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Olaf Haaland A.s - Haugesund
JERNVAREFORRETNING
Alt I jernvarer ol u.nltærUUt)'r
Sprenlno,,"

Telefon un - 2197

Hildre Fiskevegnfabrik A.s
BRATTVAG

Fonyn _ Hot _ Garn _ Snerer

it SVØMMEHALLEN - BERGEN
Apent

CAFE hverdller
fra kl. &-22

P a n-, e n Sønd.lc fn
.;... _ _ :.- ~ kl. '>-22

.. KAFEEN MED SÆRPREG vG GOD MAT!

Kvinesdal Sparebank
KVINESDAL

Telefon Kvinesdal 4'02

ERGO VEGGSEKSJONER
SKRIVE80RD
OlA-PULTEN

A.s Blindheim Møbelfabrikk
VEGSUND
Telefon: Ålesund 9114 - 9116

Murmester

Sverre Herland & Søn
o. Gul/aksens E.ft(.

UJFØRfR AlT TIl FAGET HENHØRENDE.
SkolfetL 3 - Telff_t 14 926 - 60 383
BERGEN

Gabriel Østråt
BILVERKSTED

Telefon 63 a97
SANDNES

V. B. CO.

A.I Vestlandske BYlnlna:sartlkel Co.

HAUGESUND

Hold Dem til Volvo 

den hoiderI Strikk festIlIe, sterke, "urne

sportsgens.re av

OLAV RIEBER THORSEN
Al/lor/sert Volvo-forhandler

Tel.fon 62 008 - 63 910 - 32606
SANDNES - LURA - STAVANGER

O. BJORHEIM SØNNER AlS
STAVANGER

VINDU - OØRER OG TRAPPER

ALT I GLASS

FINSE KAMGARN-

Det moderne strikkegarn

SANDNES KAMGARN SPINNERI

Oen velsmakende kvalItetsis som Ian be
nytta til enhver anledning.

Spaleit anbefaler ...1 ISKAKER, dagens
herdepunkt for liten og stor
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KONSENTRAS..ONSLEIRER
og spesialskoler

Vi har en tid fryktet at debatten omkring spesialskolene skulle bli helt
avsporet etter at ordet konsentrasjonsleir var blitt slynget ut gjennom
eteren. Byråsjef Bore i Kirke· og undervisningsdepartementet bebudet
rettssak mot Arne Skouen. Ordet konsentrasjonsleir syntes å virke som
en magnet på mange, og ordet har vært gjentatt gang på gang. I pressen
har det nå gått gjennom noen uker. De fleste mener nok at Skouen har
skutt over målet.

Departementet synes å være interessert i A fA stemplet Skouen som en
uansvarlig person. Det har en allerede langt på vei oppnådd ved regje
ringsadvokatens uttalelse: cJeg tror man rnA kunne si at fornuftige men
nesker er klar over at Arne Skouen med sin uttalelse om konsentrasjons
leirer skyter langt over målet.» - SA skal vel enden på hele aksjonen for
bedre skoletilbud for de handikapte løpe ut i sanden. - Arne Skouen har
skutt langt over mAlet! Spesialskolene er ikkg konsentrasjonsleirer! «For~

nuftige mennesker» kan siA seg til ro igjen og la myndighetene være i fred.
Når spesialskolene ikke er konsentrasjonsleirer, så er vel alt i orden ...

Vi kan vel regne som sikkert at Arne Skouen vet mere om forholdene i
spesialskolene enn byråsjef Bore, regjeringsadvokaten og det store fler
tall fornuftige mennesker. Det er sikkert ikke korrekt å sammenlikne
spesialskolene med konsentrasjonsleirer, men hvor mange er det ikke
som har karakterisert f. eks. våre døveskoler som fengsler? Når det i dag
til en viss grad er bedre enn før ved døveskolene, skyldes det ikke myn
dighetene. Skolebyggene står der like golde, utrivelige og uhensiktsmes
sige, til tross for at det gjennom flere mannsaldre er rettet utallige
henvendelser til myndighetene. Det ville kanskje være ønskelig med en
rettssak for A fA brakt på det rene hvem som har ansvaret for disse
uverdige forholdene. Vi kan ikke tro at flertallet i Stortinget og Regje
ringen vil gå imot å øke bevilgningene til spesialskolene med f. eks. 15
mill. kr. Arlig - hvis de får fakta lagt fram. Fakta er bl. a. at norske
myndigheter i årevis har krenket norsk lov. Er det ikke Kirke· og under
visningsdepartementets disposisjoner som er årsaken til at våre spesial·
skoler er i en slik forfatning som de er? Spesialskolebarn har etter FN's
erklæringer og etter norsk lov «samme menneskeverd og menneske~

rettighetep som barn i normalskolen. Alle «fornuftige mennesken vil
sikkert uten videre innse at spesialskolebarn som er henvist til internat
skoler bør være fortrinnsberettiget til trivelige og tidsmessige bygg. I det
uhyre vanskelige arbeid med opplæringen av disse barna har det av
gjørende betydning at lærerne får de best mulige arbeidsforhold, og at
elevene trives.

Det er nødvendig å sette søkelyset p'å departementets disposisjoner. Og
kanskje er det nødvendig A bruke så kraftig skyts som Arne Skouen har
gjort. Kanskje er det nødvendig å gå enda lenger. Men slik som opp·
merksomheten nå er blitt rettet nokså ensidig mot skolene for evneveike,
er det på sin plass å. minne om at vi har en rekke andre spesialskoler
som er blitt like sterkt forsømt fra myndighetenes side, selv om de etter
vår mening ikke er konsentrasjonsleirer. Th. S.
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Fra fellesskap til enson1het
En psykiaters syn

på de døves problem i vår tid

Ved 100 års jubileet for Dove·
forenin{}C1t av 1866, Kuben
havn, ble det utgitt et meget lese
verdig festskrift, illov i dag»,
med bidrag av eksperter innen
de forskjellige Grener av døue
arbeidet, blant disse OYM psyki.·
aleren, overlege Terje Basilier
1-'fd HjemmÆt for Dooo, Nord
strand, og hans bidrag fortjlmer
sd absoluU ei nå en storst mulig
lesek-rcts også i Norge. Vi har
tillatt oss d gjengi den i .sin Ml
het her i Tegn og Tale. - Red.

Det kan virke underlig at forfat
teren av denne jubileumsartikkel har
valgt tittelen: «Fra fellesskap til en
somhebt. Ja, det er underlig, men
utviklingen innenfor døveundervis
ningen gir grunnlag for en slik over
skrift. Denne artikkelen er ment som
en hyllest til «Døveforeningen av
1866~ og som et varsko til oss hø
rende: d.a oss tenke oss om!_

Døveforeningen av 1866 fostret i
sin tid en døv sosialpsykologisk fors
ker som åpnet folks øyne for de døves
behov for fellesskap med hverandre.
Kunstmaler Viggo Chr. Hansen utga
i 1929 som formann i ..Døvstumme
rådet;. den sosialpsykiatriske av
handlingen: «Beretning om Sinds
lidelse blandt Danmarks Døvstum
me». I kapitlet om dsolerthed og
Forebyggelse» står det bL a. skrevet:

«Naar der lales om Forebyggelse aj
den stærke Udbt'edelse aj Sindslidelse
blandt de Dovstumme, maa det be
stemt henslilles til de Farældre, der har
dovslumme Bom, ikke al lægge Hind
ringer i Vejen for, at Barnet kommer
sammen med døvstumme ligfl8/illede.

Den døvstumme, som omgaas andre
ligeslil/ede dovstumme, føler sig «tlor
maU udmk1e1» og føler derved en vis
Tilfredsstillelse.

Desværre har en Del a.f Forældrene
den Oppfuttelse, al den dovslmntnes
Samvær med andre døvstumme virker
hæmmencle pau hans aatldelige Ud
'Vikling. Vi har her i Danmark gode
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Foredrags/areninger, som er beregnede
pau de dovstumme, og som de 1wr me
gen gavn ai at beooge.

En Patient havde 1 Aar for lnd·
læggelsen beklagel sig over, al hans
Farældre ikke havde onsket al hall kom
sammen med andre døvstumme. Vedk.
Patient liar en flod Slemme og Qmgaas
meget let de horende Mennesker - men
alligevel mærker lian sin Underlegen.
lied, l,igesom de IUllqJwre, som derfor
har /undet Nodvendig1leden a.f Dan
nelsen aJ«Twnghøres Veb.

Man forstuar her, at Forældre til
dO'l.'stumme Bom paadrager sig et me
get slort Ansvar ved at bremse derfl8
døvslumme Boms Trang til at være
sammen med andre døvstumme.

Alen her mua det dog lIævdes, at den
døvstumme na/ur/iguis ikke kan und
være Omgangen med de hørende. Lutter
Omgang med andre dovstItmme 1'lIm

mer Fare/or aandelig Stagnation. Her
gæ/der det altsaa i hoj Grad om atjinde
den gyldne Middelvej.)

Avhandlingens døve forfatter har
her med klare og illustrerende ord
vist hvordan en kan forebyggesinns
lidelse blant døve. Fra min egen er·
faring som psykiater for døve og
sterkt tunghørte vil jeg kunne under
skrive hans ord om hvor viktig det
er A føre de døve fra ensomhet til
fellesskap, dvs. fellesskap med andre
døve.

l dag går den sosiale utvikling i
den retning at alle som er annerledes
skal normaliseres. Det er en rosverdig
tanke, når det gjelder å yte økono
misk og sosial rettferdighet mot alle
grupper handikapte. Mange handi
kapte vil sikkert med stort utbytte
og gagn kunne la seg normalisere
ved å fA gå pA vanlige skoler, om de
der får spesiell hjelp for sine lyter.
Men en må ikke begå den grove feil
å generalisere fra noen typer av
handikap til alle slags handikapte.

Det å være døv er et handikap i
særklasse, og det er en illusjon å tro
at en kan normalisere et døvt barn
ved å henge et høreapparat på det
og la barnet gå på en hørende-skole.
Slik behandling blir av enkelte kalt
for «naturmetode~. Det har til og

med vært foreslått å. nedlegge alle
døveskoler, med den begrunnelse at
«det er døveskolene som gjør de
hørselskadde barna døve.. Slike ut
talelser tyder pA manglende for
ståelse for det døve barnets problem.
Grunnen til at slike ideer har få.tt
støtte fra blant annet foreldre til
døve barn, er lett forståelig. Alle
som har handikapte barn vil at deres
barn skal få. den best mulige oppdra
gelse. så barnet kan bli sA normalt
som mulig. Foreldre vil naturligvis
også helst skjule for andre at de har
handikapte barn. Om det døve bar
net fAr gå på en vanlig folkeskole, så
vil noe av den ytre normalisering
være gjennomført.

Under mine reiser og besøk ved
hørende-skoler hvor de har døve og
sterkt tunghørte elever, enten en
keltvis eller i egne klasser, har jeg
sett og hørt meget som viser hvilken
isolasjon og ensomhet disse sterkt
hørselsvekkete barna kan bli ført
inn i. Til orientering må. jeg dog nevne
at barna i timene blir tatt hAnd om
av kjærlige og oppofrende lærere.
Skolebygningene og klasserommene
har stort sett vært nyere og penere
enn de ofte gammeldagse døveskole
n,.

Pedagogene har vist ekte stolthet
når de har gjort et døvstumt barn til
en talende elev, og de ser ut til å ha
glemt at på. døveskolene skjer det
samme. Hvor farlig en slik ensidig
tale-mAlsetting kan være, framgår av
det følgende: En pedagog hadde i
sin t.hørsel-k1asse» en døv elev med
døve foreldre. Etler hvert weekend~
og feriebesøk hjemme hadde eleven
vist tendens til å bruke tegn i sam
talen med de andre elevene, og der
for hadde pedagogen lurt på om de
kanskje burde hjelpe barnet til et
hørende adoptivhjem i håp om å
sikre barnet en bedre taleutvikling!
Taleopplæringen var altså viktigere
enn den gode kontakt mellom for
eldre og barn. Dette på tross av at
forskning viser at døve barn hos
døve foreldre viser større tendelUl til
harmonisk personlighetsutvikling og
større språkforståelse enn døve barn
av hørende foreldre. Årsaken ligger



naturligvis i den dypere kontakt og
rikere tankeutveksling mellom for
eldre og barn lidende av samme han
dikap og avhengige av de samme
rent visuelle kommunikasjonsmid
ler.

Men hvordan kan det sA. for øvrig
gå med det døve barnet på den hø
rende skole? Jo, i friminuttene kan
en rett som det er finne den eller de
få døve i en krok for seg selv i skole
gården. De er ikke blitt integrert
blant de horende, men har frimi
nutt på samme tid som de andre.
Den manglende forståelse for de
døves situasjon går ogsåframavden
ne tildragelsen: Under et av mine
besøk ved et såkalt integrert skole
system begynte to av elevene ved
timens slutt li. snakke sammen med
enkle tegn og geberder. Jeg spurte
læreren om hvor mange døve elever
han hadde i sin hørselklasse, og han
benektet å ha noen døve i det hele
tatt. Da jeg fortalte ham at to av
hans egne elever var avhengig av
tegn i sine individuelle samtaler, ble
han høyst forundret, og var tydelig
vis ukjent med sine egne døve elevers
spesielle livssituasjon.

Flere integrasjonstilhengere har
som argument forcsåkalt integrasjo~
sagt at «ja, men se hvor godt barna
trives i timene!» Det er nok riktig.
Men et barn som settes i en bestemt
skolesituasjon vil alltid soke den best
mulige tilpassing. Det er var men·
neskelige evne til å overleve tross
vanskelige livsforhold som gjør seg
gjeldende. Det døve barn selv vet
hellcl ikke om at deUinnes noe bedre
alternativ og kan ikke gi uttrykk for
behovet.

Litt eldre unge som har gjennom
levd ensåkalt integrert skolesituasjon
har gitt uttrykk for at de har savnet
et dypere medmenneskelig fellesskap
med andre døve i samme aldersgrup·
pe. Daglig vil de nevnte døve barna
bli minnet om at: «Jeg er anner
ledes». Bare de åpner sin munn og
prøver å si noen ord, snur de om·
kringværende seg og ser på dem med
forundrete øyne.

Vi skal huske på at menneskets
stemme og måte snakke på stAr
som symbol på individets kvaliteter
og egenart. Etdårligartikulertspråk
kan virke frastøtende, meM et ny
delig språk kan virke tiltrekkende.
Tenk bare på hovedpersonen i fil·
men ty fair Lad)'», hvordan hun
steg i sosial anseelse fordi hun lærte
å snakke penere. De døve vil alltid
forbli invalider når det gjelder å
artikulere sine ord og setninger. Av
den grunn blir de døve ofte under·

vurdert og betraktet som undermåls
hva evner og persontighetsegenska
per angår. Det døve barnets tanker
vil kretse om det daglige kors:
«Hvordan er jeg blitt døv? - og alle
de andre hørende?» Nettene vil være
fylt av drømmer om at de har fått
hørsel og kan høre som andre bam.

Nevnte psykiske påkjenninger vil
være spesielt store i det hørende
skolemiljø og vil kunne gi den døve
en mindreverdsfølelse som virker
direkte hemmende på personlighets
utviklingen.

I et døvt skolemiljø vil det døve
barnet unng nevnte aksentuering
av problemene. På. døveskolene vil
de døve barna mote jevnaldrende
som også er helt avhengig av visuelle
kontaktmåter. I klassesituasjonen
er den døve ikke lenger taperen på
grunn av et handikap som ikke lar
seg reparere. Her kan elevene være
seg selv, akkurat så døve som de er.
Her blir de godtatt - ikke av med·
lidenhet, men fordi de er likebyrdige
kamerater. De får det vi kaller grup
peidentitet - dvs. følelsen av å høre
med i et menneskelig fellesskap. En
slik fellesskapsfølelse er noe av det
viktigste for en harmonisk personlig
hetsutvikling.

Det at så mange døve greier seg
så godt i livet har sannsynligvis sin
rot i det at de ved døveskolene har
(ått bygd opp en trygghetsfølelse.
De har fått selvtillit nok til å gå ut
i den hørende verden. I yrkeslivet
er de kjent for å være både dyktige
og pålitelige. De gifter seg og tar
seg av sine barn og barnebarn. Men
likevel er de ikke kommet laugt nok.
Kunnskapsmessig står de fleste døve
langt tilbake, og det skyldes ikke
bare det at det ikke er planlagt og
tilrettelagt videregående skoler og
studier for de døve. Nei, vi må rette
søkelyset også mot døveskolene som
har gitt de døve så meget verdifullt.

Gjennom alt for mange år har
døveskolenes hoved målsetting vært
å gjøre de døvstumme barna til ta
lende medborgere. Kunnskapstil
egnelsen som ledd i personlighets·
utviklingen er kommet i annenrekke.
Unge, intelligente døve har gang på
gang beklaget at de til og med i døve
skolens avgangsklasser har brukt
kostbar tid til artikulasjonsøvelser
midt i vanlige {aglimer. Det får en
også hmtrykk av ved besøk på døve
skolene. I for eksempel en geografi
time for 15-16-åringer gikk meste·
parten av geografiopplæringen med
til å lære elevene å artikulere noen
få navn på byer og land. Hva disse
navn skjulte av geografiske og kul·

turelIe særpreg syntes å komme i
annen rekke. Tidsmessig vil elevene
på den måten ikke kunne komme
gjennom det mest elementære, og
ønsket om videregående utdannelse
utelukkes av seg selv. De har lært å
artikulere mange vanskelige, men
for elevene ofte innholdsløse ord.
På denne bakgrunn er det ikke van
skelig å forstA at så mange døve er
svært begrepsfattige sammenliknet
med hørende. Når vi så til og med
tenker på at nyere undersøkelser fra
flere steder i verden viser at det bare
er ca. 15% av døve som kan snakke
slik at ukjente hørende skjønner hva
de sier, - ja, da blir problemet enda
alvorligere. Hvilken nytte har så de
andre 85% døveskolebarn hatt av
årelange artikulasjonsøvelser når
ukjente hørende ikke skjønner hva
de sier? Hvordan skal en kunne ta
igjen den tapte tid til å gi disse døve
ungdommene kontaktogkunnskaper
ved en metode som de kan dra
nytte av?

Vi må naturligvis være glade over
al 15% av de døve taler forståelig,
og verdsette resultatet. Denne elev·
gruppen vil lettere kunne gli inn
blant de hørende i yrkes- og sam
funnsliv. Ja, også for de 85% har
nok selv den dårlige artikulasjonen
vært til hjelp i kontakten med fao
miliens nærmeste og dem i det lokale
miljø som til daglig omgås den døve.
Det å kunne tale er med på å øke
det tidligere døvstumme barnetsselv
tillit. Det gir dem en følelse a v A
kunne noe som alle andre gjør - selv
om de bare blir forstått av sine aller
nærmeste. Den gleden de døve barna
viser når de har lært A snakke noen
ord og skjønner at de blir forstått 
den gleden er sikkert med på å an·
spore døvepedagogene til å ofre så

Utt eldre unge som. har gjen
nomleOO en sdkaU integrert sko
le.ritUMjon har gitt uilrykk for
at de har 3(u'nd et dypere med
numnukelig feUe83kap med
andre dm:oe i 8amnu: aldersgrup
pe. Daglig vil de nevnte dOlYJ
baMla bli minnd om al: «Jeg
eT annerledes». Bare de åpner
.rin munn og prm;n å .ri noen.
ord, .mur de omkringværende
seg og ser på dem med forund
reie øym:o - - - 1 friminuttene
kan en reit som del eT finne dem
i en krok for seg selv i skole·
{}dreien.
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meget av tid og arbeid på artiku
lasjonsopplæringen.

At enkelte døvepedagoger og au
diologer i skrift og tale gjennom
mange Ar har hevdet at døveunder
visningens hovedoppgave er å lære
det døve barnet å tale, er sikkert en
av årsakene til at tanken om den
såkalte «integrerte undervisning» har
fått så meget vind i seilene.

For dersom hovedmålsettingen er
taleopplæring for enhver pris, så må
det eneste riktige være å spre de døve
blant hørende og tunghørte barn på
hørende-skoler.

Det talte språk er for de fleste bø
rende den raskeste vei til kunnskaps
tilegnelse. men for de døve er språk
avlesing en høyst upålitelig metode.
Vi skal også huske på at vår kultur
arv p det kUllIUlkapsmessige og lit
terære området blir overført til de
yngre generasjoner ved. det skrevne
ord. I dag virker det som om altfor
mange døve ikke har noen interesse
av å lese gode bøker og romaner. De
er ikke kjent med bøkenes person
galleri og på en m le ensomme ogsA
i bøkenes verden. Eldre døve har for
talt meg at i deres foreldres tid var
det annerledes. Dengang satset de
mer på det indre mennesket - satsel
mer på ordet I form av fingerspråk
og skriftspråk. Kunnskapstilegnel
sen satt i høysetet.

Skolen skal jo være en skole for
livet, og de døve lever sitt liv i 2
verdener - blant horende og blant
døve. Når de døve er sammen med
hverandre, er ingen av dem handi
kapte i sin interpersonelle kommu
nikasjon. De er mestere i å snakke
sammen og meddeler seg forlere til
hverandre enn vi hørende makter å
gjøre det. Sammen med døve er det
vi hørende som er handikapte. Hvor
for har så våre døveskoler ikke villet
godta å brnke de metoder som for
døve er best egnet til rask og sikker
kunnskapstilegnelse? Det er mulig
at svaret ligger skjult i lærernes un
derbevisste oppfatning av seg selv
som lærere. Tenk pl alle de proble
mer en lærer vil stå overfor dersom
han skal undervise ved tegn og fin
gerspråk, dvs. metoder som de døve
elevene ville komme til å beherske
bedre enn læreren. Det ville kunne
gi læreren en følelse av selv A være
underlegen i kontakten med elevene.

På det rent metodiske området er
vi også på annen mAte inne i en ut
vikling som kan føre hovedgruppen
av døve barn og derved døve gene
relt fra fellesskap til ytterligere en
somhet. Det gjelder alle de nye tek
niske hjelpemidlene. De døve skal

ha høreapparater og hørseltrening
dersom de har brnkbare børselrester,
derom er det ingen tvil. De døve skal
ha taleundervisning, derom er det
heller ingen uenighet. Det spørsmålet
dreier seg om, er hvor meget tid som
skal ofres til disse støttefag - og ved
hvilke metoder de døve skal lære
utnytte sine muligheter. Fra tale·
undervisningens første dager av har
det vært nær kontakt mellom lærer
og elev. De har vært i munnen p
hverandre med fingrene og befølt
hals og ansikt for A. få det døve bar
net til A. forstå og lære talens mys
terium. Slik lærer også. de døvblinde
barna A. tale, og noen av dem blir
flinke til å snakke forståelig og til
A. føle den annens munn og hals
hva som blir sagt. Hvorfor kan Ikke
de døve også f legge hånden mot
halsen (strupehodet) pA. den som de
snakker med? Det ville for det første
øke mulighetene av å oppfatte hva
den annen sier. Vokaler og skjulte
lyder ville kunne føles av fingertup
pene og med støtte av munnaviesing
ville en kunne oppnå fullstendig tale
fors eLse. Men vi mennesker er sann
synligvis så redd for nær kontakt
med hverandre at vi unnlater la
de døve få utnytte de sansene de
virkelig har. Vi prøver isteden A. lage
stadig nye og kostbarere høreappa
rater og tekniske instrumenter som
aldri vil gi den lydoppfatning de døve
kunne ønske seg til støtte for av
lesingen. Istedenfor å la de dove føle
på vår hals når vi snakker, vil vi
bruke tekniske og elektriske appara
ter som omdanner våre stemmer til
følbare vibrasjoner. Disse «taktile
vokodere» vil aldri kunne gjengi alle
de nyanserte vibrasjoner som fingre
ne viUe kunne føle direkte på halsen.
Istedenfor å bedre kontakten mellom
lærer og elev eller mellom døv og hø
rende. vil nevnte elektriske hjelpe
midler kunne øke avstanden! Hvor
hjelpeløse ville ikke de døve (øle
seg om de ble avhengige av slike
batteridrevne hjelpemidler og bat
teriet en dag var utbrent eller appa
ratet istykker? Nei, hånd-til-hals
metoden er det de heller burde lære.
r praksis blir den også brukt av døve.
Jeg kjenner til to døve søsken som
etter at lyset var slukket om kvelden
l og snakket sammen ved «hånd-til
hals»-metoden.

Avstanden lærer-elev kan bli storre
også av den grurm at en til erstat
ning for den nære «hAnd-til-bats.
kontakt er gått mer over til il brnke
andre tekniske metoder som bl. a.
er kjent under betegnelsen cvisual
speech. - dvs. at det døve barnet

For al de dot.~ amdbarna skal
fd d .sd slm1 begrtp$fOfTåd 80m

mulig, md mødrene lære seg
både tegn- og fingersprdk, sd de
blir i stand lil d gi sine døve
barn el ~grep$fC1rTdd i tidligsl
mulig alder. Men så skjer det
flesten lra(liske al fldr de kom
mer med sine d(J1)(l småbarn til
forskolepeda(JO(Je'lUJ, får de ofte
beskjed om at tegnspråk må de
ikke bruke.lor tkt hemmer opp
læringen i talt og munnau
luing.

skal kunne se p et «levende møf1S-"
tep i et apparatvindu om det taler
rytmisk og fonetisk riktig. Et farlig
spørsmål er naturligvis det A spørre
om hvor stor prosent av de døve
barna som vil kunne dra nytte av
de nye metoder. Hva med dem som
ikke er i stand til det?

Vi er kommet inn i teknikkens
tidsalder, og vi bør benevne disse
nye spesialistene for tekniske døve
pedagoger, til atskillelse fra kliniske
døvepedagoger, som arbeider med
eleven på del kunnskapsmessige og
personlighetsformende plan.

•
Etter disse refleksjoner er det kan

skje mange som vil tro at døvhetens
konsekvenser er avhengig av skole
opplegget for døve. Til en viss grad
er det jo riktig, men vi må ikke glem
me at de døve barna har levd i mange
språk· og konlaktfattige år før de
begynner på skolen. Problemets
kjerne ligger i delsolasjonsmuligheter
døvheten bærer I seg. Det gjelder
spesielt forholdet mor og døvt
barn, samt forholdet mellom det dø
ve barnet og de øvrige menneskene i
barnets tidligste omgivelser. Isola
sjon og påfølgende modningsbem
ning er spesielt alvorlig i førskole
alderens magiske Ar. I dette tidsrom
utvikler det hørende barn sin språk
verden og det opplever sin første
medmenneskelige kontakt. Dersom
den er god, åpnes muligheter for nye
og utviklingsstimulerende kontak
ter. Tidlig adekvat utveksling av fø
lelser og tanker stimulerer individets
indre vekst. A gå språkløse gjennom
de tidlige barneår vil sannsynligvis
kunne gi varig eller langvarig funk
sjonshemning av hjernebarkens fi
nere strukturer.

De hjerneområder som hos ho
rende blir aktivisert ved hønel av
meningsfylte akustiske symboler ml
for det døve barnets vedkommende
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bli aktivisert ved synlige tanke
symboler for A unngA nevnte funk·
sjonsbemning. Men det døve barnet
må ikke bare lære A motta tanker,
det må selv lære A uttrykke seg ved
den metode som er best egnet I de
tidligste lev r. Småbarns nerve- og
muskelsystem er vanligvis ikke så
godt utviklet at et døvt 2-3 års
barn kan lære bevisst å artikulere
ord for sine tanker og følelser. Det
er en av grunnene til at døve små
barn må få lære A uttrykke seg ved
tegn og fingerspråk inntil de blir så
store at taleundervisning også kan
la seg gjennomføre som en del av den
totale kommunikasjonsmetode. Teg
nene vil da erstatte den modulering
av stemmen som vi hørende bruker
når vi gir f. eks. et ord forskjellig
mening i ulike sammenheng.

Mange døvepedagoger sier at de
døve barna utvikler sitt eget tegn
sPråk, og mener at de som pedago
ger ikke behover bekymre seg om
det. De er tydeligvis ukjent med de
undersøkelser som viser at hørende
småbarns ordforråd er avhengig av
morens ordforråd. Det samme m
gjelde de døve småbarna. For at de
døve småbarna skal få et så stort
begrepsforråd som mulig, m.A mød
rene lære seg både legn- og finger
språk sA de blir i stand til A gi sine
døve barn el begrepsforråd i tidligst
mulig alder. Men så skjer det neslen
tragiske at når de kommer med sine
døve småbarn til førskolepedagogene
får de ofle beskjed om at tegnspråk
rnA de ikke bruke, for det hemmer
opplæringen i tale og munnavlesing.
Det ansvarlige personell ved mange
av våre barnehager for døve og
sterkt tunghørte er således ikke kjent
med nyere forskningsresultater som
klart beviser at døve småbarn som
bruker tegn og fingerspråk i førskole
alderen blir flinkere til Amunnavlese
og får et rikere ordforråd enn døve
barn som ikke har fått bruke tegn
og fingerspråk.

Førskolepedagoger og døve barns
foreldre blir på grunn av nevnte for
dommer mot tegn og fingerspråk
ofte stivere og mer tilbakeholdne i
sin kontakt enn vanlige pedagoger
og foreldre. Døve smAbarn som til å
begynne med har (ått brukespontane
geberder i kontakten med foreldrene
kan nå etter at barna har begynt i
barnehagen [øle at kontakten med
foreldrene svekkes. Ja, de kan emo
sjonelt [øle seg avvist av foreldrene,
som nå ikke lenger våger å bruke
sine enkle geberder. Det døve barnets
emosjonelle liv kan således direkte
bli skadd av A bli nektet bruk av

8

tegn og geberder. Barnet kan f
skyldfølelse knyttet til bruken av
disse kontaktmetoder som det er
avhengig av, dersom det i det hele
tatt skal kunne ha adekvat kontakL

Den som har sett hvor god både
emosjonell og intellektuell kontakt
døve småbarn kan få med sine døve
foreldre ved tegn og fingerspråk, vil
fort skjønne at mulighetene til en rik
personlighetsutvikling er der. Bar
net kan språklig dele sine erfaringer
med foreldrene, og derved modnes
dets psykiske funksjoner. Vi må ikke
la årene gA og vente på at det døve
barnet blir flink nok til selv å bryte
gjennom den lydmuren eller glass
kulen barnet er omgitt av. Vi må gi
barnet aktiv kontakt ved å nytte
enhver anvendelig metode; vi må
gA inn i el levende fellesskap hvor
barnets særpreg er godtatt.

Men er det ikke risikabelt å la de
døve fostres ved metoder som i det
vesentlige bare blir forstått av de
døves egen krets? Hva så når de se
nere må ut blant hørende for å tjene
penger til livets opphold? Til dette
er å svare at alle døve får opplæring
i skriftspråk, og de vil fortsatt fA
opplæring i å tale. Vi må være realis·
tiske og erkjenne at del bare er få
døve som taler forståelig på tross
av såvel nye høreapparater som
cvisua! speeelP m.m. Ved at de døve
får gjennomleve en trygg barndom
og skoletid, har de mulighet for A få
bygd opp en indre soliditet som gjør
dem skikket til også å leve den nød
vendige del av sitt liv blant hørende.
Omstillingen fra skoletid til selv
stendig liv ute i samfunnet er en stor
påkjenning, ikke bare for døve ung
dommer, men for alle unge mennes
ker. De som kjemper for normalise
ring ved å spre de døve og sterkt
tunghørte blant hørende på vanlige
skoler, hevder nettopp at omstillin
ger vil foregllettere. Det å integreres
i de voksne hørendes verden ville bli
en lengere overgangstid og ikke så
truende brå. Et hørende skolemiljø
vil på mange mAter kunne være
høyst stimulerende på såvel tanker
som følelser og generelt sosialt. Det
er således grunn til å tro at et slikt
opplegg vil kunne være til hjelp
dersom det enkelte døve individ
greier den store og langvarige psy
kiske uUordring eller påkjenning i
tidlig skolealder. En absolutt for
utsetning måtte I så fall være at an
tallet døve elever ved skolesenteret
var så stort at de døve kunne fA
oppleve den gruppetrygghet som er
beskrevet tidligere i artikkelen.

Om de døve skolebam& fikk ut·
vikle sitt tegn- og fingerspråk til
stotte for talen, ville kanhende de
horende barna ved samme skole
oppdage at de døve har noe seg
imellom som de hørende ikke har.
Korrekt uUørt tegn- og fingerspråk
gir et vakkert estetisk inntrykk, og
det vekker de hørendes nysgjerrig·
het og forventning. Det kommer
bl. a. tydelig rram av den populari
tet de norske fjernsynsprogrammene
for døve har. Etter TV-overføringer
fra døvegudstjenester hvor døvepres
ten bruker både tale, tegn- og [inger
språk, kan en hore folk snakke om
hvor gripende gudstjenesten var.
Vanlige borgere tar det som en selv
følge at døve barn f opplæring i og
undervisning ved tegn- og finger
språk til støtte for talen, og de blir
høyst forundret når de får vite at så
ikke er tilfellet. Hvis de døves egne
språksymboler ble tatt i bruk overalt
hvor døve barn og unge går på skole,
ville det kunne bli en slags sport
blant de eventuelt hørende med
elevene å. være flinkest i å komme i
adekvat intellektuell kontakt med
de døve.

Grunnelementene i tegn- og fin
gerspråk burde innføres som almen·
dannende fag i alle skoler for hø
rende. Det ville vært lært I løpet av
relativt få timer dersom undervis
ningen ble gitt i 9-11 års alderen 
dvs. den tiden barn er interessert i
speiderleker og hemmelige klubber
m.m. Derved ville vi hørende for
alvor vise våre døve medborgere at
vi virkelig forstår dem og vil hjelpe
dem. Vi ville gjøre det helt klart at
vi med normalisering og integrering
ikke mener å ville gjøre de døve mest
mulig lik oss selv. Da ville vi aner
kjenne at mennesker som er anner
ledes også er normale. For å nor
malisere dove mennesker vil si A
hjelpe dem til å fA utviklet alle sine
Iboende muligheter og tilby dem livs
fellesskap ved å anerkjenne bruken
av deres egne sprltksymboler. Det
ville være å hjelpe de døve ut av
ensomheten og inn i et videre felles
skap.

En slik anerkjennelse av de døves
særpreg vil naturligvis også ha vi
dere konsekvenser. Det ville si at
vi hørende integrerte oss i de døves
problemer. Vi ville bli i stand til å.
føre de døve inn i vår kunnskaps
verden og vårt medmenneskelige fel
lesskap på en helt ny mA.te. Det ville
bli lett Abevilge de nødvendige mid
ler til tolker og kyndige studieledere,
Sosialomsorgen må ytterligere spe
sialiseres for å kunne gi de døve hjelp
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Ad Bondevik

og munn

avlesing

HVEM TRENGER

OPPLÆRING?

I følge avisreferater har statsråd
Bondevik uttalt at vi ikke kan vente
å få flere tekstete fjernsynsprogram
mer. Men til høsten vil det i fjern
synet bli satt i gang kur.;cr i munn
avlesing, for at døve og tunghørte
lettere kan følge med i programmene.

Du verden for en forbedring! Nå
skal alle døve og tunghørte kunne
følge med i f. eks. Dagsrevyen, vel å
merke etter at vi har lært munnav·
lesing i Bondevik's kurs.

Det ble ikke nevnt av Bondevik,
men jeg må gå utfrasomenselv[ølge
al alle reportere, programledere, ka
merafolk osv.,blir pålagt å følge med i
kurset. For de må ha vel så meget il
lære om riktig munnstilling osv. Og
hva skal vi med munnavlesings
kunnskaper, hvis ikke kamerafol·
kene følger munnen til den personen
som snakker?

Her forleden hørte jeg om et pro·
gram som blir sendt av det neder
landske fjernsynsselskap. Program·
met heter «Nieuws voor slecht ho
rende~ (Nyheter for tunghørte), og
sendes hver mandag kveld. I et Y2
times program blir det vist utklipp
fra dagsrevyer o.l. fra foregående

på den rette måten. Ved TV·pro
grammer for døve ville en også føre
de døve inn i vår bevissthet og der
ved inn i vårt fellesskap.

Også på helsesektoren bør det
bygges ut spesialinstitusjoner for
såvel sosialmedisinsk behandlingsom
ervervsmessig rehabilitering av døve
og sterkt tunghørte. Det blir nød
vendig både i skole og samfunn å ut·
nytte alle demodernetekniskehjelpe
midler som etter hvert blir stilt til
vår rådighet. Men vi må aldri glem
me at bak uttrykket «døv» skjuler
det seg mennesker som alltid vil føle
seg ensomme dersom vi ikke rekker
dem våre åpne, og helst talende, hen·
der.

uke, med maskinskrevne tekster som
mellombilder. Altså ikke tekst på
selve filmen.

Jeg har forstått det slik at det er
teksting av filmer som er så vanske
lig og kostbart. Men egne bilder med
maskinskrevet tekst går an, det ser
vi jo selv hver søndag i Sportsre
vyen.

Ville det ikke være en tanke om
fjernsynet sendte noen av sine egne
folk til Nederland for at de kunne
få en aldri så liten opplæring i hvor
dan en der gir service også til døve
og tunghørte?

For en slik opplæring kan de ha
behov for!

Thor Gisholt.

Vet ikke Bondevik

og NRK bedre?

.Spørsmålet om teksting av nasjo
nale programmer i TV har vært reist
i en rekke land, men er alltid blitt
avvist som en lite ønskelig ordning»,
sa statsråd Bondevik i Stortinget.

Hvor har statsr1l.den sine opplys
ninger fra? La oss få svar på det!

Vi vet jo f. eks. at Sverige nå i
lang tid har sendt programmer spe
sielt tekstet for hørselsvekkete.

Th. S.

Dedatt er bra - men

viktigere å handle!

Takk for Arbeiderbladets leder,
«Vi trenge\' debatten>. Det var sin
dige ord. Noen trenger debatten. De
funksjonshemmete trenger handling,
omsorg.

Koordineringen mellom departe
mentene må realiseres. Det er viktig.

Både politikere, embetsmenn, tje
nestemenn, lek og lærd må forstå at
vi ikke vil ha stort mer debatt. I ly
av debatt og utredninger kan det gå
år og dag før det skjer noe.

Hva vil ht.'Cm gjere med at Norske
Døves Landsforbund på formelt
grunnlag ble dumpet fra statsbud
sjettet for 1967? Hvem ser alvoret i at
for eksempel denne spesielle gruppen
av funksjonshemmete også hemmes
av byråkratiske snurrepiperier?

En annen side av samme sak:
Hvorfor undervises det ikke i tegn·
språk ved våre døveskoler?

Uten hJertelag har ordet omsorg in
gen mening.

La oss være varsomme med å
snakke om omsorg fØl' vi er beredt
til å legge hjertelaget til.

Hvis en vil hevde at det ikke er
mulig å koordinere offentlig admi
nistrasjon med hjertelag, må noe en
dres i den offentlige administrasjon
for at den skal kunne skjøtte de opp
gaver vi venter på -og må forlange
- at den skal ta seg effektivt av.

E{Jil Tresselt (i Arbeiderbladet.)

Fin yrkesskole - i Italia

I Roma er det en egen yrkesskole
fOT døve. Den er bygd for få år siden
i en av Romas forsteder. Den ligger
på en høyde og er en helt moderne
bygnin/{: «Store, lyse rom, utsmykt
med steinarbeider, utmerkete lys
forhold og belysningsanlegg, en mo
derne turnhall i en bygning for seg
selv, stort kjøkken, felles oppnolds·
rom så vel som egne rom for elever
og lærerpersonale, og spesialverk·
sleder hvor det undervise!! bare i de
bedre yrker {!). Jeg fikk bl. a. anled
ning å beundre det velutstyrte bok·
trykkeriet, hvor det italienske døve
tidsskrift blir tryku, forteller en be
geistret besøkende.

Tegnekonkurransen

Vi minner om konkurransen om
den beste tegning til forsiden av
Tegn og Tale's påskenummer. (Se
forrige nr.)

Tegningene må innsendes innen 5.
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.

9



SØRBYE & SKATTUM

POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTRI

o S LO

VI PRODUSERER ARLIG

30000 N.T.A.·DØRER

med Honey,omb innlegg, (Inert

med de ed/eSle lreurter

BERGSRUD TREVAREFABRIKK

GRA N
Telefon 1806

SANDE TRESLIPERI AfS
SANDE I VESTFOLD
Telefon 45

SANDE PAPER MILL AfS
SANDE I VESTFOLD
Telefon 33S

VELKOMMEN TIL

AfS THOR DAHL

Byens spiskammer

på bryggen I Sandefjord

Elektrisk
avdeling

Emballasje
avdeling

Linjemateriell for hoyspennlngsarmatur
for overfering og fordeling
av elektrisk kraft.
Elektrisk isolasjonsmateriell

Plast-emballasje, massivpappkasser
Stiftemaskiner for pappemballasje
~Speedry.. merkepenner og merkeblekk
Industrihansker og -forklær

IH'C'A) H.C.A.MELBYE

MAKSJE- SELSKAP
Telefon "213755
Telex 1796
Postb. 42 Grefsen, Oslo 4

[lAlllJ!ll911 Sandakerv. 104 b

Kjelstad Kafe
BAKERI og KONDITORI
~nbeh.les

SKREIA

Stjørdalens Sparebank

STJØRDAL

Steinkjer kamm. E/.verk
Autorisert inst~ll3.Sjonsforretning

R~dio- og TV.fortlandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Heddal Sparebank
- NOTODDEN

STEDETS ELDSTE BANK

Utfører alle alminnelige bankforretninger
Mottar innskudd til dagens høyeste rente

A.s Namdalens Trafikkselskap
NAMSOS

lokalrutefart p3. Namdalens fjord- og øydistrikter
Telegramadr. Namdalske - Telefoner 2651 - 2652

Møller & Ringstad
KJEMISK fABRIKK

SANDVIKA
Telefon ·530690



7-ø~ 25 å~ Ji"Jen
(Tegn og Tale mars 1942)

1,5 Mn..L. KR. INNKOMMET TIL
UNGDOMMENS RODE KORS' LEIRSKOLER

Døv jente i fødselsdagsselskap
hos kronprins Harald!

Norske Døves Landsforbund har
oppnevnt døvelæl'cr Knut Arnesen,
Skådalen, som forbundets represen
tant i hovedkomiteen for Ungdom
mens Røde Kors' leirskoler. I et
brev forteller Knut Arnesen hva som
har foregått hittil, bl. a.:

I hovedkomiteens siste møte, 15.
februar, ble det orientert nærmere
om Hurdals-prosjektet, og arkitek
ten er i full gang med legningene.
Ellers ble lo andre prosjekter også.
drøftet. Det er leirskolene på Sør
landet og i Nord-Norge. Harald
vigen, som leirskolen på Sørlandet
skal hete, vil en forsøke å få i stand
allerede [ra sommeren av. Handels
gymnasiaster over hele landet, skal
1. juni sette i gang «Gi en dag-ak
sjom, der alle midler som kommer inn
går til leirskolen Haraldvigen. Det
kan altså allerede fra sommeren av
bli anledning til å sende barn på
leirskole. Nå er det jo så at alle bar
na vi har på internatskolene, reiser
hjem i feriene. Det eneste stedet jeg
kan tenke meg det er barn hele Aret,
er Hjemmet for Døve, Andebu. Jeg
hadde derfor tenkt å ta kontakt med
styreren der, og høre om han har
noen barn som kunne tenke seg å få
et opphold ved skjærgården til som
meren. Haraldvangen, som leirsko·
len i Hurdal skal hete, er et stort
prosjekt, som en ikke kan regne med
blir ferdig før om 1 V!-2 år. Harald
vollen, den framtidige leirskolen i
Nord-Norge, vil heller ikke bli rea
lisert med det aller første.

På dette siste møtet i hovedkomi
teen, ble hele innsamlingsaksjonen
diskutert. Det har i pressen kommet
en del kritikk av aksjonen. Noen har
"ll'Jlt.Jlt.Jle.tjlat..V'f'v. J'tJtx~tjne:J'~.

skolebarn. Aksjonen har jo gått ut
på at skolebarna skulle lage teg
ninger for 5 kr. pr. stykk. Alle barn
som har vært med å tegne, har skre
vet navnet sitt på gratulasjonslister.
Disse gratulasjonslistene er blitt
mikrofotografert, og fotoene lagt j

et sølvskrin, som 21. februar ble
overrakt H.K.H. kronprins Harald
på 30 års-dagen. Et overveldende
flertall av lærere og skolefolk ellers

har uttrykt seg positivt om aksjonen,
noe også resultatet viser. Ca. 250.000
skolebarn har skrevet sitt navn på
gratulasjonslistene, og de innsam·
lete midler i det hele representerer et
tall på ca. 1.5 mill. kr. Dette er jo et
imponerende resultat, og det er all
grunn til å takke Ungdommens Røde
Kors for initiativet. Dette er jo en
sak som kommer alle norske skole
barn til gode, friske som handikapte.
Arbeidet er ikke avsluttet ennå. Både
arbeidsutvalget og hovedkomiteen
vil fortsatt ha mye å henge fingrene i.

21. februar var altså den store da
gen. Selve overrekkelsen av gaven
foregikk i Nasjonalgalleriet. Ca. 40
barn var invitert til å være med på
dette. Berit Lie, 13 år, 7. klasse ved
Skådalen off. skole for døve, repre·

Fra et foredrag av C. M. Larsen
på døvelærerlandsmøtet i Danmark:
<tÅ lære de døve barna å lese, er sik
kert den aller vanskeligste av våre
oppgaver.it - «Våre barn får i virke
ligheten kun det språk som læreren
møysommelig skriver opp for dem og
forklarer betydningen av.» - «På et
halvt år kan vi møysommelig gjen·
nomgå hva et normalt barn med
letthet kan lese på en halv dag.• 
«For 25 år siden uttalte dr. Forch·
hammer: Målet for språkundervis
ningen må være iL skaffe alle normalt
begavete døve normal språkbehers
kt'.l<:e••.1e~o"lC1l!"J'_ Rt. .ne.ttJ'••"l.åL"'l••

gang må kunne nås! - Men vi er ikke
kommet lenger i løpet av de siste 25
årene... - «Maksimum bør det være 6
elever i hver døveklasse.it

Døvelærer K. E. Teigen skriver i
et innlegg at Tegn og Tale må være
det eneste døveblad i Norge.

Sjakklubben i Oslo har fest med
6 manns orkester!

ForbundsIormann Helmer Moe
har fått offisiell melding fra direk-

senterte de døve barna. Gaveover
rekkelsen fant sted kl. 15.30. For·
mannen i hovedkomiteen, Hans
Høegh jr., og direktør Willoch ved
Nasjonalgalleriet mottok kronprin·
sen og hans følge. Kronprinsen hilste
så på arbeidsutvalgets medlemmer,
siden ble han presentert for medlem·
mene av hovedkomiteen. Det var så
overrekkelse av sølvskrinet med
gratulasjonslistene. Til slutt var det
barneselskap i Munch-salen, der
kronprinsen var hedersgjesten. Til
stede ved barneselskapet var barn
fra alle landets fylker, samt barn
som representerte de forskjellige
handikap·organisasjonene. Det hele
var en opplevelse, og jeg er sikker
på at Berit har et minne for livet.
(Det er ikke aUe som får være med
i fødselsdagsselskap for selve kron
prinsen.)

22. februar var en hel klasse fra
Skådalen invitert med på kanefart i
Sørkedalen. Det var 6. klasse som
ble trukket ut. Dette er siste post på
programmet for de barna som har
vært med på gaveoverrekkelsen.
Kanefarten ble avsluttet med pølse
fest.

tøren for abnormskoiene om at yr
kesskolen for døve snart vil bli satt
i gang. Lærerved døveskolen i Holme
strand, Toralf Eng, er ansatt som
styrer. Bergen Døveforening er villig
til å leie ut lokaler til skolen, og det
er meningen å innkalle elevene så
snart de nødvendige forberedelser er
gjort. Moe retter i denne forbindelse
en takk tll Bergen Døveforening for
godt og forståelsesful1t samarbeid
med forbundet om denne saken, og
roser Vestlandets døve for deres ini·
tiativ. Åpningen av skolen bør feires
med en stilfull fest, arrangert av
~1;'y.~I6<kl"orehlng;'slttt.""(et'M.oe.

ØsUold-foreningen har store vaTlB
ker på grunn av reiserestriksjonene,
som er særlig strenge i nærheten av
grensen. Tyskerne og nazi.myndig
hetene gjør sitt beste for å hindre
folk i å flykte til Sverige. Døve som
vil besøke hverandre i Halden,
Sarpsborg, Fredrikstad eller Moss
osv., må ha reisetillatelse og passer
seddel.
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70 AR
Ingeborg Hansen. Larvik, fyller

70 år 6. mars.

,
l

I

\
I

kjøpte da hun var 25 Ar. l dag er
garden på den ene sønnens hender.
Foruten de vanlige huslige gjøremål
på en gard med utøvelse av forskjel
lige hAndarbeid, har hun også hatt
ansvaret for 11 barn. l magre r
kunne det være vanskelig å få det til
Astrekke til, men i Henriette Aksel.
sens hjem var det så visst ingen nød.

A v de 11 barna er åtte i live _
den eldste av dem er 75 år. Henriette
Akselsen er opprinnelig fra Sørfjor
den i Sortland. Hun har i sitt lange
liv hatt god helse, men har vært døv
fra hun var 15 år.

Vi ønsker Henriette Akselsen til
lykke med dagen og alt vel i fram
tida.

Gudstjenester og samvær i påsken
1967:

Lørdag 18. mars samvær i Ale
sund.

Søndag 19. mars kl. 11.00 guds
tjeneste i Borgund kirke.

Onsdag 22. mars andakt på Døves
Aldershjem i Bergen.

Torsdag 23. mars (skjærtorsdag)
kl. 11.00 gudstjeneste i Korskirken,
Bergen.

Torsdag 23. mars (skjærtorsdag)
kl. ]9.30 gudstjE'neste i Døvekirken
i Stavanger.

Lørdag 25. mars (påskeaften) an
dakt pA feriehjemmet, Veland.

Søndag 26. mars (påskedag) kl.
13.00 gudstjeneste i Døvekirken i
Bergen.

o.s.

Første døveskole i 1962
på Færøyane

Fra døvepresten
på Vestlandet

I Thorshavn ble det i 1962 opp·
rettet den første færøyiske skole for
døve og talebemmete. Skolestyreren
har tidligere undervist ved døve
skolen i København. Før måtte alle
de døve harna den ~e sjøre~n

fra Færøyane til København og gå på.
døveskolen der. Der lærte de det
danske språket, som er meget for
skjellig fra det språket som tales på
Færøyane. På det vis var det ofte
at barna ikke kunne forstå sine for
eldre - og omvendt. Det er derfor
av stor betydning at øygruppen har
fålt sin egen skole, hvor det under
vises pl færøyisk.

Han er interessert i døvearbeidet og
ofte pA foreningsmøtene. l sitt ekte
skap har han 3 sønner.

Vi gratulerer, dessverre forsinket,
med de 50 år, og ønsker mange gode
år i framtiden.

103 år gammel
døv norsk kvinne

Norge kder!

Herr redaktør!
I «Tegn og Tale» nr. 4 leste jeg om

en døv dame i Danmark som hadde
fylt 100 år, og mange regner henne
vel for li være den eldste døve i Nor
den. Men vi har nok en døv dame
her i Norge som er eldre. Jeg abon
nerer pA den nord-norske avisen

ordlySt, og der har jeg tunnet en
notis som jeg sender vedlagt. om
Henriette Akselsen som fylte 103 år
9. oktober i fjor. Det vil sikkert in
teressere bladets lesere.

Hilsen

HENRIETTE AKSELSEN

N.H.

50 AR
Randi Pedersen,Martin Skatvedts

vei 20, Oslo 9, fyller 50 år 11. mars.

50 AR
Kåre Arnesen,Sigrid Undsetsvei 3,

Oslo 6, fylte 50 år 2. februar. Han
er kjent som Oslos store komiker,
men han har også hatt en rekke til
litsverv, bl. a. som formann I Døves
Sportsklubb.

103 AR
En av Nord-Norges eldste. Hen

riette Akselsen, Kjeningsnesdalen i
Sortland, fyller søndag 9. oktober
103 år.

Sitt lange liv har hun bodd pA gar
den som hun sammen med sin mann

I]>ez.ftJnalia

50 AR
Gunnar Iversen, Valdresgaten 16a,

Oslo 4, fylte 50 år 8. januar. Han har
hatt mange tillitsverv i døveidretten,
og flere ganger representert sports·
klubben ved forbundsting og som
leder.

50 AR
Peder Nilsen, elo M. Johannesen,

Konventveien 28, Oslo 3, fylte 50 år
28. januar. Han er en uOPpJllitelig
idrettsmann, [remdeles aktiv ski
løper og kappgjenger.

FODT
Rigmor (r. Lærum) og Osvald Ol

sen. Lier pr. Drammen, fikk en søDn
7. desember 1966.

65 AR
Trygve 0ivoll. Etterstadsletta

55 b, Oslo 6, fylte 65 år 25. januar.

BRYLLUP
feires påskeaflen - 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.

FODT
Rune og Steinar fikk en søster 25.

januar.
Smnhild Of} Roald Nordby.

50 AR
Ole Bleken, StelUJveen, Rute 11.

Hamar, fylte 50 år 20. februar. Han
arbeider som skomaker i Ola Viks
skoforretning på Hamar.

Bleken er en kjekk og solid mann.
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UNDRER I KROPPEN
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Verdenskongressen
for døve 1967

I WARSZAWA 10.-17. AUGUST

For alle som er interessert i fly
turen til Warszawa i august, viser vi
til artikkelen med bilde i Tegn og
Tale nr. 16/66 samt til detaljer om
flyturen i nr. 1/67.

Kongressen holdes i det monu
mentale sentret for kultur og viten
skap, Plac Defilad, Warszawa, hvor
også kongressens hovedkontor hol
der tiL Her vil alle kongress-delta
kere få utlevert dcltakerkort og
nødvendig materiale.

Kongressavgiften, som er obliga
torisk for alle som deltar i kongres
sen, er:

for enkelt deltaker. . .. kr. 70,00
for familiemedlem .... :- 21,00
Prisen inkluderer adgang til de

vitenskapelige forhandHnger og dis
kusjoner, kongressmerke samt map
pe med arbeidsmateriale [or kongres
sen. Personer som er delegert eller
representant for medlemsland av
Verdensunionen får også et billett
hefte til utstillinger og festivaler.

Alle andre deltakere kan kjøpe bil
letthefte med prospekter til kr.
49,00, eller enkle billetter til

a) utstillinger...... kr. 14.00
b) danse-fest.. » 14,00
c) pantomime .. » 14,00
d) film-festival li 7,00
A delta i avsluttingsbanketten

koster kr. 70,00.
Det er det polske reisebyrået

ORBIS som tar seg av å ordne med

hotellplass for alle kongress·gjester.
1 følge melding fra byrået må bestil
ling på hotellplass være innsendt til
forbundskontoret innen 80. april.
Denne frist gjelder også. for delta
kelse i kongressen, samt påmelding
til avsluttingsbanketten.

Hotellprisen, som inkluderer fullt
opphold, transport ved ankomst og
avreise, samt guide-service med tolk,
er for:

9 dagers opphold fra kl. 18 den
9. august til kl. 18 den 18. august,
med full kost fra frokost 10. au
gust til frokost 18. august.

pr. person kr. 575,00.
(Det sammc på et mere luk

suriøst hotcll vil koste ca. kr. 777,00.)
For at ORBIS skal kunne garan

tere hotellplass, må. betaling for ho
telloppholdet være innsendt til for
bundskontoret 8e1W8t 1. juni.

Kongressavgift og deltakelse i av
sluttingsbanketten må i7Uwela1es
sammen med påmeldingen, altså
illllBn 20. april, til forbundskontoret.
Samtidig må gyldia pass Innsendes.
I tilfelle av at det også kreves visum,
skal vi senere gl melding om dette.

Det vil bli anledning til følgende
sightseeing-turer:

1. Byen Warszawa og den
gamle by kr. 8,50

2. Slottet i Lazienkl-parken
» 8,50

3. Turen Warszawa-Wilanow
li 9,10

4. Ungdoms-paleet (inkl.
kaffe og is). . » 21,00

5. Turen Warszawa-Palmiry
li 10,75

6. Tur til butikker for
souvenirs og hus-
flid.. » 7,00

Da alle priser er oppgitt i ameri
kanske dollars, som cr omregnet til
norske kroner etter kurs 7,00, kan
det muligens inntre mindre prisfor
andringer.

Alle forespørsler og anmeldelser
sendes til Norske Døves Landsfor
bund, Møllendalsveien 17, Bergen.

NB! Det blir ikke noe idretts
stevne i forbindelse med verdens
kongressen, og ungdomsleiren er av
lyst.

Døve piker gjør lykke

På en festdag møtte pikene rra
døveskolen i Madrid, Spania, til en
sportslig konkurranse med hørende
piker. Med blikket fast rettct på sin
lærerinne, utførte de døve pikene en
taktmessiggymnastikk utcn et eneste
feiltrinn, og etterpå utførte de under
ledelse av sin musikklærerinne en ty
pisk galizisk dans, som de til og med
selv ledsaget med forskjellige slag
instrumenter. Tilhørerne ville nesten
ikke tro at de var døve. Pikene gråt
av glede da de så hvorlcdes tilsku
erne stående overøste dem med bifall
~ som de ikke kunne høre, og hos
lærerinnene hoppet hjertet av glede.

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

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

Har du ikke betalt for 1967, så. giør
det nå. Hvorfor ikke l dag?

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

Halse og Harkmark Sparebank
MANDAL

Banken like ved postkontoret

Storm Mortens
Maskinforretning A.s

Kirkect.8

OS LO

UTSTYR OG ANUGG
FOR KOMFORTVfNTIWlON

C>_" ..... LcbuLuf"'1;::. o • ....,.
MUNKEOAMSYN. 58 _ TLF. Cl 2122 - 0Sl.01

Inlenlorene

NISSEN og von KROGH
M.NJ.f. Ol MJU.f.
Kronprinsens lau~ 3 - O 5 LO

Ridgivende Ingeniører I
ELEKTROTEKNIKK

AL
Aal Sparebank

Største banken I Hallingdal
Kløp Ol nle av valuta
Ekspedlslonstid: 9-14
fredall!r Old 16.30-18.00

Arendals Farvehandel
Telefon 22 OSO - ARENDAL
Innehaver: P. Syrdalens Eftf.
Farvehandel - Parfymeri
Ta~t & Unaleurn

Hotell Bondeheimen
GILOEVANGEN

Nær jernbanestasjonen!
SondreIt. 22 b - Telefon 28340

TRONDHEIM

B. Brynildsen & Sønner A.s

CEMENTVAREFABRIKK

MOSS _ Telefon S2S2S

Alt j beton,vorer

Oscar Grenager
hrlehandel

Telefon 1276- HALDEN

Fargehandel - Vlndusl'ass - Linoleum
Tapeter

Magnus Larsen A.s
Eublert 1890

TØNSBERG
Manufaktur _ Utstyr

AGDER BILRUTER
Holdeplass Of kan lar : Rutebilstasjonen
Tlf. 26980. V. Strondft.

KRISTIANSAND

Dafll, tuteforbinde/se til Greipstod. Fins·
land. lauda/. Konsmo. øvrebtl. Hæfeland.
Bjelland, Grindheim, /uero/. Of Setesdal.
(Se rute nr. S800 I Ruteboken).

ER STEDET

Hotell- Reilallron[
Selikopslako/et Of bar

Sentralbord 28380 - TRONDHEIM



Passer frisør-yrket for døve
Samtale med døv kanadisk frisørmester

.-:-.... Sjakk

ARSMØTET l BERGEN

MERE LIV l SJAKKLUSBEN

I det kanadiske tidsskrift for døve
gjengir redaktøren en samtale med
Roland Bolduc, som arbeider i fri
sørfaget. Da han traff herr Boldue.
hadde denne nettopp avsluttet sin
arbeidsdag. Redaktøren ville gjeme
vite hvordan ban hadde det og om
frisør-yrket passer for en dov.

- Hvor lenge har De vært frisør,
herr Boldue ?

- Jeg begynte min læretid i yrkes
fagskolen i 1954. Begynnelsen var
vanskelig. De fleste trodde ikke at
en dov kunne utføre dette arbeidet
tilfredsstillende. Jeg ble bare 3 må
neder på skolen I stedet forde van
lige 9 måneder. En dag kom nemlig
en mann fra Ontario på besøk til
skolen. Han trengte en svenn, og
blant 50 frisørlærlinger valgte han
meg.

- Har De hatt tvil angående Deres
valg av yrke?

- Skolens yrkesveiledning var av
gjørende for meg.

- Angrer De på at De lærte frisor
faget?

- A nei! På ingen måte. Hvis jeg
måtte ta faU på nytt en gang til,
ville jeg velge samme levebrød.

- Er døvheten en hindring i Deres
arbeid?

- Jeg finner meg meget vel til
rette. Jeg har heller ikke noen
mindreverdsfølelse.

- Er det arbeidsledighet innen De
res yrke?

- Selv om del for tiden er mote
med langt h ,har vi likevel alltid
nok å gjøre.

- Kjenner De andre døve som har
hell med seg i dette yrket?

- Det er flere døve som arbeider i
dette faget. Noen arbeidsledighet vet
jeg ikke om. Jo dyktigere og bedre
en er i sitt arbeid, dessto mindre er
arbeidsledigheten å frykte.

- Hvor lenge har De arbeidet her
i l'I1e Perrot?

- Jeg har vært bare 3 år i Ontario,
og jeg er ni eier av [risørsalongen.

- Når giftet De Dem?
- l september i fjor giftet jeg meg

med Carmen Theriault. Min kone
har ennå så gode herselrester at hun
kan betjene telefonen.

- Hvor gammel er De og hva er
årsaken til Deres døvhet?

- Jeg er 30 år gammel og døv fra
fødselen av. Årsaken er ukjent.

- Hvor mange år var De på døve
skole?

- Jeg var 9 år pa døveskole.
- Mener De at de døve blir om-

fattet med medlidenhet?
- Det tror jeg ikke. Selv liker jeg

ikke det ordet. Medlidenhet? Hvor
for? De døve er normale mennesker
og vil ha sitt arbeid som de horende.

- De er ung, og et alvorlig, pålitelig
menneske, berr Boldue. For Dem er
livet en alvorlig ting. For vi avslut
ter vår samtale, vil De kanskje gi
et godt råd til de unge?

- Til de unge som ennå. er i sin
læretid sier jeg: Hold ut! En blir
aldri utlært. ~år vi går inn for en
sak med kjærlighet og god vilje, da
er vi døve absolutt i stand til li ha
lykken med oss i livet!

- MllIlge takk, herr Boldue, jeg
ønsker Dem hell og lykke og - som
De selv sier - kjærlighet til arbeidet
og en stadig sterk vilje.

Til dctu: bemerker «.U MessafJf'n:
Vi offentliggjør ikke denne sam·

talen for å anbefale et bestemt yrke.
Spørsmålet om valg av yrke kan en
ikke besvare så enkelt og alminnelig.
Det må avklares omhyggelig i hvert
enkelt tilfelle. I sin alminnelighet
kan en bare si: Et hvert yrke - hvor
mennesket yter sitt beste - er godt.
Så må en ikke gjøre !:leg bekymringer
om den ytre og indre suksess. Hva
betyr den ytre suksess? God og sik
ker fortjeneste, li. bli aktet og av
holdt av sine medmennesker. Den
indre suksess betyr: A kunne utøve
sitt yrke i tilfredshet og glede. Da
er en et lykkelig og tiUreds mennes
ke. Det er også herr Bolduc's er
faring.

SKOLE FOR PSYKOGENT DØVE

I den lille byen Devon i England
er det i et gammelt slott blitt åpnet
et hjem for .vanskelig» døv ungdom.
Der er en stor park med vakre gamle
trær. Her kan 24 ungdommer bo, og
de blir opplært i landbruk og på
verksteder, til et planmessig arbeid.

I S~y er det blitt åpnet en skole
for barn som er psykogent døve. De
kan høre alt, men de forstår ikke
hva de hører. I denne skolen er det
plass for 30 barn.

Døve Siakklubb I Bergen holdt sitt lrs·
mete 8. februar. ledet av formannen. Sverre

GrebItad. som ønsket velkommen, nerlig
Døveforeningens representant, Th. $ander.
Grebnad nyttet anledning til 1 ukke O<lIve
fore"in,en for tilskudd pl kr. 200._ siste
lr, samt for jubileumsgave. Som referent

ble E. Ohna nlgt.
Beretnin,en ble opplest av sekretzren.

Asle Karlsen. Det ltan nevnes at klubben
tok J..dobbelt seler ved O<lIvemestenltapet

i Suvan,er. ved E. Ohna, Rasmus lUuset
og Rolf Valta, med førstnevnte som Døve
mester. Videre ~tte de samme 3.. 4. 0&
S. plass ved OM i Iynsiakk. Klubben vant
den irlige klubbka.mp mot Stavanger Døves

Sjakklubb med 3lf: mot 1'~ poeng. Ol tok
dermed sin 4. aksje i nndrep~mien, Vi
kingskipet. (Den klubb som først flr 5
aksjer, vinner skipet til odel og eie.) Suv.

anler har 2 aksjer. _ Klubbens arrangement

I foreningen 17. mai i""brakte kr. 235.-. og
lotteriet innbrakte kr. 396.-. Sverre Greb
stad ble klubbmester for 1966. mens Bjarne
T.mmerbaklte vant klasse 2 og rykker opp
I klasse 1. Seretnin,en ble godkjent.

Regnskapet for 1966. somforeli nensilert,

viste en omsetning pl kr. 1.800.- og viste
en beholdning pl kr. 180.- ved lreu slutt.

Valg: Sverre Grebstad ble gjenvalgt som

formann. Nestformann Odd Birkeland. Se
kretær Asle Karlsen. Kasserer Torfinn
Trondnn. Styremedlem Eilif Ohna. 1. vara
mann Jlln Olafsson. 2.varamann Bjarne Tøm·
merbakkIl. Revisor Th. Sander (+ en opp
nevnt av Bergen Døveforening). varamann

Torkel Eikleiand. Repr. til formannsmøtene:
Formannen og sekretæren. Oppman 1'1 Sverre
Grebsud. Materialforvalter Bjarne Tøm·

merbakke. Valgkomite: Olaf Olsen. Torkel
Eikjeland og Klaus Rasmussen.

Det ble vedutt 1 søke om arrangementet
I foreningen 11. mai lir.

Etter en del «siakkpn.t» kunne sl for
mannen heve irsmotet. etter fønt i ha

takket de frammøtte for lod og uklig dis
kusjon.

Referent.

Også DU
bør abonnere på

~øø~
Bore kr. 15.- pr. dr.
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FORENINGENE

Møre og Romsdal Døveforenings
årsmøte

Program for Mare/Romsdal

Lørdag 4. mars: Døveforeningens medlems
møte med film og utlodning vi Fenkomj·
teen, kl. 17.00 pl «Havly»,

lørdag 18. mars: Kberi vI Opplysnings
komiteen. Døveforeningen og menighe_
ten hl' et felles program. Muligens siste

møte før plske.
Søndag 19. mars: Palmesøndag blir det guds

tjMene I Alesund ved døveprest R.
Hammer.
Program fra 1. april til ut juni viI bli satt

opp senere. Styret forbeholder seg rett til
forandringer. Foruten det oppsatte pro
gram, er foreningen lpen som var-Hg etter

medlemmenes ønske.

lite. Han fortalte ogsl litt forbundsnytt.
Ellers var det ikke s! mange saker som ble
diskutert og behandlet sammen med Brei.
telg. Vi gikk over til prat med ham om lost

og fast. Ja. dette møtet ble svært hyggelig
for oss.

Sl takket formannen Breiteig for besøket
og foredraget om Folketrygden. Neste dag
dro han til Trondheim i forbindelse med
et tegnsprlkkurs. - Hjertelig takk dl Brei.
telg for besøk(!t IAlesund!

Program for
Skien·Telemark
Onsdag 1/3 kl. 18.30: I Kafe Williams. Pors

grunn.
lørdag 1/' kl. 17.30: Arsmøte i Indreml.

sjonshelmen, Skien.
Onsdag 26/4 11.1.18.30: I Kafe Williams, Pors·

grunn.
Onsdag 24/5 11.1.18.30: J Kafe Williams. Pors·

grunn.
Fredag 23/6: St. Hans-Fest pl «Solhøy».

NYTTARSFESTEN I ÅLESUND STOR INTERESSE FOR FORENINGENS MØTER

Festen ble holdt lørdag 7. januar pl
{(Havly» (fesualen) 1 4. etasje. Det kom 34
gjester, og blant dem merket en seg flere
hørende foreldre til døve barn.

Festen ble ledet av formannen. Magne Ud,

som ønsket alle gjestene hjertelig velkom·
men og rettet en spesiell hilsen til prenen
Hammer, en fra O~lo som har flyttet til
Møre nylig. og hørende familie til døve
barn. Vi satt til bords ved 2 lange. nydelig
festdekkete bord. Middagen besto av pølser

og pOtetstappe. Presten Hammer sang bord
verSet, og sl spiste vi med god appetitt 
kan tro det smakte! Du StOre verden! Hu·

møret kom pl topp hos alle gjestene. og
praten gikk livlig. Underholdningsprogram
met var Ikke sl langt, men tiden gikk som
en røyk. VI fikk ogsl en god drlpe kaffe
med smlkaker og deilig bløtkake. Presten
Hammer og 2 andre ung julesangene. og
etter dette fortsatte livet pl «Havly» med
prat ved hvert bord. Det var riktig koselig

og morsomt. Etter festen gikk alle hjem, for·
nøyde og takknemlige, med gode minner.

Dagen etter var det som vanlig dlllveguds
tjeneste i Volsdalen interimkirke ved pres·
ten Hammer.

lo-Ness.

FOREDRAG AV ALBERT BREITEIG
OM FOLKETRYGDEN

Møre og Rom~dal Døveforenings forste
medlemsmøte I nylret ble holdt lørdag 28.
januar med besøk av forbundssekretær AI.

bert Breiteig. Den dagen var det 3 uker
siden den vellykte nyttlrsfesten. Da han
kom Inn I «Havly», smbalen, hvor vi uu
og ventet. var det svært hyggelig 1 hilse pl
ham igjen. Folketrygden holdt han foredrag
om, og det var SVært viktig for oss alle 1 fl
vite om den. Ja, l vlrkellghetlln visste vlsl
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Møre og Romsdal Døveforening holdt lrs
møte I Fiskarheimen «Havly» lørdag 4.

februar kl. 17.30 med meget bra tilsilltnlng.
Formannen ønsket velkommen og ga ut
trykk for glede over bra frammøte. Han

refererte dagsorden. som var følgende:
1. Beretning. 2. Regnskaper, 3. Kaffepause.
4. Lovforslag. 5. Innkomne saker. 6. Valg
(ledet av valgkomiteen), 7 Eventuelt.

Av lrsberetningen gikk det fram at 1966
hadde vært et noks! bra lr for Møre og
Romsdal Døveforening. Etter at arbeidet
en tid hadde ligget noe tilbake. var det nl

kommet godt I gang igjen. Det var holdt de
ordinære styremøter. hvor det var behand
let u. 18 uker, og det var holdt 2 med
lemsmøter.

Etter at beretning og regnskap var oPP
lest og godkjent, gikk en over til kaffepause.
_ Vi ble enkelt serVert. med 2 rundstykker
og en kopp kaffe hver. foreningen spanderte.

Det var noen fl nye lovforslag og inn_
komne saker. En av sakene gjaldt forenings_

kontingenten. I forbindelse med feriehjem·

mel «Stein hammer» I Brusdal. ble det ved
tatt at prisen for opphold skal være som før.

Før valget ble Kjell Fiskerglrd og Tor·

bjørg Flskeglrd oppnevnt som valgkomitl!.
Styret for 1967 blir følgende:

Formann: Magne lid (gj.v.).
Nestformann og sekretær: lorents Ness.

Kasserer: Skjalg Iversen, og medarbeider:
Kjell Fiskergkd.

Styremedlemmer: Anton Hauge
og Einar Djupvik.

Varamenn: Inger-Anne Fylling og
Randi Leira.

Revisor: Ole Solsletten.
Referent til Tegn og Tale: lorents Ness.
Formann for arr. Døves Dag: Einar Djup-

vik. og medarbeider: Ole Solsletten.
Opplysningskomiteen: Anton Hauge,

Magne Lid og Einar Djupvik.
Representant til Døves Trykkeri: lorents

Ness.
Til styre for feriehjemmet «Steinhammer»

I Brusdal ble valgt: Hyttesjef Erling Fylling.
Varahyttesjef: Ole Solsletten. Kasserer Ole
Solsletten. Materialforvalter Erling Fylling.

Festkomite: Margit Strømsheim. Peder
Ulleng. Asbjørn Vestre. Torbjørg Larsen,
Skjalg Iversen og Tordis Vidda!.

Formannen takket de som nl gikk ut av
styret og komiteer ror Innsatsen. samtidig
som han ønsket de nyvalgte velkommen,
med hipet om at de m~tte gl aktivt Inn for
sine respektive tillitsverv. Interessen for
møtene synes fortsatt stor. s1l. disse bør vel
ogd l tiden som kommer innta en bred
plass i foreningens møteVirksomhet. Møtet
ble hevet kl. 22.15.

lo-Nen.
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f.a venstre: fru Elia Nilsen, O/av fel/esdo/, (ru Aslaug lorentzen. (ormonn jlllilis Lorenuen.
pastar Adalf Wet/esen, (ru Eng/und ag hennes monn, damprasten.

60 års jubileum i Tromsø

Tolk.kurs i Bergen

Kurset var meget interessant og lærerikt
- og stemningen. ja stemningen var sl god
at det var underholdning av beste sort!
Kurselevene vil gjerne fortsette, og det er
besluttet 1 holde en del sammenkomster for
tolkene utover vlren. hvortil vil bli Innbudt
representanter for legestanden, politiet,
trygdekassen m.v.. slik at tolkene skal bli

best mulig orientert om hvordan de skal
være til best hjelp I forskjellige s'tuasjoner.

Program for Bergen

1/3 on: Idrettsklubben har ekstraordinært
lirsmøte kl. 19.30 i foreningen.

2/3 to: Program ved Opplysningskomiteen.
Brannmester Leif Nyglird kuerer om
«Brannverfl)' og viser lysbilder.

5{3 s,,: Ungdomsklubben arrangerer skitur
til Voss, med Hans Erik Tofte som leder.

6{3 ma: Ungdomsklubben.
7/3 ti: Dameklubben har lirsmøte. Adgang

bare for medlemmer av Døves Dame
klubb.

8{3 on: Døveforeningen har styremøte kl.
19.30 pl kontoret. Beretning fra lrsmøtet.
Valg i styret.

9{3 to: Menlgheuaften I foreningen. Entre
kr. 2.50 for bevertning.

13f3 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.
18.00-20.00 pli kontoret. Ungdomsklub.
ben.

14f3 ti: Dameklubben.
1S/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 pli konto

ret.
16/3to; Program ved Opplysningskomiteen :

johan Moldekiev kuerer om Bergens his
torie. og demonstrerer «overhead-pro
jektor».

20/3 rna: Ungdomsklubben.
21/3 ti: Servering.

l pliskeuken er døvehytta pli Totland og
feriehjemmet pli Veland 5pne for besøk.

Foreningen er stengt tll og med tirsdag
28/3 (Vanførelaget).

Gudstjenester l pisken. se melding annet
sted I bladet fra døvepresten p5 Vestlandet.
3O{3 to: Doveforeningen har medlemsmøte.
1. og 2. april: Stevne pl Ungdomsheimen,

Kvamskogen.

menlikning: Vi er en liten del av de nord
lige fylke.s befolknil'lg, en liten levende gren
pi det store tre - om enn som de mer stille
i landet.

Det ble ogsli holdt ule av døveprest
Adolf Wetlesen, klokker Olav Føllesdal og
domprost Englund. l ulene ble det pekt pl
at det er av uhyre stor betydning for de
dove li fli et samlingssted. Det er uuikt til at

tomtespørsmllet blir løst I nærmeste fram.
tid, men planen kan ennl Ikke realiseres,
fordi kapiul mangler. De som vil hjelpe
foreningen til li reise en hytte, som skal
være et samlingssted for alle døve i de tre
nordligste fylker, kan henvende seg til fore
ningens formann, Julius Lorenuen, Karl
Hallsvei14, Tromsø.

Tromsø kristelige Døveforening feiret
søndag 8/1 sitt 60 lrs jubileum for forenin
gens stiftelse. Feiringen av lubileet ble inn.
ledet med gudujeneste I Tromsdalen kirke
ved presten for de døve; Nord-Norge, Adolf
Wetlesen.

Om ettermiddagen var de døve med hø
rende venner samlet til en festlig tilstelling
pli Nyløkken kafe. Under middagen ble det
holdt tale av formannen, Julius Lorentten.
som pli forhlnd hadde ønsket velkommen.
Han ga en klar og godt gjennomtenkt fram
stilling av foreningens virke gjennom 60 lir,
0i pekte særlig pli den store betydning sam
menkomsten(! har for deve mennesker, som
ofte ellers lever en ensom og isolert til
værelse. Han avsluttet med li bruke en sam-

Bergen Døveforening gjennomførte I fjor
høst et perfeksjoneringskurs for foreni ngens
tolker og mest lovende tolk·asplranter. Av
de ca. 20 personer som ble Innbudt. var det
13 som deltok og gjennomgikk hele_kurset.
Samtlige ml betegnes som habile tolker i
foreningens arbeid, og i tillegg til disse har
en flere til disposisjon, men som var for
hindret lli delu I kurset. Foreningen er aluli
meget heldig stilt med hensyn tll tolker, og
har omtrent 20 personer li velge mellom.

Tolk-kurset var aluli for viderekomne
hørende. Formlilet var 1 finne fram til den
beste teknikk. finpusse tegnsprlket. øve seg

I «oversetting». samarbeid med foredrags·
holdere, utveksling av erfaringer - og ikke
minst skulle tolkene fli vite de døves ønsker.
Kurset hadde forbundssekretær Albert
Breiteig som leder, og ellers deltok døve
som kontrollører. nemlig Sverre BlørI', Nils
Glerstad. Guttorm Karlsen, Annlaug Kop
pen, Liv Ohna, Th. Sander og Erna Sorhelm.
Tolkene var: Albert Breiteig, Klara Daniel
sen, Mary Fristad, Toralf Eng. Margot Ham

·mer, Ragnvald Hammer, Borgny Johannes
sen. johan Moldekiev. Vigdis Nesse, Britt
Olsen. Konrad Rendedal, Alfrida Valland og
Arnold Valland.

Påskeopphold
HALLO DØVEt

Pbkeopphold kan fb pl Døves feriehjem
I Gjærdal pr. Drammen.

Fint skiføre - hygge og moro.
DI! som ønsker opphold kan melde seg til

Ragnar Fauske, V5rvelen 24. Drammen, se
nest 14 daller for piske.

Hjertelig: velkommen!
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Gausdal Ysteri
SEC ALSTAD BRU

Produksjon av Gudbn.ndsdalsO$t

Volkswagen
Østbye-Pedersen Auto A.s

SKIEN
Teldan 20092

JfNS LANGf LYCHf

Kirke&t. 15, 5. "'tJ:.

OS LO

Kjemikalier 0l råstoffer

NORDLANDSBANKfN

BODØ

fredrikstad og Omegns Bank AfS

FREDRIKSTAD

Langseth Industri A.s
PO$udrase: SKI
Telefon 862140

FlqI. Vimpler ett. _ Tebtittrykkeri

S 11.1 P8KK.rEDIS"O"
.~ ....-..~..._.---

TRONDHEIM

Tel"'Zf.ldr.: «Shlpplngtund»
Sntltnlb. 29692 - Telex 5036

DØRER - VINDUER og

KJØKKENINNREDNINGER

fJfRDINGSTAD TRfVARffABRIKK

HOKKSUND - Telefon 1747

Til byggverk som skal stl gjennom tidene
brukes

Boliden impregnert trelast
r..

Messel Dampsag & Høvleri
Rise st. - Tlf. 38265 - ARENDAL

Eier: RYeene - Smith" Thommuen AfS



Fo,bundssek,etæ, IJbert Ø,eite;f innleder om lern$P"~/t.eu mrs1e,ie,. (folD cMo'rernmsen».)

55 hørende anmeldt til tegnspråk.kurs
i Bergen

Tefnsprikkurset for nybeCynnere ble
aVertert I midten av februar mined. of en
planleulnlskomltlf, ble oppnevnt. bestiende
av Albert BreitelI. Th. Sander Ol ,dzrerne»
Mary Frisud/Helfe KjøUeberl' Alfrida
Valland/Olaf Olsen Ol Ralnvald Hammer/
Eilif Ohna.. Ved fristens utløp hadde det
meldt seg 24 deltakere. men si strømmet
etteranmeldelsene Inn. si ullet kom opp I
mere enn 50 personer. blant dine 3 fra
Døveskolen, 2 fra Barnehagen for Hørsel
svekkete. 2 'ra Bergen Hørselsinstitutt, en
del I familie med døve, en del arbeidskame·
rater av døve. men ogsi «fremmede».
Delukelsen mi betraktes som over for.
ventninl Ioc!. da kurset ble annønsert bare
med en eneste annonse.

Kurset begynte med et fellesmøte pl
Døveskolen 28. februar. Formannen i Ber
gen Døveforening ønsket velkommen Ol
uttrykte sin Ilede over at det var slo mange
som hadde vist interesse (or i Izre seg den
nodvendlce teknikk for i komme pi «tale
fot» med de døve og sterkt tunghørte. Han
var overbevist om at deltakerne ville fl det
hYUelig som elever og i samvzret med hver
andre, for det nr en felles Interl!$Se som
hadde rert deltakerne sammen. en positiv
interesse. «Nir dere har meldt dere til
dette kurset. ur Jeg det som et beviS pi
at dere er soslall bevisne mennesker. SOm
ensker i hjelpe medmennesker som er van·
skelig stilt I nmfunnet. - Alui er dere fode
mennesker. Jeg tror dette kurset vil gi bra.
og dere vII sikkert fi mye glede av det dere
lzrer.» n han. og han overlot sl ordet tll

forbundssekretzr Albert Breiteil. som ori·
enterte om hvordan kurset var tenkt Ijen
nomført. med oppdelinr; i 3 Irupper over
13 kurskvelder. Ol deretter holdt han et
spirituell kiHrl om le,nspriket Ol dets
«mynerier•. Kueriet ble tydelilvis pihøn:
med den største Interesse. Formilel var
rerst Ol fremst 111 kurset en «fIylnr; surt••
si elevene skuUe bli best muli, forberedt
for de likk Ilal'll med selve «il'll'llzril'lr;en».
Til slutt gikk Breiteig si glel'll'lom første
lekse. etter at kurshefter var blitt utdelt.
spesielt utarbeidet for dette kurset. Og
slu.1 vi dømme euer denne ipl'llnlen av
kunet, mi det bli svzrt vellykl. Deltakerne
virket lzrevilllle.

Pressen nr ol,i representert ved ip"
nln,en. Det skal bli spennende i f.l,e med
l kurset utover viren, til det avsluttes 20.
junI.

Program for Østfold

SI3 lØ, ludstJeneste l SarPSborl kirke (Bon
nevie-Svendsen). etterpi hyuemøte med
kirkekaffe pi St. Olav hotell.

9/' sø,medlemsmøte pi FJellstus(feriehJems
saker).

14IS sø, busstur (Ikke aVljort enni hvor
turen skal li).

1'/6 sø. medlemsmøte pi Fjellstua.
24f61ø, miduommerfest pi Fjellstua.
6/8 sø, medlemsmote pi Fjellstua.

Vof9 so, Døves Dal pi Moss (sted kunnlJøres
sel'lere).

"110 lo, Høstfest pi Larkollel'l (klokkeslett
kunl'lgløres senere).

12/1' SOll. Arsmøte I Sarpsborg (sted kunl'l
IJøres senere).

Slyret (o,beholder seg reU ril (o,ond,;nr i pro
,rammet.

IIVIM ER fIVL\t ?
'. VIHII/A.M.

.~~
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Drammens.foreningens årsmøte
Forhandlinger om fast møtelokale

Ra,nor WolI.

20. november ble lrsmete holdt i Dram.
men ol Omegns Deveforenlnl. underledelsl!
&Of Rq;nar WoU. ni stecle var landdorbun

dets represenunt. Thor Gisholt, Ol fore

ninlens nye statsautoriserte revisor, Arvid

Andersen. " medlemmer VIr møtt fram.
Formann Ra,naf WoU i""ledet mctt!t

med noen minneord om fru Aslaul Fauske.
som nr a"litt ved døden siden siste irs
møte. Ett minutts stillhet fulgtt.

Etter It dagsorden '''lr gOdkJent. ble
Ragnar WoU Ol Knut Smedsglird vaiet som
henholds ...is diril,mt Ol referent_

Av beretningen Cikk det fnm lt virksom
heten hadde vært god. Det Vlt holdt 10
nyre· og 3 medlemsmøter Ol behiJldlet 80
uker. VI hadde sdtt for landsmøtet l Dram·
men. som ble aofvIklet pl en utmerket mitt.

0c pl landsmøteu alt1luttinlslest ble finn
Johansen tildelt landdorbundeu heden
medalje I gull for sir-rllg stor inl'luts for

Døvesaken l Norle. Hal'l arbeider fremdeles
$Om formarll'l I lal'lddOf'bul'ldeu filmutV;alg
Ol er kuserer l Samarbeidsneml'lda for yr
kesvallhemmete l Drammel'l. Rolf Hll'lsel'l

ble vallt Inn I forbul'ldntyret Ol var leder
pi Ul'lldomslelren pi Gvarv I Telemark I
$Ommer. Pi doveforel'llnlenS moter om sen·

dalene pi Melkebaren har ti\slutl'llngen Vir-rt

meget lod. Vi har han 7 foredragskvelftr
umt endel filmkvelder. Ungdomsklubben,
som har htt møter hver ol'lsd~, har Olsi
hatt lod tilsluttini. Unldomsklubben har

delun pi Unle Døvt:$ Kulturdll med fn.m
visil'll IV et par skeujer. Pi feriehjemmet
har vi hitt vellykket 2S irs fest, Idet ferie·
hjemmet ble Innviet 3. august 1941, Til
stede var bl. a. form;u'lnen l landsforbul'ldet.

Eilif Ohna, putor C. Bonnevie-Svendsen og
Thor Gisholt, Der ble Finn Johansen Ol

Gunnar Jacobsen utnevnt til æresmedlem.
mer for dyktil og trol:ut arbeid for dove·
foreninlen i Drammen Ol omeln. Pi ferie
hjemmet har szrlil unle dove vzn flinke
til dUlnadnrbeld. Ogsi jentene var med pi
i male. De reiste til feriehjemmet om kvel.
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dene midt l ukene, og det hendte at de reiste
tilbake fra feriehjemmet kl. 12 om kvelden.

Hele 2. etuJe I hovedbYlninlen ble opp
puuet, Ol det ble Jalt vinyl lulvbeleu pi
stuelulvet. Beretninlen ble lodkjent.

ReInskapet ble godkjent etter en del
bemerkninger, som dog ikke ble lodtatt.

bortsett fn. en 10m lialdt et ull som var
lell-fort I beretnlnlen. men riktil oppfort
l regnskapsbøkene.

Tilinmøtet kom det Inn 7 Ionlai. Ralnar
WoU foreslo at det opprettes hagekomlt~.

$Om til avwtlnl for hyne:siefen skal u seg
av halearbeidet pi feriehjemmet ener plan

fra overlærer Elsie Serdal fn. Statens Gart·
nerskole pi Jensvoll, som vil stille sel som
konsulent. Vedtatt. Leif Emilsens forsl~ om
opplysnlnlskomite ble vedun. Styret fOf'e

slo at feriefondeu komlt~ skal opplost:$.
Vedtatt. feriehjemmets nyre skal overta
denl'le komiteens arbeid ni. Et forslal om at
det kjapes en filmopptaker, ble vedutt
uu.att til senere. Kjell DanIelsen fOf'eslo
kjop av ny filmframviser, fordi den vi har er

lammeldalS Ol tunivint. Vedutt. Et for·
slag gikk ut pi at en lutt og en pike sam·
men skal være ordensmenn hver hell' slik
at alle flir være med I jobben $Om sjef pi
feriehjemmet. Ved norre arrangement skal
de forsterkes med en ovenjef.8elrunnelsen
var at Ingen vil være hytteJIjef mer. En fant
at unken var lod. I den forbindelse nevnte
Ragnar WoU It hyttesjeren vel har den
vente jobb I doveforenlnlen. Ener en del

diskusjon ble forslalet trukket tilbake. og
vi fortsetter med den niværende ordnll'lg.
Et forslalfn. Kari Sand om endringer l med·

lemskontlnlenten, ble vedtatt.

Vallene ga follende resulut:

rorellillfu1yrel: Formann Ralnar WolI.
Nestformann Rolf Hansen. Kuserer Karl
Kjeldsen. Sekretær Knut Smedslird. Styre.
medlem Leif Emilsen. Van.menn: Inler Pet

tersen Ol JOf'unn Johnsen.
Feriehjemmel: Valfkomit"n fant ingen

som vllle pin Iieg vervet som hyttesjef og

kjøkkensjef. Saken utsettes til et medlems·

møte.
Fest.l:omid: Formann Kjell Danielsen.

Bergljot Johansen, Jorunn Johnsen, Bodil

Holm og Magne Gausud.
Fi/mlwmile: Formann Kjell Danielsen.

Allan Kjeldsen Ol Malne Gaustad.
Huskomite: FOf'mann Gunnar Jacobsen.

Rolf Hansen Ol Finn Johansen.
Revisor: Arvid Andersen. Ol bl1agsrevl10r

Finn Johansen
V/llfkømit~: Form:o.nn Svend M"ller. Gun_

nar Jacobsen Ol Karl Sand.
Under posten «Eventuelt» droftet en

det foreltiende landslotterI. Det ble opp-

lelt en line over seilerne Of antall lodd.
beker $OISt l rOf'rige land-slotter!'

Formann l huskomlt"n, Gunnar Jacob
sen, la en redeel.relse om lokalet pi
«Emmaus», som vi kan fl. En avnemmlne

fa det resultat It 36 ville ha lokale I «Em
mlUS», mens ti var Imot.

TIl slutt takket formann R~narWoU alle,

og sædil Karl Sand Ol JOf'unn Johnsen, som
ni gir ut som helholdsvis styremedlem og

kjøkkensjef.
Årsmotet ble deretter hevet.

'of,

!Jlåhen
Over de h.ile Ilder likk mine skiJpor.

DoS (UIeIe dae·
Sol elitrel j livlfihetell.
Harde sta i det kalde lyset
b/en~de heydedrae.

Ned (r/l de skinnende, dede vidder

lr.IIrn jee en kvtld.
Pirret mel lIedaver (rosnt elvt/!.
Anarjakk sm" uel kJ,'ir kveldsol
blant Isbld fjell.

SkieIle suste sin san, mill skaren

enda en fanf.
I f'l'eu (rastr,k; i middagnalen.
i nordlyul:.imrel. j mdntkulden 

~ somme sone.

Det hvite edel. det slrenfe lyJtt

lon,s hlmlens rand. -
Dø brustt (ram (ro den bleke sneell
en fled sam dannt, en bld, bld (IInke

av dpent vannl

Eli tdk I isen, el SIIS sam nynnet

lIrlI vdr af Ill'.
Del (/lsset rtri4t over sleill dtr ute.

Smd beleer slenete sillkyss mal breddell,

hvit, kald Of stiv.

A. liv som vdkner, .l vanll sam lever.

her skal skje mer:
Her seiler svanene ned~ rdken.
Irer Idr ell elvebell ul(or stryket
i sommervzrl

Men n6e1 selv. uten /Ille l.rter.
er nok, er nok:

Der bldner, I'ilrer Of ler Of skjelver.
Ens erel hjerle fdr app som rdktn

I AnarJakk.

Nordahl Grieg.

..

,



lig skulle de har startet i klasse C,
noe de ikke var oppmerksom på.
Tidene ble: Reidar Brenden ca. 1
time og 11 min. Kjell Nysted ca. 1
time og 19 min. og Ole J. Sigvartsen
ea. 1 time og 23 min .

•

SKOLEIDRETTEN

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Karl Gunnar Bjørnsen, Havreveien Sl, Br)'n, Oslo 6.

Sportsred.

tid til å komme med sitt syn på
skoleidretten.

15. januar: Etter to uker var
noen døve igjen i ilden, denne gang
i Kjelsåsrennet, arrangert av Kjelsås
skiklubb. De skulle startet kl. 10 om
morgenen, men dessverre måtte de
vente helt til kl. Yt2 før de kunne
legge i vei, dette på grunn av mis
forståelser, noe man håper blir unn
gått for framtiden. Løypa var meget
krevende, og ikke egnet som lang
rennsløype, og det kalde været gjorde
også sitt. Løypa var på 15 km, og
resultatene ble:
Finn Gjøen, kl. D . ea. 1 t., 21 min.
R. Brenden, kl. C . ca. 1 t., 22 min.
Kjell Nysted. kl. C ca. 1 1., 24 min.
B. Myrvold, kl. C ca. 1 t., 34 min.
O. J. Sigvartsen, kl. C. ca. 1 1., 38 m.

Rolf Smenes, som startet i 10 km
junior, fikk tiden 58 min.

•

Abonner på

TEGN og TALE

29. januar. - Kretsmesterskap i
15 km langrenn på Holmenkollen,
arrangører Oslo Skikrets og Fotball
klubben Lyn. Det snødde og blåste
kraftig den dagen, men noen av våre
døve skiløpere trosset vreret og stilte
opp. I juniorklassen ble Rolf Smenes
sistemann på tiden 1.12.06. Av senio
rene, kl. C, fikk gutta disse tider:

Reidar Brenden 58.03
Kjell Nysted. . . . . . 1.00.30
O. J. Sigvartsen 1.07.23

Også her savner vi plasseringene
blant de hørende.

•

Tore.

Her savner sportsredaktøren gut
tenes plasseringer blant de horende,
om noen kjente skiløpere var med
osv. Det ville vært hyggelig om reie·
rentene nevnte litt om dette.

FILM
DANS

SKYTING

UNDERHOLDNING
DANS MUSIKK
PILKAST

Døves Sportsklubbs
fest

avhotde$ lørdag 11. mars kl. 19.00 i

døveforening$lokalet. Sven Brun$gt.
7.0$10.

Kaffe, $mørbrød. kaker. øl, mineral.
vann m.m. fis kjøpt.
Entre kr. 4.- Alle velkommen

o S LO

H'ndballkamp
i Nordnrand$hallen lørdag 11. mar$
kl. 15.00

Trening$kamp for utuknlng tit

Europamener$kapet for døve.
8YGDEGUTTEN-OSlO-OØVE
(hørende lag)

Hlndballgruppen

SKISPORT

1. januar ble det arrangert 15 km
langrenn på Solhøgda, med Bærum
Skiklubb som arrangør. Været var
litt surt og det snødde litt, men
løypa og føret var bra. 3 døve {ra
Oslo Døves Sportsklubb stilte opp i
klasse B. De havnet langt nede på
listen, ikke rart, kanskje, det var jo
nyttårsaften kvelden før, så -. Egent-

Ja, skoleidretten, hvordan går det
med den? Det er lite å hente fra
denne sektor. Kanskje skoleidretts
utvalget har hatt det for travelt med
andre gjøremål? Det skulle være in
teressant å få utvalgets uttalelse om
dette, hvordan samarbeidet er med
døveskolene. Møter utvalgets med
lemmer den rette imøtekommenhet
fra skolenes ledelse? Ja, en liten dis·
kusjon i bladet ville ikke vært av
veien. De fleste skolene våre skulle
ha finfin anledning til litt konkur
ranser i vinter- og sommeridrett.
Hvorfor ikke litt konkurranse sko
lene imellom, f. eks. i innendørsgre
ner? Dette kunne vært en oppgave
for utvalgets medlemmer i samarbeid
med deres klubb, der hvor det er
døveskole og døvelag. Det er jo fra
skolene idrettsforbWldet får sin re
kruttering, og skikkelig instruksjon
og trening, samt litt konkurranse,
ville gitt godt grunnlag for eventuelle
større oppgaver. Og det gir sunn av
veksling fra skolearbeidet, dette med
idrett. Og det gjør også litt at voksne
døve idrettsfolk kommer innom sko
len og hjelper til med eventueHe ar
rangementer.

Ja, jeg skulle ha lyst til å høre
styrernes mening om dette, og jeg
sender utfordring til min tidligere
skolestyrer ved Alm skole, J. Sæbø,
nå styrer ved Skådalen off. skole.
Han husker sikkert de arrangemen
ter vi hadde på Alm, spesielt da på
ski, så som slalåm, utfor og hopp.
Og når jeg tenker på Alm skole, så
har jo Alm skole egen idrettsbane.
hvordan går det med den, blir den
brukt? I min tid på Alm ble den
meget flittig brukt, og jeg håper
interessen hos de nye elevene er like
dan.

Ja, jeg håper nå på skoleidretts
utvalgets uttalelse, og innlegg fra
andre, og at styrer Sæbø kan gi seg
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HANDBALL

29. januar var det håndballkamp
mellom Døves Sportsklubb og Lom
medalen, og Lommedalen fikk re
vansje for sin siste kamp mot Oslo
Døve, som den gang vant 21-9.
Denne gang gikk det dårlig med
Oslo-Døve, som tapte 22---17, så det
var bare å bite i det sure eplet.

Tore.

Fredag 10. februar var håndball
laget i ilden igjen, denne gang mot
serielederen Kvikk, og som forrige
gang tapte Oslo-Døve med 17-9,
omgangsresultatet var 9-5. At vi
tapte så mye, skyldtes nok at vår
keeper var ute av form og spilte langt
under pari. Ellers spilte gutta stort
sett bra, men krutt i hånden manglet
tydelig blant skytterne våre.

SKØYTESPORT

Ja, dette er ikke noe referat om
hørende skøyteløpere, men om døve
som har fått skøyter på beina og har
stilt opp i stevner, og her får redak·
tøren skyte inn at han hadde tenkt
å skrive litt om dette. Skøyteløp er
jo en av de største vintergrener som
interesserer, og det ville vært moro
om våre unge døve prøvde seg på
dette. Det kunne kanskje dukke opp
et eller annet lovende emne, så det
er hyggelig at Oslo nå prøver seg.

2. februar deltok Gunder Søvik for
Spigerverket i bedriftsskøytestevne
på Jordal arrangert av (jernbanen».
På 500 m løp han pA 55.2 og 1000 m
på 1.58.0, og det var hans første løp
på flere år.

9. februar deltok Søvik igjen og
denne gang på Frogner. arrangert av
NEBB, og litt sen start ga ham tiden
55.6, men på 1000 m fikk han for
bedret tiden sin tit 1.56.6.

Også Tore Christiansen har del·
tatt i skøyteløp, og sist tirsdag prøv·
de han seg på 500 ID og 1500 m ved
OSK's klubbløp på Frogner og opp
nådde tidene 50.8 og 2.46.9, hans
første løp denne sesong, og han var
nokså ustø under løpet.

Oslo Døves Sportsklubb skal ar
rangere DM i lengde og høyde uten
tilløp, innendørs, på Fagerborg skole
9. mars kl. 18.00 og klubbmesterskap
(og treningsstevne) en uke før, 2.
mars, på samme sted og til samme
tid.
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DRAMMEN

Bjarne Gunnerud har under et
treningsstevne arrangert av Hellas
21. desember, hoppet 1.57 i høyde
ult., og 3.09 i lengde ult. Han måtte
bryte av hoppingen i høyde, da han
skulle begynne håndballtrening, men
resultatene viser at Bjarne er på rett
veg. Disse resultater kan ikke brukes
i fri-idrettsserien, da rapport til red.
var uteglemt.

Tore.

BERGEN

Aksla IL arrangerte seriestevne i
hopp uten tilløp 18. januar i Ale·
sund. Kjell Fiskergård og Olav
Olsen stilte opp i begge øvelser.

Kjell Fiskergård hoppet 2.79 i
lengde, Kjell Olsen 2.75, de hadde
hoppet henholdsvis 2.89 og 2.87 før
jul. De hadde visstma.ssegodjulemat
i magen fremdeles. Kjell Fiskergård
klarte fint 1.43 i høyde u/t., og det
gir 517 poeng, mot tidligere 1.40,
480 poeng.

•

NorrønaIGular arrangerte torsdag
26. januar om kvelden nasjonalt
stevne i sprang uten tilløp. og det ble

ORGAN FOR
NORSKE DOVES LANDSFORBUND

R~dokfmo:

Thorbjørn Sander
Manla"erk Ill, UergflD

}?ornlnilt{JsllJnr OD UcspediBjlJn:
Mol1endals..n. 17. Bcrg<:n

POlItgIronr. 13691

Abonll~"'~111:
Bladet utkommer med 21 numro l Aret,
08" ahOIlUemenullrl9Cn Ilr:
I N"orgo .•••••.......... kr. 15.- ur. Ar
I utlandet kr. 17.- pr. Ar
Betaling fOl'8kuddJIvill dlrekl.e tU bladl!tll
adrcæe, eUer til ncdenståendo kommIllJo'
nmrer:
O!llo: Ola.. Vik.

Dronning Alltrldøgt. 3.
DCrg1)Il: Marta SYlflulllhelt,

l,øl>ertrllYeien 5.
Trondheim: Halvor G""ftegreU.

Lado AU(\ tOt.
l':ta.van.rcr: Aud Bergfl, Vikeclalllgt-. 1.
Drammen: }'lnD JohalUCD,

Kuboorvlt.h"lfcn 6a.
Hamar: nenrlk lIalUCn.

Mortenldllfl1.. 2~.
l..>rvlk: Alf Melgaard, N"anøet/l't.24

oppnådd bra resultater av tre unge
skolegutter (junior). - Resultater:

2. Torstein Bernås 2.71,420 p.
3. Ed. Larsen 2.69, 403 p.
4. Pål Kjellid 2.68,402 p.

Kjell Fiskergård, h. ult
1.43, 517 p.

I alt 1.742 p.
Tilsammen gir resultatene 3.080 p.

•

DM i innendørs skal vi avvikle i
Bergen 14. mars på Fridalen skole.

N. Bju'fO.

FRA ET STYKKE AV HANS
STEENSNÆS i DEN NORSKE
SJØMANNSMISJONS d3UD OG
HILSEN»

Mens jeg ventet på taxien, hadde
jegen interessant samtale med politi
offiseren, som forresten var en trive
lig katolikk.

- Nixon skal komme til byen i
morgen, kjenner d'u. ham? spør min
"",n.

- Ikke annerledes enn at jeg har
hørt ham som presidentkandidat tale
under valgkampen.

- Nei, nei, du er langt borte. Jeg
mener Nixon fra Bergen. - Følger
du ikke med i fotball?

I takkskyldighet til politimannen
fant jeg å måtte agere fotballentu
siast:

- Naturligvis, Kniksen, han er jo
rene Pele fra Santos. Jeg har fones·
ten vært sjømannsprest i santos,
som om Pele hadde levet og virket
den gang ...

Jeg scoret mange points, og vi var
blitt svært gode busser, da taxien
kom for å ta meg med til klosteret.
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Gunnar Strand & Co.
PAPIR EN GROS

Hulevollen3-0SLO 5

I PAPIRETS T.,JENESTE

KONVOlUTTFA8RlKK
POSEFABRIKK
GRAFISK INDUSTRI
BOK-, OFFSET- De
ANIlINTRYKKERI
BOKBINDERI De
LINJERAVDELING

HARALD LYCHE & Co.
Eubl. OSLO-KONTOR DRAMMEN
1851 tlf. 413464 tlf. 537970

o. Mustad & Søn

Bokreditt A.s
Avbet:alloc,r.nansierioc

KRISTIANSAND

G. Larsens Pipefabrlk A..
Etablert 1844

LILLEHAMMER

Kv.rnø Skomagasin A..
TRONDHEIM

AfS KVÆRNER BRUG
Kvzrnerveien 10

o 5 LO

Telefon 676970

FAVANG YSTERI
FAVANG

Blomsterhallen
TØNSBERG

Telefon 12229

Fredrikstad Monterings Co.
& Mctalst0peri A.s

Teleron 11 27'

FREDRIKSTAD

Forrelnincen med det ,ode ulvol,

GULLSMED

Georg Øiesvo/d
BODØ

A,s Ingeniør Gran
Postboks f

DRAMMEN



Figgjo Fajanse A.s
FIGGJO

Hauglum & Sønn
flSKEEKSPOR røRE R

Telefon 2504
ÅLESUND

Andelssalteriet AlL
Disponent John Runshaug

landets" (.nte spakliforrelllinf I wleet norsk flesk

BERGEN

REIME &CO.
T.H.OBRESTAD
REDSKAPSFABRIKK
NÆRBO - Tl!lEfON .88141

A.s Hydraulik Brattvaag
HYDRAULISKE
DEKKSMA5Kl N ER

BRATTVAG

Meltendall't'ele:n 19 • BERGEN

Tlf, 92607 - 91608 _ 93852

TRANSPORT - SPEDISJON
FORTOLLING _ LAGRING

Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61 060

Mollor innskudd - Snilrer Idn

O. K. Elektriske
AUT. INSTAllATØR I
STAVANGER or HETl.J.ND

HILLEVAG
STAVANGER- Telefon nOM

Brødr. Søyland AlS
BRY N E

Bargund Sparebank
ALESUND

eaen formue 1/11967 kr. 3.160.000.
forvalenlnlsbplul kr. 120.000.000.-

Sov behagelig pd

Madrassen
fRA

AlS INDUSTRI, VEGSUND
Teleron 9S4S - Bol(, 93

i
l

l

O.va Trykkeri A.s. Bellen

-


