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Etterlysning aven

TE M PO - PLAN

Stortinget har endelig behandlet stortingsmelding nr. 42, om spesial
skolene, og selv om det var mange som hadde ordet, kan en vel ikke
egentlig tale om at det var noen større debatt. Stort sett var det tverr
politisk enighet. Alle ga uttrykk for nødvendigheten av å satse meget i
denne sektoren. En rekke talere gjorde seg fortjent til blomster. Sak
kunnskapen og innsikten var det liten grunn til å klage over, men det
var vel egentlig ingen som ble satt på noen større prøve i så måte. Vi
kan godt tenke oss at det på det fullsatte galleri var atskillige som klødde·
i fingrene etter å få komme fram og stille talerne spørsmål. Men Stor
tingets talerstol er nå engang forbeholdt politikerne.

Det var imidlertid ikke alle talere som var tilfreds med stortingsmeldin
gen. Det ble gitt uttrykk for at den led av visse mangler. Den omfattet
ikke samtlige kategorier av funksjonshemmete. Det var ikke lagt stor
nok vekt på utdanningen av fagfolk. Det var ikke klart nok hvordan
undervisningen var tenkt lagt opp i de nye skolebyggene. Og enkelte
talere var tydeligvis mest stemt for at ansvaret for spesialundervisning
i størst mulig utstrekning ble overført til kommunene, iallfall i større
grad enn hva utbyggingsplanen forutsetter;

Men først og fremst var det nok grunn til å etterlyse en tempoplan. Uten
en i Stortinget vedtatt tempoplan, er det lite trolig at det vil bli tatt
krafttak i utbyggingen av spesialskolene; og hva har en da oppnådd i og
med at denne meldingen har passert Stortinget? Har vi, når alt kommet
til alt, ikke oppnådd annet emi å få satt opp en status og analysert
behovet?

Hvor viktig det er med en tempoplan, får en best inntrykk av når en
leser hva en av talerne i Stortinget bemerket under saksbehandlingen:
«Ut fra forslagene til nybygg for 1967, vil det ta 176 år å oppfylle kravet
i stortingsmeldingen om spesialskoler for barn med tilpassingsvansker, og
80 år for skoler for evneveike!» - Noe tilsvarende gjelder vel også skolene
for døve og tunghørte. Om vi kan regne med at Vikhov tunghørtskole
snart vil være ferdig utbygd, og at den lille bevilgning til yrkesskolen for
døve i Bergen for 1967 vil bli fulgt av «krafttak» i de følgende år, så et
det helt på det uvisse når den øvrige utbygging vil komme, og vi skal
huske at det her er tale om en helhetsplan. For døveskolenes vedkom
mende vil skjevhetene være ytterst følbare inntil utbyggingsplanen er
gjennomført i sin helhet. Vi er derfor stygt redd for at det adekvate
skoletilbud for de døve og sterkt tunghørte vil bli skutt ut i en meget
fjern framtid - ihvertfall så lenge det ikke er vedtatt en tempoplan som
viser at Staten er beredt til å ta de nødvendige krafttak - nå!

Th. S.

1



orna
Førskole--behandlingen

ikke undervurderes!
Skådalen døveskole har fått reiselærer!

Telegramadresse : «Verkstedet»

SANDEFJORD

Skipsbyggeri og mek. verksted

skal elevantallet utvides til 52 ele
ver, idet skolen blir betydelig ut
bygd. (I denne sammenheng kan
nevnes at spesialskolen på Bred
tvedt, for talehemmete, nå står fer
dig utbygd med en kapasitet på ca.
120 elevplasser.) 70-80 barn fra hele
landet står på venteliste til Elton.

- Men en lærer kan da umulig
rekke over hele landet?

- Nei, og det er da også problemet.
J eg må begrense .meg til Østlands
området og bare håpe at vi med tiden
får kapasitet nok til å dekke resten
av landet, sier Kjell Bothne.

Utgangspunktet for reiselærernes
arbeid er ventelistene ved skolene,
oppsatt etter de meldinger som er
mottatt fra skolestyrene, og det re
gistreringsarbeidet som blir utført
av den medisinske sektor. Skole
myndighetene har - med hjemmel i
loven om spesialskoler - plikt til å
melde fra om barn med handikap
som trenger spesialundervisning.

Reiselærernes hovedoppgaver drei
er seg om førskolebehandling, videre
behandling eventuelt i normalskole
før og etter spesialskoleundervisning,
foreldreveiledning og rådgiingsvirk
somhet. Til dette arbeidet trenger de
nær kontakt med skolemyndigheter,
skolepsykologer, helsemyndigheter,
leger, og i særdeleshet øre-, nese- og
halsspesialister og nevrologer, selv
sagt foreldre, og ellers med andre
institusjoner hvor handikapte barn
er plassert eller har vært til under
søkelse og behandling.

En stor del av reiselærerens tid
blir disponert til besøk i hjemmene,
hvor han foruten å undervise barnet
legger stor vekt på foreldreveiled
ningen. - En må få foreldrene til å
akseptere barnets situasjon, og sam
tidig gjøre klart hvilke muligheter
barnet har, både når det gjelder hel
bredelse og arbeid. Læreren stiller
hva vi kan kalle en pedagogisk prog
nose, ved å koordinere de opplys
ninger han har fra forskjellige hold
med de observasjoner han selv har
gjort. Hans oppgave er altså å hen-

Det er ingen lett oppgave å
veilede handikapte barns for
eldre. Samtidig som en skal
orientere dem om hvilke mu
ligheter barna har, må de hel
ler ikke få urealistiske forhåp
ninger.

lig vil oppøving av de språkfunk
sjoner som kan være forsinket av
f. eks. en hjerneskade, gå lettere jo
tidligere barnet får behandling.

Ut fra dette fikk vi endelig den
første reiselærer i 1961, ansatt ved
Vikhov off. skole for tunghørte barn,
som er den eneste i landet. Først i år
kom det to reiselærere til,den ene ved
Skådalen off. skole for døve, og
Kjell Bothne ved Elton, som også er
den eneste skole i landet i sitt slag.
Elton har nå en kapasitet på 24 ele
ver, men allerede fra neste høst av,

- På ventelister til spesialskoler
for talehemmete alene, står 700-800
barn fra hele landet. Når vi også tar
med barn med hørselskader, blir
tallet atskillig høyere. På grunn av
lange ventelister og diverse andre
forhold begynner en del av disse
handikapte barna i normalskolen. 
Her trengs det hjelp og støtte uten
fra, og det er her reiselærervirksom
heten kommer inn, sier tidligere fag
konsulent i Kirke- og undervisnings
departementet, Kjell Bothne, som i
høst tiltrådte den nye stillingen som
reiselærer ved Elton off. skole ved
Gjøvik for barn med sentrale språk
og taledefekter. Han har tidligete
erfaring fra spesialskoler, og har et
par år deltatt i forskerarbeid ved
NTH i forbindelse med sin hoved
oppgave til spesialutdannelsen.

Den kjente språkekspert og nevro
log dr. Wilder Penfield er blant dem
som sterkest poengterer at nyere
forsking viser at barnehjernen er
mere plastisk jo yngre den er. Følge-

AfS FRAMNÆS MEK. VÆRKSTED
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(Tegn og Tale februar 1942)

Hvorfor meg denne lodd ble givet,

vil ikke her jeg grunne på;
ti hisset - etter jordelivet -
skal klart jeg Herrens vei forstå.
Her nede lukket er mitt øre.

kun her min tunge bunden er.

I himlen jeg Guds røst skal høre,
og tungen bliver frigjort der.

En døv.
(1927).

(Innsendt)

Om enn Guds faderhånd har givet
meg færre pund enn andre fikk;
jeg gledes dog ved selve livet

og oppad ser med troens blikk.
Ei takke Gud med ord formår jeg,
dog priser jeg ham i min sjel;
ti han, min Skaper, jo forstår meg.

Jeg ~et han -alle ting gjør vel.

Ei mange meg forstår og kjenner,

så ensom titt jeg føler meg.

Jeg har kun få og spredte venner;

ti mange finnes der jo ei,
som vil mitt språk - det tause - lære;
det språk som ei fra leber går,
men dog formår så smukt frembære
hver tanke, at jeg den forstår.

Min tunge kan ei tanken tyde;

med sterke bånd den bunden er.

Den kan ei hjertet hjelpen yde

som tolk for sjelens følelser;
den aldri om min glede synger
den kan ei bringe andre trøst. -
Hva der av sorg og savn meg tynger,
det tolker øyet - ei min røst.

Jeg kan ei tord' nens brak oppfange;
jeg kan ei høre havets brus -
ei stemningsfulle aftensange,
.ei fuglens kvidren, vindens sus.
Og ei formår jeg å bedømme
musikkens takt og harmoni;
dens mange toner - skjønne, ømme,

går sporløst, dulgt min sjel forbi.

Så taus, så taus far meg er verden
som graven far den tause gjest.
Alt er så stille på min ferden,
ei mindre når det larmer mest.

Jeg ser hvor høyt seg bølgen hever
og inn mat stranden kaster seg,

jeg ser hvor treets krone bever;
men stormens røst jeg fatter ei.

!!!lJe dø7Jeb bang
Mel.: Lær meg å kjenne dine veie.

Styreren ved yrkesskolen forklarte at
gutten hadde fått 2 par fottøy siste
år, så han måtte være en bedrager.
Han hadde flere ganger lagd van
skeligheter på skolen og fått flere
advarsler. Husmoren, som hadde
ansvaret for elevenes klær og fot
tøy, var kjent som meget samvittig
hetsfull, og hun mente at guttens
støvler var i orden da han reiste
hjem. Og hvorfor sa han ikke fra
hvis støvlene var så dårlige? Gutten
var 18 år! - Resultatet av saken:
Gutten var en bedrager, som hadde
byttet støvler, og han ble utvist fra
skolen.

Finn J oh~nsen ny formann i
Drammens-foreningen. Foreningens
10 års jubileum vil bli feiret med en
fest, så sant forholdene tillater det.
Feriehjemm~t ble innvidd i fjor.

Det festes mye i Oslo. Juletrefest
i Døves kirke 3. juledag, barnefest i
foreningen 4. juledag under Olga
Henrichsens ledelse, nyttårsaften
fest i foreningen,2.januar menighets
fest i Universitetsgaten med 170
personer, og 10. januar fest i fore
ningen med ca. 200 deltakere, ledet
av Einar Mehlum.
,Håkon Karlsen klubbmester i

sjakk i Oslo, Håkon Zapffe i lyn
sjakk.

Gjøvik og Omegn Døveforening
er opptatt i Norske Døves Landsfor
bund.

For de barns vedkommende som
begynner i normalskolen inntil de
får plass på en spesialskole, trengs
det nær kontakt med barnets lærer,
i forbindelse med spesiell behandling
og hjelpe- og støtteundervisning.
Denne undervisning blir aktuell også
når elevene går over i normalskolen
etter spesialskoleundervisning.

- Hvor uendelig stor betydning
førskolebehandling av handikapte
barn har, kan vi se av følgende: Et
normalt barn utvikler sitt språk og
sin taleevne allerede fra ett-to-års
alderen, mens et talehemmet barn
utE)n medisinsk og pedagogisk før
skolebehandling, først begynner i
syv-åtte-års alderen. Det gir uhyg
gelige perspektiver, sier Kjell Bothne.

Intervju i «Aftenposten».

...ot man ikke bør
vgske et blRklende
sOr. RETT. Det ut
strømmende blo
detdesinfisere~ best
selv. Ved v('ski ng
ville man tve:tom
innfØre bQkterier i

s~ret.

...at jod er bra 10r
desinfeksjon ov
brannsllr. FEIL.
Aldri Jod eller lik.
nende p~ bronnslir!
Det gjør dem bare
verre.

En historie om en døv skolegutt
har vært slått stort opp i svenske
aviser. Da gutten kom hjem i jule
ferien, hadde han på seg støvler
«uten såler og nesten uten overlær».
Saken ble anmeldt til skolestyret på
guttens hjemsted, hvor støvlene ble
vist fram. Kraftig kritikk mot skolen
(yrk~sskolenfor døve i Viinersborg).

vise barnet til riktig-sted og riktig
beskjeftigelse.

- Det er ingen lett oppgave, sier
Bothne.-Samtidig som en skal orien
tere foreldrene om hvilke muligheter
barnet har, må de heller ikke få
urealistiske forhåpninger.- De skal
rettledes om hjemmebehandling av
barna, f. eks. treningsaktiviteter, og
annen beskjeftigelse. En del handi
kapte barn blir mere bortskjemt enn
vanlige barn. De blir overbeskyttet,
og får dermed enda et handikap i
tillegg til det de allerede har. Men
disse barna skal i den utstrekning
det er mulig .behandles som andre
barn. Foreldrene skal også settes
inn i rent praktiske ting, som utgifter
i forbindelse med behandlinger,
trygdeytelser, osv.
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4 TANDBERGS ~
I PATENTKONTOR il'I Karl Johansgt. 13, Oslo. Tlf. 336170 .,.

, PATENTER - VAREMERKER - MØNSTER

HALVARD THORSEN AfS

AUT. RØRLEGGERFORRETNING

KRISTIANSAND S.

AKTIESELSKABET

TOFTE CELLULOSEFABRIK

OSLO

Gunnar Strand & Co.
PAPI R EN GROS

Haslevollen 3 - OSLO 5

AGDER BILRUTER
Holdeplass og kontor: Rutebilstasjonen
Tlf. 26980, V. Strandgt.

KRISTIANSAND

Daglig riJteforbinde/se til Greipstad, Finsland, Laudal, Konsmo,
Øvrebø, Hægeland, Bjelland, Grindheim, Aseral, og Setesdal.
(Se rute nr. 5800 i Ruteboken)

FJELLHEISEN - TROMSØ

Gondolbane til Storsteinen 420 m.o.h. Lengde 750 m.
Kapasitet: 400 pers.ft. hver vei, kjøretid 3% min.
Helårsd rift etter behov - mid nattstu rer i som mersesongen.

Voksne turfretur kr. 8.-, barn kr. 4.-. Klippe
kort mf moderasjon. - fra Grand Hotell til
topps på 15 min. - Herlig fjellterreng.

Restaurant på Storsteinen Inneh.: Brødr. Jakobsens Rederi.

A.s Ingeniør Gran
Postboks 1

DRAMMEN

A.s Rødsk~g Brug & Guldlistefabrik
Gulskogen

Telefon Drammen
sentral bord 835090

Ar
Telefon 21080 KRISTIANSAND S. Telex 6355



Hvorfor

ikke

kristelig

stoff?

Hvorfor er det så lite, eller skal vi
:si intet, kristelig stoff i Tegn og Tale?

Jeg vet at de fleste tidsskrifter av
liknende art som Tegn og Tale har
en prest eller en forkynner som i
hvert nummer skriver en kort an
dakt eller en fortelling av kristelig
art. Det er sikkert mange døve abon
nenter som er kristelig interessert
og som gjerne vil lese slikt. Og det
er jo også slik at vi døve nesten aldri
kommer i kirken og får høre Guds
ord. Ja, det er nok dem som aldri
får anledning til å høre Guds ord
tolket. Derfor skulle det jo være mere
om å gjøre for Tegn og Tale å ha en
prest som medarbeider, mere enn det
er for andre tidsskrift som vårt blad
kan sidestilles med. Det skulle vel
heller ikke bli en slik økonomisk be
lastning at det kan gjøre noe.

Vi har jo 3 sider med sport i Tegn
og Tale. Ofte forekommer det meg
at det samme blir tatt opp igjen for
å fylle ut de 3 sidene med sport. 
Her må ingen tro at jeg er imot
sporten, jeg 'er meget interessert i
sport og følger nøye med i det, og
jeg ser ogsa på sporten som et gode.
Men jeg må si at vi må komme også
dem som er kristelig interessert til
hjelp. Derfor: Forsøk å få en prest
som medarbeider i Tegn og Tale.

Peder Wollan.

Kjære Wollan!
For å ta sportssidene først, så er

det en avtale mellom Norske Døves
Landsforbund og Norges Døve-Id
rettsforbund som gir idrettsforbun
det rett til 3 sider sport i hvert num
mer av Tegn 'og Tale. Begrunnelsen
er at idrettsorganisasjonen ikke har
noe eget blad, og N.D.L. ønsker hel
ler ikke at viskal ha et eget sports
blad, fordi dette ville skade Tegn og
Tale økonomisk. (Konkurranse om
~antlonsene.)

Av kristelige døveblad har vi deri
Illot faktisk hele 3 stykker, og såvidt
jeg kjenner til, sendes disse bladene

til alle døve i landet. Det er: «De
Døves Blad» - «Døvemisjonens Blad»
- og «Solgull». «De Døves Blad» utgis
av døveprestene. Uvisst av hvilken
grunn er dette bladet ikke utkommet
på en stund, men å dømme etter den
hilsen som hovedpresten for døve
sendte ut til jul, vil bladet antakelig
snart ,Komme regelmessig' igjen. 
«Døvemisjonens Blad» utgis av Døve
misjonen i Oslo og kommer hver
annen måned. - «Solgul1» utgis av
Frelsesarmeens arbeid for døve og
blinde.

Når vi faktisk har hele 3 rent
kristelige døveblad, synes jeg ikke
det skulle være behov for at Tegn
og Tale i tillegg skulle knytte til seg
en prest som medarbeider.

Jeg tror ikke det er noen «heldig»
løsning med en prest som fast med
arbeider. Hvis det skal være regel
messige andakter, vil vel leserne
langt foretrekke at våre døveprester
skriver etter tur. Og det vil natur
ligvis bli inntatt, om det bare kom
mer, men vi kan neppe pålegge pres
tene å skrive. Med det voldsomme
arbeidspresset som døveprestene har
i dag, med hyppige og lange reiser,

DM-FE.ST
I forbindelse med Ski-Døvemester
skapet i Oslo' 4.-5. februar, arrange
rer Oslo Døves Sportsklubb

FEST
Døveforeningens lokale, Sveh

Brunsgt. 7
Lørdag 5. februar

kl. 19.00
Premieutdeling

Dans
Underholdning

Entre kr. 4.- pr. person.

er det vel også spørsmål' om de kan
makte å levere stoff i rett tid.

Th. Sander.
P. s.: Lesere som er spesielt in

teres;;ert i kristelig lesestoff bør, i
tilfelle de ikke får de døvebladene
jeg har nevnt ovenfor; be døvepres
tene ordne det for dem når de kom
mer på besøk. Døveprestene vil sik
kert også være behjelpelig med å
skaffe Conrad Svendsens andaktsbok
for døve.

D. s.

Tove Pedersen og Kurt Oksnes,
som giftet seg 12. november.

FØDT
Aud og Jon Pettersen, Trondheim,

fikk sitt første barn, en, datter, 12.
januar.

EKTESKAP
inngås 18. februar mellom Erna

Holberg og Jan Thomassen. '
Adresse for dagen: Frimurerlos

jen, Trondheim.

60 AR
Tidligere døveprest på Vestlandet,

nå sokneprest i Børsa, Einar Stue
land, fylte 60 år 22. januar.

Stueland er født i Stavanger, tok
teologisk embetseksamen ved Uni
versitetet og praktikum, var sekre
tær for Norsk Misjon for Hjemløse;
døveprest på Vestlandet 1934-1956,
våren 1945 var han prest i Sverige i
løiren for hjemvendte Tysklands
fanger, sokneprest i Børsa fra 1956.

Stueland var- forIIlaIln'- i Bergen
Døveforening å~ne 1939~HI53, og i
hans tid ble /b\~ a, iførs~~ -etiis'j:e i
Døve~, II~s ,~n,1bY'i"d\ tik:'forenings
10kal~r,',o~'Xidere~rIqt ,*i1;egen døve
kirke i' Bergen: - . : '-~ ,
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Noen spaniere som satt der, flyktet
i panikk, den bakerste hinkende på
en fot. Dette hendte rett under min
plass, så jeg kunne se at øverste
planke i palisaden var knekket.

Oksen var snart på bena igjen og
travet bortover den smale passasjen,
antakelig lettet, i troen på at den
var ,kommet seg unna. Men dess
verre, en vakt sto parat og åpnet en
luke, og ut på arenaen bar det igj~,·
der matadoren sto og ventet med
kården. Men før han fikk summet
seg, var tyren over ham, kastet ham
til jorden og ville hurtig ha gjort det
av med ham, om ikke de andre hadde
kommet til og narret tyren vekk.
Betjenter kom nå løpende med en
båre og førte den skadde ut, mens
en annen matador overtok kården.
Men før han fikk gjort noe, kom den
skadde hinkende tilbake og for
langte kården igjen, under applaus
(- ikke fra meg!). Helten gjorde nå
flere forsøk på å drepe tyren, men
det ble fiasko, og da tyren til slutt
la seg ned, utmattet av blodtapet,
ble den stukket med dolk.

*
Da jeg dagen før min avreise'

slentret på gatene i Torremolinos,
fikk jeg et· slag på skulderen, og
hvem skulle det nå være andre enn

stund hadde hver av dem festet sitt
spyd med mothaker i nakken på
tyren. Denne ble etter hvert svekket
av blodtapet og var..nå moden for
matadorens kårde. Den sto stille
med senket hode, og da støtet kom,
dukket den hodet, så kården for
feilet sitt mål, som er et lite
punkt bak hornene - og iste
den gikk langt inn i ryggen
på dyret, og der. ble den stå
ende inntil en banderillo fikk
lirket den ut og et nytt støt
gjorde det av med den.

Tre mulesIer kom nå inn, og med
et tau festet til hornene ble det døde
dyret slept ut i galopp.

En ny tyr ble sloppet inn, og det
samme gjentok seg, bare med den
forskjell at matadoren feilet i alle
støt, inntil dyret la seg ned og ble
drept med en dolk.

En svensk dame, som satt i nær
heten, ble syk av synet, og måtte
leies ut av sitt følge.

Etter tyrefekting nr. 3 fikk vi til
en forandring se en fin oppvisning i
ridekunst - en rytter på en liten
araber ble jagd rundt arenaen av
en tyr i flere minutter, og greide
hele tiden å komme unna de spisse
hornene. Applausen var stor og hjer
telig da han red ut.

Disse spalliike tyrene er noe av
det vakreste jeg har ætt, kullsvarte
og så like at de ikke kan skjelnes
fra hverandre. Hvis en tenkte seg
en skjønnhetskonkurranse for okser,
ville de ta førstepris og få enhver
ku-frøkens hjerte til å hoppe!

To okser til ble torturert og drept,
og så kom turen til den sjette, som
skulle viser seg de andre overlegen
i kamplyst. Da tUren kom til pica
dorene, ble den ene hesten slengt
opp mot veggen så rytteren falt av,
men han ble straks hjulpet opp igjen.
Senere, under jakten på en av plage
åndene, kom oksen i full fart mot
palisaden, gjorde et voldsomt byks
og landet på hodet i første benkerad.

ALF ALMAAB:

Når en følger kystveien langs
Middelhavet blir oppmerksomheten
først fanget av de runde, mørke
brul1;e festningstårn av form som et
omvendt vannglass, som vi med
noen kilometers mellomrom ser langs
stranden. Forklaringen må være at
de er bygd som vern mot sjørøvere
fra «the barbary coast», kysten
Tunis-Algerie. De skal ha hedet i
Middelhavet helt opp til 'begynnel- .
sen av dette århundre. I selve Torre
molinos står et slikt tårn like ved
den brede marmortrappen som fører
ned til sjøen.

Noenrilil vest for Torremolinos
ligger Marbella med en tyrefekter
arena støpt i betong, setene også.
Her \Tar jeg i 2 timer vitne til et
makabert skuespill, mere blodig enn
jeg hadde forestilt meg.

Etter en del seremoniell ble en
svart tyr sloppet inn på arenaen, og
den gikk straks til angrep på mata
doren som sto midt i arenaen med
sin røde duk. Etter at han hadde
lekt med tyren en stund, kom 2
picadorer - ridende tyrefektere med
korte lanser. Hestene var på den ene
siden beskyttet aven tykk matte,
og den ble vendt mot tyren, som
nå angrep den ene hesten og presset
hest og rytter opp mot palisaden,
mens den forgjeves søkte å stange
gjennom matten. Rytteren stakk nå
lansen ned i ryggen på tyren og holdt
den der mens blodet strømmet ned
over de svarte sidene og farget are-o
naens gule sand. Til slutt trakk
oksen seg tilbake, rytterne forsvant
ut, og 2 banderillos (tyrefektere som
angriper tyren med kort spyd) ble
nå overlatt torturen, og etter en
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min venn fra Marokko, Shereff
Rahali, bedre kjent som Chief. For
anledningen hadde han byttet ut sin
grå- og hvitstripete natt-skjorte og
røde fez med en sort dress og hatt.
Han bød på en drink, og mens jeg
bestilte øl, nøyde han seg med te,
:hvilket skulle bevise at han var en
rettroende muhammedaner. ·Kora
nen forbyr jo nytelse av alkohol.

Etter en stund, kom to svensker.
og sluttet seg til oSs. Chief og jeg
ble enige om å sende hverandre et
kort, men dessverre har jeg intet
hørt fra ..ham, kanskje fordi det .er
nokså smått med skolestellet både i
Marokko og i Spania. Men han kunne
i alle fall skrive sitt navn.

Til slutt et råd til dem av dere
som tenker seg til Spania: Kjøp reise
sjekker i Norge for det beløp dere
tenker å bruke. Her får dere 1.200
pesetas for kr. 100.-, men en i Spania
får bare 830 pesetas.

De spaniere jeg traff, var hygge
lige, hjelpsomme og ærlige. Ser en
bort fra politikk, syntes friheten å
være langt større enn i Norge. Res
tauranter holdes åpne til midnatt,
barene likeså, og likevel ingen fyl
liker fl se, ingen ramp eller boms..
;Barn var sjeldne å se på gatene, så
det må være god hustukt der. Det
samme kan sies om Marokko.

Muchos gracias senores et seno
ritas! Adios!

Døves Jul's premiekryssord

Trekningen er foretatt, og føl
gende gikk ut med premier:

-~
VAREKRIGS FOND FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE

Utdeling av stipend'ier' 1967
Av Varekrigsfond for døve og sterkt tunghørte skal det våren

1967 deles ut en del stipendier. Etter fondets statutter skal midlene
brukes til:
a) Stipendier til videreutdanning av døve og sterkt tunghørte,

herunder opplæring i praktiske yrker, utover den som kan
oppnås i skoler og undervisningsanstalter som drives av stat
og kommune eller med bidrag fra disse. Stipendienes størrelse
og varighet fastsettes av fondets styre under hensyn til at
stipendiatene skal få høve til å skaffe seg slik videreutdanning
som deres evner tilsier. Søknad om tilskott til å etablere seg i
et yrke eller starte egen virksomhet kan ikke etterkommes.

b) Stipendier til utdanning av spesialpersona~e for oQplæring av'
døve og sterkt tunghørte. Det er også her en forutsetning at den'
særlige pedagogiske utdanning som søkeren tar sikte på ikke
kan oppnås ved statlige eller kommunaleundervisningsanstal
ter eller anstalter som drives med bidrag fra stat eller kommune.
Søkere bør være tilsatt i eller ha muligheter for å kunne overta
slik stilling at utdanningen kan nyttiggjøres.

Da fondets midler er begrenset, vil søkere under ovennevnte
gruppe a) fortrinnsvis komme i betraktning..

Søknad om stipendium må inneholde:
1. Alle personlige data.
2. Opplysning om utdanning og beskjeftigelse.
3. Plan for søkerens videreutdanning.-
4. Overslag over videreutdanningens kostende.
5. Opplysning om hvorvidt søkeren har fått eller søker stipen-

dium, bidrag eller lån annetsteds. , .
6. Opplysning fra søker i arbeide om det kan gjøres regning med

at han helt eller delvis får beholde sin lønn i utdanningstiden.

Søknaden vedlegges avskrift av eksa~ensbevis, attester og re
feranser samt ligningsattest for søkeren eller for den som forsørger
søkeren. . .. 0 ••••

Søkere til stipendier som nevnt under punkt a) må vedlegge
søknaden audiogram.

Søknaden sendes styret i Varekrigs fond for døve og sterkt
tunghørte, adr. Helsedirektoratet, Drammensveien 60, Oslo~f>ep.,
Oslo 1, innen utgangen av februar 1967.

Obs!
_ . r:>øve som har tenkt å søke om stipend, kan få nærmere opplys
runger ved henvendelse til forbundssekretær Albert Breiteig Møl-

('dals,",'.' 17, B",ge.. ' ;,)

Om årsak til døvhet
Kr..50.-: Ingebjørg Meistad, Øvre

Baklandet 40,
Trondheim.

Kr. 25.-: Hans Bernås, Strømdal,
Skien.

Kr. 15.-: Jacob Stein, Hjemmet
for Døve, Andebu' pr.
Tønsberg.

.Pengene..er.se.ndt. i posten.

I Tegn og Tale nr. 2 leste vi at
en lege i Mexico hadde oppklart år
saken til det store antall døve og
døvstumme i en isolert landsby.

Denne årsaken ble allerede for
klart av Oslo døveskoles tidligere
ørelege, professor V. Uchermann, for
ca. 70 år siden. Han anbefalte an-

__ legg av nye jernbanelinjer. og flere

skipsruter i Norge som et effektivt
middel mot medfødt døvhet! Den
gang var det flest døve fra avsides
liggende bygder,og langt færre døve
som ble født i byene. Selv mente
professor Uchermann at det burde
gjøres så sterk motstand som mulig
mot ekteskap mellom døve!

O.H.
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ASTRUP Bl SØN A/ S

Dronningensgt. 8

OSLO

Jern og Stål.

L. Haak & Co. A.s

Telefon 673180

OSLO 6

Bugge & Gjertsen A.s
Møbelfabrikk.

Drammen

Talgen Meieri

TOLGA

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

Ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

AfS HARALD CHRISTENSEN

KUNDENS TILLIT ER VÅR'" MÅL

Aksjeselskapet BJØLVEFOSSEN

Fabrikker: Indre Ålvik, Hardanger

OS LO

Akersgt. 8

Fjel/så Filtfabrikk

FLEKKEFJORD

Halstensens Auto A.s

Forbandfer av VOLKSWAGEN

FREDRIKSTAD - Telefon 11045

Østfold Kul/kompani A.s
Telegr.adr.: «Østfold»
Kontor og lager: Yven
Telefon 51012

YVEN pr. SARPSBORG

B ri ti 5 k e stå I age n t u re r
Oscarsgt. 27, Oslo -Tlf. 4619 64



Hørsdskadeog språknød'
- og tunghørt~vitser SOm folkeforlystelse

Alle hørselskadde lider av språk
hemninger. Det gjelder så visst ikke
bare de døve. Også de tunghørte har
problemer når det gjelder muntlig
kontakt. Mange såkalte «tunghørt
vitser» omhandler grove misforståel
ser fra hørselsvekketes side, og slikt
blir altså brukt i underholdnings
bransjen, til folke-forlystelse.

Men det er også en annen side av
språknøden som gir de hørende an
ledning til å more seg på de hørsel
svekketes bekostning. Det gjelder
vårt språk, vår talemåte. Enkle
mennesker med bare folkeskoleut
dannelse vil ofte ha vanskelig for å
uttrykke seg korrekt, mer enn men
nesker med høyere utdannelse,
som uttrykker seg «akademisk».
Dette gjelder jo i særlig grad oss som
har fått redusert mulighetene til
såvel videreutdannelse som å tilegne
oss et minimalt språkgrunnlag.

Så har vi den spesielle språklige
kontaktvanskelighet mellom de in
tellektuelle og de tungnemme, også
flittig benyttet i vitser og liknende.
Særlig kjenner vi vel godt lystspill
fra kasernelivet, hvor vi blir servert
de pussigste misforståelser mellom
befalet og primitive, «dumme» re
krutter. Hørselsvekkete kan lett bli
framstilt som «dumme» på samme
måten.

Det kan som følge av språknøden,
også oppstå alvorlige vanskeligheter
for de hørselsvekkete, f. eks. når det
gjelder rettssaker, hvor en «over
studert» dommer med høyttravende
talemåter i mange tilfeller ikke opp-

Du forstår, den forrige eieren var tunghørt.

når den nødvendige kontakt med
vitner og tiltalte, og resultatet kan
ofte bli at det felles tilfeldige dom
mer. Av et virkelig dannet menneske
burde en kunne vente at han kan til
passe seg den person han skal tale
med.

l tidsskriftet «Hørselskadde barn»
skriver forskjellige vitenskapsmenn
om de hørselskadde. Særlig verdifullt
finner vi et. bidrag fra den vikarie
rende rektor ved Gallaudet College i
Washington. Han skriver bl. a.:
«Når det gjelder spørsmål om utdan
nelse, forårsaker døvheten ganske
spesielle problemer. Et av de største
problemer er formidlingen av ab
strakte begreper til de døve. Døve
lærerne blir ofte stående fast, fordi
de mangler forutsetningene for an
skuelighet i språkoppbyggingen.» 
Da rektor ved colleget besøkte yrkes
skolen i Munchen, kom talen inn på
formidling av høyere språk. Rek
toren, dr. Elstad, måtte innrømme
at selv de mest avanserte av hans
elever ved Gallaudet strever hardt
med å tilegne seg og forstå de billed
lige talemåter.

Døvelærer-instituttene og alle fag
lærere for døve må meget mer intenst
beflitte seg på å overvinne språk
nøden. De aller fleste av de døv
fødte og tidlig døvblitte er språk
fattige mennesker. De har ingen ut
viklet språkføring" ingen, forståelse
av høyere abstrakte begreper, som
dr. Vaux fra Washington så kate
gorisk har slått fast. De språkfattige
blant oss blir' stående med, et primi
tivt språk.Billedlige uttrykk - språk
blomster og liknende - blitikke for
stått. Mange språkfattige tenker'
bare i anskuelig-konkrete forestillin
ger. For dem har .det logiske innhold

av språket ingen verdi eller betyd
ning.

Våre sosialarbeidere ville kunne
fortelle en overveldende mengde av
eksempler på de mest utrolige mis
forståelser som følge av de hørsel
svekketes språknød. Det er så visst
ikke noe å spøke med. Ofte fører det
våre venner og medmennesker opp i
alvorlige situasjoner. Det er derfor
av største betydning å bekjempe
språknøden - som er de hørselsvek
ketes alvorligste handikap.

<<Der GehOrlose.»

Den hørselsvekkete støter på mange pro
blemer i sin. omgang med hørende..
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NYTT FRA FORENINGENE

VESTLANDSBANKEN
SAMBANDSBANK FOR VESTLANDET

BERGEN

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 1{2 kl. 18.30: lindremisjonsheimen.
Skien.

Onsdag 1{3 kl. 18;30: I Kafe Williams, Pors
grunn.

Lørdag 1{4 kl. 17.30: Arsmøte i Indremi
sjonsheimen. Skien.

Onsdag 26{4 kl. 18.30:,1 Kafe Williams, Pors
grunn.

Onsdag 24{S-kl. 1-8.30:1 KafeWillia-ms, Pors
grunn.

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

Program for Bergen

1/2 on: Døveforeningen styremøte kl. 19.30
på kontoret. Beretninger og regnskaper
behandles.

2{2 to: Havstad-aften med forbunds-program
og utlodning til minnefondet.

6{2 ma: Ungdomsklubben.
7/2 ti: Dameklubben.
8/2 on: Sjakklubben har årsmøte kl. 19.30

på styrerommet.
9{2 to: Opplysningskomiteen : Sosialsekre

tærMoldekiev kåserer om Folketrygden.
13/2 ma:ldrettsklubben styremøte kl. 18

20 på kontoret. Ungdomsklubben.
14/2 ti: Dameklu~ben.

15{2 on: Døveforeningen har styremøte kl.
19.30 på kontoret. Behandling av forslag
til årsmøtet.

God; l'est
- sterk'; l'ekst

'16{2, to: Program v{ Opplysningskomiteen.
{(Budsti kken» med beretn inger o'g regn
skap utdeles.

18/2 lø: Idrettsklubben harfest i foreningen.
20{2 ma: Ungdomsklubben.
21{2 ti: Dameklubben.

23{2 to: Døveforeningens årsmøte kl.
19.30.

OVER 60 BARN pA BARNEFESTEN

Bergen Døveforenings barnejuletrefest,

29/12; samlet kolossal deltakelse" med ny
rekord, over 60 barn under konfirmasjons
alderen. Sammen med de voksne som fulgte
barna, ble foreningens lokale spreng-fullt,
og det ble svært vanskelige arbeidsforhold
for festkomiteen, men heldigvis gikk det
ganske bra likevel.

Festkomiteen var svært fortvilet da det
viste seg at det kom en del barn som ikke
var anmeldt på forhånd. Vi kjente bare få
av disse barna, så det var håpløst å kontrol
lere, og vi var nervøse for at noen av barna
ikke skulle få presang av nissen.

Men det var høy stemning. Etter at Sander
hadde ønsket velkommen, sang Hammer
bordverset, og så tok alle fatt på kaker, brus
og kaffe. Under dette startet fi,lmingen. Ung
domsklubben tok opp film (og vi kan fortelle
at filmen ble fin - vi har tenkt å vise den
på barf)efesten neste jul). Verste jobb var å
få tatt ut av bordene og få stor nok plass
rundt juletreet. Hammer ledet sangen, og
alle hadde det morsomt. Morsomme filmer'

ARNA PRIVATBANK
Ytre Arna - Indre Arna

ASKØVBANKEN
Kleppestø - Ask - Follese

SUNNHORDLANDSBANKEN
Stord

VESTLANDSBANKEN
Filial Florø

LANDASBANKEN
Natlandsvei 86 - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Paradis - Fana

VESTLANDSBANKEN
Filial Busstasjonen - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Eikeviken -' Bergen

ble vist, og så kom julenissen, for første
gang en julenisse med briller i vår forening.
Til slutt ble det delt ut appelsiner.

En meget hyggelig fest, men det var san
nelig trangt. Festkomiteen besto ,ay Agnes
Andersen. Bertha Ein~rse~,Anne Berg,Arma
Straridheim og Th. Sander. God hie"lp fikk
vi også av vaktmesteren, av Hammer og av
H. V. Larsen. '

JULETREFEST l FOLKETS HUS

Festen ble holdt søndag 15. januar, og
begynte kl. 17. Thorbjørn Sander ønsket på
Bergen DøvefoFenings vegne v,elkommen til
juletrefesten. Deretter ga han en kort over
sikt over foreningens arbeid i 1966. Han
roste opplysningskomiteen for godt utført
arbeid, og nevnte at sosialsekretæren hadde
vært til meget god hjelp. Ja, han hadde nå
blitt varm i trøya, og bedre kjent med fore
ningens arbeid, slik at han kunne gi mer
effektiv hjelp. 'Tolkekurset var også et fint
framskritt. Våre hørende venner kom oss
enda nærmere. Angående byggefondet, så
hadde det ikke vært så stor tilslutning som
håpet, men det var kommet inn en pen sum.

Julemiddagen besto av svinekoteletter
med friske grønnsaker. Og is, enten til des
sert eller avkjøling. - Så var det gang om
juletreet.

Og ,etter dette kom humøret på'topp ved
Ungdomsklubbens imponerende serie med
grasiøse folkedanser og komiske sketsjer.
Humøret varte resten av kvelden.-

Underholdningsprogrammet var ikke så
langvarig, men tiden gikk fort med livlig
prat'om alt fra politikk til fjøsarbeid. '

Vi fikk servert kaffe og kaker, da halsen
ble tørr'av prat og latter, og Terje Karlsen;
med medhjelper Thomas Stavenes, sparte
ikke en av oss for å bli filmet, så vi er alle
filmskuespillere nå.

Mens vi ventet på arkitekt Lied, som teg
net Aldershjemmet, forbløffet mesterkok
kenArnfinn Matre oss, ikke med matkunster,
nei, men med tryllekunster.

Arkitekt Lied med froe fi kk. en gave fra
Aldershjemmet, som besto aven kaffekanne
med tilhørende fløtesett og brikke i skin
nende sølv. Arsaken var at han hadde vært
så hjertegod at han strøk det resterende
beløp sqm Aldershjemmet skyldte ham for
tegnearbeidet. ,Det var atskillige tusen
kroner.

Senere fortsatte livet i Folkets Hus, med
prat ved hvert bord. Men så begynte noen
å gå, og etter en. stund var juletrefesten
1967 gått over i historien, og de som var
med, vil nok se, tilbake på den med varme
og glede.

Gøsta Rougnø.
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FRELSESARMEENS JULETREFEST

ble holdt i døveforeningen 17. januar.
Frelsesarmeens kaptein Kelly Smevik

skulle arrangere juletrefesten. men ble for
hindret. og en annen offiser hadde påtatt
seg jobben. sammen med to unge med
hjelpere. Det var godt frammøte. og det
var tvilsomt om det var piass til flere. Pastor
Hammer tolket. og vi fikk servert kaffe.
smørbrød og kaker. Senere fikk vi se en
film fra Afrika, hvor en skandinavisk familie
kjørte rundt og filmet. Filmen hadde første
klas.ses bilder. og inneholdt mange pussige
og morsomme innslag. Det var utlodning
på en mengde fine ting, og da klokken var
blitt mye. sa vi takk for denne stunden.
Igjen var vi blitt rikere på gode og hyggelige
opplevelser.

Gøsta Rougnø.

Program for Møre/Romsdal

Lørdag 4. februar: Døveforen ingens årsmøte
kl. 17.00 på «Havly». Gratis bevertning.
(Se egen annonse.)

Lørdag 18. februar: Døveforeningens fore
dragsaften vI Opplysningskomiteen, kl.
17.00 på «Havly».

Lørdag 4. mars: Døveforeningens medlems
møte med filni og utlodning vI Festkomi
teen, kl. 17.00 på «Havly».

Lørdag 18. mars: Kåseri vI Opplysnings
komiteen. DØveforeningen og menighe
ten har et felles program. Muligens siste
møte før påske.

Søndag 19. mars : Palmesøndag blir det guds
tjeneste i Ålesund ved døveprest R.
Hammer.
Program fra 1. april til ut juni vil bli satt

opp senere. Styret forbeholder seg rett til
forandringer. Foruten det oppsatte pro
gram, er foreningen åpen som vanlig etter
medlemmenes ønske.

ARSMØTE I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal Døveforening holder
sitt årsmøte på «Havly» i Ålesu nd (små
salen), lørdag 4. februar 1967 kl. 17.00.

1. Åpning.
2. oeretning.
3. Regnskaper.
4. Kaffepause.
5. Nytt lovforslag for forenin-

gen.
6. Innkomne saker.
7. Valg.
8. Eventuelt.

Ikke-medlemmer, og de som skylder
kontingent for 1966. har ikke adgang til
årsmøtet.

Døveforeningens beretning, regnskaper
osv. utdeles i foreningen 21. januar på
«Havly», og sendes til dem som ikke kom-
mer ti I årsmøtet. - Styret.

TRONDHEIM

Arsfest på Bristol

De Døves Forening holdt sin årsfest 14.
januar. Til en forandring. og til medlemme
nes store tilfredshet. hadde foreningen års
fest ute på en av byens restau ranter . Vi er
visst litt for tradisjonsbundne, vi trøndere.
som alltid skal ha fest i foreningens egne
lokaler. når en ser bort fra større jubileer.
På Hotell Bristol. hvor festen ble holdt, var
det dekket til 85 gjester, og hver eneste
plass var besatt. Deltakerne var benket
rundt intime småbord. som var pyntet med
levende lys og blomster.

Toastmaster Ely Myrvang ønsket velkom
men til bords. Menyen bød på kjøttpudding,
poteter, gulerøtter og grønne erter. og ma
ten ble satt til livs med god appetitt.

Halvor Greftegreff holdt en kort festtale.
og så fulgte en deilig avkjølende dessert,
bestående av is og sydlandske frukter.
Peder Eidem takket for maten. og så ble
det ryddet til dans. lek og konkurranser.
En av konkurransene gikk ut på hvem som
ble først ferdig av de tre tåtefiaskepattende
herrer som lå i hver sin dames fang som et

. lite spe barn og sugde iherdig av brusen.
Seieren gikk til Asbjørn Kjøsnes og hans
«mor». Gunvor Wæraas. som også har god
øvelse. Gunvor har ikke glemt teknikken,
etter selv å ha satt 7 barn til verden. Bolette
Westavik fortalte en del skrøner. Også Jon
Pettersen og Bjørn Myran kom fram med
hver si n artige vits.

For den som satt og så på fra tilskuerplass.
var det et syn å se de dansende som et
bølgende hav. og med forskjellige former av
papirhatter i glade farger var det et ekstra
festlig syn.

Vi hadde en jubileum~fest på selvsamme
hotellet for 8 år siden. Den gangen syntes
hovmesteren at vi oppførte oss så pent, så
vi fikk holde på en time lenger enn hva
reglementet tilsa. Slik også denne gangen.
Det var riktig fesdtemte deltakere som gikk
hjem med humøret på topp og takknemlige
for denne vellykte festen. som Myrvang på
en utmerket måte. klarte å avvikle. med sik
ker hånd.

R. V.

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er-ic:r~"

15.- pr. år,.., og skal betalesforskudds.·
vis l!!

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

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

35 års fest i Drammen

holdes i Handelsstanden. Drammen.
lørdag 18. februar kl. 19.00.

Kr. 30.- pr. person.

Anmeldelse til festkomiteens for
mann. Kjell Danielsen. adr.: Espe
dokken, Melen. Skoger i Drammen.

Drammen og Omegns Døveforening.

r__.t_~_ØD_S_FA_L_L _B

LILLY FOSS
Eri av våre kjære døve venner, fru

Lilly Foss, døde 2. januar, 72 år
,gammel, og ble gravlagt 7. januar på

-<ren nye kirkegård et lite stykke fra
Elsfjord kirke.

Både søsken, svigerbarn, døve og
en skare av hørende vennet var møtt
fram i kirken, hvor sokneprest Oter~

holm forrettet. Døveprest Wetlesen
var forhindret, da han: var reist
nordover til julElSamvær med d~
døve der oppe. På kisten var det et
vell av kranser og buke,tter. Det ble
lagt ned krans fra mann og barn, fra
.slektninger, fra Norske Døves Lands
forbund, Helgeland kr. Døvefore~

ning, Granheim' KVinneforening
(hvor Lilly var stifter), og fra høren
.de venner i Elsfjord...

Det er ufattelig for oss døve som
er igjen at Lilly Foss skulle bli revet
bort så brått. Hun var så god og for
ståelsesfull mot alle, ikke minst mot
mann og barn. Til henne kunne vi
gå med våre problemer og få dem
diskutert. Nei, ingen var som hun.

Lilly gjorde meget 'godt for fore
ningen i samarbeid- med sin mann.
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Vestenfjeldske Oljeselskap NOR A.s
HAUGESUND

Andelssalteriet .AIL
Disponent John p,.unshaug

Landets første spesialforretning i soltet norsk flesk

BERGEN

Husfliden
KRISTIANSUND N. - Telefon 1770
Stri kke- og vevgarn i stort utvalg
Fargekart portofritt
Peddigrør i 1 Y2 - 2 - 2Y2 - 3 mm
Lærebøker i veving, prydsøm og
kiJrvfietting

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentralbord 3440

Sov behage,lig .på

Madrassen

FRA

AlS INDUSTRI, VEGSUND
Telefon 9545 - Boks 93

~_ i

BERSERK FABAIKKEA"A-S
\::l;;;~~: I

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

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

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

HILLEVAG
STAVANGER - Telefon 22096

Brunsvikens Reperbane
Etaplert 18~5
NOT- OG GARN FABRIKK
Telefon 2406
KRISTIANSUND N.

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN

KRISTIANSUND N.

Sentralbord 74322



50 års jubileum for Frelsesarmeen

Mange ledige stillinger
ved døvejtunghørtskolene
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NEDERLANDSI<E KYR DE BESTE
Gjennomsnittlig Orlig melkeproduksjon
pr. ku (i ki lo) :

Vi sender våre hjerteligste lykk
ønskninger i anledning jubileet!

I alle lærerstillingene ved døve- og
tunghørtskoiene er det ønskelig med
døve-/tunghørt-Iærerutdanning.

Trondheim komm. spesialklasse
for tunghørte: 1 lærerstilling.

Drammen komm. spesialklasse for
tunghørte (nyopprettet klasse): 1
lærerstilling.

Ålesund komm. spesialklasse for
tunghørte (nyopprettet klasse): 1
lærerstilling.

Frelsesarmeens arbeid blant døve
og blinde kunne i januar i år se til
bake på 50 års virke, og i den an
ledning ble det holdt jubileumsmøte
i «Templet», Oslo, 25. januar, med
kommandør Ragnar Åhlberg som
leder og hovedtaler.

Frelsesarmeens døveoffiserer har
gjennom disse 50 årene gjort en stor
og kjærkommen innsats, i første
rekke ved· å besøke ensomme døve
over hele landet. Med sin vennlighet
og dyktighet i tegnspråket har de
vært velkommen over alt. De har
arrangert utallige samvær, og de har
også i stor utstrekning vært benyt
tet som tolker, til og med på våre
landsmøter og nordiske døvekon
gresser.

Følgende stillinger ved døve- og
tunghørtskoiene er kunngjort ledige
fra 1. august 1967:

Trondheim døveskole: 1-2 lærer
stillinger.

Skådalen døveskole: 3 lærerstil
linger.

øyer døveskole: 2 lærerstillinger
og 1 årsvikariat i lærerstilling.

Vikhov tunghørtskole : 2-3 lærer
stillinger.

Stavanger døveskole: 1 lærerstil
ling, teoretiske fag.

O.S.

EDVARD LANDENG
Vår venn Edvard Landeng døde

14. desember etter en tids sykeleie.
Han ble 86 Yz år.gammel.

Med Landeng er en av de fremste
døve på Helgeland gått bort.

Under stor deltakelse av slekt og
venner ble Edvard Landeng stedt til
hvile på Hemnes kirkegård, ved si
den av sin tidligere avdøde kone.
Hun gikk bort kort etter krigens
slutt.

Fred med Edvard Landengs min
ne.

Hun var med i styret i mange år,
hvorav eIi årrekke som formann.
Hun støttet sin mann i arbeidet med
feriehjemmets oppførelse. Hun var
foreningens representant ved flere
landsmøter, og i et par perioder satt
hun også som Nord-Norges repre
sentant i Norske Døves Landsfor
bunds styre.

Lilly Foss er borte, og hun etter
later seg et stort savn blant oss, men
også mange, mange gode minner.

Fred med Lilly Foss' minne!
KaroZine Sørensen.

Brann..alarm
på døveskolen

Natt til 16. januar gikk brann
alarmen i Døves Hus i Bergen, og
brannbilene ulte gjennom gatene,
folk strømmet til for å se på bran
nen, og det ble stort oppstyr på døve
skolen. Men det var hverken ild eller
røk å se. - Det viste seg at det var
en teknisk feil ved sprinkler-anleg
get, som utløste brannalarmen, og
bare brannmennene kunne stoppe
alarmen. Ingen vannskade, og ingen
brannskade - men en kraftig for
skrekkelse for dem som bor i Døves
Hus!

holdes 25. februar
på feriehjemmet «Mjøsgløtt».

Smørbrød, kaffe og
ertersuppe med rundstykker
fes kjøpt.
Entre kr. 7.- uten maske.

kr. 5.- med maske.

Premie for beste kostyme.
Hjertelig velkommen!

Arr. Haniar Døves Idrettslag.

325 mill. tonn melk
fra Dagro's &Co.

Det fins omkring 9'80 millioner
kyr i verden, og de leverer årlig 325
millioner tonn melk. Men ikke alle
kyr melker like godt. Tabellen gir en
oversikt over en del viktige land for
melkeproduksjonen. De beste kyr
fins i Nederland, hvor gjennomsnitt
lig produksjon pr. ku går opp i nær
mere 4.200 kg i året. Nest etter disse
ligger belgiske kyr i toppen. Rase,
for etc. gjør forskjellen.
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Kirken og de. funksjonshemmete

«Aktion Sllhneszeichen» hjelper døve

Bør vi ikke nevne språknøden?
Det er et gammelt ord som sier:

«Man taler ikke om tau i hengt manns
hus!»

Gutten Ludvig. går i gymnaset,
men han er ikke flink på skolen, og
han har mindre bra venner. I tredje
klasse kommer han ikke videre, men
må gå året om igjen. Onkler og tan
ter får høre om hans <mlykke», men
de taler ikke om det. De oppmuntrer
Ludvig til ikke å henge med hodet,
men å henge i og gjøre det bra på
skolen.

Gjennom de siste 200 år har døve
skolene anstrengt seg for å hjelpe
døve barn. - Enkelte gode resultater
har en oppnådd - men ingen er helt
fornøyd. Språkproblemene overvin
nes sjelden. De egentlig døve blir
sittende igjen med et helt primitivt
språk.

Vi har hørt om at en aktiviserer
hørselrester : Bezold-Wanner med
sin inntaling ved hjelp av speil - dr.
Barci i Budapest med sin hørsel
oppvekking ved tale umiddelbart
inn i øret - de moderne elektro
akustiske høreapparater - og all hø
retreniugen. Trass i a1t dette blir
en sittende med et primitivt språk.
Det mere utviklete språk med ab
strakte begreper, de billedlige tale
måter, blir ikke forstått av de egentr
lig døve. De kan ikke overvinne hør
selmangelen og bli språklig og ånde
lig oppvekket.

Alle fagfolk er klar over dette. De
døve med full språkforståelse vet
det også, men - «man taler ikke om
tau i hengt manns hus!»

~s~ SERVICE

'.
Smøring - Oljeskift

Vask og Polering

Tennplugg - Batteriservice

Rekvisita og Dekker

U nd erstells behand I i ng

SMØRESERVICE
Fra kl. 7.00 - 20.00

KNUT THORSE.N
Servicesenter

Tlf. 93852
Møllendalsveien 19 - BERGEN

Tidligere talte en blant fagfolk om
de egentlig døve og satte skarpt
skille mellom de' «språkfattige» og de
«språkdyktige». Men den språkfattige
er ikke derfor en åndssvak person 
han er i tekniske og praktiske spørs
mål ofte den språkdyktige ganske
overlegen.

Språknøden har to røtter: Det
døvfødte barn kan ikke tilegne seg et
mer utviklet språk - han forblir ved
det konkrete. Han har ingen sikker
språkfølelse, og hans språkformer er

Sosialdepartementet har 3. no
vember oppnevnt et utvalg til å ut
rede spørsmålet om kirkelig betje
ning av funksjonshemmete, og likeså
spørsmålet om hva som fra kirkens
side kan gjøres for eldre funksjons
hemmete.

Mandatet er:
- Undersøke hvordan den kirkelige

omsorg ved eksisterende institu
sjoner for funksjonshemmetefunk-
sjonerer. .

- Fremme forslag om i hvilken grad
og på hvilken måte en slik kirkelig
omsorg bør organiseres, herunder
hvor ansvaret for omsorgen bør
ligge.

Det finnes tysk ungdom som vil
sone for noe av den redsel, gru og
ødeleggelse som tyskerne voldte i
Europa under 2. verdenskrig.

Det fins en organisasjon, «Aktion
Siihneszeichen», som arbeider med
sikte på dette. Som et ledd i Aksjon
soningstegn har Ute Wolff kommet
fra Schwabenland til Hjemmet for
Døve i Andebu for et halvt år å ar
beide gratis for denne institusjonen.

Hun har hatt det travelt, for hun
måtte lære både norsk og døvesprå
ket, og norsk er likevel det vanske
ligste. Hun· kommer meget lett på
bølgelengde med de døve barna på
Sukke i Andebu. Hjemme i Tysk
land vil hun gjerne fortsette i dette
sosialarbeidet.

- Jeg hadde fryktet en uvennlig
holdning fra nordmennene overfor
oss tyskere, sier hun - men jeg har
møtt bare vennlighet. Jeg har fått
oppleve den store norske gjestfrihet,

mangelfulle. Det åndssvake barnet
har for det meste normal hørsel, men
han kan ikke tenke logisk og derfor
ikke føre helt riktig tale. Ofte har
slike barn også talefeil. - Eksperter
kan straks· og uten vanskelighet
skjelne mellom disse to tilfeller av
språk-nød. Men lekmannen har lett
for å forveksle disse to utslag av
språkvansker, og da til stort uhell
for den døve. Mange døve havner i
nerveanstalter, fordi de fleste psyki
atere og nerveleger ikke har tilstrek
kelige erfaringer om de hørselskadde.

Skal det da evig herske taushet i
«den hengtes» eller den forurettetes
hus? «Der Gehorlose».

- Utrede tilsvarende spørsmål for
funksjonshemmete som ikke be
finner seg i institusjon.

- Foreslå eventuelle endringer i lo
ver eller reglementer·,· dersom
dette måtte vise seg nødvendig.
Initiativet til et slikt utvalg ble

tatt av bispemøtet i 1965, i forbin
delse med en offentlig, kQmiteinn
stilling av 1964.

Utvalget har fått denne sammen
setning: Generalsekretær Andreas
Grasmo, Oslo Indremisjon (utvalgets
formann), styrer Johs. Gilleberg,
Trastad gard, Borkenes, skolestyrer
Johan Sæbø,Skådalen off. skole for
døve.

den utvungne måte å omgås på. Jeg
er blitt så glad i Norge at jeg gjerne
skulle vært født og oppvokst her.

Ute Wolff forteller at en tysk jurist
startet denne aksjonen i 1958. I år
er det 98 unge piker og gutter på
soningsarbeid i forskjellige land.
Noen bygger kibbutzer i Israel, og
noen driver diakonissearbeid, særlig
blant åndssvake. - Hitler ville jo at
de åndssvake ikke skulle leve, sier
Ute - og derfor faller det naturlig
for oss, nettopp å arbeide for dem.

Erling Pettersen
lormann i Østfold

Det meldes at Østfold Døvefore
ning på sitt årsmøte har valgt Er~

ling Pettersen som ny formann etter
Kristian Sørensen. Adresse, se over-o
sikten på side 1.

Referat fra årsmøtet avventes.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redatkør: Karl Gunnar Bjørnsen, Havreveien 53, Bryn, Oslo 6.

VEL MØTT!

sportsredaktør, og ønsker ham framc

gang i arbeidet som fri-idrettsopp
mann.

Vi ønsker Karl Gunnar Bjørnsen
velkommen som ny sportsredaktør.
Han vil sikkert gjøre sitt beste med
den interessante oppgaven.

Vi må dog understreke at hvis
sportssidene skal være til full til
fredshet for alle parter, må lagssty
rer, oppmenn og alle andre uopp
fordret sende stoff av interesse. til
sportsredaktøren.

Oslo 15/1 1967.

Norges Døve-Idretts!orbund
Fr. M. Tenden

J eg har med dette nummer av
bladet overtatt redaktørvervet etter
Tore Christiansen som dessverre
ikke lenger hadde den nødvendige tid
til å fortsette med redaktørarbeidet,
det ble for liten tid til å gå inn for
idretten i den utstrekning han ønsket
det, og jeg har vært modig nok til å
søke om å få overta jobben, men jeg
hadde i friskt minne min dessverre
kortvarige stilling som sekretær i
idrettsforbundet, noe som jeg hadde
meget glede av den gang. At jeg nå
mener å få anledning til å arbeide for
idretten og å redigere sportssidene,
kommer av at jeg heretter får mere
fritid til disposisjon, idet min familie
og jeg flytter til Hønefoss for å be
gynne i en ny stilling med kortere ar
beidstid osv. Og veien blir ikke så
forferdelig lang til Oslo, Hamar, evt.
Drammen, om jeg skulle få lyst til
å overvære eventuelle arrangemen
ter som måtte bli arrangert. Men
dermed venter vel ikke klubbene
eller deres referenter at nå blir det
<<ferie» for dem, nei; de må nok fort
sette å sende stoff, for uten stoff fra
klubbene tror jeg selv en redaktør vil
få vanskelig med å få fylt ut sidene.
Så det kommer an på om referentene
er villige til å sende stoff, og jeg vil
gjerne få sagt med engang at jeg
kommer til å ta kontakt med klubb
styreformennene slik at dette blir
fulgt opp. Og jeg vil be at eventuelle
lister over stevner og arrangementer
som måtte foreligge blir sendt meg
snarest mulig. Og så håper jeg med
lemmene er flinke til å komme med
innlegg til sportssidene, det kunne
være om så mangt, ideer om even
tuelle arrangementer, kanskje spørs
mål om ett eller annet innen idret
ten, ris eller ros, .saklig kritikk tar
vi imot med glede. Og jeg tillater
meg å komme med et ønske: at re
ferentene, der de har mulighet for

det, bruker skrivemaskin, det er ikke
alle av oss som skriver så pent og
tydelig, og jeg vil gjerne få slippe
å gi feil «oversettelse».

Og så vil jeg håpe på godt sam
arbeid, og skulle sportssidene de
første gangene være «magre», så
håper jeg det bare blir en midler
tidig overgang, jeg skal gjøre mitt
beste for at sportssidene skal bli så
fyldige som mulig, men som sagt:
Uten hjelp fra referentene vil det
bli vanskelig.

Karl Gunnar Bjørnsen.

Sportsredaktørskifte
Tore Christiansen er, etter eget

ønske, sluttet som sportsredaktør
fra og med i dag. Han ønsker å få
en del mere av sin fritid til selv å
drive idrett, samt som fri-idretts
oppmann for Oslo-guttene.

Vi takker ham på det hjerteligste
for den tiden han har fungert som

IDRETTS-FEST

avholdes i Døveforeningens lokale,
lørdag 18. februar kl. 19 (7).

MENY: Landgang ml forskj. pålegg.
Student-stump med kaffe.

UNDERHOLDNING - DANS - MUSIKK
Konkurranser (pi/kast etter ·ringkast).
Kveldens morsomste og rareste:

Festkomiteen.

Entre kr. 6.- pr. person.

Arr.: Døves Idrettsklubb, Bergen.

Døves VM på ski I

Vest-Tyskland
20.-25. februar

Følgende land har meldt seg til
deltakelse: Canada, Finland, Frank
rike, Italia, Japan (3 herrer), Jugo
slavia, Polen, Sovjet (ikke oppgitt
deltakerantall), Sveits, Sverige,Vest
Tyskland, USA (12 herrer og 2 da
mer), Østerrike og Norge.

Fullstendig program og opplys
ninger om reiserute, hotellopphold
og priser fås ved henvendelse til
idrettslagene. Reisen fram og tilbake,
med hotellopphold med full pensjon,
avsluttingsbankett og adgangskort
(til alle slags stevner og festligheter),
vil koste omkring kr. 900 - 950 pr.
person. Avreise fra Oslo 15. februar
kl. 13.30, og tilbake i Oslo mandag
morgen kl. 8.00, 27. februar. De tu
rister som ønsker å være med, må
melde seg til vårt forbund, vi Ten
den, så snart som mulig, senest 4. fe
bruar.

De som ønsker å ordne med reise
og bestille hotellopphold selv, kan
skrive til: Kurdirektion, Gehorlosen
Winterspiele, D-824 Berchtesgaden,
Postfah 240, Vest-Tyskland.

Norges Døve-Idrettsforbund.

BERGEN

ARSMØTET -161111966

Frammøtet var meget bra. Ved
innledningen ønsket formannen alle
hjertelig velkommen, og mintes først
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en av klubbens bortgåtte medlem
mer, Olaf Rogne, og ett minutts still
het etterfulgte. Så erklærte forman
nen møtet for åpnet og leste opp
loven.

Styret foreslo at etter valget ville
eventuelt bli tatt med på program
met.

Etter forslag fra Helge Kjølleberg
ble formannen, J. Samuelsen,valgt
til dirigent.

Beretningen: I fri~idrett ble Ung
domsklubbens pokal tildelt den som
oppnådde høyeste poengsum i serien
for Bergens-Døve, og det ble Asle
Karlsen, som dessverre ikke var til
stede. Oldboys-pokalen (sigarkrus)
som går til den som i 5-kamp kom
mer over 2.000 poeng, beholder Asle
Karlsen foreløpig, til tross for at han
ikke har oppnådd denne poengsum
men denne gang, da ingen andre
hadde bedre resultat. Ellers ble be
retningen godkjent.

Så gikk man over til valg, som ga
følgende resultat:

Formann: Johs. Samuelsen
Nestform. : H. Kjølleberg
Sekretær: K. aksnes
Kasserer: H. Stene
Styremedl. : N. Bjørø.
Varamenn: Bjarne Tømmerbakke

og Pål Kjellid.
Revisorer Nils Gjerstad, varamann

Sivert Samuelsen.
Oppmann: i fri-idrett Nils Bjørø,

med A. Karlsen som medhjelper,
i fotball Willy Johansen, og i gang
Torfinn Trondsen.

Referent til Tegn og Tale: Kurt
aksnes.

Dameavd. : Ingrid Eide.
Hytterådet: Sigm. Ness. Peder

Nyseth og Harry Stene. Varamann
Asle Karlsen. Kasserer: Helge Kjølle
berg.

Valgkomite: Toralf Ringsø, Sverre
Johansen og Einar Koppen.

Representanter til forbundstinget
i Drammen: 1. Johs. Samuelsen jr.
2. Th. Sander. 3. Helge Kjølleberg.
4. Toralf Ringsø. 5. Torfinn Trond
sen.

Eventuelt:
Thorbjørn Sander foreslo at klub

ben søker om å få arrangere Europa
mesterskapet for døve i terrengløp
i Bergen 1968. Vedtatt at styret skal
arbeide med saken.

Sander nevnte at vi skal ha et
stort stevne i Kopervik ved Hauge
sund, våren 1967, og foreslo at id
rettsklubben tar kontakt med Stav
anger og Haugesund om konkurran
ser i idrett eller fotball og forskjellige
ting. Styret skal prøve å ordne dette.
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Kurt aksnes mente at en fotograf
bør være til stede på idrettsbanen og
ta bilder til Tegn og Tale.

Toralf Tingsø foreslo at klubbens
fotosamling også skal omfatte farge
fotos (lysbilder). Dette ble vedtatt,
men en må fortsette også å samle
bilder i sort/hvitt.

Sekr. Kurt Oksnes.

61-ARSFEST pA DØVEHYTTA
Et meget vellykket arrangement

ble holdt på hytta 29. oktober 1966,
Idrettsklubens årsfest. Bragdpokalen
ble tildelt IngridEide for den gode
innsatsen hun gjorde i kappgang
sporten 1966. Hun er den første
kvinnen i historien i vår klubb som
får bragdpokalen. Applaus til Ingrid
Eide.

Ungdomsklubbens poka~, ble til
delt den som klarte høyeste poeng
sum til serien for Bergens-Døve. Det
var Asle Karlsen, som ligger øverst
på listen med 620 poeng.

Oldboyspokalen (sigarkrus), for
5-kamp: Ingen nådde over 2.000
poeng. Men Asle får likevel beholde
kruset foreløpig. Dessverre var han
ikke til stede.

Vi fikk god middag, får-i-kål. Vi
fikk videre se filmfremvisning ved
Hans Wolmer Larsen. Filmen var
meget fin, synes jeg.

Festen ble avsluttet og vi tok bus
sen hjem fra hytta.

Kurt Oksnes, ref.

IOslo Døves Skytterlag

ARSMØTET

Oslo Døves Skytterlag avholdt
sitt årsmøte 23. november i Døve
foreningens bibliotek.

Formannen ønsket alle vel møtt
og erklærte møtet for lovlig satt.

Før man begynte på møtet, ble det
servert kaffe og kaker.

Den oppsatte sakslista ble god
kjent.

Av beretningen framgikk det at
det hadde vært noe vanskelig med
skyteforholdene i 1966. På grunn av
den nye loven om helligsdagsfreden
begynte ikke skytingene på østres
bane før kl. 16.00 om søndagene, og
etterat sommertiden er opphevet,
blir det tidlig mørkt om aftenen.
Derfor ble noen av skytingene lagt
til Gressholmen på onsdager. Laget
fikk æren av å arrangere D.M. i
skyting, og dette ble meget vel-

lykket. Våre skyttere tok hele 5
medaljer, og det var godt gjort.

Regnskapene ble foredratt av kas
sereren og godkjentes.

På grunn av sine mange gjøremål
fraba formannen seg bestemt gjen
valg. Som ny formann valgtes Nils
Vikene. De øvrige i styret ble Anders
Haukedalen, Erik Andresen og Øi
vind Sigvartsen. 1. varamann Kjell
Larsen og 2. Kåre Morten Helgesen.
Revisorer Olav Kristensen og Age
Pedersen. Ammunisjonsforvalter ble
Nils Vikene. Referenter til Tegn og
Tale: Anders Haukedalen og Tore
Christiansen. Valgkomite: Tore
Christiansen og Kjell Larsen.

Innkomne forslag: Erik Andresen
foreslo at det innkjøpes et luftgevær
som også kan leies ut til fester o.l.
Enstemmig vedtatt. Nils Vikene
foreslo at laget skal prøve å få istand
en vennskapsskyting mot Soknar
dal skytterlag. Enstemmig vedtatt.
Likeledes ble det vedtatt å prøve
å få istand en terrengskyting i vin
ter, og noen ganger miniatyrskyting.

A. Haukedalen.

OS LO

HANDBALL

Oslo-Døve slo Lommedalen, som
ventet, men så mange mål hadde vi
ikke ventet. Det var en av de fineste
kamper Oslo-Døve har spilt, hurtig
og ledig hele kampen ut.

Det er litt merkelig at Oslo-Døve
kan forandre seg så fullstendig fra
forrige kamp og plutselig seireknu
sende overlegent. Benny Persson var
dagens beste spiller med nesten 10
mål. Kampen foregikk i Bygdøy
hallen mandag kveld, 9. januar kL
21.00. Res.: 21-9 til Døve.

Ryktet om de døves seier i siste
kamp gikk fort, og neste kamp gikk i
Nordstrandshallen søndag kveld med
mange døve tilskuere, som beviste at
interessen for håndball er blitt større.
Spenningen var høy da kampen be
gynte mellom Oslo-Døve og Jardal.
Oslo-Døve åpnet meget godt og tok
ledelsen med 7-1 i første omgang.
Men i 2. omgang var Jardal best
med 10-6, så Oslo~Døve·vant kne
pent med 13-11, og vi pustet lettet.
Oslo-Døve kunne dermed bevise at
seieren mot Lommedalen tidligere
ikke bare var flaks. Oslo-Døve tok
revansje over Jardal, da dette laget
vant med 14,.-6 i fjor. tore.



I
~
~

PER ONSAGER
Patentingeniør

Camilla Colletts vei 4 - OSLO
Telefon 55 13 86

Medlem Norske Patentingeniørers Forening

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Kværnø Skornagasin A.s
TRONDHEIM

Kje/stad Kafe
BAKERI & KONDITORI
Anbefales

SKREIA

AfS Tønsberg Bryggeri
Telefon 11757 - TØNSBERG

MINERALVANN

A / s Bryns Patentkontor
Harald Bryn

Etterfølger av Alfred J. Bryn. Etabl. 1877

Per Aubert - A. T. Deinboll - Jacob Larsen
Kjell Gulbrandsen - Gunnar lilletvedt

Knud.Henry Lund

A.S SKALAND GRAFITVERK

O S L O

Tinfos Papirfabrikk

NOTODDEN

AfS ANCO
BILSENTERET
pA VERFTSTOMTEN

Telefoner 32540 - 20540
TRONDHEIM

H. Skramstad A.s Farveri

DRAMMEN

Chr. Setsaas A.s

TRONDHEIM

Telefon *20025

PAPIRETS TdENESTE

KONVOLUTTFABRIKK
POSEFABRIKK
GRAFISK INDUSTRI
BOK-, OFFSET- og
ANILINTRYKKERI
BOKBINDERlog
LINJERAVDELING

HARALD LYCHE & Co.
Medlemmer av Norske Patentingeniørers Forening

Patenter - Varemerker - Mønstre
Tostrupgården, Karl Johansgt.2S, OSLO .Etabl.

1851
OSLO-KONTOR
tlf. 413464

DRAMMEN
tlf. 837970



AOP~, SVerL(;,
i'løenbaldte.u 4lf•
.BergeJ.l.

AfS LØWENER, MOHN
Vitaminvn. 6 - OSLO 4

Avdelingskontorer i:
KRISTIANSAND S. - BERGEN
TRONDHEIM - TROMSØ

5

Figgjo Fajanse A.s
FIG GJ o

",
JII

INGENiØRENE

Lund, Mohr & Giæver-Enger
M.N.I.F.

Skips- og maskintekniske konsulenter

Strandgt. 201 - BERGEN
Tlf.sentral 31 030

Vestlandske Auto A.s

Allt<>rlscn~ forlumd/er

~ Telefon 1541
ALESUND

Maskiner - Verktøy - Brannutstyr
Vernemateriell - Bilverktøy

Trucker

- 74. skoleår-

Telefon 19166

Vi leverer og monterer
HEISER

Elektrotaljer - Kraner

INGENIØR TORVALD SÆTRE AfS
BERGEN - OSLO - TROMSØ - TRONDHEIM

A.s Hydraulik 8rattvaag
HYDRAU LISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVAG

~a~l ~aa's~~nbt~ ~øbelfa(lriftk~
~!:lftdanb pr. ~etge ..

Døves Trykkeri A.s, Bergen


