL til uttalelse. inn
stillingen har vært ute hos A.U.s medlem
mer samt Gisholt og Sander til uttalelse.

Vedtak: A.U. er enig i at det i de unge
døves miljø alltid vil være enkelte som med
fordel vil kunne delta i integrert undervis
ning, dersom forholdene legges tilrette for
dem. Når det gjelder yrkesutdanningen vil
man dog streke under at en 2-årig feIles
yrkesskole for døve gutter og piker, slik
den er planlagt ved Bergen, vil kunne gi et
så stimulerende miljø at langt de fleste unge
døve bør kunne oppmuntres til å gå der.

Man er enige i at det bør opprettes en
stilling som studieveileder. Når ungdoms
skolen for døve blir innført, bør stillingen
legges dit. Inntil videre bør den kunne legges
til Skådalen. Man vil frarå at stillingen blir
kalt studiekonsulent. Konsulentnavnet vil
etter hvert bli brukt i det voksne døve
arbeidet, og en bør unngå unødig begreps-
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Billige togreiser i h·øst

Vedtak: Spørsmålet henvises til neste
landsmøte.

Premielotteri i forbindelse med Døves
Yolvolotteri 1967

Vedtak: Man setter opp et gratislotteri
for de flinkeste loddselgerne med ett lodd
for hver 5. loddbok. Gevinstene i gratis
lotteriet skal ha en' verdi av tilsammen
kr. 3.000.-, og førstegevinsten bør ikke
være over kr. 500-700.

Norges ,Døve-Idrettsforbunds skole
idrettsarbeid

Ref. skriv ·fra N.D.1. dat. 16/6 1967 med
anmodning 0lJ..l bidrag til støtte for N.D.l.s
skoleid rettsarbeid.

Vedtak: M~n foreslår at det holdes et
mø,te mellom representanter for N.DJ.,
N.D.L. og døveskolene for å drøfte hva
N.D.1. evt. kan gjøre i skoleidretten. NDL
vil deretter komme tilbake til ovennevnte
søknad.

A/b. Breiteig}. Vigrestad.E.Ohna.

Forbundsformannen får fullmakt til i sam
råd med T. Ringsø å ordne med de aktuelle
premier til kulturdagene. Man innbyr som
gjester på de forskjellige arrangementer
under kulturdagene de 2 representanter
fra .det danske ungdomsarbeidet for døve,
som har ytret ønske om å få overvære kul
turdagene.

Forbundets gamle filmfranwiser
Drammen

Det forelå henvendelse fra filmutvalgets
formann, Finn Johansen, med spørsmål om
filmutvalget kunne få disponere den film
framviser som forbu ndet i mange år har hatt
plassert hos døveforeningen i Drammen.
Foreningen der har nylig anskaffet seg ny
filmframviser.

Vedtak: Anmodningen etterkommes.

Skriv fra Karin Jensen, dat. 7/6 1967
Ref. skriv fra 3. varamann i landsstyret,

der hun spør om hun som varamann kan få
anledning å være til stede når landsstyre
møtene holdes i Oslo.

Skole og kurssenter i Gol. - Tomte
spørsmålet

Det ble referert at gardbruker Guttorm
Hoftun i Gol i juli 1967 ga beskjed til Brei
teig at han av rent private grunner måtte
trekke tilbake sitt løfte om å avstå sin par
sell «Narvebråten» til Norske Døves Lands
forbu nd. Trass i protester fra Breiteig sto
Hoftun på sitt, og man måtte derfor. be
gynne å se seg om etter ny tomt. Breiteig
har vært på Gol 2 ganger tidligere i sommer,
den ene gang sammen med arkitekt Tallak
sen, - og i samarbeid med ordfører Eiklid
i Gol har det lykkes å finne fram til et om
råde like ved Narvebråten. Det er omtrent
50 mål stort. Arkitekten mener det passer
bedre til vårt formål enn Narvebråten gjor
de. Eieren er villig til å selge en del avom
rådet og bygsle bort resten.·

Vedtak: Breiteig får i oppdrag å forhandle
videre på forbundets vegne med grunn
eieren og med kommunen så snart opp
måling av tomten foreligger.

forvirring. Stillingen bør få navnet studie
veileder, som er fullt dekkende. Man vil
gjøre oppmerksom på at etter hvert som
NDL får bygget ut sin tolkinstitusjon, bør
tolkene til den integrerte undervisning hen
tes derfra.

Oslo-Hamar, tur/retur .
Bergen-Oslo, tur/retur .
Kristiansand-Oslo, tur/retur .

Skole og kurssenter i Gol. - Tegninger
Arkitekt Tallaksen var til stede på møtet

i denne sak og forela A.U. skisse av mulige
plasseringer av de aktuelle bygg på den
nye tomt. Man drøftet de skisser som arki
tekten hadde utarbeidet på grunnlag av tid
ligere oppgitt romplan.

Vedtak: Man godkjenner de foreliggende
skisser som grunnlag for videre tegnearbeid.

50-årsfestskriftet
Man drøftet det forslag som skriftets re

daktør, Thor Gisholt, hadde sendt A.U. til
artikler og forfattere.

Vedtak: Man vedtok med et par små end
ringer redaktørens forslag.

Innsamlingsaksjon vI 50-årsjubileet
Det forelå forslag om at forbundet burde

gjennomføre en innsamlingsaksjon i for
bindelse med forbundets 50-års jubileum i
1968. En slik aksjon burde i så fall skje til
fordel for skolen og kurssentret i Gol.

Vedtak: A.U. går inn for en slik aksjon.
A.U. tar kontakt med Egil Tresselt med
sikte på snarest mulig å komme med planer
for gjennomføring av aksjonen.

Unge Døves Kulturdager 1967
Vedtak: Som medlemmer av juryen ut

pekes: Solveig Askjem, Bjørg Bråthen, Karin
Jensen, Erna Lindgaard, Jeanne Mehlum,
Albert Breiteig, Brynjulf Dammen, Rolf
Hansen, Jan Johansen, Hjalmar Lindgaard,
Eilif Ohna og John Vigrestad.

Da jernbanebillettprisene 1. sep
tember ble forhøyet med ca. 3 pro
sent, kan det være betenkelig dyrt
for enslige døve, som ønsker å besøke
en av byenes døveforeninger. Jeg vil
ikke unnlate å gjøre dem kjent med
at NSB tilbyr billig sparebillett for
reiser på minst 100 km, eller lengre.

Sparebilletten gjelder fra 5. sep
tember til 15. desember, fra 5. ja
nuar til 15. februar og fra 5. mai til
15. juni. Enkelte døve i Fredrikstad,
som tenker seg en tur til Oslo, kan
ikke få sparebilletter fordi reise
lengden er kortere enn 100 km. For
å kunne få sparebillett kan han
oppgi en stasjon, som er litt lengre
borte enn Oslo. F. eks. Fredrikstad
Oslo, 94 km + 7 km fra Oslo ø. til
Alnabru st., tilsammen 101 km. I
tilfelle kan han stige av toget i Oslo
og ikke reise videre til Alnabru med
lokaltoget. Eller billettøren i Fred
rikstad kan levere sparebilletten til
100 km takst. Fra Oslo kan en reise
til Fredrikstad på Sarpsborg-spare
billett (105 km).

Nord i landet kan enkelte døve
reise billig til Bodø eller Trondheim
fra Steinkjer eller fra Dovrebanen,

For tilbakereisen sparer reisende
halv billettpris. F. eks. fra Kongs
vinger til Oslo er det akkurat 100
km. Bilh:ttprisen er kr. 18.00 og halv
pris kr. 9.00 for tilbakereise - til
sammen kr. 27.00. Uten sparebillet
ten ville reisen fram og tilbake ha
kostet 36 kroner. - Eksempler:

Ordinær Spare-
pris billett

kr. 48.00 kr. 36.00
»182.00 »137.00
»134.00 » 101.00

fra Gudbrandsdalen og Østerdalen
til Hamar, osv. - Se døveforeningenes
programmer for høsfsesimgeni Tegn
og Tale.

O.H.

OBS! NY ADRESSE

Fra 2. oktober er redaktørens
adresse forandret, og alt stoff til
bladet bes nå sendt til:

Tegn og Tale
Thorbjørn Sander
Elvebakken 28
Bergen-Minde
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UTTALELSE FRA NORSKE DØVES LANDSFORBUND:

Spesialundervisning av døv~ og

sterkt tunghørte
FORELØPIG FRAMLEGG FRA SPESIALSKOLERADET, MARS 1967

Spesialskolerådet,
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet,
Bygdø Alle 1, Oslo - Dep.

Vi har fått til uttalelse ovennevnte
framlegg og har med meget stor in
teresse drøftet de synspunkter fram
legget inneholder. Saken har sirku
lert blant våre forbundsstyremed
lemmer, og i styremøte 28. mai d.å.
ble nedennevnte uttalelse vedtatt
oversendt til Spesialskolerådet.

Norske Døves Landsforbund vil si
seg glad for at det nå arbeides med
ny læreplan for undervisning av
døve og sterkt tunghørte og vil
gjeme gi sin kompliment for meget
av det framlegget inneholder. Vi
finner ikke grunn til å gå særlig
meget inn på læreplanen for de ulike
fag, bortsett fra at vi for samfunns
fagenes vedkommende vil peke på at
yrkesorientering og -veiledning bør gis
meget bred plass, særlig på ungdoms
skoletrinnet. Vi kan ikke se bort fra
at døveskolene i særlig grad er med
bestemmende faktor i de døves valg
av yrke, og det er derfor viktig at
det legges vekt på dette spørsmålet.

_Videre bør det legges særlig stor
vekt på å forklare de døve og sterkt
tunghørte elever best mulig de pro
blemer de må regne med å møte
etter endt skolegang på grunn av
sitt handikap. Dette må gjøres på
en realistisk måte samtidig som det
må legges vekt på hvorledes en san
sedefekt ikke nødvendigvis betinger
redusert menneskeverdi. Vi har mer
ket oss at læreplanen peker på at de
hørselsvekkete elever skal få kjenn
skap til de døves og tunghørtes or
ganisasjoner. Dette er vi enige i, og
det må legges vekt på at slik orien
tering gis på saklig måte av personer
som har kjennskap til forholdene i
de voksne døves og tunghørtes sam
funn.

Når det gjelder arbeidet med barn
i førskolealder, organiseringavunder
visningstilbudog anvendelse avmeto
dikk, føler vi trang til å komme
med noen synspunkter.

Barn i førskolealder. - Vi støtter
fullt ut de synspunkter som er anført
i framlegget om arbeidet med døve
og sterkt tunghørte barn i førskole
alder, bortsett fra at vi ikke føler
oss så sikre på det for de fleste men
nesker i samfunnet så selvfølgelige
standpunkt at barna skal bo lengst
mulig hjemme hos mor og far dvs.
til de kommer i skolepliktig alder.
Tvertimot vil vi gjerne opplyse at
de fleste voksne døve mener at de
burde ha fått begynne tidligere på
skolen. Mange av dem har sagt: «Vi
skulle på et tidligere tidspunkt være
tatt ut av isolasjonen hjemme.» Uan
sett hvor effektivt det måtte lykkes
å bygge ut veiledningstjenesten for
foreldre med hørselsvekkete barn,
mener vi at disse barna vil føle seg
isolert i det hørende samfunnet og
savne kontakten med andre like
stilte barn. Vi mener derfor at det
må være riktig å ta sikte på snarest
mulig å få senket den skolepliktige
alder i hvert fall til 5 år for døve og
sterkt tunghørte barn.

Det arbeid med døve og sterkt
tunghørte barn i førskolealder som
framlegget omtaler, bør iverksettes
for fullt så snart som råd. I denne for
bindelse vil det være naturlig at de
private barnehager for hørselsvek
kete som drives i dag, snarest mulig
kommer inn i den pedagogiske sam
menheng ved at de føres over til spe
sialskolesektoren.

Det bør komme klare og entydige
retningslinjer for hvorledes hjem
mene kan delta i førskoletreningen
av barna uten hindring av økono
misk art. Blant annet bør ikke øko
nomiske vurderinger avholde en
yrkeskvinne fra å følge sitt hørsel
svekkete barn til kortere opphold
ved førskoleavdeling, selv om reisen
skulle være lang og kostbar. Det bør
ordnes med erstatning for tapt ar
beidsfortjeneste til de foreldre som
foretar reiser i denne forbindelse.

Organisering av undervisningstil
bud. - I framlegget heter det på side
23 bl. a.: «Det er blant annet en

kjEmnsgjerning at god hjelp i før
skolealderen og stadig bedre tek
niske hjelpemidler har skapt mulig
heter for at flere barn med sterk
hørselnedsettelse kan undervises som
tunghørte.» - Dette er sikkert riktig,
og vi er glade for et hvert framskritt
som kan gjøre det mulig for hørsels
svekkete barn å gjøre bedre bruk
av sin hørsel. På den annen side vil
Norske Døves Landsforbund peke på
at det må være en soleklar rett for
det hørselsvekkete barnet å få en
adekvat undervisning og det for
barnet mest passende skolemiljø.
Det innebærer da at et barn med så
stort hørselstap at det ikke kan byg
ge noe særlig på sin hørsel, ikke bør
plasseres på annet enn en døveskole,
selv om barnet skulle ha så gode
kvalifikasjoner at det kan følge en
undervisning på tunghørtskole eller
i hørselsklasse på normalskole. At et
hørselssvekket barn kan følge under
visningen i f. eks. en hørselsklasse
er intet bevis for at det er blitt plas
sert i den skole som er den beste for
det. - Norske Døves- Landsforbund
vil i denne forbindelse gjerne peke
på den fare som ligger i å plassere
døve og sterkt tunghørte barn i klas
ser for hørselssvekkete eller i tung
hørtskoier hvor det ikke i det hele
tatt tillates tegnmiljø. Disse elever
vil i svært mange tilfelle «falle mel
lom to stoler» når de kommer ut av
skolen, idet de ikke klarer å tilpasse
seg det hørende miljø og (delvis p.g.a.
påvirkning fra foreldre og lærere)
ikke vil søke de døves miljø, som jo
virker fremmed for dem.

Metodikk. - Flere steder i fram
legget omtales de døves tegnspråk
som om det her dreier seg om et selv
stendig språk. På side 26 heter det
f. eks.: «De døve har sitt eget tegn
språk som skiller seg fra talespråket
blant annet ved at det utelukkende
tar i bruk visuelle uttrykksmidler.»
Vi kan her lett få det inntrykk at
utvalget som har arbeidet med fram
legget tenker seg de døves tegnspråk
som et alternativ til verbalspråket.
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Og så levde de lykkelige alle sine 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, er
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

Yaxa • Spray· Stick· Ro\.l·on· BodyPowder· Eneforh.: Marwel1 Hauge A.s

YAXA
gjør Dem

duggfrisk

og inntagende...



Vi ønsker å presisere at man i så fall
er ute på gale veier. De voksne døve,
som til stadighet diskuterer dette
problemet, er stort sett helt enige
om at tegnspråket skal sees på som
et hjelpespråk som skal understøtte
munnavlesingen. Dette kombinerte
språk er naturlig for de døve, og det
er vårt ønske at lærerne i våre døve
skoler kommer de døve elever i møte
med dette språket.

Framlegget sier på side 31: «Spørs
målet om hvilken meddelelsesform
et barn skal opplæres til å bruke,
bør kunne avgjøres av den enkelte
skole på grunnlag aven samlet
vurdering av barnets lære- og ut
viklingsbetingelser.»

La oss til dette få lov å si: Vi har
en følelse av at det her igjen tenkes
på verbalspråket på den ene side og
tegnspråket på den annen. Hvis dette
stemmer, vil vi innstendig frarå
denne måten å se tingene på. Her
bør ikke være tale om verbalmetode
kontra tegnmetode. Vi vil oppfordre
pedagogene til endelig å akseptere at
tegnspråket som hjelpespråk bør ha
den naturlige plass i undervisningen
i døveskolen, noe som skal hjelpe
barna til lettere å tilegne seg og ta
i bruk talespråket. Her burde ikke
være tale om enten/eller, men man
burde erkjenne at her trenges et
både/og.

På side 63 pekes det i framlegget
på at det på ungdomsskoletrinnet
bør gis innføring i tegnkunnskap i
pakt med de voksne døves bestre
belser for å kultivere og videreutvik
le tegnspråket. Vi er enige i dette,
fordi det ikke nok kan understrekes
den betydning det har for det døve
barnet å bli opplært til å bruke riktige
og pene tegn. - Erkjennelsen av at
de døve barna likevel før eller senere
vil nytte tegn, følges naturlig av
trangen til å lære dem riktige tegn.
Vi hilser med glede den vilje som
framlegget vitner om på dette punkt,
og vil anta at en slik opplæring bør
begynne i 4. klasse, etter at barna er
ferdige med «småskolen» For ordens
skyld peker vi på at det her er tale
om systematisk opplæring i å bruke
riktige tegn og forklaring av tegn
språkets oppbygging. Bruken av
enkle tegn i større eller mindre ut
strekning bør etter vår mening be
g~rnne allerede i meget tidlig før
skolealder.

På side 26 i framlegget heter det
bl. a.: «Siktepunktet må være at
hvert enkelt barn får utvikle det
kommuniseringsmiddel som gir de
beste betingelser for personlig ut
vikling og sosialt samkvem.»

Hvis man i uttrykket «kommuni
seringsmiddel» legger kombinasjonen
verbalspråk/tegn, kan vi si oss enige.
Vi er så optimistiske å tro at de
mange tilløp til tegnbruk som alle
rede praktiseres ved landets døve
skoler, er et bevis på at tegnspråket
er i ferd med å bli akseptert som
en naturlig komponent i kommunika
sjonen mellom lærer og elev i døve
undervisningen her i landet.

Norske Døves Landsforbund øns
ker til slutt å peke på uttrykket
«livsdugelighet» som er nyttet i fram
legget, bl. a. på side 28. Vi er fullt ut
enige i at målsettingen for arbeidet
med barna skal være å gjøre dem til
livsdugelige mennesker. Denne mål
setting - om man har den tydelig for
øye - vil da innebære at det finner
sted en avveining mellom den tid
man nytter til artikulasjon og munn
avlesing og den tid man nytter til
annen undervisning (så langt som
disse begreper kan skilles ad). I
denne forbindelse kan det være nyt
tig å minne om den døve husmor
som etter 10 års lykkelig samliv med
sin døve mann, en dag fikk besøk
av sin lærerinne fra barneskolen for
døve. Denne husmoren hadde da et
pent hjem og to søte små barn,
hvorav det ene var spebarn. Glad
og stolt viste hun fram den
lille og spurte lærerinnen om barnet
ikke var pent, og man kan tenke seg
hennes følelser da hun som svar fikk
disse ordene: «Hvor dårlig du snak
ker nå!» - Stakkars lærerinne, hvis
hovedmål for suksess i lærergjernin
gen var hvor flinke hennes elever
kunne bli i artikulasjon.

Vi vil gjerne ønske Spesialskole
rådet og alle landets døve- og tung
hørtpedagoger lykke til med ar
beidet for å bedre undervisningen
for døve og sterkt tunghørte. Vi
håper man vil legge vekt på de be
tenkninger vi har pekt på i oven
stående uttalelse. Det er til slutt
vårt håp at de bevilgende myndig
heter viser vilje til å stille de midler
til rådighet som trenges for å gi best
mulig undervisning og det gunstigste
miljøforhold for framtidens døve og
sterkt tunghørte barn her i landet.

Med vennlig hilsen,
for NORSKE DØVES

LANDSFORBUND
Eilif Ohna,

formann

Alb. Breiteig.

Bergen, 31. mai 1967

To millioner watt i fyr
lampe. Verdens største
fyrtårn kostet 60 millioner

Irland har verdens største og dy
reste fyrtårn, som har kostet 60 mil
lioner kroner. Vekten er 7.620 tonn,
høyden 55 meter. Kolossen står ned
senket på Kishbank (se kartet!) som
advarsel til sjøfarende mot denne
farlige sandbanken. Fyrtårnet har en
landingsplass for helikopter, boliger
for besetningen, radar-installasjoner,
observasjonsrom etc. Men hoved
saken er en lysinstallasjon på to mil
lioner watt. Den ti mann store be
setningen er tre uker om gangen på
fyret før avløsning.

Sommersesongens
avslutningsfest
på feriehjemmet «Skogheim» i Gjer

dal, lørdag 7. oktober.

MUSIKK - DANS - LEIK
Kåring av MISS SKOGHEIM

Mat - Pølser - 01 og mineral

vann fåes kjøpt. - Entre kr. 2.50.

Alle er hjertelig velkommen!

Drammen og Omegn Døvefore

ning - Feriehjemsstyret.
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UTTALELSE FRA NORSKE DØVES LANDSFORBUND:

Statens råd for funksjonshemmede
Det Kongelige Sosialdepartement
Akersgt. 42,
Oslo -Dep.

Vi tillater oss under henvisning til
konferanse 25 d.m. med statssekre
tær Kåre Kristiansen, å framkomme
med nedennevnte synspunkter
vedrørende det ærede departements
plan om opprettelse av et statens
råd for funksjonshemmete.

Sterkt eller totalt hørselstap er
som kjent et handikap som fører med
seg betydelige vansker for språklig
kommunikasjon. En døv har meget
vanskelig for å føre uanstrengt sam
tale med en hørende, og i samtale
mellom flere deltakere er det for den
døve nødvendig å \ få tolkehjelp av
tegnkyndig hørende. Selv da har han
store vansker med å følge samtalen
så godt at han kan gjøre seg gjel
dende i den. Dette er et problem som
de ledende døve i Norske Døves
Landsforbund daglig møter i sitt
arbeid på landsbasis og på det lokale
plan. Vi har erfaring for at selv våre
beste og mest språkmektige døve
ledere har vansker med å hevde seg
ved konferansebordet dersom flere
parter er representert og synspunk
tene krysser hverandre. Uansett om
de beste tegntolker trer til hjelp, viser
det seg at døve deltakere i fellesfor
handlinger «henger igjen» både m.h.t.
å meddele sine tanker på riktige tids
punkt og m.h.t. å motta synspunkter.

Tanken om opprettelse av et sta
tens råd for funksjonshemmete med
representasjon fra ulike grupper av
funksjonshemmete virker derfor
skremmende på oss. Uten å ville ut
tale oss om den betydning et slikt
råd måtte få for andre grupper av
funksjonshemmete må vi sterkt og
inntrengende få meddele det ærede
departement at de døve i et sådant
råd ikke vil kunne ivareta de døves
interesser på betryggende måte.

Vi må få fastholde hva vi i
brev av 10. april 1967 til ekspedi
sjonssjef Hans Johnsen har uttalt i
denne forbindelse (fotokopi vedleg
ges), - og må be om at Norske Døves
Landsforbund får føre direkte for
handlinger med departementene
om de døves interesser. Det er viktig
at det legges gunstig grunnlag for at
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de døves tillitsmenn fra den eneste
landsomfattende organisasjon av dø
ve får optimal mulighet for både å gi
og å motta synspunkter gjennom
slike direkte forhandlinger med sta
tens representanter.

Vi ber om at det må bli tatt hensyn
til denne henvendelse i erkjennelse
av at døvheten først og fremst er et
språkhandikap og at døve mennes
ker faktisk er funksjonshemmete ved
forhandlingsbordet. Den eneste rett
ferdige forhandlingsform overfor dø
ve er derfor den form som gir dem
mulighet for selv å bestemme tem
poet i kommunikasjonen.

Vi festet oss under vårt behagelige
møte med Dem ved Deres vennlige
henstilling om at vi likevel skulle
medvirke ved det nevnte råd, fordi
De fryktet for vanskervis-a-visandre
organisasjoner dersom vår organi
sasjon holdt seg utenfor. Får vi i
denne forbindelse si at vi alvorlig
har overveiet Deres henstilling?
Hvis de andre organisasjoner ville

DØVE
og

TV

J eg har lenge hatt lyst til å si
min mening om det elendige utbyt
tet vi døve får av TV-programmene.

Det er jo klart at vi alle er meget
misfornøyd med de norske program
mene som kommer på skjermen. Vi
har kjøpt kostbare apparater og på
tatt oss å betale en årlig avgift som
blir større og større. Da vi gjorde
dette, var det selvsagt fordi vi
trodde at fjernsynet skulle bli noe
helt annet enn radio, og at servicen

reise innvendinger mot at det ærede
departement varetok de døves in
teresser i samsvar med en reell for
ståelse av karakter og rekkevidde
av nettopp deres funksjonshemning,
må departementet stå sterkt i å til
bakevise en slik kritikk.

Selv om vårt standpunkt fører til
at vi ikke ønsker å delta i et påtenkt
statens råd for funksjonshemmete,
vil vi anse oss berettiget til å motta
referater og løpende informasjoner
på linje med rådets medlemmer.

Vi håper at det ærede departe
ment vil forstå og respektere .det
standpunkt vi finner å måtte innta
i denne sak og håper å få vårt ønske
imøtekommet.

Med vennlig hilsen,

NORSKE DØVES
LANDSFORBUND

Eilif Ohna

Alb. Breitei'g

overfor oss som ikke hører ville bli
bedre etter hvert, men nå ser det ut
til at vi må gi opp håpet om at fjern
synets l~delse vil ta hensyn til oss.
Ikke engang den sparsomme teks
tingen av uttalelser på fremmede
språk, synes å være beregnet på oss,
for i slike tilfeller opplever vi gjerne
at bare svarene er tekstet, mens
spørsmålene eller en innledning blir
gitt i form av norsk tale, og da er
det jo nesten håpløst for oss å få



noen mening ut av teksten. Dette har
vi ofte merket oss i Dagsrevyen,
men også i andre programmer. I
Dagsrevyen får vi nå av og til en
kort tekst om hvor opptaket er fra,
men det ser ikke ut til å være noe
system i denne tekstingen. Det virker
som om det hele blir gjort helt plan
løst. Vi går glipp av det aller meste.

Særlig for oss døve som bor spredt
utover landet, vi som sjelden eller
aldri har anledning til å komme i
kontakt med de døves foreningsliv
i de større byene eller gå i døvekir
ken, ville det ha veldig betydning

om fjernsynet kunne yte bedre ser
vice. For oss er programmene uten
tekst uforståelige. De virker nær
mest bare forvirrende.

Vi er to døve her som for 2 år
siden kjøpte TV-apparat sammen.
Da var vi optimister. Nå har vi lenge
snakket om å prøve å få forretningen
til å ta tilbake apparatet, for det er
bare noen få utenlandske program
mer med tekst som interesserer oss.
Men det er trolig umulig å få pen
gene tilbake. Vi føler det slik at
vi har kastet bort mange penger, og
at vi er blitt snytt.

Vi har lest i «Tegn og Tale» og i
dagspressen at det har vært tale om
å sende et kurs i munnavlesing til
hjelp for døve og tunghørte når vi
ser TV-programmer. Et slikt kurs
på TV-skjermen ville ikke bli til
noen nytte for oss. Det eneste som
virkelig kan være til hjelp for oss,
er mere teksting. Så vidt jeg vet,
er det f. eks. ingen døve og tunghørte
som kan føige «Aktuell debatt» og
liknende programmer, som ofte sen
des i fjernsynet. Det er som å tale
for døve ører. De fleste hørende jeg
har snakket med, er også lei av dette

HELLESE S kvikksølv batterier
Nå kan De også få kvikksølvbatterier fra
Hellesens, spesielt konstruert og tilvirket
for høreapparater. Hellesens kvikksølv
batterier er ideelle, fordi de har høyest mulig
energiinnhold i forhold til sin størrelse og
vekt.

..

Hør etter ...
De hører bedre med Hellesens.
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Hjem eller internat?

ensformige programmet, og de slår
apparatet av. Det samme gjelder
Fjernsynsteatret. Min erfaring er at
de fleste hørende her nord ikke bryr
seg om Fjernsynsteatret, og det gjel
der sikkert også mange andre.

Da fjernsynets ledelse tilsynela
tende ikke viser noen interesse for
å imøtekomme de døves og tung-

Herr redaktør!
Jeg har lest Deres svar til Anne

Kathrine Tonnings artikkel «Ad hør
selklassene på Auglend skole» i Deres
blad av 14. august i år.

Det var spesielt en setning i Deres
svar som opprørte meg slik at min
samvittighet ikke gir meg fred før jeg
har sendt Dem en liten fortelling om
min lille døve gutt.

Helt siden vi oppdaget hans døv
het - i ett års alderen - har vi for
eldre måttet velge for ham. Jeg tror
at verken spesialpedagoger, spesia
lister i psykiatri eller døve voksne
helt kan forstå de hørende foreldres
situasjon. Vi møtte ikke bare pro
blemet med vår sønns døvhet, men
i høy grad alle de problemer som fins
innenfor problemet. Vi har, hver
gang vi er blitt stilt overfor et valg,
alltid måttet spørre oss selv til slutt,
og vi har så handlet etter vår egen
overbevisning.

Setningen i Deres svar var føl
gende:

«Ca. 30 års erfaring i «bransjen»
sier meg at verdien av å holde døve
og sterkt tunghørte barn hjemme
(lokale barnehager, John Tracy kurs,
eksternatklasser) er nokså lik null.»

Da vår sønn var 2 år gammel,
flyttet vi fra vår gard på landet og
inn til Oslo med ham, for at han
kunne begynne i Voldsløkka barne
hage for hørselsvekkete, fordi vi
ikke kunne la de første så viktige
barneår smuldre hen uten kontinuer
lig kyndig hjelp og vegledning.

Han har nå tilbrakt 5 år av sitt
liv i denne barnehage. Min mann og
jeg er fylt av beundring og respekt
for denne institusjon, som har vært
vår og vår sønns beste støtte og
hjelp i alle disse år. Og for ham 
hans annet hjem - som han har reist
til med glede hver eneste dag. Det
vil føre for langt å berette i detaljer
om den rikdom i hans utvikling som
er blitt ham til del, takket være tan
tenes og spesiallærerinnenes utrette-
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hørtes ønsker, og vi døve derfor sta
dig får et utrolig magert utbytte for
våle utlegg, sammenliknet med de
hørende, oppfatter jeg det slik at
fjernsynets ledelse driver bevisst dis
kriminering av oss - og jeg har be
sluttet å nekte å betale TV-lisens
neste år.

O. s.

lige og oppofrende arbeid, som alltid
var inspirert av kjærligheten til bar
net. Men vi gir barnehagen æren for
at vår sønn inntil nå har vært et
lykkelig, harmonisk, humørfylt og
sprudlende barn. Jeg tror, fordi han
i sin utvikling er ført inn i de rette
baner. Vi har i vår situasjon vennet
oss til å ta en dag om gangen, og i
alle disse dager har også vi vært
lykkelige med ham.

Så lukket barnehagens dør seg bak
ham, og da jeg ruslet derfra hånd i
hånd med min sønn, var mitt hjerte
fylt til randen av takknemlighet, og
både han selv, hans utmerkete <<frø
ken» på Ila skole og vi foreldre nyter
nå godt av hans mangeårige opphold
i Voldsløkka barnehage.

Vennlig hilsen,
Tora Lindelien.

REDAKTØRENS MERKNAD
Hvis foreldrene visste hva som

kunne oppnås med det ideelle tilbud
til døve og sterkt tunghørte barn,
og at samfunnet har plikt til å sørge
for det ideelle opplæringstilbud, så
ville de neppe slå seg til ro med situa
sjonen slik som den er i dag. Person
lig kjemper jeg for at samfunnet
skal gjøre sin plikt. Jeg har ingen
døve barn, men jeg forlanger at alle
døve barn i Norge skal få den beste
opplæring som i det hele tatt kan gis.
Resultatet er at jeg kommer i kon
flikt med foreldre som tar en dag om
gangen, som er rørende takknemlig
for selvfølgeligheter, som er villig (og
har muligheter) til å flytte hvor som
helst, osv. - Jeg kan ikke dele for
eldrenes oppfatning av situasjonen,
og så lenge foreldre godtar dagens
forhold, vil det ta meget lang tid før
landets døve og sterkt tunghørte
barn vil få det ideelle opplæringstil
bud som de egentlig har rett til alle
rede i dag.

Red.

Inger Pettersen og Svein Ivar
Skogstad, som giftet seg 15. juli i
Moss kirke.

Mona Rismyhr og Egil Haugen,
som giftet seg 5. august i Elverum
kirke.

FØDT
Trine fikk en bror 18. august.

Tordis og Arne Olsen.

FØDT
Robert fikk en bror 29. august.

Laila og Jan Refsahl.

70 AR
Marie Frammarsvik, Døves Al

dershjem, Gerhard Gransvei 35,
Bergen, fyller 70 år 8. oktober. Til
tross for at synet har sviktet, så
hun nå er nærmest helt blind, er
hun kjekk, og på aldershjemmet har
hun det godt.



70 AR
Mons Folven, Hjelledalen i Stryn,

fyller 13. oktober 70 år. Han har
i alle år etter at han gikk på døve
skolen, arbeidet på garden hjemme.
En tid var han på Døves Alders
hjem i Bergen, hvor han var meget
hjelpsom og munter, men han er nå
hjemme igjen på garden i Hjelle
dalen.

65 AR
Klara Hansen, Stavangergaten 46,

vær. 443, Oslo 4, fyller 65 år ll.
oktober.

65 AR
Borghild Arnesen, Falsensvei 43,

Bergen, fyller 65 år 17. oktober. Det
er nok en overraskende alder, for fru
Arnesen er livlig som en ungdom, og
stadig på farten. Sammen med sin
mann har hun vært mye på reiser
rundt omkring i Norge og i en rekke
andre land, og det tror vi at hun vil
fortsette med i mange år framover.

Det er mange måter å støtte kreftsaken på - ved medlemstegning, kjøp av lodder, eller som
her, kjøp av merker.

Kampen mot kreft

60 AR
Alf O. Beheim, Hafslo, fyller 60

år 18. oktober. Han er en mann som
alltid virker i godt humør når vi
ser ham på våre stevner og ved fest
lige anledninger i Bergen.

PENGER TIL DØVE-TEATER
l

En Ruhr-avis forteller, 6/41967, at
det tyske døve-teater har fått et
tilskudd på DM 26.000 av over
skuddsmidlene fra vest-tysk radio.
Beløpet er bestemt anvendt til inn
studering av skuesp,illet «Postmes
teren» av Pusjkin, og det skal da
oppføres i forskjellige byer. Uropp
førelsen finner sted 9. juli i Frank
furt am Main.

Døves Sportsklubb, Oslo
avholder

75 års jubileumsfest
i Shippingklubben, lørdag 4. novem
ber, kl. 19.00.

Kuvertpris kr. 70.-.
Innmelding skjer til Torstein

Ekerbakke, c/o Kindsåsen, Philip
Pedersens vei 1 b, Lysaker.

Innmeldingsfrist: 21. oktober.

Kreftsykdommene er et av vår tids store
helseproblemer. I vårt land krever disse
sykdommene ca. 6.000 menneskeliv hvert
år. Det registreres årlig ca. 9.000 nye tilfelle,
og det er til enhver tid 30.000-35.000 men
nesker som lider aven eller annen form for
kreft.

På grunn av sykdommens spesielle og al
vorlige karakter berøres ikke bare den syke
selv, men hele miljøet. De aller fleste men
nesker blir derfor direkte eller indirekte
berørt av kreftproblemet, i hjem, på ar
beidsplass, i vennekrets. Kreftsaken blir så
ledes en sak som angår oss alle, og i disse
høstmånedene henvender Landsforeningen
mot Kreft seg til alle norske borgere med
anmodning om hjelp og støtte i bekjempel
sen av kreftsykdommene. - Det trengs mid
ler til forskning, til masseundersøkelser, til
sosial hjelp og til opplysningsvirksomhet,
for å nevne noen av de viktigste arbeids
oppgavene.

Et spørsmål som naturlig melder seg er
om det nytter - om det er noe reelt håp
om at en en dag skal overvinne kreftsyk
dommene, som en har gjort det med de
store epidemier og infeksjonssykdommer.

Selvsagt nytter det. Vi har i dag langt mer
å by kreftpasientene enn tid ligere. Forsk
ning, moderne sykehus og nytt apparatur
har i vesentlig grad bedret såvel de dia
gnostiske metoder som behandlingsmeto
dene, og sosial hjelp har gjort sykehusopp
hold og rekonvalesenstid betydelig lettere.
Ved masseundersøkelser av såkalt friske
befolkningsgrupper har det lykkes å opp
spore nye krefttilfelle på et stadium med de
beste sjanser for hel bredeise, og en omfat-

tende og intensiv opplysningsvirksomhet
har gjort at folk er mer observant på fare
signaler og mer innstilt på å søke lege
straks de oppdager at noe galt kan være
på ferde.

Det er vårt håp og vår tro at vi en dag
vil overvinne kreftsykdommene. Ingen av
oss vet når og hvordan det vil skje, men vi
må alle gjøre vårt til at løsningen kan komme
hurtigst mulig. Derfor er det å håpe at alle
vil støtte opp om Landsforeningens høst
aksjon 1967 til inntekt for kreftsaken.

pA LAGER
Femåringen fekk vera med far sin

på kvinneklinikken, der mora låg
og hadde fått ei dotter. Guten fekk
ikkje vera med inn til mora, men
tusla omkring i korridoren på eiga
hand. Han titta inn gjennom ein
glasvegg og såg mange nyfødde.

- Fekk du sjå syster di? ville dei
vita då han kom heim.

- Nei, men eg fekk i alle høve sjå
lageret dei hadde, svara han.

pA AUKSJON
På ein auksjon ropa auksjonarius

brått:
- Ein herre som har mist ei veske

med 500 kroner byd 50 kroner for å
få ho attende.

Det var stillt ei stund, men so
høyrdest ei røyst:

- Seksti!
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LERØY & STRUDSHAVN A.S

FISK EN GROS - EKSPORT

Skuteviksboder 10

BERGEN

Johan P. Bjørneseth
FRUKT & TOBAKK

Telefon 22 081
Alesund

OLE LøvAs
Aut. rørleggermester

VARME - SANITÆR
OLJEFYRING - RØRHANDEL
Cort Adelersgt. 9. vI Frue Meieri
STAVANGER-Telefon 25812

RANDABERG SVEISEINDUSTRI

RANDABERG

Stavanger

Telefon 40123

Borgund Sparebank
ÅLESUND

Egen formue 1/1 1967 kr. 3.160.000.
Forvaltningskapital kr. 125.000.000.-

Schwebs & Roalsø A.s
FARGEHANDEL

Hillevågsvn. 74 - 76 - Telefon 26094
STAVANGER

DAME-, HERRE- OG BARNESKO

Vi fører et godt utvalg i

JOHS. H. T0SSEBRO A·S

Engen 19 - Telefon 13964

BERGEN

Alltid

på god fot

med 36.-
NESTTUNGÅRDEN

Telefon 72450 - NESnUN

Vi leverer og monterer
HEISER

Elektrotaljer - Kraner

INGENiØR TORVALD SÆTRE AfS

BERGEN - OSLO - TROMSØ - TRONDHEIM

GULLBOTN TURISTHEIM

Varmt og kaldt vann på alle rom.
Mottar gjester for kortere og lengre tid

GULLBOTN - TRENGEREID
Telefon 40930

Fiskevann og båter er disponible



NYTT FRA FORENINGENE
Program for Østfold

14/10 lø, Høstfest på Støtvigs Hotel, Lar
kollen, kl. 19.00 (7).

12/11 sø, Arsmøte i Sarpsborg (sted kunn
gjøres senere).

Styret forbeholder seg rett til forondring i pro
grommet.

Program for Hamar

5ø 22/10: Døves' Men ighets kaffe-fest. 'Godt

program.
'Lø 4/11: Døves Sportsklubbs fest.

Lø 18/11: Døves Bridgeklubbs fest.
Lø 2/12: Døves Kvinneforenings fest.
Lø 16/12: Døves Sportsklubbs julebord.
Sø 7/11968: Døveforeningens juletrefest for

barn.
Lø 13/1 1968: Døveforeningens juletrefest

for voksne.
Styret forbeholder seg rett til forandrin

ger.

16/10 ma: Idrettsklu bben har styremøte kl.
18.00-20.00.
Ungdomsklubben.

17/10 ti: Dameklubben.
19/10 to: Menighetsaften i foreningen.
23/10 ma: Ungdomsklubben.
24/10 ti: Vanførelaget. (Lokalet bortleid.)
26/10 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.
28/10 lø: Idrettsklubben har årsfest på Døve-

hytta, Totland.
30/10 ma: Ungdomsklubben.
31/10 ti: Dameklubben.

Lørdag 7. oktober: Møte på Jernbanens
bedriftskafe kl. 18 (6)

Homor og Omegn Døveforening. Program for Vestfold

Høst-fest
på Støtvigs Hotell

Østfold Døveforening arrangerer
høstfest på Støtvig Hotell, Larkol
len, lørdag 14. oktober, kl.
19.00 (7).
Middag og kaffe lørdag aften, losji og

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

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

Konkurranser, lek og moro.
Alle er hjertelig velkommen.
Innmelding innen 30. september til ,

Erling Pettersen, adr. Solgløtt,
Eskeviken, Halden.

Program for Møre/Romsdal
7. oktober, I'ørdag: Døveforeningen har

medlemsmøte med film og utlodning v/
Festkomiteen, kl. 17.00 på Havly.

21. oktober, .Iørdag: Døveforeningen har
filmaften v/ Opplysningskomiteen kl. 17.00
på Havly.

_____---'~.•_I1.Q.'Le.mb.er, 'Iørdag :.DØYe.s...Dag p.å~Havly

v/ egen komite kl. 17.00.
18. november, lørdag: Døveforeningen

har medlemsmøte, evt, med foredrag på
Havly kl. 17.00. Utlodning.

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

Styret forbeholder seg rett til forandrin
ger. Foruten det oppsatte program, er
foreningen åpen ett,~r medlemmenes ønske.

Program for Bergen

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 18. oktober kl. 18.30: Møte i Indre
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 15. november kl. 18.30: Møte i Kafe
Williams, Porsgrunn.

Lørdag 9. desember kl. 18.30: Julemøte i
IndremisjOnsheimen, Skien.

Lørdag 6. januar 1968: Julefest i Porsgrunn.

2/10 ma: Ungdomsklubben.
3/10 ti: Basar v/ feriehjemsstyret og Dame

klubben.

5/10 to: Basaren fortsetter og avsluttes.
7/10 lø: Feriehjemsstyret har møte på ferie-

hjemmet.
9/10 ma: Ungdomsklubben.
10/10 ti: Dameklubben.
11/10 on: Døveforeningen har styremøte på

kontoret kl. 19.30.

12/10 to: Johan Moldekiev avslutter sitt
kåseri om Bergen bys historie, v/ Opp
Iysningskomiteen.

14/10 lø: Døves Dameklubb har 65 års
jubileumsfest i foreningens lokale. Ad
gang kun for klubbens medlemmer med
ektemenn, og innbudte.

15/10 sø: Marsj-konkurranse Fanahallen
Døvehytta (1) v/ Døves Idrettsklubb.

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 Oslo
i døveforeningens lokale, Sven Bruns
gate 7.

Fr 6/10: Døveforeningens basar.
Lø 7/10: Døveforeningens basar.
Sø 8/10: Døveforeningens basar.
Fr 13/10: Døveforeningens basar.
Lø 14/10: Døveforeningens basar.
Sø 15/1.0: Basaren, trekninger.

Nanna Hansen.

STEVNE I GJØVIK
Søndag 3. september arrangerte Hamar

og Omeg.n, Døv.eforening stevne i Gjøvik.
Det var i alt 40 døve som deltok i stevnet.
Også fem barn var med. Været viste seg fra
sin beste side til langt ut på ettermiddagen
denne dagen, så alt lå vel til rette for et vel
lykt arrangement.

Vi reiste med buss fra Hamar til Mengs
hoel, og derfra med Mjøsfergen til Gjøvik.
Noen kjørte også i privatbiler. Det var
meget hyggelig å treffes, og da vi kom til
Gjøvik, spaserte vi.til en kafe, hvor vi tok
en kopp kaffe og pratet hyggelig sammen.
Da klokken nærmet seg 13, gikk vi til kir
ken, hvor pastor Evjen Olsen holdt døve
gudstjeneste. Det ble en høytidsstu nd for

oss alle.
Vi spaserte så tilbake til en overdådig

middag pået hotell-suppe, karbonader med
grønnsaker, og' forfriskninger. Det smakte

herlig..,Formannen. Arne Olsen, holdt en
kort velkomsttale. Etter middagen var vi
samlet i en koselig salong, mens barna var
ute og lekte for seg selv. Presten holdt et
interessant foredrag om verdensko'ngressen
for døve i Polen, og det var koselig 'å sitte
der og høre på ham. Etterpå fikk vi kaffe og
kaker. Arne Olsen takket fru Bjerke, som
h-a1:lde'ord net hele samværet for oss. '

D~t,'y_ar et kosel ig stevne, og fornøyde del·
takere kunne reise hjem etter en dag rik
på opplevelser og hygge.

17



•
F"ELDHAMMER
AKTIESELSKABET FJELDHAMMER BRUG

TELEFON 567890· POSTBOKS 2422 • OSLO 2

Elektrokemisk A.s

ELKEMHUSET

Postboks 5430 - Majorstua

O S L O 3 - Tlf. 46 68 70

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

MUNKEOAMSvN.•- TU'." .22- 0Sl.01

AlS OSLO BAAND & LIDSEFABAIK

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Sev. Dah"s Assurancelc.ontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse



Peter Watkins: «Krigsspillet».
Pax Forlag.
Pris kr. 8.-

For noen år siden ville BBC, det
er den engelske rikskringkasting,
lage en fjernsynsfilm om den tredje
verdenskrig. En filmprodusent som
heter Peter Watkins skulle lage fil
men. Han laget filmen også. Det ble
en uhyggelig film. Den var såuhyg
gelig at BBC ikke turde å sende den
i fjernsynet. Våren 1967 ble filmen
vist på en kino i Oslo, og den har
vært vist i andre byer også.

Nå i høst har Pax forlag laget en
bok med bilder og tekst fra filmen.
I denne boka har de prøvd å fortelle
om hvordan det blir dersom det
kommer en tredje verdenskrig. Boka
forteller om et atombombeangrep på
England. Vi kan lese at dersom et
menneske er 10 km fra stedet der
bomben eksploderer, så vil de bli
brent opp med en gang. Det vil bli så
varmt at møbler, gardiner osv. vil
begynne å brenne.

Der bomben eksploderer, vil det
bli ild-orkan. Vinden vil bli så sterk
som 160 km i timen. Tunge biler vil
bli veltet og store trær blir rykket
opp. Lufttemperaturen vil stige til
800 grader Celsius. De som overlever
et atombombeangrep vil bli utsatt
for strålefare. Først vil folk bli kval
me og kaste opp når de har blitt
utsatt for atomstråling. Men så vil de
bli bedre. Om to uker vil de bli syke
igjen. De vil begynne å blø, håret
faller av hodet, de får diare og blir
magre, de får stygge byller, og når
det har gått fire uker, vil de dø.

Noen vil kanskje si: Dette er noe
tøv. Det er bare noe redde folk tror.
Det er ikke tøv. Vitenskapsmennene
kjenner til det som skjedde i Hiro
shima. Det var en liten atombombe
som eksploderte der. Bombene i dag
er mye, mye sterkere.

«Krigsspillet» er ei bok som er lett
å lese. Språket er ikke vanskelig.
Det er en alvorlig bok, en bok alle
burde lese og ta lærdom av.

Per Sigmund Bjørndal.

lodd, og har rykket forbi Vestfold
som i denne perioden har solgt 3.500
lodd. Drammen, som ikke var med i
forrige oversikt, har lagt seg på 3.
plass, fulgt av Haugesund, som har
sendt oppgjør for 4.500 lodd siden
sist, og som er rykket opp fra bunnen
til en pen 4. plass.

Nå er altså konkurransen mellom
foreningene innledet for alvor. Litt
merkelig er det nok at det ennå ikke
er kommet oppgjør fra storselgere
som Stavanger, Trondheim, Hamar
og Skien, for ikke å snakke om Nord
Trøndelag (Innherred), som jo tid
ligere har gjort stor-innsats. Bare 9
av 19 foreninger er med på listen:
Det virker ikke oppmuntrende, og
det er nå nødvendig at samtlige fore
ninger setter i gang en kraftig salgs
offensiv, før vinteren kommer, og at
oppgjør blir sendt til forbundskon
toret etter hvert.

Om de oppgjør som er kommet
hittil, kan vi bare si at det er langt
fram, før vi kan være fornøyd. Lot
teriet må bli utsolgt!!! Selv Bergens
lederplass er ikke imponerende. Ber
gen burde vel ligget på 30.000 nå.
Og vi tror neppe Oslo er fornøyd med
5. plassen. Burde ikke hovedstadens
døve ta sikte på 1. plassen denne
gang? - Hvis foreningene skal ha
_.håp om å kunne løse sine mange
viktige oppgaver, kreves det en kraf
tig innsats for å skaffe foreningene
penger. Her er sjansen!

Red.

DØVES VOLVO-LOTTERI 1967:

Emma og Carl Ellefsens
legat

solgt tilsammen 57.050 lodd. Stil
lingen er slik:

- ..

Abonner på
TEGN og TALE

Et rentebeløp er ledig til utdeling.
I følge statuttene skal det anvendes
til utdannelse av døve, for å sette
dem i stand til å bli selvhjulpne, og
utdeles i porsjoner etter styrets nær
mere bestemmelser.

Fortrinnsberettiget er personer
som er født og oppholder seg i Oslo.
Søknad sendes styret i Oslo Døve
forening, Sven Brunsgate 7, Oslo 1,
innen 1. november 1967.

Oslo, 26/9 1967.

-
Hovedstyret.

-

Pr. 23. september viser oversikten
over loddsalget i Døves Volvo-lot
teri 1967 at foreningen hittil har

1. Bergen Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19.650 lodd
2. Vestfold Døveforening 17.500 »
3. Drammen og Omegn Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.300 »
4. Haugesund Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 5.000 »
5. Oslo Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 »
6. Møre og Romsdal Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 »
7. Aust-Agder kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 »
8. Helgeland kr. Døveforening 1.250 »
9. Østfold Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800»

Sum 57.050 lodd
Forrige oversikt var pr. 29/8, og plass. Siden den tiden har Bergen

da ledet Vestfold, med Bergen på 2. sendt inn oppgjør for nesten 10.000

Bergen opp på leder-plass,
men det må bli større fart i salget!
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Nordisk. Og da også nytt fra klub
bene samt stoff fra utlandet. Til slutt:
HUSK ny adresse: Postboks 32,
Hønefoss.

Sportsred.

Hva med sportsstoffet?

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Karl Gunnar Bjørnsen, Postboks 32, Hønefoss.

Fra redaktøren
Har mottatt mere stoff fra Nor

disk, som ikke kom med i siste num
mer, og som vi bringer i dag. Men
det var en ting som skuffet meg. Det
var at Fjernsynet ikke brakte noen
reportasje fra Nordisk. Ingenting ble
nevnt, ikke i Sportsrevyen engang.
Fra Døvemesterskapet fikk vi et lite
glimt fra åpningen samt litt av øvel
sene i Dagsrevyen, det var alt. Altså
rinner ikke Fjernsynets sportsavde
ling noe interessant i disse større ar
rangementer, hvor døve fra hele
landet er med. Eller er det arran
gørene som ikke gjør Fjernsynet
oppmerksom på mesterskapene? Vel,
da skal vi ikke klandre- dem for ikke
å bringe stoff fra våre stevner, så
mitt første spørsmål er til arrangø
rene: Ble det gjort noe for å få Fjern
synet til å ta opp reportasje?

Og så er det Landslotteriet, som
nå er i full sving. Vi husker at NDI
skulle avholde seg fra å drive lotteri,
og heller samarbeide med Landsfor
bundet, og at vi får årlig tilskudd fra
forbundet. Vi skulle da vise vår vel
vilje ved å støtte opp om Landslot
teriet,og vi håper idrettsguttene støt
ter aksjonen ved å påta seg loddsalg.

Sportsred.

Fri-idrettsserien 1967
I denne serien er ikke res. fra Nor

disk tatt med, da jeg måtte sende
resultatene fra Nordisk direkte til
Bergen, da det var Sent ute. Jeg fikk
bare puttet manuskriptet i ny kon
volutt, uten å lese gjennom det, så
jeg har ingen avskrift og venter bare
bladet så jeg kan få satt opp skikkelig
serie hvor Trondheim, Hamar og
Drammen kommer ordentlig med.
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1. OSLO
1. R. Brenden 3000 m 8.45.6 814
2. R. Brenden 1500 m 4.02.7 794
3. R. Brenden 5000 m 15.35.0 764
4. P. Chr. Larsen 200 m 23.6 681
5. T. Christiansen tresteg 12.97 673
6. R. Brenden 800 m 2.04.8 668
7. G. Kvitvær tresteg 12.72 646
8. T. Christiansen 800 m 2.07.5 625
9. P. Chr. Larsen I.u/t 3.02 609

10. T. Christiansen 400 m hekk 63.8 .. 604
11. P. Chr. Larsen 100 m 11.9 ....•... 601
12. T. Christiansen 400 m 55.1 599
13. R. Pedersen I. u/to 2.94 561
14. T. Christiansen 1500 m 4.34.4 560
15. T. Christiansen I. ult. 2.92 549
16. G. Kvitvær høyde 1.65 540
17.G.Kvitværh.u/t.1.43 517
18. G. Kvitvær 100 m 12.4 501
19. G. Kvitvær lengde 5.53 498
20. G. Kvitvær I. ult. 2.82 488

12.392

2. BERGEN
1. P. Kjellid 800 m 2.05.8 ........•• 653
2. W. Johansen spyd' 49.63 628
3. P. Kjellid 400 m 54.7 ;. i . ..•.. 614
4. P. Kjellid 200 m 24.4 608
5. KjeilO. Olsen 1500 m 4.28.9 597
6. Kjell O. Olsen 800 m 2.09.8 592
7. KjeilO. Olsen 400 m 55.4 588
8. Pål Kjellid 100 m 12.0 580
9. K. Fiskergård tresteg 12.03 571

10. B. Tømmerbakke tresteg 11.90 557
11. K. Fiskergård 200 m 25.0 556
12. K. Fiskergård h. ult. 1.46 554
13. Pål Kjellid 1500 m 4.36.2 549
14. K. Fiskergård lengde 5.74 ••...... 546
15. K. O. Olsen 5000 m 17.37.0 545
16. K. O. Olsen I. ult. 2.89 531
17. K. Fiskergard I. u/to 2.87 519
18. L. Ness 200 m 25.6 507
19. A. Nordøy L ult. 2.85 506
20. S. Tømmerbakke spyd 40.82 503

11.304

Dessverre blir det bare disse to
byene denne gang, men jeg kan love
full oversikt i neste nummer. At jeg
har måttet ligge i ro i lengre tid p.g.a.
ryggskade og ikke kommet opp av
sengen den siste tiden, tok endel tid
fra meg, og dessuten har jeg nettopp
flyttet til en villa i Haugsbygd, så
det har gått mye tid vekk og akku
rat nå er det den verste tiden på
jobben, da vi har tømmeroppgjøret
som skal være ferdig, så jeg håper
dere skjønner min situasjon. Som
nevnt: Jeg skulle ha med res. fra

Vi beklager det uheldige forhold
at det ikke var noen sportsspalte i
Tegn og Tale nummer 15.

Forholdet blir nå nærmere under
søkt. To av forbundets arbeidsutvalg
avla Hønefoss et besøk i går aftes
for å konferere med sportsredak
tøren om saken, men han var fraflyt
tet sin leilighet der og hans adresse
i øyeblikket er oss ukjent.

Arb.utv. vil gi en nærmere rede
gjørelse i neste nummer av Tegn og
Tale.

Oslo, 18. september 1967.
Norges Døve-Idrettsforbund,

Arbeidsutvalget

ÅPNINGSTALEN VED DØVE
MESTERSKAPET, 4. AUGUST
av formannen i «Hellas»

På vegne av Idrettsforeningen
Hellas skal jeg få ønske dere alle
velkommen til det 16. Døvemester
skap i fri-idrett her på Marienlyst
Stadion.

Døvegruppen i vår forening er,
som de fleste av dere kjenner til,
ennå forholdsvis ung av år, men vi
synes selv at gruppen allerede har
fått en god tilslutning fra distriktets
døve, aktive fri-idrettsutøvere, og vi
tar dette som et uttrykk for at vår
døvegruppe fyller et behov.

Selv om vi ikke tidligere har hatt
noen egen avdeling for døve, har vi
likevel kunnet telle slike medlemmer
blant våre aktive, og så langt tilbake
som 1946, altså for 21 år siden, ar
rangerte vår forening et av de første
Døvemesterskap j fri-idrett. Jeg
kjenner ikke til hvor mange delta
kere man hadde den gang, men jeg
har brakt i erfaring at deltakeran
tallet ved dette Døvemesterskapet er
atskillig større enn i 1965. Vi synes
dette er en gledelig utvikling.

Det heter om olympiadene at det
store ved dem er ikke det å seire,
men det å delta - være med å kjempe
ridderlig. Dette gjelder selvsagt .også
enhver annen idrettskonkurranse,
som f. eks. her. Det store er akkurat
det å delta og å kjempe ridderlig. 
Ikke alle kan nå til topps. At den
beste vinner, er noe alle vet,. og hver



Nordisk mesterskap i skytingeneste av dere som i dag og i morgen
deltar her forstår å verdsette den
idrettsgutt og den innsats som brakte
akkurat ham til topps.

Til dere aktive vil jeg derfor si:
Vel møtt til edel kappestrid! Jeg
ønsker også vår stab av dommere og
stevnefunksjonærer velkommen og
uttrykker til sist håpet om at vær
gudene på sin måte vil bidra til hyg
gelige stevnedager her på Marienlyst.

Så overlater jeg ordet til forman
nen i Norges Døve-Idrettsforbund,
Fridtjof M. Tenden.

BERGEN

Aksla Idrettslag arrangerte «lag
seriestevne» på Aksla stadion 6. juli.
Oppholdsvær, ellers nokså bra bane.
Kjell Fiskergård løp 100 m på 12,6,
Kjell Olsen forsøkte seg på 5000 m
og han fullførte med jevn fart på
17.37.0, som er pers. da han aldri har
løpt 5000 m før; Lorents Ness, tid
ligere en av Norges beste juniorer på
400 m, stillte til start på årets første
400 m. Han åpnet hardt og ledet helt
til det gjensto 100 m, da stivnet han
fullstendig og fikk 59.5.

Pål Kjellid i framgang
Gular arrangerte seriestevne på

Skansemyren torsdag 13. juli. - Bra
vær og solen tittende fram, men ba
nen var ikke i god stand. Det hadde
regnet meget dagen før, men Pål
hadde konkurranselyst den dagen.
Han startet bra og fulgte godt i løps
posisjonen. 300 m før mål sakket han
av på farten, men han økte igjen på
slutten og stoppeklokken viste 2.05.8
som er ny pers. på 800 m.

18. juli arrangerte KFUM-kame
ratene seriestevne i Ålesund. Kjell
Fiskergård visste ikke at det skulle
være stevne den dagen. Han hadde
trent meget hardt, og han star.tet
likevel på 100 m og fikk 12.8. Lorents
Ness løp 200 m på 25.6. Kjell O.
Olsen brukte 57.0 på 400 m.

Aksla Idrettslag arrangerte serie
stevne på Stadion, 20. juli. Kjell
Fiskergård satt på tribuen, men Kjell
O. Olsen og Lorents Ness startet.
Kjell O. Olsen vil nok komme meget
sterkt igjen til DM, for han brukte
55.4 på 400 m. Lorents løp en mis
lykket 100 m hvor han fikk 13.0.

Nils Bjørø.

Det nordiske skyttermesterskap
ble avviklet ute på Løvenskiold
banen og ble en stor triumf for de
blå-gule farger, for svenskene be
satte nemlig de tre første plasser
sammenlagt, med Alvar Gustafsson
som en klar vinner. Danmarks Erik
B. Hansen beslagsla 4. plassen, og
først på 5. plass kom gamle gode
Haukedalen, som denne gang hadde
en svart dag. Haukedalen åpnet ut
merket med en klar ledelse på 20
skudd stående, hvor også Tormod
Åsan skjøt godt. I 20 liggende gikk
det også ganske bra for Haukedalen,
han lå her bare 3 poeng etter Gus
tafsson, men i knestående fikk
Haukedalen en kraftig baksmell.
Han havnet helt nede på 9. plass i
denne øvelsen, men fikk altså 5.
plass sammenlagt, med Erik Andre
sen, Tormod Åsan og Einar Wal
bækken på de neste plasser.

Mester Alvar Gustafsson skjøt
jevnt over en god serie, med en 3.
plass i stå., 2. i ligg. og 1. i kne., som
sammenlagt altså ga en klar seier.
Hanvant et helt fortjent mesterskap,
og vi kan bare gratulere svensken
med seiren! Fi-Jo.

20 skudd stå.
1. Anders Haukedalen, N. 128
2. Tormod Åsan, N. 115
3. Erik B. Hansen, D. . . . . . .. 112
3. Alvar Gustafsson, S. ..... 112
5. Arne Snitt, S. . . . . . . . . . . .. 110
6. Anders Lundvall, S. 105
7. Erik Andresen, N. . 100
8. Einar Walbækken, N.... .. 97
9. Johan Kilbrandt, D. ..... 79

10. Per Byvold, N.. . . . . . . . . .. 51
20 skudd ligg.

1. Arne Snitt, S 174
2. Alvar Gustafsson, S. 172
3. Anders Lundvall, S. 167
4. Anders Haukedalen, N 153
5. Erik Andresen, N. 152
6. Erik B. Hansen, D. . . . . . .. 148
7. Johan Kilbrandt, D. . 144
8. Einar Walbækken, N 111
9. Tormod Åsan, N 110

10. Per Byvold, N.. . . . . . . . . .. 87
20 skudd kne.

1. Alvar Gustafsson, S. 158
2. Anders Lundvall, S. 156
3. Arne Snitt, S. . . . . . . . . . . .. 144
4. Erik B. Hansen, D 140
5. Einar Walbækken, N 129
6. Tormod Åsan, N 122
7. Johan Kilbrandt, D. . 109
8. Erik Andresen, N. . 102
9. Anders Haukedalen, N. 92

10. Per Byvold, N.. . . . . . . . . .. 32

60 skudd sammenlagt
1. Alvar Gustafsson, S. 442
2. Arne Snitt, S. . . . . . . . . . . .. 428
3. Anders Lundvall, S. 428
4. Erik B. Hansen, D 400
5. Anders Haukedalen, N. 373
6. Erik Andresen, N. . 354
7. Tormod Åsan, N. 347
8. Einar Walbækken, 337
9. Johan Kilbrandt, D. . .... 332

10. Per Byvold, N.... ! •.••••• 170

NORDISK CUP I TENNIS

Vi var en tur nede på tennisbanene
på Frogner for å se på avviklingen
av Nordisk Cup. Der var et rent
storinternasjonalt tilsnitt, med del
takelse fra Danmark, Italia, Frank
rike og Belgia. Tennis er jo en sport
som ikke dyrkes blant de døve i
Norge, nettopp derfor var det mor
somt at Norges Døve-Idrettsforbund
hadde innbudt til denne tennistur
nering,og satt opp flere pene premier.

Når vi ser bort fra kampene i her
resingle, så var våre danske venner
på topp i alle de øvrige kamper. Spe
sielt merket vi oss gode Erna Frede
riksen, som viste utmerket spill og
vant det som vinnes kunne, nemlig
damesingle, damebouble og mixed
double! Det var en flott prestasjon.

Videre var F. Sicardi fra Italia en
meget fin spiller og vant en over
bevisende seier i herresingle. Dog
var han hardt ute å kjøre i semifi
nalen mot gode F. Wenneke, Dan
mark, og fikk så vidt berget seiren
etter et siste sett på hele 11-9! For
øvrig gjengir vi resultatlisten neden
for.

Fi-Jo.

Herresingle :
B. Græbe, Danmark - J. Hubrect,
Belgia 6-4,3-6, 6-3
F. Wenneke, D -M. Martineau, Fr.

6-0, 6-0
J. EImer, D. - L. Gerin, B.

6-3, 6-3
R. Legembre, F. - J. Buch, D.

4-6, 6-4, 8-6

Kvartfinaler :
F. Wenneke, D.- B. Græbe, D.

6-2,6-1
J. EImer, D. - R. Legembre, F.

6-0, 6-0
T. Mamberto, Italia - P. Krogsgård,
Danmark 4-6,6-4,6-4
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S. O. Eitran
Korgen
Etablert 1890

Båter - Møbler - Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

Godt utvalg

VELKOMMEN TIL

AfS THOR DAHL

Byens spiskammer

på bryggen i Sandefjord

H. Skramstad A.s Farveri
DRAMMEN

Brødr. Glomsrød a.s
HALDEN

Telefon 83730

SEMENTRØR I ALLE DIMENSJONER
SILOBLOKKER - BRØNNRINGER

NORRØNA HOTELL

BODØ

Telefon 22580

TOYOTA

Johs. Gurholt & Co.
Ved Plesnerparken - SKI EN

Helmer Staubo & Co.
Haakon VII's gt. 1

OSLO

Trondenes Sparebank
HARSTAD

A.s Trondhjems Papir- &
Papfabrik

TRONDHEIM

Telefon 35010

A.s Frøya Fiskeindustri
NESSET - FRØYA

Post, telefon: DYRVIK

REDERIET

O. B. Sørensen & Co.
ARENDAL

Jespersen & Thon A.s
Sentralbord 13203

Kanalveien 1 og 3- TØNSBERG

Volkswagen



Semifinaler:
F. Sicardi, 1. - F. Wenneke, D.

2-6, 6-3, 11-9
T. Mamberto, 1. - J. EImer, D.

6-4,6-3.

Finale:
F. Sicardi, 1. - T. Mamberto, 1.

4-6, 7-5, 6-0, 6-1.

Damesingle :
K. Frederiksen, D. - G. Jeanmot, F.

6-4, 6-1
L. Søndergaard, D. -F. Coulombel, F.

6-3, 6-1

Semifinale:
E. Frederiksen, D. - K. Frederik
sen, D. 6-1, 6-4
G. Bæhr, D. - L. Søndergaard, D.

6-0, 6-1

Finale:
E. Frederiksen, D. - G. Bæhr, D.

6-1, 6-4

Herresingle :
1. F. Sicardi, Italia
2. T. Mamberto, Italia
3. F. Vennecke, Danmark

Damesingle :
1. Erna Frederiksen, Danm.
2. Grete Bæhr, Danmark
3. K. Frederiksen, Danmark

Herredouble :
1. Jørn EImer/P. Krogsgaard, D.
2. Leo Michelsen/F. Wenneche, D.

Damedouble :
1. E. Frederiksen/G. Bæhr, D.
2. K. Frederiksen/L. Søndergaard,

Danmark.

Mixed double:
1. Erna Frederiksen/F. Wenneche,

Danmark
2. G. Bæhr/L. Michelsen, Danmark
3. G. Jeanmot/M. Martineau, F.

EN VELLYKT AVSLUTTINGS
FEST

Lørdag kveld var nær 300 nordiske
døve samlet til en stilfull avsluttings
fest i Oslo Handelstands Forenings
vakre festlokaler, og festen var en
verdig avslutting på et helt igjennom
vellykket mesterskap.

Menyen besto av laks som hoved
rett, med iskake til dessert. Mocca
og likør. Toastmaster var Sonja
Olsen, og hun ledet festens taler på
en utmerket måte.

Første taler var Bertil Franklin,
Sverige, som ga uttrykk for sin be
undring for det gode arrangement
av Nordisk mesterskap 1967. Sven
Holstoft, Danmark, takket på vegne
av den danske tropp for god mot
takelse og givende dager i Oslo under
mesterskapskonkurransene.

Representanter fra Italia og Frank
rike var framme med gaver og tak
kens ord, og uttrykte sin glede over
innbydelsen til å delta i Nordisk Cup
i tennis.

Den nyvalgte president i Nordisk
Døve-Idrettsforbund, Kanko Ma
keIa, Finland, rettet en spesiell takk
til Fridtjof M. Tenden for det store
arbeid han hadde nedlagt for at de
Nordiske mesterskap kunne bli av
viklet på en utmerket måte, og han
sa at han nå reiste hjem med bare
gode minner fra et godt mesterskaps
stevne.

Til slutt takket F. M. Tenden for
gode ord og gaver. Man slappet så
av med en god kopp kaffe, mens sa
len ble ryddet til dans. Senere var det
utdeling av medaljer og premier, og
samtlige vinnere fikk sin velfor
tjente hyllest.

Og så var det dans uten stans; og
festen fortsatte i beste stemning til
langt ut i de små timer.

Fi-Jo.

o SLO

KAPPGANG

NM I BERGEN. - 20 KM
Her startet Odd Landehagen. Han

ble nr. 5 med tiden 1.47.27. Norges
mester ble Helge Abrahamsen, Oslo,
med tiden 1.35.35.

NM I BERGEN, -10 KM
Her ble Odd Landehagen nr. 7

med tiden 52.50. Abrahamsen ble
også her Norgesmester, med tiden
48.53. Det var øsende regnvær, og
banen var derfor tung for gangerne.

Kretsmesterskapet i gang, 10 km
Oslo

Det var 19 startende i kretsmes
terskapet i 10 km gang for Oslo.
Her startet Odd Landehagen og
Harald Angeltvedt. Kretsmester ble
Helge Abrahamsen med tiden 49.19,
på annen plass kom Odd Lande
hagen, Døves, Oslo, med tiden 53.26,
og på tredjeplass kom Harald Angel
tvedt, Døves, Oslo, på tiden 54.06.

M aridals-marsjen - 20 km med 8 kg
pakning. - Arr. Oslo Gangkrets og
Norges Gangforbund.

Det var 12 startende, og Harald
Angeltvedt ledet fra start til mål,
han var aldri truet, og vant marsjen
overlegent med over 5 min. for
sprang på Tore Brustad. Haralds tid
var 2.03.56, nestemann brukte
2.08.47.

Kretsmesterskapet i gang - 20 km
Arr. Oslo Gangkrets. - Her startet

Harald Angeltvedt, og han var helt
overlegen, han ledet fra start til mål,
og satte ny norsk rekord for døve
med tiden 1.46.42, den gamle re
korden hadde Odd Landehagen og
den lød på 1.47.24. Det var 13 del
takere, så det var godt gjort av An
geltvedt. Det var hans beste presta
sjon som ganger, hittil. Nr. 2 ble
Kåre Hammer, Oslo Gangklubb, på
1.51.32.

Søndag 3. september
Harald og Odd deltok igangstevne

i Vansjø ved Moss. Her vant Harald
med Odd på annenplass. Det ble altså
dobbeltseier for Døves Sportsklubb,
Oslo. Undertegnede var ikke til
stede og tiden for Halle og Odd har
jeg ennå ikke fått.

Trønder-Eivind.
oppmann.

DRAM MEN

Resultater oppnådd av Dram
mens-Døve ved kretsmesterskapet
for Nedre Buskerud:
Bjarne Gunnerud, 100 m 11.5
Erik Johansen, 100 m 12.1
Bjarne Gunnerud, høyde . . . .. 1.75
Magne Gaustad, diskos 30.58
Magne Gaustad, kule 10.25

Siste:

Ny sportsredaktør!

Fra og med neste nr. har
Finn Johansen. Kobbervikhagen
6 a, Drammen, overtatt som
sportsredaktør i Tegn og Tale.
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EiJlar Mehlum
Best;un).1Jeien. 2.

O s l o 2.

Afs Mørebil

ØRSTA

Høyland Spar~bank

SANDNES
Sentral bord 61 060

Mottar innskudd - Bevilger lån

ft'1 SVØMMEHALLEN - BERGEN
Apent

CAFE hverdager
fra kl. 8-22

P a. Yl'"l e n Søndag fra
kl. 13-22

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

Jæren Potetmjølfabrikk AfL

KLEPP ST.

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentral bord 3440

Nærbø Trelastforretning A.s
DØRER - VI N DU ER - TYPEH US

o. K. Elektriske
AUT. INSTALLATØR i
STAVANGER og HETLAND

HILLEVAG
STAVANGER - Telefon 22096

Hilmar Reksten

BE OM
TILBUD!

Sov behagelig på

Telefon 85131
NÆRBØ

SKIPSREDERI

FJØSANGER

Chr. Sørensen
SLAKTERFORRETN I NG

KOPERVIK

Madrassen

FRA

AfS INDUSTRI, VE.GSUND
Telefon 39545 - Boks 93

OddstøI Radio
A~t. TV., radio- og skipsradio
forhandler

Telefon 74222
KRISTIANSUND N.

Promenadekafeen
er stedet i

SANDNES

Te.efon 61111

Sola SHELL stasjon
Kranvik & Meling

SOLA - Telefon 50232

Døves Trykkeri A.5. Bergen


