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JERNTEPPE
for statsråd Bondevik & Co.

Avismelding :

Munnavlesingskurser i TV?

Kringkastingen arbeider nå med planer om et kurs i munnavlesing
til hjelp for døve og tunghørte når disse ser på TV-programmer.
Dette kurset kan antakelig sendes til høsten, sa kirke- og undervis
ningsministeren, statsråd Kjell Bondevik, i Stortingets spørretime
8/2, i sitt svar til Johan Østby, (Sp), Hedmark, som stilte spørsmålet
på vegne av Johannes Gilleberg, (Sp), Troms.
Statsråden opplyste at spørsmålet om teksting av nasjonale program
mer har vært reist i mange land, men det er alltid blitt avvist som
en lite ønskelig ordning. Det er ikke teknisk umulig å tekste norske
programmer, men det er et såpass stort merarbeid at NRK i dag ikke
har kapasitet til å gjøre det. Jeg tror for min del at et slikt kurs i
munnavlesing er den løsning vi må satse på, sa statsråden.

Det er det mest fantastiske! Statsråd Bondevik og Kringkastingen er klar

til å «løse» vårt problem på en måte som ikke en eneste av oss hørsel

handikapte selv har tenkt på!

I korthet forholder det seg slik at praktisk talt alle døve og tunghørte
gjennomgår hva vi kan kalle et sammenhengende munnavlesingskurs fra

2-3 års alderen og fram til 17-18 års alderen, men det må betraktes som

komplett umulig å bli så dyktig at en kan følge med i Fjernsynet ved
hjelp av munnavIesing. Derfor har vi bedt om mere teksting.

Vi er takknemlig for all hjelp vi kan få, men vi er sterkt i tvil om at

NRK og statsråd Bondevik i løpet av noen få timer kan lære oss noe som

eksperter daglig har gjort sitt beste for å lære oss gjennom 15 år!

Atter en gang: Stener for brød! Fremdeles synes hverken departementet
eller NRK å ha noen anelse om de hørselhandikaptes reelle situasjon.

Th. S.

• - • • IZ
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Kva er spesialundervisning?
Frå den første internasjonale konferanse skipa til av «Association for Special Education» , England.

A V SKOLESTYRER PER SIGMUND BJØRNDAL

( '\
I «Spesialskolebladet» har vi I

funnet denne interessante rap
porten, som vi gjerne vil bringe
videre. Det har ofte vært hevdet,
og beklaget, at norske døvelærere
har vært for ensidig M anches
ter-orientert, og vi hilser derfor
med glede alle tegn som tyder
på at Norge aktivt deltar i inter
nasjonalt samkvem, hvor nye
ideer debatteres. Red.

Idagane 25. til 28. juli blei det i
London skipa til ein konferanse med
temaet«Kva er spesialundervisning 7»
Det var Association for Special Edu
cation som var arrangør. <<Associ
ation» er ein samskipnad for alle som
arbeider med handikappa barn. Sam
skipnaden blei grunnlagd i 1903, har
37 særlag og gir ut tidsskriftet
«Special Education».

Det var gjort eit stort arbeid for
å få konferansen så representativ og
internasjonal som råd var. Det var
representantar frå dei fleste vest
europeiske land, frå U.S.A., Canada,
Australia, Afrika og Asia. Det mest
interessante var kanhende at 21 ek
spertar frå Sovjetsamveldet hadde
møtt fram.

Konferansen blei høgtidleg opna
måndag 25. juli av viseundervis
ningsministeren i Storbritannia, og
presidenten for «Association», G. M.
Williams, heldt opningstalen. I denne
talen gav han eit oversyn over dei
hovedproblema ein har i samband
med spesialundervisninga i dag og
tok fram dei moment konferansen
skulle behandle.

Dagen etter var hovedtemaet
«Kva er det spesielle ved spesialun
dervisning? Innhald og organisa
sjon».

Første talar var professor Gold
stein, Yeshiva Universitet, New
York. Professor Goldstein greidde
ut om spesialskolesystema i U.S.A.,
om korleis dei var organiserte og
korleis dei verka. Ein sat att med
det inntrykket at det heile var gjen
nomorganisert, at dei ymse kasus
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blei sette i rette bås og at det heile
stod og fall på om den handikappa
fikk det rette «programmet».

Den andre talaren var Mr. James
Lumsden, dosent ved Instituttet for
undervisning, Universitetet i Lon
don. - Dosent Lumsden begynte
med å prøve å finne ut dei sams kjen
neteikna for spesialundervisninga, og
konkluderte med at spesialundervis
ning var den undervisning barn får
som treng meir omsorg, kjærleik og
hjelp enn andre.

Og ut frå denne definisjonen fikk
ein eit bilde av korleis Storbritannia
hadde løyst spesialundervisnings
problema. Var systema i U.S.A. vel
organiserte og systematiske,så hadde
ein inntrykk av at ein i Storbritannia
hadde improvisert mye av spesial
undervisninga si og brukt Ivar
Aasens ord om «eg tykkjer støtt at
det høver best, å hjelpa den som det
trenger mest» som organisasjonside.

Etter desse to hovedinnlegga var
det korte innlegg av senora de
Lorenzo, direktør for spesialunder
visninga i Uruguay, og herr Lennart
Wessman, sjefsinspektør for spesial
skolestellet i Sverige. Det var inter
essant å høre desse to innlegga og
legge merke til dei ulike problema
dei to landa hadde, noe ein kunne
vente når to så ulike land som ut
viklingslandet Uruguay og velferds
staten Sverige blei stilt saman.

Seinare på dagen blei konferansen
delt opp i grupper og spesialunder
visnings-folk heldt korte foredrag.
I gruppa «Deaf Children» var det fru
Helvi Rasi, Outu, Finland, og for
stander Peter Knudsen, Fredericia,
Danmark, som heldt foredrag. Fru
Rasi greidde ut om døveskolane i
Finland. Forstander Knudsen gikk
inn på dei ymse problem døveskolen
har å stri med, og løyste ut ein inter
essant diskusjon. Forstander Knud-

\
Den kjente britiske psyki-

ateren, dr. J. H. Kahn, en auto
ritet som vet hva han taler om,
stiller seg tvilende til hele inte
greringen.

\... J

sen streka sterkt under den oppgave
døveskolane har til å gjera elevane
sine tillykkelege menneske, noe som
førde til eit spørsmål frå ein døve
lærar om ikkje det var betre at dei
døve var ein grand ulykkelege, berre
ein kunne greie å integrere dei i dei
hørande sitt samfunn.

Om kvelden var det foredrag av
den kjende barnelegen David Morris.
Han talte om barnelegen, familien
og det handikappa barnet.

Hovedtemaet onsdag var: «Kva er
det spesielle ved spesialundervisnin
ga? Omsorg og hjelpetiltak.»

Første talar var professor Com
paretti, Firenze, Italia. Han talte
om den medisinske spesialisten sin
plass i spesialundervisningsteamet.
Etter professor Comparetti's syn var
det ein sjølvsagd ting at det var den
medisinske spesialisten som burde
ha leiinga i teamet, på det pedago
giske området med. For det var
medisinaren som hadde utdanning,
det var han som var spesialist. Dertil
hadde han høg sosial status. Profes
sor Comparetti fortalde at han hadde
fått mye kritikk av kollegane sine
fordi han var i samarbeid med læra
rar, sosialarbeidarar osb., men han
gjorde det likevel.

Det interessante var den store vekt
han la på statusomgrepet, noe som
og gikk att i senora de Lorenzo's
innlegg dagen før. Andre hovedtalar
var professor Jack Tizar, Universi
tetet i London. Han talte om «Om
sorg og hjelpetiltak for subnormale
barn», dvs. den gruppa handikappa
barn ein til vanleg kallar idiotar.
Her fekk ein høre om dei forsøk det
er gjort med desse barna med å lære
dei å halde seg reine, kle seg osb.
Det ein lærde mest av dette fore
draget var at undervisningsbegrepet
er tøyeleg og at ein ofte har lett for
å sjå det berre som eit skoleproblem.

Siste talaren før lunsj var den
kjende britiske psykiateren, dr. J.
H. Kahn. Han talte om«Den mentale
helsa hos det handikappa barnet».
Dette var kanhende det foredraget
som gav ein mest. For det første var
temaet noe av det mest aktuelle ein
kunne tenke seg. For det andre er
dr. Kahn ein autoritet som veit kva
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: VAREKRIGS FOND FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE o

Obs!
Døve som har tenkt å søke om stipend, kan få nærmere opplys

ninger ved henvendelse til forbundssekretær Aloert Breiteig, Møl
lendalsveien 17, Bergen.

\..

Søknaden vedlegges avskrift av eksamensbevis, attester og re
feranser samt ligningsattest for søkeren eller for den som forsørger

- søkeren. ' '
Søkere til stipendier som nevnt under punkta) må vedlegge

søknaden audiogram.
Søknaden sendes styret i Varekrigs fond for døve og sterkt

tunghørte, adr. Helsedirektoratet, Drammensveien 60, Oslo-Dep.,
Oslo 1, innen utgangen av februar 1967.

Av Varekrigs fond 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 spesialpersonale for opplæring 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 kommunale undervisningsanstal
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.

)
alfabetet heilt frå barnehagesta
diet av.

*
Konferansen var godt arrangert

og alt gikk greitt unna, både inn
kvartering, måltida og sjølve møta.
Det var ein feil, som alle slike kon
feransar har, det var så mange fore
drag ein skulle ha hørt, men då ein
ikkje kan vere på to stader samstun
des, så var det uråd å få med seg så
mye som ein ville, og som ein ville
ha nytte av.

stipendi~r 1967avUtdeling

3. Integrerings-spørsmålet er oppe i
alle land og meiningane er delte.
Når det gjeld døve barn, ser det
ut som at representantar for
«ManchesterskoIen» er dei som
talar sterkast for integrering,
medan andre, f. eks. psykiatrar,
hadde stor tvil og mange innven
dingar mot det heile.

4. Når det gjeld undervisning av
døve, var det ein tendens, mest
då frå U.S.A. og U.S.S.R, til å
legge stor vekt på bruk av hand-

Tendens til å legge stOl' vekt
på bruk av «jingerspelling» helt
fra barnehage-stadiet.

han talar om. Han kom mellom anna
inn på integreringsspørsmålet og
stilte seg tvilånde;'uYfrå etn-psyli:i
atrisk synsst~d, til helle integlr'eringa.
Han tok og; opp samhøvet [IIiellom
heim, foreldre og handikappa ,barn.
Heile foredraget vitna om leit for
domsfritt syn, stere kunnskaper og,
ikkje minst om medkjensle og men-
neskeleg varme. ,

,Etter lunsj var det gruppemøte der
. N'brge var representert ved under
skrevne som talte om «Forming som
undervisning og terapi», og i sam
band med dette viste, fra:rp. teiknin
g;~ f~å Skådalen off. skole og frå
Alm off: 'framha.ld'sskole.

Den siste dagen begynte med grup
pemøte. Det som blei drøfta på desse
møta var den forskning som blir
dreven i dag når det gjeld spesial
undervisning.

I døvegruppa var det professor
Stephen Quigley, Universitetet i
Illinois, som greidde ut om eit stort
granskingsprosjekt han og staben
bans dreiv på med. Det dei granska
var korleis «fingerspelling» verka inn
på tale, avlesing og språkopplæring
hos døve barn. Da resultata fremleis
er uoffisielle, skal ein ikkje kome så
mye inn på sjølve granskingsresul
tafa,dei blir offentleggjorde ein gang
i 1967, men så mye kan ein seie at
det såg ut som om tidleg bruk av
fingerbokstavering førde med seg
større framgang i det å lære språk
enn det ein til vanleg er van med,
at det hadde ingen verknad på talen
og ingen signifikant innverknad på
avlesingsdugleiken. Dette var og
heilt 'i samsvar 'med den filmen som
blei vist frå U.S.S.R. og dei utgrei
ingane ein av dei sovjetiske spesia
listane gav om den sovjetiske ny
oralismen.,

Etter gruppemøta var det ple
numsmøte der dr. J. D. Kershaw
summerte opp det som hadde kome
fram under konferansen, og til slutt
blei det heile' avslutta av professor
Kirk frå universitetet i Illinois.

Skal ein summere opp dei inn
trykk ein sit att med etter konfe
ransen, så må det bli noe slikt:
1. Omgrepet «Spesialundervisning»

er brukt mye vidare i dei fleste
land enn her hos oss.

2. Like eins er omgrepet «undervis
ning» tøy'gt ut mye lenger enn det
er vanleg i vårt språkbruk.
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Ban ken li ke ved postkontoret

Skjelbreds Rederi A.s
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Elverum Meieri AfL

Astrid Gulhaugen
Spesialforretning:
Lærvarer og reise·effekter
KLAUSENGARDEN - Telefon 4722

DRAMMEN

Ramberg & Sønner A.s
Næringsmiddelfabrikk

Telefon 22551 - SKIEN

A. & R. Ødeby

HERREEKVIPERING

LILLESTRØM



Kan døve

mennesker

snakke

så godt?

Det var sikkert mange som søndag
kveld (29/1 1967), kl. 21-22, med
stor interesse lyttet til programpos
ten «Kontakt søkes», redigert av
Eilif Straume. Her ble blant andre
den døvblinde tapetsermester Half
dan Larsen fra Lier intervjuet.

Det var en sterk opplevelse å høre
denne mannen fortelle litt fra sitt
liv og sin virksomhet. Hvordan kan
et menneske som lever i totalt mørke
og total stillhet overhodet komme i
verbal og språklig kontakt med sine
medmennesker? Når språkføringen
dertil var så usannsynlig god og feil
fri som i dette tilfelle, vil enhver som
har noe kjennskap til døvhetens
problemer, måtte etterlyse de nær
mere detaljer omkring fenomenet.

Halfdan Larsen snakket en ufor
falsket trønderdialekt og kan når
som helst varte opp med trønder
skrøner som en ekte trønder.

Forklaringen er den at Larsen ble
døv i voksen alder, nærmere bestemt
ca. 30 år gammel, og at han i de nå

ca. 20 år han har vært døv har hatt
daglig taletrening med bl. a. sin
kone. Likevel er hans talespråk og
modulering sjeldent godt bevart
etter så langvarig døvhet. Vanligvis
blir artikulasjonen dårlig etter noen
års døvhet, selv med god trening.
Dette skyldes jo at den døve savner
den audible kontroll av talen som
de hørende har.

Det framgikk ikke av programmet
at Larsen var blitt døv i 3D-års
alderen. Det burde nok ha vært
nevnt i et slikt program at et men
neske som er døvfødt, står i en spe
sielt isolert og vanskelig stilling rent
språklig og artikulatorisk sett, og
aldri vil kunne nå så langt i språklig
henseende som Larsen.

Dette være sagt bare for å under
streke den enorme forskjell det er
mellom å være født døv og å bli døv
etter at en først har fått talens og
språkets uendelig rike gaver.

Allan Aarflot, Oslo.

Tegnekonkurranse

Vi innbyr til konkurranse om den
beste tegning til forsiden av Tegn
og Tale's påskenummer.

Deltakerne må være døve eller
sterkt tunghørte.

Tegningen skal forestille et påske
motiv, slik at vi klart kan se at dette
er påske.

Tegningen bør være i tusj, enten
bare i sort, eller i sort + en farge.

Størrelse: Det er meningen å bruke
den beste tegningen i et billedfelt
som er 15.1 cm bredt og 20.8 cm høyt.

Tegningene må innsendes innen 3.
mars til Tegn og Tale's redaksjon,
Mannsverk 61, Bergen.

Vinneren får kr. 25.- i lommepen
ger til påske, pluss den store ære å
få sitt navn på forsiden av påske
nummeret sammen med tegningen.

Lykke til! Red.

Emma og Carl Ellefsens legat

Et rentebeløp er ledig til utdeling.
Ifølge 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 De Døves
Forening, Sven Brunsgate 7, Oslo 1,
innen 28. februar i år.

OsI0,24/11967.
Styret.

Hilsen fra Amerika,

Redaktøren fikk til jul en hilsen
fra sin«gamle»klassekameratHenning
Irgens. Som vi før har meddelt, er
Irgens nå konsulent ved et attfø
ringsinstitutt for døve i Michigan,
USA. - Irgens skriver bl. a.:

«Det er godt å følge dere og Ohna
i døvearbeidet. Etter «Tegn og Tale»
å dømme, synes dere å være vel in
formert om en del trengsler som må
bli møtt. Vi har hatt et aldeles hyg
gelig besøk av dr. Terje Basilier,
som-reiste rundt om for å bese for
skjellige programmer for døve i
Amerika. Etter min mening er Basi
lier meget vel informert, og han kan

gjøre meget godt for de døve i Norge,
men da må dere være flinke til å
støtte ham i arbeidet for denne gode
saken. Virksomheten kan lett bli
hemmet ved at en jager for meget
etter prinsipper.

Vi lever som før, på samme sted
her i Michigan, men vi vakler i valget
mellom å bli - eller å fullføre doktor
grad-studiene.»

Det er altså mulig at tidligere elev
ved Skådalen off. skole for døve,
Henning Irgens, med tiden vil kunne
smykke seg med en doktor-titel, og
vi ønsker lykke til. Red.

holdes 25. februar
på feriehjemmet «Mjøsgløtt».

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

kr. 5.- med maske.

Premie for beste kostyme.
Hjertelig velkommen!

Arr. Homar Døves Idrettslag.
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Meteorologisk Observatorium på Fanaråken, som det tar seg ut ved påsketidel'.

Heldig tidspunkt for fjelltur!
Etter noen kjølige regndager i

august, skjønte jeg at jeg i min ferie
tid nå kunne vente meg noen dagers
klarvær. 24. august formiddag be
kreftet meteorologen mine for
håpninger. Straks reiste jeg med
ekspresstog til Otta. Fra Hamar og
nordover så jeg blå himmel og den
speilblanke Lågen etter skyoppløs
ning.

Etter overnatting på et Otta
hotell, hvor jeg så vidunderlig klar
stjernehimmel, kjøpte jeg nye skinn
votter, til tross for at 25. august var
en varm dag. Den forundrete butikk
damen fikk som forklaring at jeg
samme dags aften skulle bestige
Fanaråken - meteorologisk stasjon
på Sognefjell - høyde 2.069 meter
over havet.

I vindstille var bussturen fra Otta
til Turtagrø nydelig - klar himmel,
skarpe fjellprofiler med snørester og
garder med beitende husdyr, som
speilte seg klart i fjellvann og stille
elver. Like}ør ankomsten til Turta
grø Hotell, etter fjellovergangen, var
det nifst å se hotellet dypt nede ved
foten av stupet. I den slyngete veien
nedover var vernemuren to steder
ødelagt og gjennombrutt av bilister
2-3 år tidligere. Jeg tok noen bilder
av skadene.

Etter middagsmaten på hotellet
skulle jeg etter henvising av kontor
betjenten bytte klær i et damebad.

8

Da det viste seg at badet samtidig
var opptatt aven utenlandsk dame,
måtte jeg bytte og ta på meg tur
klær og støvler bak en kuffert på
baktrappens øverste trinn, foran av
låst loftsdør.

Kl. 15.10' begynte utmarsjen.
Først ca. 1 Yz time langs dalbunnen
mot øst, til foten av Fanaråken.
Ryggsekkens vekt på 8-9 kg føltes
for tung, men det var ikke mulig å
redusere den til ønsket mindre vekt
på ca. 4 kg, selv om jeg la fra meg
en langkikkert på hotellet. Med plan
messig forsiktighet sparte jeg meg
for muskelanstrengelser i lårbenene.
Jeg hvilte hver halvtime, og jeg
spiste en mindre porsjon av nisten
og drakk surmelk og til slutt fjell
vann før jeg gikk videFe langs en
steil, nokså smal fjellrygg. På sik
sakstien skremte jeg svartgule le
mener, som skjulte seg under stener.
Under anstrengende fjellbestiging i
flere timer, så det stadig ut til at
jeg var nær fjellkneiken ved toppen.
Men omgivelsenes fjerne fjell viste at
jeg hadde flere hundre meter igjen
å gå oppover. I fjellet var det uvanlig
vindstille og varmt, ca. 14 grader.

Like etter solnedgang kom jeg
endelig fram til turisthytta på top
pen, kl. 20.40. Da var temperaturen
sunket til 5 grader. I hytta var flere
turister enn jeg hadde trodd, ca. 20,
hvorav 6 tyskere og en svensk dame.

Heldigvis fikk jeg nederste køy i et
soverom. Damene hadde soveplass i
loftsetasjen under skråtaket, og over
tallige herrer la seg på reservemad
rasser på gulvet i hyttestua. Det var
elektrisk lys i hytta. Kl. 1-2 natt
var jeg ute og kikket på stjernehim
melen, og jeg fikk se en satellitt i fart
over himmelen fra sørvest til den for
svant i nordøst. I kjølig luft, 2 var
megrader, brukte jeg de nye skinn
vottene og regnfrakken mot. fuktig
vind. I mørket syntes snødekte
Skagastøistindene å ligge bare Æj0
meters avstand borte, men kartet
viste at avstanden var 100 ganger
større og med en dyp'fjelldal imel
lom.

Kl. 5 morgen sto jeg opp igjen for
å se sol-oppgangen over Jotun
heimen. Samtidig forlot 5 herrer og
4 damer hytta med fjellklatrerut
styr - vågehalser til Jotunheimen!
Etter soloppgang så jeg noe used
vanlig: Fanaråkens slagskygge var
lang og spiss og nådde så langt som
til Sognefjordens nordlige dalside 
19-20 km over Fortun! Jeg tok flere
bilder av skyggens veldige lengde og
fjellriket omkring, som hadde liten
forskjell i toppnivå.

Etter frokosten i Turisthytta vand
ret jeg ca. 100 meter til den meteoro
logiske observasjonsstasjon, for å se
på moderne instrumenter, radiout
styr og dagbøker. Men en shfiferhund



Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg
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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.

Døv

Drammen og Omegns Døveforening.

35 års fest i Drammen

~~æ
...åt lor høyt blod - :A-
trykk ofte leder til -.~

hJerneblødning.FEIL'~~JI=eæl~
En hjernebløcfning w '
kan forllrsakes av ... at hvis et ektepars,
fOrhøvt blodtrykk. første barn blir hare
Men utallige menne5- ":lynt, sil er det stor
ker Ilder, av for høyt rlSI ko for at de føl
blodtr'!.kk uten noen· gende barn fllr sam
srnne 11 rommes av ml" skavank. FEI L \
hJerneblødning. Sjanseneer 1pl'J 25 l

DET SIES ...

10. februar kunne Danmarks eldste
døve, Pouline Rasmussen, Pleje- og
Aldershjemmet, Nærum, feire sin 100
års fødselsdag. Pouline Rasmussen,
eller «Prop» som hun kalles av sine
mange venner, er født i Randers i
1867. Pouline Rasmussen har alltid
vært en flittig dame og utfører stadig
forskjellig håndarbeid. Helbreden er
ganske bra - det kniper litt med å gå,
men hun følger med i alt med le
vende interesse, leser sine 3 aviser
hver dag, og er svært glad i å se fjern
syn. Hun liker også å komme en liten
tur til byen, og om sommeren opp
holder hun seggjerne ialdershjemmets
vakre hage.Olaf Hassel.

'KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

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

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

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

Hotell, merket jeg at konkurranse
lystne unge turister ca. 50 meter bak
meg ville forbi meg. Da øket jeg
ganghastigheten og nådde hotell
trappen ca. 20 sekunder før neste
mann. r kveldsmørket beskuet jeg
vrimmelen av stjerner på svart him
mel over fjellterrenget. Det var in
gen lampelys omkring.

Neste dag reiste jeg hjem med
bussen i like nydelig vær. På veien
ovenfor Turtagrø stoppet bussen.
Sjåføren fortalte passasjerene at en
røy hadde sitt reir med unger under
lave busker nedenfor veien. Han og
noen av passasjerene kastet steiner
mot buskene. Ncren skremte spurver
fløy avsted, og da dukket endelig
et røyhode opp over buskene.

Ved Krossbu så jeg-antydning til
fiolett farge, i høy ren blå himmel.
Der så jeg også en flygende svale
med hvit halerot. or kikkerten så jeg
dype isbresprekke~ på' Smørstab
tindene.

Ved Krossbu' står et utedo som er
verdens reneste og mest luktfri! Når
turisten tar opp lokket på dobenken,
få han se en krystallklar fjellbekk
som renner under og tar med seg alt,
ikke en bit papir igjen! Bekken slyn
ger seg bortover frodig beitemark
lenger borte. Ved Krossbu beiter ho
tellets melkekuer om sommeren.

På turens fjerde dag hadde jeg
like herlig vær med bussen til Otta
og med toget derfra til Oslo - mitt
aller beste ferievær!

BE DERES GULLSMED VISE DEM

var veien for meg på trappen til
døren. Var den sint på fremmede
folk? Mot formodning var hunden
rolig og snill som en sau. Jeg spurte
observatøren om hensikten med hun
den i vintertiden, da turisthytta er
stengt fra l. september til l. juni.
Han forklarte at han bruker hunden
som en kombinert kløvhest og vei
viser. Observatøren tok hunden med
se.K!1t den lange vei til Turtagrø eller
'helt til Skjolden om vinteren. Tross
tåke og skjult sti, overføket av snø,
kunne hunden finne den rette sti
ned- og oppover fjellet! Det er ikke
luktesansen, men det mystiske in
stinkt som leder hunden på riktig
vei! Observatøren har bodd på Fana
råken observatorium i 7 år, og han
trives godt der, med radio og TV 
tross ubehagelig vintervær med tåke
og storm nesten daglig. Han har en
eller to mann som assistenter. De
slutter etter ett eller to års tjeneste.
r vintermånedene baker de brød til
eget forbruk. Et problem for dem er
vaanforsyning til storvask eller lør
dagsbad på fjelltoppen. De må først
smelte snøen. Den 31. oktober i fjor
ble snøhøyden uvanlig stor - 110
cm! r sommermånedene får observa
tøren vanntilførsel gjennom en plas
tikkslange, ca. 300 meter lang, fra
et stort sementkar, hvor smeltende
is inne i fjelluren dukker opp som
kilde.

Ved middagstid forlot jeg Fana
råken, 26. august, i like fint vær og
vindstille. Unge turister gikk med
lange skritt nedover forbi meg. Jeg
var varsom med føttene, for ikke å
skade anklene på sviktende stistener
og bli nødt til å be turister bære
meg nedover den bratte siksak-stien.
Nedturen syntes meg mer anstren
gende enn oppstigingen, på grunn
av stadige knebøyinger. På flat
dalbunn gikk jeg hurtigere, i hane
marsj, for å slappe av lårmusklene.
Ca. 200 meter igjen til Turtagrø
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- DØV DIPLOMAT!!!'
"22 års tjene~te i Asia, Sør-Amerika og Europa, sist som generalkonsul

«Av denne pasients døvhet synes
det å gå fram at han allerede i
førskolealderen må ha vært sterkt
tunghørt. Siden den tid er hans hørsel
blitt stadig verre. Han har ingen på
viselig hørseli det hele tatt på noen av
ørene, hverken ved ledning via luften
eller via benledning. Hans hørseltap
er for alle frekvenser 100 decibels
på høyre øre, hvor han ikke kan bruke
noe høreapparat, og gjennomsnittlig
90 decibels forall& frekvenser på
venstre øre ved benledning. En ope
rasjon av høyre øre ga ingen bevislig
forandring i hans hørsel. '

Imidlertid framgår det av den lille
tiloversblevnerest av ben-ledelse at
hørselnerven ennå ikke er helt død.
Derfor er det muligjor ham å ha
nytte av et meget kraftig høreapparat
på det venstre øret, og dette apparatet,
sammen med' hans framragende evne
til munnavlesing og mottq,kelighet,
setter ham i stand til en effektiv jor
ståelse av tale -.»

(Fra en rapport om U.S. konsul
Joseph Wiedenmayer etter under
søkelse og resultatløs operasjon ved
U.S. Marinehospital i Betesda.)

Hvorledes kunne en mann med et
slikt handikap komme inn og så vedbli
å arbeide i United States' kresent ut
valgte diplomattjeneste - en etat
som hvert år avskjediger hundrer av
tjenestemenn fordi de ikke holder
mål?

«Hell, munnavlesiilg; en liten hør
selrest og et høreapparat' har alle
spilt en rolle» - innrømmer konsul
Wiederimayer oppriktig. Han fortset
ter med å si at den statlige uhder
søkelse tilsynelatende antok at han
bare hadde et mindre hørseltap som
helt Ne' kompensert av hans høre
apparat, fordi han så tydelig forsto
dem som undersøkte ham. Graden
av hans døvhet ble aldri 'undersøkt
med audiometer av de statligeJmyn
digheter i U.S.A. før like før han skulle
gå av med pensjon i 1965, da han
ønsket og tok en øreoperasjon. Først
etter den resultatløse operasjonen ble
dim fulle rekkevidde av hans døvhet
klarlagt,-

Med sih vanlige kaldblbdig):1et for
klarteWied~nmayer sin «lille, ,hemme
lighet»: «Med god stemme og,evne til
å f~rsta .:.' hvorfor skal en da fortelle
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J. Wiedenmayer, som amerikansk konsul i
Melbourne, Australia, 1.956, leleer med en
løveunge under et selskap i Lions Club.

verden hvor døv en er?»'- Ved under
søkelsene var det aldri noen som
spurte om han kunne munnavIesing
«- og heldigvis for meg, når det gjaldt
testing med direkte tale, vendte ta
leren meg aldri ryggen.»

VANSKELIGE ÅR
Da Josephs foreldre første gang

aI).tok at d~t måtte v~re noe galt med
sønnens hørsel, tok de ham tilen lege,
som åpent sa dem: «Deres lille gutt er
tunghørt. Uheldigvis kan intet gjøres
for å bedre hørselen hans, men med
spesielt god hjelp skulle det gå bra
med ham framover.»

Det gikk godt med Joseph, men
lett var det ikke.

For det første var det vanskelig for
foreldrene - som for så mange andre 
å godta legens erklæring. De brakte
ham til den ene legen etter den andre,
men resultatene var alltid de samme.
Herr Wiedenmayer tenker med bit
terhet på en «berømt osteopat>:- i New
York som «behandlet» ham hver lør
dag i 6 måneder. Der var selvfølgelig
ikke noen som helst bedring. Noen år
senere; da hau Vill hos en annen lege,'
fortalte J6s-e'ph ham om denne opp
levelsen. Lege11 prøvde å finne navnet
blant osteopater, men fant ingen opp
lysninger om ham: En videre under-
søkeIse brakte for dagen at denne rike
praktikanten var blitt arrestert og av
slørt som svindler.

For det annet ble hørselen stadig
dårligere. Som barn hadde han til
strekkelig hørselrest til å lære å tale
normalt, fordi -hans omgivelser hevet
stemmen overfor ham og han opp
daget at han hadde naturlige anlegg
for munnavIesing. Heldigvis for ham
ettersom hans hørsel forverret seg
gjennom årene, ble høreapparatene
stadig bedre, og han fikk da et ap
parat som hjalp ham meget godt.
Men til slutt, under de tidlige år av
hans diplomatiske karriere, ble hans
døvhet så alvorlig at han ikke mere
var i stand til å høre noen talt lyd
uten ved hjelp av det aller sterkeste
høreapparat.

Sl\.ole- og collegeårene var meget
vanskelige for Joseph, selv om han
hadde tålmodige foreldre, lærere og
spesielle privatlærere. Han satt alltid
i fremste rekke og kopierte vanligvis
en kamerats notater i tillegg til sine
egne. Han klarte såvidt opptakelses
prøven til Lafayette College, og etter
2 år der, kom han over til Cornell
Universitet. Da begynte det å bli
virkelig vanskelig.

Hvor meget var gått tapt for ham
gjennom skoleårene? Wiedenmayer
har ennå et brev han skrev til sin mor
om sine dårlige karakterer: «Jeg er lei
for det, mor, men det er akkurat det
at jeg kan ikke forstå lærerne ordent
lig.»

Så kom juni 1929. Eksamen var
over, collegesanger lød gjennom som
merkvelden vidt utover Cayuaga
sjøen. Joseph hadde leid sin lue og
kappe og gledet seg til å motta sitt
saueskinn, da han en morgen fikk
beskjed om å melde seg hos fysikk
professoren, Han hadde strøket til
fysikk-eksamen og hadde derfor ikke
nok poeng til å få sin akademiske
eksamen.

Joe var- fortvilet, og professoren
var heller ikke glad. Etter noen mi
nutters ettertanke, sa han: «Joe, jeg
vil gi deg enuluntlig eksamen i fysikk
nå med en gang, for kanskJe vet du
like meget som noen a v studentene
som slang seg igjennom.»

Wiedenmayer fulgte oppfordrin~

gen, slik han mange ganger senere
kom til å gjøre det. Han klarte ek~

samen på stående fot. Neste dag an
kom hans far og søster og overvar
hans mottakelse av eksamensbrevet.



Wiedenmayer viser fram sitt høreapparat for barna på en døveskole i Washington, USA.

c~ Men den hardt tilkjempete eksamen
.åpnet ikke automatisk dørene for
unge Wiedenmayer. Hans første be
talte jobb var som lastebilsjåfør for
å levere iskrem til hotellene. Det var
et levebrød, og han ble,forfremmet
i selskapet, men arbeidet i meieri
bedriften ga liten personlig tilfreds
stillelse for Wiedenmayer. Da den
annen verdenskrig tok til, ønsket han
å tjene sitt land på en mere aktiv

, måte. Da han ble plassert i klasse
4-F, på grunn av sitt hørselhandikap,
~om han ikke kunne skjule for mili
tærledelsen, prøvde han å komme inn
i 'luftvåpenet og tjenestegjøre ved
administrasjonen. Atter var det hans
;handikap som lukket døren igjen for
ham.

VENDEPUNKTET
': Vendepunktet i hans liv inntraff
kort etter hans avslag hos de militære
'lnyndigheter. Under et besøk i Was
hington D.C. sto han nettopp på
hjørnet av Pennsylvania Avenue
foran den gamle departementsbyg:
i;ling og ventet på grønt lys, da Em
~lappet ham på skulderen og sa:
<lJoe!» - Det var en gammel skole
.jl:amerat, som nå hadde stilling i uten
tiksdepartementet. De spiste lunsj
sammen og talte om skoledagene og
om deres nåværende arbeid. Etter å
ha hørt om Wiedenmayers skuffelser,
meieriarbeidet og hans resultatløse
anstrengelser for å kunne værell.ktivt
pled i krigstjenesten, ble ha~ venn
tankefull. Etter å ha fortalt om sine
plikter, som inkluderte villighet til å
reise hvor som helst i verden, foreslo
han: «Joe, meld deg til utenriks-
tjenesten!» '

Neste dag leverte han sin søknad,
og få måneder senere var han under
veis til U.S.-ambassaden i Monte
yideo, Uruguay. Han kom dit kort
etter at det kjente tyske slagskipet
«Graf von Spee» var blitt senket.
Bortsett fra hans «svarteliste-arbeid»
og observering av nazi-sympatisører,
var han langt borte fra krigsscenen,
men han tjente sitt land, og han hadde
funnet sin karriere.

Dette er historien om hvorledes
Wiedenmayer kom inn i utenriks
tjenesten, og om hvordan han hevdet
seg der ved dyktig arbeid, tross de
partementets konkurransesystemmed
forfremmelser og utvelgelse. Hans til
felle er meget usedvanlig, naturligvis,
og det er i dag - med stadige krav
om høyere standard og restriksjoner
for inntreden i utenrikstjenesten 
temmelig usannsynlig at en person
med et alvorlig hørselhandikap vil bli
antatt.

«Ikke desto, mindre», sier konsul
Wiedenmayer, ''«hvis mulighetene til
sysselsetting virkelig "skal være like,
burde utenrikstjenest~nansette noen
få 'annerledes 'kvalifiserte døvblitte
personer, i det minste som kontoris
ter, hvis ikke som tjenestemenn. Den
utdannete og Elrfarne person må gis
en sjanse til å konkurrere om inte
ressante stillinger so$ fører oppover
og ikke bli stanset vei:! døren av vil
kårlige og forhåndsbEistemte restrik
sjoner. Det er hele mannen, ikke en
eller annen defekt del av ham, som
teller.»

I utenrikstjenesten var det konsul
Wiedenmayers varme interesse for
mennesker og hans bemerkelsesverdi
ge tilpassingsevne sofi? mere enn noe
annet oppveide hans nedsatte hørsel.

H0YDEPUNKTERiTJENESTEN
Joseph Wiedenmayer tjente sitt

land i 22 år ved amb~ssaderog kon
sulater i det fJerne østen, Sør-Ame
rika og Europa. Han lærte flere språk
og møtte naturligvis mange høyt
stående personer. - Når han tenker
tilbake, husker han en aften i Excel
sior Hotel i Venezia, Italia, etter en
hyggelige middag for 12, sammen med
Perle Mesta, som den gang var ambas
sadør for Luxembourg:

«Etter middagen ru~let jeg rundt i
hotellet og oppdaget plutselig en
berømt mann som satt alene ved et
bord i en mindre spisesal nær ter
rassen. Jeg hadde aldri møtt ham,
men hadde l;',lltid næret stor beundring
for ham. Jeg ba da den nærmeste

, kelner om å gi mitt visittkort til her
ren, men han nektet å gjøre det og
sa at mennene som sto ute på ter
rassen like ved, var vakter i sivile

klær, som skulle beskytte denne mann
som var på ferie. Jeg bestemte meg
derfor til å levere kortet 'mitt selv. '

Jeg gikk port til~am og sa: «Unn
skyld, Sir», idet jeg ga ham kortet
mitt. - Han så på det og ba meg med
'et s~il'sitte ned bgta. en drink. Det
,vafen stor glede fbr meg å ha-en prat
med statsminister Winston Churchill.
- Som Sir Winston Churchill er det
mange berømte menn som liker å ha
en tilfeldig prat med alminnelige
mennesker.»

Ikke alle han møtte var så lette å
forstå. - Under et besøk i London
satt han i Dorchester Hotelog slappet
av med et glass øl, da en mann som
satt flere meter borte fra ham be
gynte å tale til ham. - «Jeg kunne
ikke forstå ham og tenkte at mannen
kanskje var beruset., Jeg lot som om
jeg ikke merket ham. Ikke desto
mindre fortsatte mannen å tale til
meg. Etter noen minutter sa jeg at
jeg ikke kunne forstå ham. - «Vil De
være så vennligå tale langsommere og
tydeligere?» Han forbauset meg med
å svare: «Det kan jeg ikke. Strupe
hodet er blitt fjernet på meg.» - «A,
slik som William Gargan, De har et
hull i strupen, og De har måttet lære
å tale helt fra først av igjen, men
unaturlig,» sa jeg. - Denne mannen,
som var belgier, og var blitt operert
for strupekreft, forklarte meg da
hvordan han i 40 års alderen hadde
måttet lære å tale uten strupehode.

Da vi avsluttet vår samtale, sa han:
«Jeg er så, glad for at De kan forstå
hva jeg sier.» Og han hevet glasset
sitt: «Her er to menn som har over
vunnet sine handikap!»

Den tyngste opplevelse i konsul
Wiedenmayers karriere var mordet
på president John F. Kennedy. Han
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gjorde da tjeneste som generalkon
sul i Palermo i Italia.

«Vi hadde nettopp spist middag, da
direktøren for U.S.A.s infor.masjons
tjeneste på Sicilia sendte bekjed til
meg om at· president Kennedy var
blitt myrdet. Det var omkring kl.
19.30 fredag aften, italiensk tid. Det
forferdelige sjokket var det samme i
vårt hus som i millioner andre hjem
over hele verden. - 20 minutter senere
kom direktøren tilbake og sa at pres
sen og kringkastingen hadde spurt
om jegvillekomme med enmeddelelse.

Hva kunne jeg si? Under tårer
prøvde jeg å samle tankene og huske
på at jeg var U.S.A.s generalkonsul.
På vegne av min regjering, Kennedy
familien, generalkonsulatet og ame
rikanerne på Sicilia ga jeg en melding
hvor jeg uttrykte vår sorg, og jeg sa
at i følge vår regjeringsforltl ville vise
presidenten automatisk bli president.
Vi var ikke uten leder. I det øyeblikk
var jeg ennå ikke underrettet om at
Lyndon B. Johnson allerede var blitt
tatt i ed som den 36. president for
De Forente Stater.

I de følgende dagene kom det mere
enn 4.000 besøkende til konsulatet,
deriblant mange studentgrupper som
marsjerte gjennom gatene bærende
på store kranser. Mange brakte også
dikt, malerier og skulpturer som de
hadde skapt i løpet av 48 timer. Jeg
deltok i 7 forskjellige messer til ære
for den avdøde president og ga mere
enn to tusen håndtrykk for en mann
- John F. Kennedy.»

*
For sin karriere i utenrikstjenesten

ble konsul Wiedenmayer hedret da
president John F. Kennedy i 1962
forfremmet ham og med senatets
samtykke utnevnte ham til medlem
av <<senior officer c1ass».

Da han trakk seg tilbake fra tjenes
ten, ble han belønnet med Fortjenst
medaljen av utenriksminister Dean
Rusk. Han står oppført i boken
«Hvem er hvem i Amerika» - ikke
på grunn av sin døvhet, men til tross
for den.

Mens han aldri fant det nødvendig
å kunngjøre sitt eget handikap, har
han alltid hatt et varmt hjerte for
~ndre menneskers liknende plager.
Gjennom hele sin diplomatiske karri
ete ga han meget av sin ledige tid
til de hørsel-handikapte. Han er æres
president for Midt-Østens Døvefor
bund, som har sitt hovedkvarter i
Beirut, Libanon. I 1961 mottok han
en utmerkelse for «framragende med
virking til internasjonal forståelse.»
President Lyndon B. Johnson roste
ham personlig (mens han var vise-

president) for hva han hadde ut
rettet og for hans «uselviske tjeneste
for andre». - 1963 skrev prins Philip
fra Buckingham Palace: «Jeg er me
get interessert i Deres anstrengelser
for å hjelpe og oppmuntre døve barn,
hvorhen Deres plikter enn fører Dem».
Senere er han blitt hedret med be
lønning fra Rådet for hørsel-rehabi
litering, Corpus Christi, Texas - «som
en anerkjennelse for hansframragende
resultater i kampen for å overvinne
døvhetens isolasjon og hans oppnåelse
av fullstendig likestilling med sine
samtidige i den hørende verden.»

Joseph Wiedenmayer er gift og har
3 voksne barn og fire barnebarn, som
sterkt opptar ham. Han er i dag virk
som i sin annen karriere, idet han
tjenestegjør som spesial-assistent ved
Alexander Graham Bell-foreningen
for Døve. The Dea! American.

Anne-Grethe Marcussen og Leif
Gunnar Emilsen, som giftet seg 10.
desember.

FØDT
Liv og Peder Nyseth, Bergen, fikk

en datter 29. januar.

EKTESKAP
inngås 18. februar mellom Erna

Holberg og Jan Thomassen.
Adresse for dagen: Frimurerlos

jen, Trondheim.

BRYLLUP
feires påskeaften - 25. mars - av

Anne Grethe Karlsen, Råde, og
Tore Kristiansen, Halden.

Vielsen finner sted i Råde kirke
kl. 16.00.

Adresse for dagen: Skytterhuset,
Råde.

65 AR
Andor Arnesen, Falsensvei 43,

Bergen, kan feire sin 65 års dag 25.
februar, men han er stadig like
munter og full av liv.

Det er sikkert få døve som har
reist og opplevd så mye som Andor,
og det har sjelden vært holdt lands
møter, kongresser, sommerleker for
døve, og liknende, uten at Andor har
vært med. Han har vært i mange
land, og han har en stor evne til å
komme i kontakt med folk over alt.
Han kjenner mange folk, og han har
opplevd mange merkelige ting. Og
så er han flink til å fortelle. Kanskje
han av og til overdriver litt, men det
er morsomt å høre på ham. Sist
sommer var han med sin kone på
Mallorca, og det var selvfølgelig stor
stemning da han kåserte om sin ferie
tur i Bergen Døveforening, slik som
han har gjort flere ganger før.

Av yrke er Andor skredder, men
han er også en nyttig mann i Bergen
Døveforening, bl. a. som revisor.
Det er likevel mest for sitt gode
humør og sine mange historier han
er mest kjent og skattet, og vi regner
med at han ikke vil forandre seg på
noen måte selv om håret er blitt hvitt
altfor tidlig. Han vil sikkert fort
sette å spre moro omkring seg i
mange, mange år framover.

Gratulerer med dagen!

Selvmord..forsøk!
I undergrunnsbanen i Paris, mel

lom stasjonene Bac og Sevres, lød det
et «bump» i toget, og en merket at
Roe- ble slept med. Brannmenn ble
tilkalt, og de fant en 23-årig døv
mann, Raymond Carlier, kvestet
under toget.

Begge bena hans måtte amputeres.
Han tilsto at han hadde prøvd å begå
selvmord ved å kaste seg framfor
toget.
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FRA
Jubileumsfest i Haugesunds..foreningen

FOREN lNG E N.E·

Bridgeklubben
i Drammen

tidlig, noen flyttet til Stavanger, Erik

Erikseri flyttet til Asker. Men foreningen

har bevist at det er behovfor den, og fore

ningen er stadig aktiv, selv om den bare

har 12 medlemmer. Ved 5 års jubileet ble
foreningen innmeldt i Norske Døves Lands

forbund. Det er meget viktig å samle de

døve til regelmessige sammenkomster, på
samme måte som vi har fagforeninger, for å

kjempe for rettferdig behandling og for

medlemmenes interesser.
Til dessert ble det servert is. Astrid Ras~

mussen fra Stavanger takket for maten, og

så tok vi en liten pause, inntil underhold·

ningsprogrammet startet, ledet av Rigmor
Iversen. Knut Løvsletten' og Sigmund Ness

var også i «ilden». Leken gikk utmerket,

med mye moro.
Senere ble det servert kaffe og kaker, og

så fortsatte underholdningen til festen slut

tet sent på natten. Festen var meget vel·
lykt og ble et minne for livet.

An. Ka.

ARET SOM GIKK
Styret for Drammen Døves Bridgeklubb,

valgt 28. mars 1965, besto av følgende:

Ragnar Fauske, formann. Ragnar WolI,
sekretær. Svend Møller, kasserer. Osvald

Olsen, materialforvalter. Styremedlem Kjeli

Danielsen. Varamann Knut Smedsgård. Tur

neringsleder Rolf Hansen. Klubben har 20

medlemmer.
Styret har hatt bare ett møte, hvor det

ble behandlet 3 saker. Straks etter årsmøtet

deltok to par, Gunnar jacobsen/Rolf Hansen
og Ragnar Fauske/Ragnar Woll, i Nordisk
mesterskap for døve i Helsinki. De plasserte

seg som nr. 6 og nr. 11 av 20 deltakende
par. Til denne turen bevilget klubben k'r.

1.100.-. 19.-20.'september spilte vi i Udde

valla, hvor vi vant 1. aksje i en oppsatt
lagpokal. Turen og turneringen var meget

vellykt.
I løpet av vinteren 1965/66 spilte vi bare

2 kvelder, og da gjaldt det klubbmester

skapet. I påsken 1966 deltok 4 par fra
Drammen i Nordisk mesterskap i Goteborg.

Våre spillere plasserte seg som nr. 6, 12, 19
og 29. I september var vi i Oslo, og her vant

Gunnar jacobsen/Ragnar Fauske 1. premien.
I oktober var Uddevallas spillere på gjen

visitt i Drammen. Turneringen fant sted på

feriehjemmet «Skogheim». Etter denne

avholdes i Døveforeningens lokale,

lørdag 18. februar kl. 19 (7).

IDRETTS-FEST

Entre kr. 6.- pr. person.

Arr.: Døves Idrettsklubb, Bergen.

MENY: Landgang 01/ forskj. pålegg.
Student-stomp med kaffe.

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

Haugesund Døveforening holdt 20 års

jubileumsfest 21. januar i Håndverkerens

festlokale.
Festen ble åpnet av formannen, John Egil

Knudsen, som ønsket velkommen, spesielt

formannen i Norske Døves Landsforbund,
Eilif Ohna. Videre hadde han gleden av å

ønske velkommen døve fra Stavanger,

Sandnes og Bergen, som var kommet for å

feire vår forenings jubileum sammen med

oss.
Etter at su ppen var servert, talte for

bundsformannen. Han talte om viktigheten

av at de døve kunne komme sammen. Det

er farlig å være ensom, og derfor er det

meget viktig at døve rundt om i landet blir

samlet i store og små foreninger så ofte sOm

mulig. Selv om foreningen i Haugesund er
liten, så er den likevel viktig for de døve

som bor i og omkring byen, for den bryter

ensomheten og isolasjonen.
Det ble servert svinestek med grønn

saker m.m., og så fortalte sekretærEW",' An
drea~ f- Kallevig, . fra foreningens i~i~torie.

Det var 10 døve i byen som var samlet hos

Erik Eriksen i' Haugeveien 70 forål:liskutere

stiftelsen aven 'forening. Alle, v,ar enige om

at Haugesund måtte ha egen forening i likhet
med sine r1'lboer Bergen og Stavanger, og

forenirigen ble stiftet samme dag, 18. februar

1947. Foreril~gens navn ble Haugesund og

Omegn, bøve~orening, og det første styret
besto av:'Er,ik' Eriksen, 'formann. Godtfred

Sørdal, sekretær. Gunvald Iversen, kasserer.

Haldis Eriksen, styremedlem. - Det gikk
bra med:fO'reriingen; :~endessverremistet

vi flere ~v de besteJned'iimmene. Godtfred
Sørdal og Gunvald Iversen gikk bort altfor

Program for
Skien-Telemark

PRISER pA «FJELLSTUA»

Østfold Døveforening holdt årsmøte 14.
desember på St. Olavs Hotel, Sarpsborg.

Som nytt styre ble valgt,

Formann og sekretær: Erling Pettersen.
Nestformann Odd Lohrmann. Kasserer Rei

dar Hansen. Styremedlemmer Inger jo

hanne jensen og Agot Hansen. Varamenn
Margit Kristiansen og Gerd Lohrmann.

For feriehjemmet: Vertskap Agot og

Reidar Hansen. Varamenn Gerd og Odd

Lohrmann.
Revisorer: Kristian Sørensen og Yngvar

W. Andresen.

Erling Pettersen
n y formann i Østfold

Det er fastsatt følgende overnatti ngs- og

dagspriser på Østfold Døveforenings ferie

hjem «Fjellstua» for sesongen 1967:
Overnatting, medlemmer, kr. 2.50.

Overnatting, ikke-medl., kr. 3.50

Dagsopphold, for alle kr. 2.00.
Prisene gjelder fra en u ke før påske og til

15. september.
Denne ordning omfatter ikke medlems

møter som holdes på feriehjemmet.
Erling Pettersen.

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: I Kafe Williams, Pors

grunn.
Onsdag 24/5 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors

grunn.
Fredag 23/6: St. Hans-fest på «Sol høy».
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kampen .vaht Dramn'ieri'lagpokalen ti·l odel
og eie. Nyttårsaften arrangerte klubben fest
på Melkebaren. Der kom det inn en god del
penger. kr·. 362,-; og klubben ,kunne bevilge
kr. 500.- til deltakelsen i Nordisk mester
skap i Goteborg. Høsten 1966 kunne vi for
alvor begynne å trene regelmessig hver tors
dag på Bragernes kaffistove, men bare med
2 bord. Vi ønsker at flere døve blir med. slik
at vi kan spille ved 3 bord. Vi må trene godt,
for til pinse blir det Nordisk mesterskap
Oslo.

Ragnar WolI. sekr.

ÅRSMØTET 1966
Drammen Døves Bridgeklubb holdt års

møte 3/11 1966. Som nytt styre ble valgt:
Formann Ragnar Fauske. Karl Kjeldsen, se
kretær. Kjell Danielsen. kasserer. Styre
medlem Gunnar jacobsen. Materialforvalter
Arne Holmgren. Varamann Baszo Zoltan.
Turneringsleder Rolf Hansen, med Ragnar
Woll som varamann.

Fra Døves Ungdomsklubbs julebord, Dmmmen,

Karl Kjeldsen, sekr.

Ungdomsklubben
i Drammen

JULEBORD
17. desember hadde Døves Ungdomsklubb

i Drammen julebord i2. etasje på Bonde
heimen. Det var mange som møtte fram.
Det ble ser~ert pølser. potetstappe. solo og
juleøl. Daaile hadde spist, takket formannen.
Karl Kjeldsen. for maten. Etterpå holdt
døveforeningens representant i klubbsty
ret. Gunnar jacobsen. en tale. Han er alltid
like morsom. Han sa at han syntes det går
bra med ungdomsklubben, som gjør en god
innsats. og han ønsket lykke ti! framover.
Etterpå ble vi fotografert.

Så ble det ryddet i salen for framvising av
lysbilder. Kari Sand. Inger Pettersen og
Jorunn johnsen hadde med seg lysbilder.
som ble vist fram. Til slutt så vi lysbilder fra
Kanariøyene og Italia. Så ble det rebus
konkurranse mellom tidligere elever fra
Holmestrand,,_ Troh'dheim. øyer og Borre
døveskoler. 4 deltakere på hvert lag. Det
ble Borre som vant, og de fikk sjokolade
som premier.

Til slutt var det leik, og alle moret seg.
Formannen, Karl Kjeldsen, takket for sam
været, og vi var enige om at det hadde vært
en hyggelig fest.

Jorunn Johnsen. sekr.

ARET SOM GIKK
Styret for Døves Ungdomsklubb i Dram

men har i året som gikk bestått av; Formann
Halvor Langeland. Nestformann Reidar
Øverland. Kasserer Karl Kjeldsen., Sekretær
Inger Pettersen. Styremedlem Jorun.n john
sen.

Det ble holdt to styremøter og ett med
lemsmøte, hvor det ble behandlet 9 saker.

Fra Drammen kommunale ungdomsnemnd
fikk klubben for annen gang kr. 500.- i
bidrag. Ungdomsnemnda har foreslått at yi

også kan søke· andre kommuner. slik at
klubbens økonomi kan bli bedre.

På Døves kulturdag deltok klubben med
et skuespill. «Den dumme doktoren». som
varte i 15 min., og ble framført i Drammen
Teater som et ledd i landsmøtearrangemen
tet.

Etter sommerferien hadde vi møte hver
torsdag på Bondeheimen kafe. På medlems
møtet valgte vi ny sekretær. Inger Petter
sen, etter at Eirik Heggem flyttet.

Klubben har bl. a. hatt foredrag av Finn
Johansen, som talte om problemer i for
bindelse med ungdomsarbeidet. Han syntes
vi var flinke til å drive klubben. Vi averterte
etter lokale, men vi fikk ingen svar på an
nonsen. Vi er skuffet over lokalevanskelig
hetene slik som vi har hatt det med leie.
Det er vanskelig for oss døve ungdommer
i Drammen, som gjerne vil treffes hver
kveld. Vi skulle gjerne ha fast lokale ofte.
Klubben sendte 2 representanter til ung
domsleiren for døve i Gvarv, Telemark, og
betalte reise og opphold for disse to, Erik
NiI'sen og Ulf Pedersen. På Melkebaren
hadde vi en kveld ·besøk av overlege Terje
Basilier. som holdt foredrag om livets
pulsslag. Det var et meget interessant fore
drag. og vi vil gjerne ha besøk av ham igjen.

Jorunn Johnsen, sekr.

Årsmøtet i Stavang.er

Sta:Yang~r kr. Døveforening avholder ~rs

møte i Døves Ijus, fredag 24. februar kl.
19 (7). '

Sekr.

Problemer
i Aust..Agder

Vi har hatt foreningsmøte 1 gang hver
måned. Men oppsluttingen har vært nokså
dårlig. Alle kunne ikke komme hver gang.
For hele Aust-Agder er det 12 voksne døve.
hvorav 2 er reist til Oslo. Dessuten er det
3 døve barn, 2 av dem går på skole. Grun
nen til at det ersåfåsom kommer på møtene,
er de store avstandene i distriktet. Buss
forbindelsen passer ikke. 3 av dem som hører
til Aust-Agder går til den nærmeste fore
ning. og det er Kristiansand, noe som er bil
ligere for dem. Men ellers er de døve her
meget fornøyd med sitt dagligliv.

Fru Hannemyhr har nettopp mistet sin
mann. Hun har holdt seg hjemme det siste
året fordi hennes mann var syk. Karsten
Klemmetsen er akkurat som før. arbeidsom,
tålmodig og gjør alle sine plikter. Han er
båtbygger og fremdeles ungkar. Han har
fylt 50 år og har eget hus som han steller
selv. Bjørn Bensvik arbeider som konstruk
tør på Pusnes. Han har tatt eksamen og
kl·art seg bra. Han har også gått på froske
mannsskole og er nå en ivrig froskemann.
Sigmund Gjøvland arbeider som bygnings
snekker og trives godt blant de hørende
som han er sammen med. Marie Elise Wrold
sen er vanligvis hos sin søster i Arendal om
vinteren, da det passer best for henne som
har faren sin hEir, Hun steller for sin far, og
ellers lever hun i beste velgående i de skjøn
ne omgivelsene her. Ragnhild Åsbø og Tore
Christiansen er flyttet til Oslo. Så har vi
2 ungdommer som går på yrkesskole.
en i Bergen og en i Stavanger. 2 barn går

på barneskolen. og 1 er ikke begynt på
skolen. Det minker med de døve her. og
kanskje er det best for de som er reist.
Verst 'er det for oss som ikke har noen å
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Program for Bergen

Også DU
bør abonnere på

~Pø~
Bare kr. 15.- pr. år.

oss veldig godt der og føler oss fri. En kan
komme i kontakt med andre, og ikke nok
med det; en føler seg yngre etter at en har
trent.

Det erslik vi lever her nede. Vi kan ikke
drive stort annerledes enn vi gjør nå. Men
vi setter pris på å få høre fra døveforenin
genes organisasjonsvirksomhet, slik at vi
kan føle at vi er «med» vi også.

Aud Grut-Løvig.

Program for Møre/Romsdal

Dronning Elisabeths

svigermor døv!

Bergen Døveforening holder årsmøte
torsdag 23. februar kl. 19.00 i foreningen.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Årsberetning.
3. Regnskaper.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Innkomne forslag.
6. Valg.

Medlemsbladet «Budstikken», med beret
ning, regnskaper, budsjettforslag og inn
komne saker, utdeles i foreningen 16. feb
ruar, og blir sendt til dem som ikke møter
denne dag.

Ikke-medlemmer, og medlemmer som
skylder kontingent for 1966, har ikke ad
gang til årsmøtet.

Foreningen spanderer kaffe i en pause
under årsmøtet.

Bergen Døveforening,
Styret.

Årsmøtet i Bergen

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

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

Lørdag 18. mars: Kåseri v/ 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 va"lig etter
medlemmenes ønske.

Ikke mange vet at hertugen av
Edinburghs mor er døv. Hun var
prinsesse Alice av Battenberg, barne
barn av dronning Victoria. Hun ble
i 1903 gift med prins Albert av Gre
kenland, og har i alt 5 barn, men da
døvhet den gang var en skam i Gre
kenland, ble hennes handikap holdt
hemmelig. Hennes mann døde i 1944.
Siden da har hun arbeidet som barne
pleierske på øya Tinos, og hun er
stadig aktiv, til tross for sine 81 år.

•

-

-

-

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

16/2 to: Filmaften ved Opplysningskomite
en. «Isen er usikker», «Barna ble glemt»,

«Jordskjelv i Equador»~

Budstikken med beretning, regnskap m.m.
blit utdelt.

18/2 lø: Idrettsklubben har fest i foreningen
kl. 19.00. Entre kr. 6.- pr. person.

20/2 rna: Ungdomsklubben.
21/2 ti: Dameklubben.
23/2 to: Døveforeningens årsmøte kl.

19.00. (Se egen kunngjøring.)
27/2 rna: Ungdomsklubben får besøk av

ungdomssekretæren og formannen i
Ungdommens Fellesråd. Obs. Det er
ikke film i TV denne kvelden!

28/2 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforeningen
kl. 19.00 på Døves Aldershjem.

1/3 on: Idrettsklubben har ekstraordinært
årsmøte.

2/3 to: Program ved Opplysningskomiteen:
«Brannvern», kåseri og lysbilder av
brannmester Leif Nygård.

5/3 sø: Ungdomsklubben har skitur til Voss.
6/3 rna: Ungdomsklubben.
7/3 ti: Dameklubben har årsmøte. Adgang

kun for medlemmer av Døves Dameklubb.
8/3 on: Døveforeningen har konstituerende

styremøte etter årsmøtet, med valg etc.
på kontoret kl. 19.30.

9/3 to: Menighetsaften i foreningen.
13/3 rna: Idrettsklubben har styremøte kl.

11>-20 på kontoret.
Ungdomsklubben.

14/3 ti: Dameklubben.
15/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret.
16/3 to: Program ved Opplysningskomi

teen : Kåseri om Bergens historie.

Til mitt skredderverksted søker
jeg øvd syerske i dame- og herre
skredderi, gjerne også for forand
ringsarbeid. Hyggelige arbeidsfor
hold, og fri hver annen lørdag.

I forbindelse med ansettelse, skaf

fer jeg hybelleilighet (som innehas)
med 2 delvis møblerte værelser og
kjøkken med elektrisk komfyr, samt
W.c. (kr. 100.- i husleie pr. måned).

Skriftlig henvendelse snarest mulig
til nedenstående adresse, for nær
mere konferanse.

Skreddermester
Alf Melgaard
Nansetgt. 24, Larvi k.

Syerske,alder 20-50 år

være sammen med. Det er ujevnt med al
deren, slik at vi ikke passer godt sammen.
Derfor prøver vi å gjøre det så hyggelig
som mulig i foreningen. Dette er ikke noen
vanlig forening som de andre, da det er
så få her. Arbeidsforholdene i foreningen er
vanskelige. Det går så tregt at en kan miste
lysten til å gjøre noe. Her i Arendal er det
3 uegentlige døve som jeg har lyst til. å
komme i kontakt med. Men de andre døve
setter så liten pris på det. Likeledes er det
mange tunghørte her, som jeg er blitt kjent
med. De døve synes det er bra slik det er:
Bare med hyggelig samvær hjemme hos

private.
Vi har hatt juletrefest på Misjonshotellet.

Det var 25 døve og hørende tilsammen der,
og det var hyggelig. Hyggelig var det at
Erik Andresen og frue fra Oslo kom til
Arendal med deres 2 barn i julen. Fruen er
selv fra Arendal. Vi fikk anledning til å
prate med dem, slik at vi fikk høre nytt fra
Oslo. Det var 3 døve barn med på festen,
og det var morsomt å se dem. De var så
fulle av vitalitet at jeg var forbauset. Presten
Evjen Olsen var også med på festen.

Nå skal vi ha årsmøte, men vi har ennå
ikke bestemt hvilken dag vi skal ha, da jeg
helst vil ha alle døve til stede. Det blir ikke
så ofte foreningsrnøter i framtiden, da det
vil falle for dyrt. Dessuten er det ikke alle
som har råd til å reise. Er en fra Åmlid, må
en overnatte på hotell, og likeledes om en
er fra Risør. Det er dårlig bussforbindelse,
og skal en ha tilfredsstillende framgang
med foreningen, må foreningen betale ut
giftene. Derfor hadde jeg håp om at vi
kunne ha utlodning 1 gang i året, slik at
vi kan dekke underskuddet.

Så har vi sportssentret. Dessverre kan
ikke alle døve komme dit, da de bor så
langt borte. Men de som bor her, kan glede
seg. Det er åpent 2 ganger om uken. Det
er adgang til bordtennis, bueskytingoggym
nastikk. Det er for alle handikapte. Vi liker
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En ukes utplassering av alle eleve'ne
Yrkesskolen for døve piker r Stavanger henter erfaring fra 'yrkesl-ivet

Nå på mandag (30/1) vil 22 unge
piker fra Stavanger offentlige døve
skole ta plass i arbeidslivet - for en
uke. Slik som elever i ungdomsskolen
har gjort det tidligere i dette skole
året og årene før. Det er første gang
dette skjer for elever ved døvesko
len. Og spenningen er stor - for de
unge pikene, for styrerinnen Bjørg
Høiby, som har ivret sterkt for dette
tiltaket - og for yrkesveilederen,
som har arbeidet med plasseringen
og vil høste erfaringer for en videre
utvikling på dette felt.

Denne prøveuke er et ledd i den
utvikling og stadig voksende for
ståelse av at barn og ungdom med
handikap skal ut av den isolasjon de
ofte tidligere var tvunget inn i. De
skal tidligst mulig under behandling
og opplæring, føres sammen med
normalt utrustete barn i barnehager
og om mulig i skoler, og få den ut
dannelse de har evner og muligheter
for å greie. Og så finne sin -plass i
arbeidslivet. Det er ennå langt fram
før vi når dit vi bør nå i så måte.
Det krever et samspill mellom myn
digheter, pedagoger og sosiala':"bei
dere - og ikke minst det alminnelige
medmennesket i skolestuen og på
arbeidsplassen.

- Jeg er så glad for at vi skal få
prøve å trø inn på noen nye veier,
sier styrerinnen Bjørg Høiby, i en
samtale med «Stavanger Aftenblad».
- Jeg synes yrkesvalget for unge
døve piker er altfor snevert. Det blir
for det meste matlaging og håndar
beid og skreddersøm. I deri siste ti
den har vi skaffet oss endel skrive
maskiner her ved skolen, og endel
av elevene får undervisning fra
Renbergs Handelsskole. Vi har møtt
stor forståelse og hjelp på Øglænd
hullkort-avdeling, hvor hullkortsjef
Gunnar Wold i tre år nå har hatt en
ung døv kvinne fast ansatt ved hull
kortmaskin og nå lar henne gi etter
middagsundervisning til et par av
våre elever, en av dem skal så videre
til en Algård-fabrikk. En er i arbeid
ved IBM i Stavanger, hvor Olav
Berg har vist stor hjelpsomhet. Og
de trives storartet. Og nå skal altså
elevene våre fordeles på 10 forskjel
lige arbeidsplasser, som regel to og
to, for å få et innblikk i hva en ar
beidsplass er og hva den krever.

Kanskje vil dette kunne stimulere
noen av dem til å finne nye yrkes
interesser, kanskje bare til å bli mer
realistiske i sine tanker. omkring
arbeid og liv. Internatliv fra barne
al-deren er ikke alltid 'den beste ut
rustning, fordi elevene bfte ~år for
liten trening i selvstendighet. De har
fått for meget tilrettelagt for seg.

Yrkesskole uten yrkesvalg.
Det er nok riktig dette som sty

rerinne Bjørg Høiby sier med forsik
tige ord. Vi har ofte undret oss over
at døveskolen i Stavanger, som i de
offentlige dokumenter kalles en yr
kesskole, ikke har yrkeslinjer og i}fke
noe yrkesvalg.,-Bet-er-d-en-lmeste-yr
kesskolen for døve piker i landet.
Tilsvarende skole for gutter ligger i
Bergen - og den har fire linjer og gir
kompet.anse som to-årig verksted
skole eller liknende. Hvorfor denne
forskjell ?

Det heter i stortingsmeldingen av
1965 om utbygging av spesialskolene
at det er høyst påkrevd å styrke yr~

kesopplæringen for døve elever, de
to yrkesskolene må tilpasses dagens
krav. Her er ikke få tilfeller at uut
nyttete evner og muligheter i hele

VÆR VAKEN . ••
når De kjøper madrasser,

så sover De bedre

DE LIGGER RIKTIG -

DE SOVER BEDRE PÅ

~YflIle
MADRASSEN

J. E. E KOR NES F A B RIK K ER
landers st'nte madrGnfobrillk

opplæringen av barn og unge som
er døve eller tunghørte.

Det foreligger imidlertid planer
om bygging aven felles yrkesskole
for døve gutter og piker, heldigvis.
Forhåpentlig blir det realisert i nær
framtid.

Moderne kontormaskiner krever
konsentrasjon

Men tilbake til kommende ukes
arbeidsliv for de døve pikene.
~ Det har ikke vært vanskelig for

meg å finne arbeidssteder for disse
. unge pikene, sier yrkesrettleier Per

Ivarson. Det har vært stor velvilje
overalt ~ flere industrier har takket
fe-r--at-vi--har ·enk-t-på-dem~Dette-el'

jo første gang, og er et eksperiment.
Vi har prøvd å finne bedrifter og
bransjer en ikke tidligere har tenkt
på i forbindelse med hørselsvekkete 
det har jo gjerne blitt konfeksjon og
husarbeid for døve piker. Men mulig
hetene bør spres mer. Kanskje er
nettopp arbeidet ved moderne ma
skiner, hullkortmaskiner og andre
som det er endel bråk med, egnet for
hørselsvekkete. De greier å konsen
trere seg bedre og kan dermed vise
større nøyaktighet i et arbeid hvor
nøyaktighet er meget vesentlig.

Opplæringen i dag for døve barn
og ungdom legger stor vekt på munn
avlesing, så de døve vil bli flinkere
og flinkere til å greie seg.

*
Dette siste kan Gunn.a.r Wold ved

Øglænd hullkortavdeling underskri..:
ve.

- Vi har i tre år nå hatt Aud Øver
land her ved hullkortmaskin. Det har
tkkevært noen problemer - over
hodet - det eneste hun ikke greier,
er å ta telefonen. Vår erfaring strek
ker ikke lenger - kanskje er hun en
ener, men sikkert er det at hun fyller
sin jobb fullt ut - og vel så det, i og
med at hun ikke forstyrres av andre
inntrykk under arbeidet. Nå har vi
en ung pike fra Kautokeino, Ellen
Muotkajarvi, her, til opptrening hos
frk. Øverland - og vi vil fortsette
med denne opptrening. Vi tror det
er et arbeid som ligger vel tilrette.
Når vi gjerne tar denne opptrenin
gen, så er det fordi vi har en døv til
å undervise - vi vet at andre be
drifter har den oppfatning som vi
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Aud Øverland til venstre og Ellen Muotkajarvi ved huZZkortmaskinen.

smak, så vi kan ta søndagsturer
etterpå - og senere søndagsturer til
fots.

For søndagene er ofte de vanske
ligste på et slikt internat.

Albert Camus
en tegn...virtuos

Albert Camus, som døde ved en
bilulykke for få år siden, regnes som
en av Frankrikes betydeligste for
fattere, på linje med Victor Hugo,
Anatole France, Flaubert o. a. Hans
mor var fra Algerie, og hun var døv.
Albert Camus kunne tegnspråket like
godt som enhver døv.

Camus har bl. a. skrevet «Pesten»,
«Den fremmede» og «Fallet». Han ble
tildelt Nobelprisen i litteratur.

Konen: Hva ville du gjøre dersom
jeg døde?

Mannen: Jeg ville bli gal.
Konen: Ville du gifte deg igjen?
Mannen: Nei, så gal ville jeg ikke

bli.

*

På tysk heter ekteskap Ehe. Det
påstås at det kommer av det latinske
uttrykket: Errare humanum est,
som betyr: Det er menneskelig å
feile!

A merikanske sigarettpakker er nå
påtrykt opplysning om at det kan
medføre fare å røke.

I disse dager, da man ikke er redd
for å bruke sterke ord i reklamen, kun
ne det gjerne ha hett at det medfører
fare å røke.

Åstrø konfetti over
brudeparet stammer " , :
tra den tid da man ., ... ,. ,
ved Il strø blomster Brudeterner har opprinnelsen hos
eller silkorn mente de gamle romere, som matte
fl fremme fruktbar- komme med 10 v·ltner for Il gift
heten. seg.

Å bære bruden over terskelen
er en levning fro.: en skikk hvis
hensikt var Il hindre ulykker.

psykiske defekter. Vi er bare såvidt
begynt å forstå dette riktig.

Men styrerinne Bjørg Høiby er i
full gang med nedbrytingen av mu
rer. - Vi skal på leirskole til Adne
ram en uke i mars, sier hun strålen
de. - Vi har denne høsten sydd oss
fine skidrakter alle sammen, støvler
har vi greidd å kjøpe, og halvparten
av skiene er på plass - vi mangler
10 par ennå. Alle gleder seg vold
somt - vi skal ha skolestyrer 0ksne
vad med som skilærer. Det er første
gang vi gjør dette, men jeg håper det
vil bli en opplevelse som gir mer-

I vår samtale med Bjørg Høiby er
vi inne på endel av de problemer en
strir med på alle internater for men
nesker med et handikap: Mangelen
på kontakt med mennesker utenfor
institusjonen. Kanskje rammer dette
særlig i ungdomstiden - i en tid hvor
unge i vanlige hjem også ofte sliter
med kontaktvansker, hvor gutter og
piker gjerne vil treffe hverandre.

Unge med handikap har samme
kontaktbehov, men så meget færre
muligheter for å få dem tilfredsstilt.
I dag er det vanlig at ungdom møtes
i interesser for musikk av alle slags
arter og lyder. Dette faller bort for
de hørselsvekkete. Vår tids unge er
ofte konforme i klesdrakt og mening
- de søker en trygghet ved det. Ska
per også dette en ekstra mur mellom
vanlig ungdom og de som er litt
annerledes?

Denne og mange flere murer må
brytes - fra begge sider. Det blir et
oppdragelsesspørsmål i et hvert hjem
å gjøre det. Det hører med til et hvert
normalt samfunn at et visst antall
mennesker fødes med fysiske og'

hadde engang: Vi overdimensjonerte
vanskene, vi trodde det ville bli
vanskelig å få kontakt, men det er
det jo slett ikke.
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Går du over bekken etter vann?

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Karl Gunnar Bjørnsen, Havreveien 53, Bryn, Oslo 6.

DØVEMESTERSKAPET pA SKI

Jeg fikk en glimrende utsikt over
Hakadal og omegn, der jeg sto og
fulgte med slalåm første dag, og som
jeg nevnte var portene litt vriene, for
flere kjørte feil, så man ble enig om
å la det gå 3 omganger, så kunne for
bundsstyret etterpå avgjøre om de
2 beste resultater sammenlagt skulle
telle, eller annet som man ble enig
om, og det ble vedtatt senere at 1.
omgang skulle strykes og de to siste
telle.

Favoritten Hans Lie hadde ikke
sin dag, tok feil av portene to ganger,\
etter en durabelig feil i første om
gang, og en litt mindre i 2., tok han
ordentlig revansje i siste omgang og
fikk beste oppnådde tid, men pågrunn
av feilene med portene kom han dess
verre ikke med på listen. Han tok
imidlertid sitt mon igjen søndag ved
å vinne storslalåm. Det var litt tungt
føre og bløtt p.g.a. mye snø, men det
ble brakt vel i havn, riktignok litt
forsinkelser med oppsetting av porter
o.l. og de aktive måtte gå opp bakken
etter hver omgang, da skitrekket lå
lenger borte og det ville bli en omvei
å ta hvis man skulle bruke det. Men
vi hadde været med oss begge dager,
sol og akkurat passe temperatur. God
hjelp hadde vi av hørende som brukte
walkie-talkie ved start, slik at vi som
sto nede ved mål kunne høre ned
tellingen før hver start og sto klar
med stoppeklokkene, og det var
spennende å følge med klokka og
vente på hver enkelt som plutselig
kom til syne i bakken. Den største
positive overraskelsen var vel Gun
vald Gjedrem, Stavanger. Der skulle
vi ha et godt tilskudd til de aktive,
men ellers var det smått med nye
emner. Da var det bedre i langrenn,
hvor ca. 20 stk. deltok.

Så over til resultatene.
Sportsred.

mer inn i bladet uten å ha gått innom
sportsredaksjonen, og det vil ta
lenger tid å få innlegget med om det
skal gjøres på denne måten ...

Og så er det en ting til som jeg vil
ta opp med det samme. Det er stev
ner som du deltar i. Nå er det en
kelte av dere som deltar i kretsmes
terskap for hørende klubber og tror
at resultatene kan tas med i fri
idrettsserien. Det er galt. Dere
glemmer også karantenebestemmel
sene osv. Dette må dere sjekke med
de respektive klubber, oppmenn eller
formenn, og få det klarlagt. Jeg vil
senere komme tilbake til dette og
eventuelt få satt opp reglementet
på sportssiden. Dette til underret
ning, siden fri-idrettssesongen snart
begynner.

Så håper jeg bare at referentene er
raske med stoff til sportssidene.
Adressen finner dere i «headingen»
over. Sportsred.

J a, nå er det vel noen som tror
at den nye sportsredaktøren er blitt
sprø. Tenk å spørre slik! Det er vel
ingen av oss som vil finne på å gå
over bekken etter vann, sier du. Vel,
men gjorde ikke du det når du sendte
ditt innlegg til sportssiden til Tegn
og Tale i Bergen, når vi har sports
redaktøren i Oslo? Ja, det kom jo
stoff fra Oslo som ble sendt til Ber
gen, og det ble returnert til Oslo til
red., som igjen måtte sende det til
Bergen. Synes du det høres bra ut?
Hadde du ikke brukt tankene, kan
skje?

Det er mange av dere som gjør
slikt, bl. a. gikk innlegget fra Trond
heim til Bergen først, og så til meg,
som etterpå sendte det tilbake til
Bergen. Ærlig talt, dette burde vi vel
unngå, ikke sant? Så det blir da
referentene som får passe på at alt
stoff kommer til sportsredaksjonen
først, for det er intet stoff som kom-

4.-5. februar

Etter de siste dagers snøfall over
Østlandet, og særlig i Oslo-området,
var det spennende for arrangørene:
Skulle det bli mesterskap eller ikke?
Jo, det gikk bra. Riktignok måtte
langrennet flyttes til Gran, da det
var for mye snø på Varingskollen, og
terrenget passet ikke helt for dette.
Slalåm og storslalåm så ut til å gå
etter planen, og med velvillig hjelp av
den kjente alpinist Jan Tl}orslensen,
som satte opp portene, en litt vrien
til slalåm, men en bedre storslalåm
løype, så ordnet det hele seg. Redak
tøren hadde den glede å overvære
begge dager, og hadde forbundsfor-

mannen med lørdag og søndag. Re
ferat fra langrennet skulle jeg få av
Leif Åsen, og jeg håper det kommer
med i denne omgang.

Jo, som nevnt overvar jeg begge
dagene, og det var med bange anelser
jeg tok skitrekket opp Varingskollen,
en spinkel stålkonstruksjon aven
benk, med feste opp til en vaier, det
var alt som holdt oss på vei oppover
fjellsiden, men prestasjonen var da
større, syntes jeg, da jeg klarte å
komme ned slalåmbakken uten fall,
selvsagt med ski på bena; ikke dårlig
aven bergenser, hva?

LØRDAGENS ØVELSER
15 km langrenn

1. Reidar Brenden, O. .. . .. 57.02
(18.45 - 37.41)

2. Bjørn Myran, T. 57.58
(19.20 - 38.30)

3. T. Gunnarrud,H. 58.17
(19.00 - 38.47)

4. A. Kjøsnes, T. ..... . . .. 59.32
(19.40 - 39.35)

5. F. Gjøen, O. . . . . . . . . . .. 59.35
(19.40 - 39.42)

6. Ola Sande, T. . 1.01.09
7. Kjell Nysted, O 1.01.29
8. Alfred Vangen, H 1.03.25
9. Botolf Myrvold, O 1.06.11

10. O. J. Sigvartsen, O 1.06.52
11. Kjell Honnemyr, S. . 1.09.46
12. Rolf Smenes, O 1.10.41
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så de aktive slapp de håpløse togfor
bindelsene.

Temperaturen var på omkring 4-5
kuldegrader der starten skulle foregå,
løypa riktignok ikke helt i de aktives
smak, litt for krevende og lange opp
og nedoverbakker. Men guttene gikk
trøstig i vei, med godt humør. Løypa
måtte gås 3 ganger, og Botolf Myr
vold som nybegynner la i vei som
førstemann. Etter 1. runde ledet
Reidar Brenden med 15 sekunder
foran den lovende Trygve Gunnarrud,
og med Bjørn Myran hakk i hel.

De to old-timerne Finn Gjøen og
Asbjørn Kjøsnes lå likt etter 1. runde,
men Asbjørn var sterkest i 2. runde
og Finn i 3. Asbjørn kom likevel foran
Finn i mål, de plasserte seg som
henholdsvis nr. 4 og 5. Den ene favo
ritten, Arne Karlsen, falt fort ut av
bildet, da Reidar Brenden raskt tok
innpå ham innen 1. runde var unna
gjort, og Arne måtte gi opp senere,
p.g.a. hold. Reidar var i finfin form,
og vi kunne ikke se at han var sliten
der han gikk i mål som vinner av
15 km. Trygve Gunnarrud ble over
raskende nr. 3 etter Bjørn Myran,
en gledelig overraskelse, og vi venter
med spenning og forventning på re
sultater som disse 2 lovende unggut
ter måtte komme med i tiden fram
over.

Arrangementet var finfint, og alt
gikk greit unna, noe Ola Svare og
Vidar Gran skal ha sin takk for.

Tore Christiansen,
referent.

Kombinert slalåm/storslalåm:
1. og mester Kjell Larsen, Oslo.
2. Brynjulf Dammen, O.
3. Gunvald Gjedrem, S.
4. Arne Stenberg, Oslo.
5. Hans E. Tofte, Bergen.

RAPPORT FRA 15 KM
Været var overraskende pent etter

uendelig snøvær hele uken i forveien,
så vi var heldige med dagen da DM
skulle gå. 15 km langrenn måtte fore
gå på Gran, hele 6 mil fra Oslo, men
med velvillighet fra døve bileiere, og
aktive med egne biler, gikk det greit,

Storslalåm:
1. Hans Lie, Bergen. . . . . . . .. 57.0
2. Kjell Larsen, Oslo. . . . . . . .. 60.5
3. Gunvald Gjedrem, Stav. . .. 62.4
4. Brynjulf Dammen, Oslo .,. 63.1
5. Roar Pedersen, Oslo 64.2
6. Arne Stenberg, Oslo 65.2
7. Erik Andresen, Oslo. . . . . .. 94.3
8. Hans E. Tofte, Bergen ..... 107.0

UTTAKINGEN
Så var det de heldige som kom med

på VM-laget:
Alpine grener: Hans Lie, Kjell

Larsen, Brynjulf Dammen og Gun
vald Gjedrem.

Langrenn: Bjørn Myran, Reidar
Brenden, Arne Karlsen, Asbjørn Kjøs
nes og Trygve Gunnarrud.

Ledere: Frithjof Tenden, Bjørn
Knutsen (hørende instruktør), og
som kongress-representant sammen
med Tenden, Jarle Lid.

Så ønsker vi de uttatte som skal
representere de norske farger all lykke
og håper på gode plasseringer, og som
de gode idrettsgutter de er, vil de nok
også vise seg som gode ambassadører.

Sportsred.

Ellers var det hyggelig å se at
«gamle» Asbjørn holder «kokeID>. Han
kom også med til VM i Tyskland.

Her tok Hans Lie revansje for uhel
lene i slalåm. Brynjulf Dammen gikk
overende like før mål, men det for
ringer ikke resultatet til G. Gjedrem,
man bør, som det heter i skøyte
språket, holde seg på bena!

Likeså Hans E. Tofte var uheldig
og gikk overende på samme sted, fikk
skiene snudd om hverandre, bindin
gen løsnet, og han hinket i mål på en
ski. I storslalåm var nok konkurran
sen bedre og nivået jevnere, men
«gamle» Hans er nok den yngste og
sprekeste ennå.

Her var det tydelig klasseforskjell
mellom de tre «gamle» alpinister og
de andre deltakerne. Rekrutteringen
er det dårlig med, det mangler også
trening, ferdighet og forståelse av
kjøring gjennom portene. Her bør de
andre prøve å komme med i hørendes
renn, slik at de kan få mere konkur
ransetrening. Ellers var Gunvald
Gjedrem et hyggelig lyspunkt, som
vi håper å få glede av med tiden.
Ellers savnet vi Arnulf Pedersen, vår
gode fri-idrettsmann og skiløper, han
hadde dessverre skadet seg ved en
ulykke på arbeidsstedet og kunne
ikke komme. Vi sender ham våre
beste hilsener med ønsket om god
bedring, og håper å se ham snart
igjen ved våre stevner.

SØNDAGENS ØVELSER

Dette var pent fordelt mellom Oslo
og Trondheim, med Hamar etter.
Skulle ønske Vestlandet kom mere
med. Emner skulle det vel være mange
av, hvor blir det av guttene på døve
skolen i Bergen? Junior-emner?

30 km langrenn:
1. Bjørn Myran, T 2.01.36

(37.50 - 1.17.25)
2. Arne Karlsen, T 2.04.49

(41.05 - 1.22.50)
3. Reidar Brenden, Oslo ... 2.05.22

(37.55 - 1.19.10)
4. Asbjørn Kjøsnes, T 2.05.40

(40.20 - 1.22.15)
5. Ola Sande, T 2.08.27

(41.15 - 1.24.00)

Her tok Trondheim rubb og rake,
bare vår gode Reidar Brenden kilte
seg inn på 3. plass. Her hadde nok
mange tatt for lett på oppgaven,
kanskje noen trodde det skulle bli
enkelt å komme med til VM for døve
i Tyskland? Av ca. 14 startende full
førte bare 5 mann. Det manglet ty
delig respekt for 3-mila, og kondi
sjonen var det skralt med. Bjørn
Myran var nok en gledelig overras
kelse, og et klokt løp av A. Karlsen
ga ham en finfin 2. plass og skaffet
Trondheim dobbeltseier, se mellom
tidene.

Slalåm:
1. Kjell Larsen, Oslo. . . . . . . .. 77.5
2. Brynjulf Dammen, Oslo ... 81.3
3. Gunvald Gjedrem, Stav. . .. 89.1
4. Hans E. Tofte, Bergen 113.6
5. A. Stenberg, Oslo 120.4

13. Torfinn Trondsen, B. '" 1.12.37
14. Peder Nilsen, Oslo. . . . .. 1.24.25
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TRONDHEIM

Arild Moslet.

ARSMØTE I DØVES IDRETTS
LAG, TRONDHEIM

Onsdag 16. november avholdt
idrettslaget sitt årsmøte i Døvefore
ningens lokale. Møtet begynte kl.
19.30, og det var bra frammøte, ca.
1/3 av medlemmene + hele styret.

Årsmøtet ble åpnet av formannen,
Geir Jensen, som ønsket alle vel
kommen. Før selve møtet holdt han
en minnetale over tre av medlem
lUene som var gått bort i året som
gikk, og deretter var det ett minutts
stillhet. De tre avdøde medlemmene
var Helmer Moe, John Stavnes og
Petter Holberg. De hadde i mange år
vært trofaste medlemmer av idretts
laget.

Så gikk man over til årsmøtet, og
formannen leste opp beretningen og
regnskapet, som ble godkjent uten
bemerkninger, og det hele tok bare
55 minutter, godt gjort.

Deretter fikk vi oss en kaffepause,
og vi hygget oss i en halvtime.

Etter kaffepausen tok formannen
opp listen over nye medlemmer, og
nevnte dem som hadde sluttet i lø
pet av ~ret. Etterpå var det premie
utdeling, sølvskjeer i forskjellige
typer, som gikk til de beste svøm
mere og fri-idrettsgutter, og alle fikk
sin fortjente applaus.

Da klokken nærmet seg 21.15, var
det møtt opp i alt 33 personer, så
man kunne gå over til valg. Geir
Jensen fraba seg gjenvalg, da han
ville trekke seg som formann for
godt. Det var litt problemer for valg
komiteen å finne ny formann, men
de fant da til slutt en kandidat, og
det ble Arild Moslet, og det ble ellers
3 nye medlemmer til styret:

Formann: Arild Moslet.
Nestform. : Jon Pettersen.
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Sekretær: Martin Vines.
Kasserer: Torbjørn Pedersen.
Styremedl. : Arne Karlsen.

Varamenn: 1. Bjørn Myran og 2.
Ola Sande.

Hyttestyre: Formann, Ingolf Røn
ning. Hyttesjef, Peder Pedersen.
Kasserer, Olaf Garberg. Rådgiver,
Ely Myrvang. Varamann, Arnt
Naurstad.

Oppmenn: Fri-idrett, Kåre Jakola.
Ski, Ingolf Rønning. Løypekomite,
Arne Karlsen og Asbjørn Kjøsnes.
Svømming, Ingolf Rønning. Fotball,
Kåre Jakola og W. Pedersen.

M. Vines, sekr.

Kruset til Gunvor Ruud

Hyggeligidrettsmerke-fest stodet
i en overskrift i Hamar Arbeiderblad
en dag i november måned, og med
bilde av 4 medlemmer av Hamar
Idrettslag som fikk tildelt «kruset»
på festen. En av dem var en dame,
Gunvor Ruud, som er godt kjent
blant døve over hele landet.

Selv om Gunvor Ruud har startet
for Hamar Idrettslag sammen med
hørende, synes jeg det er morsomt å
fortelle her i bladet at hun har vært
så dyktig at hun har klart fordrin
gene til idrettsmerke-kruset. Det er
vel ingen andre døve idrettskvinner
her i landet som har klart dette før.

Godt gjort - og vi gratulerer
Gunvor Ruud med kruset!

G.B.

NYTT fra utlandet
Først gratulerer vi LK. Hephata,

Stockholm, med 75 års jubileet.

*

EM i håndball skal gå i Jonkoping
18.-19. mars. Av foreløpig påmeldte
er Jugoslavia, Danmark og Norge.
Det ventes påmelding fra Vest-Tysk
land, så de regner med at minst 5
lag vil kjempe om EM-titelen. Skal
vi se at våre døve håndballspillere
gjør det bedre enn vårthørende hånd
ball-landslag som ble jumbo i sin
pulje?

*

7. og 8. oktober går EM i svøm
ming i Stockholm. Norske deltakere?

Fra Dov Sport sakser vi norske
plasseringer blant verdens beste i
fri-idrett i sesongen 1966:
3000 m hinder, R. Brenden, nr. 2 med

tiden 9.34.2.
100 m løp, B. Gunnerud, nr. 2 med

11.2.
3000 m løp, R. Brenden, nr. 2 med

8.41.8.
5000 m løp, R. Brenden nr. 3 med

15.38.0.
Slegge, O. Garberg, nr. 1 med 51.06.
5000 m kappgang, O. Landehagen,

nr. 2 med 24.31.0.
10.000 m kappgang, O. Landehagen

nr. 3 med 51.16.
15.000 m kappgang, O. Landehagen,

nr. 1 med 1.18.17.
20.000 m kappgang, H. Angeltvedt,

nr. 2" med 1.49.26.
20.000 m, O. Landehagen, nr. 3 med

1.50.12.

*

Sveriges døveidrettsforbund av
holdt årsmøte 20. november 1966, og
til ny formann ble valgt Bertil
Franklin.

*

Døv mesterbokser
Den døve Mid Tono er spansk

mesterbokser i fjærvekt. Nylig gikk
han i ringen mot den franske mes
teren i samme klasse, en hørende
ved navn Louis Oberto, og den
spanske døve vant.

Fri-idrettsserien 1967
,. OSLO
1. Roar Pedersen I.u/t. 2.93 555
2. T. Christiansen, I. ult. 2.78 463
3. Gunnar Kvitvær, I. u/to 2.72 426
4. Gunnar Kvitvær h. u/t.1.35 417
5. T. Christiansen h. u/to 1.35 417
6. Arne Stenberg I. ult. 2.62 364
7. Roar Pedersen h. u/to 1.30 353
8. Henry Lillejord h. u/to 1.30 353
9. Arne Stenberg, h. u/to 1.25 288

10. Jan Thomassen h. u/to 1.25 288
11. Egil Haugen I. u/to 2.39 218
12. Rolf Johansen, I. u/to 2.36 199
13. Gunder Søvik I. u/to 2.34 186
14. Rolf Smenes h. u/to 1.15 155
15. Rolf Smenes I. u/to 2.19 . 87

4.689

2. BERGEN
1. Kjell Olsen I. u/to 2.89 531
2. Kjell Fiskergård I. u/to 2.87 519
3. Kjell Fiskergård h. ult. 1.40 480
4. Kjell Olsen h. u/t.1.25 288

1.818
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MØBELSTOFFER

Sentralbord 29640 - TRONDHEIM

Arbeidernes LandsbanK A.s

Fagorganisasjonens bank

Youngstorget - OSLO
Telefon 335885

John Iversen
BAKERI - KONDITORI

Telefoner 62275 - 62082
SANDEFJORD

Volkswagen
Østbye-Pedersen Auto A.s

SKIEN
Telefon 20092

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

Leverer til medlemmer i de 7 Østlands-fylkene:
Kraftfor, handelsgjødsel. såvarer. reservedeler m. m. av beste
sort til rimeligste pris.

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OSLO

Bøndernes egen forretning

Aktieselskabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274

FREDRIKSTAD

Sev. Dahrs Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

Grubernes Sprængstoffabriker A.s

Haakon den VlI's gate 2

OSLO
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Hjemmet for døve;
liordstrt.,nd.•

tPUL KAHRS
TRELAST - BYGGEVARER

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

REIME &CO.
T.H.OBRESTAD
REDSKAPSFABRI KK
NÆRBØ - TELEFON * 85141

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentral bord 3440

Sov behagelig på

Madrassen

FRA

AfS INDUSTRI, VEGSUND
Telefon 9545 - Boks 93

Netto opplagstall 1966: 27.116

BARE 5 AVISER
UTENFOR OSLO
HAR STØRRE OPPLAG
ENN

~unnmørfpDrttn
• lIclunk ~9&1.~

Telefon 19695 - Jekteviksvei 2

BERGEN

Borgund Sparebank
ALESUNO

Egen formue 1/1 1967 kr. 3.160.000.
Forvaltningskapital kr. 120.000.000,-

Olaf Haaland A.s - Haugesund
JERNVAREFORRETNING
Alt i jernvarer og sanitærutstyr
Sprengstoff

Telefon 2277 - 2297

GULLBOTN TURISTHEIM

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

GULLBOTN - TRENGEREID
Telefon 40930

Fint skiterreng
Hoppbakke - Flomlys

Fin form hele året!

OBS Mosjonssykkel og
OBS Ergometersykkel
muliggjør innendørs trening for
hele familien, Ergometer-modellen

også kondisjonstesting.

VI SENDER GJERNE KATALOGER OVER
OBS-sykler og TEMPO-LETT mopeder.

JONAS ØGLÆND AfS - Sandnes

Døves Trykkeri A.s, Bergen


