


BOLSØNfS VfRFT

MOLDE - NORWAY

Central Gjestgiveri & Kafe

GODT SPISESTED

De ledende bedrifter l restaurant· og
conditoribransjen i Haugesund:

Telefoner 21115 - 21141 - 24105

fOR BIlLETTER DVERALT
Birger Pedersen BI S.,n1ll Reisebyrå

OG FOR GODS OVER HElE VERDEN
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Lars M. Bjørnsen A.s
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artikler - Kosmetikk - Leketey - En gros,
ell detalj

Skagen 6 - Tlf. sentralbord 21 507
STAVANGER

Hattemagasinet
A. M. Amdol

Haralds gue 109
Telefon 25383

HAUGESUND

Afs Mørebil

ØRSTA

K. Heienberg
KL/SJEANSTAl T

BERGEN

HOTfL JARL

voss
Rlme/ig - Komfortabelt

P. ERIKSEN Als
MATERIALER. VERKTØY. REKVISITA fOR
SKIPS_, MOTOR_ OG ANNEN MEK. INDUSTRI
TEL. '1100· TELGI!.. FAGMANN. TELEX 1090 FAGMANN BR.

BERGEN

Nærbø Trelastfarretning A.s
DØRER _ VINDUER - TYPEHUS

BE OM
TILBUD!

ALT l BØKER

TIDSSKRIFTER
KARTER
PAPIR

Telefon 85131
NÆRBØ

77mm.~BOW'~ANOEL '/~Teleron:::n...,li
Vi, 1 ~;. Ho,~l Nor,o - Ber,on

L. Hviding
UKKISTEFA8RIKK
Telefon 28 772 - 36 479
8EGRAVELSES8YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

BJOTVf/TS HOTfLL
ULVIK i Hardanger

Telefon 50



Norske Døves
landsforbund

SAMMENSLUTNING AV
DE DØVES FORENINGER

KOll/or:
)Jolle,"1nls.-clen 17, B~en

Telefon 0109t>

Formann:
Elll1 Ohno, Erleveien 421\.. llcrgen

Ne8l!ormaNn:
John Vigrestad, LlIIcbcrg,'e!clI 32,

OslO 6

Sckrr1<rr .'
Albert llrcitelll', "lo>llcudnlsvelcll 17.

HClKtCn

LfI"dsslvremcd/cmmcr:
Thor OLaholt, Skien

Onl\'or GreflClP'Cfl, 'rrondIH)\rn
Tormod HOlleld, St.:....nnger

RoU BallSCl!, l)ramlllcn

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DØVES LANDSFORBUND

OSTFOI.D, O'Uo/d Dv>:Qorcn;'I', For
mmm: J,:rllnll: PHterl!C1l. ·Solglott.,
Eske'-ikon, Idd, linlden.

HAMAR: llamar og Omr(fn Dor-f/orcnin!}.
Forma"n: S,'en Torgersen. Kloa·
stuen, HJlIg SL

OSLO, 08/0 lJ.rcNrrlt/"rJ. Sr<!n Bru>t8·
Ul'/l. :, 08/0 1. Fortuann: S"crrc
Lilldq"I~I, Wllld~nlor ThranCIllrL I~.

0~10 l.
DRAMMEN, IJtammen 00 Om'"l1»S Dø",,·

/ore"in,. "'OrullUill : RlIll'tInr \Voll,
nAgensIad, Soll",rgch·n.

VESTFOLD, V8ll1/olll /)Qu/orwiltfj. l'-or
nlonn: llcleno Larsen, ,,\kcr I{llrd,
Som.

TELEMARK, Sk;c~Tdcmark Dørf/ore
"'nu. fJob 181, Skicl!. Formann:
Olav llaug, Skogmo 9, SkIen.

AUST·AGDER, A1Jf1I·Aar(cr kr. DlJre
forcninp. Formnnn: AmI (ln1t·LO,·I~,

Vippa, Arendal
KRISTIANSAND: KriBllu ...'ltmtis J~.

/orm/na. FOrtmmn: WUl)' Korl<,-Ist.
Sv&rttjonllvclon 8, KrlJ!tian5llIld S.

STAVANGER, SlulYI"II"r kr. Dørc1orc
,,;na, Saadu(I/, /1, Slomll(/C" For'
nUl.nn: Tormod 1l0pc.1<1, Jonas Dnllill
plass 2, Stl\.\-anger.

HAUGESUND, l1a"gel',md Og O"'CU"
Døl·f/oren;na. fonnalln: .lobu EIl"U
Knula<!n, Snudagt.. 211b, Dallgcaund,

BERGEN/HORDA .....ND/SOGN OG
FJORDANE: /Jerven Ikn.'e/ofC:"in(f. !'88lr/!.

'1'0",/11. !!Oo, /Jcr(Jcn. )o'Ortnllnn: Thor·
bjuru !;allucr, ),lnnnBycrl< 61, UCrgOD.
T"lefon!lO 1~1.

MORE OG ROMSDAL, More 00 Roms·
da/ J)orQor... in/l. ~'onnnnn: Zllllgnc
Lid, Boka 72, Jkornnee pr. .J.lcaund.

TRONDHEIM' I.It no~8 Foren;ng.
Elrlk.lurlwl, 2, Tro"dllcim. Formann:
lInl\"{\r Gl'Cltcgreft, Lndo ....IM ,Of,
Trondheim,

INNHERRE.D, {'lIl1lcnvda J)(Irr/on"ftlg.
j,'ormrmn: Jor'lIf llJulst&,t, Stjørdal.

HE.LGE"AND, Ifeloda'ld kr. Dol:C/orc
Ill"!!. Fonnnnn: Kurollno &lI'CD!lCIl.
J,'ng;:,rtun, lJllttlJolidal.

SALTEN, Saltell kr. J)m.,./onlting. )o'or·
mann: J,u<I\"lk :-iltsell, Otto S"crd'
rllPll"cl l, BOdø.

NARVIK, NarvlkOg OmrU" Dlnt/<Jrfmin{l.
j,'OrffilOlm: Karl LwuJq\"lal, [lago'
bllk.kcn 4 b. Narvik,

HARSTAD: lIar<lad kr. fJore/OfC:nill(J,
j,'ormann: Lelf llcnrlkBen. BoQJlft,
81, IInl"Stnd.

TI~OMSO: 7'rom.... I.:r. Dørcf{)TC"f,,~ .
•·ormann: JuUus r,orenhcn, ROJ·tun.
Karl lla.UJlYcl U, 'rl'<)llU!II,

Utgiver: Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen.

Redaktør: Thorbjørn Sander, Mannsverk 61, Bergen,

Nr. & '9&7 - 48. årgang

SABBATH-STILHED
Av Andreas Munch

(1811 - 1884)

Sabbarhsrilhed!
Kunde jeg din rene, klare
Himmelsmildhed
Klin bevare,
Naar den falder sødt og sagte
Paa mit plagte,
Arme Hjerte,
Lig en Sommerregn, der drysser
Paa den tørre Jord og kysser
Bort den lange Hedes Smerte!

Sabbathsrilhed!
Din er ikke Dvalens døde
Tunge Stilhed! -
Ei den øde
Tomhed paa forladte Steder 
Nei, du glæder
Mig med Livet,
Ved din Aande Sjælen bæver
Som et Foraarsblad, og hæver
Sig til Hum, som Alt har giver.

Sabbarhstilhed!
Har du ret opfyldt mit Hjerte
Med din Mildhed
Kan ei Smerte,
Kan ei Verdens Larm og Vildhed
Mere rage
Mig tilbage,
Meer forstyrre Himmelfreden
Aldrig meer, [hi Evigheden
Er dit Udspring, Sabbathstilhed!
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Arbeidsutvalgsmøte 11. februar 1967

Møtet ble holdt i Stavanger. og tilstede
var Eilif Ohn1l. John Vigrestad og Albert
Sreiteig.

Motet behandlet bl. a. disse sakene:

Regnskap for Tegn og Tale 1966.
Det forell foreløpig urevldert regnskap

for Tegn og Tale for 1966. Det viser et drIfts_
underskudd pi kr. 7.519,05, som er dekket
ved tilskudd fra Norske Doves Landsfor.
bunds driftsregnskap for 1966. Underskud
det skyldes i vesentlig grad forholdet med
trykkil\g av NDl's lrbok.

Vedtak: Godkjennes og gir til revisjon.

Regnskap for X. Nordiske Døvekon
gren "65.

Forel! regnskap for kongressen. Det viser
et overskudd pi kr. 388.86 etter at tilskott
er mottatt med kr. 25.000.- fra Sosialde

partementet og kr. 7.500._ fra Hordaland

fylke l 1965. Utgifter til trykking av kon·
gressberetningen er da ikke Utt med.

VWlak; Kr. 388,88 fores over i ny regning

p~ egen konto i forbundets regnskap. 11967
vil utgifter til trykking av kongressberet
ningen p~lape. En arbeider med i fl SUts

tilskott til trykkingen i 1967.

Legatregnskaper.

Regnskapene for Ramms og Angell-Pe
tersens legater for dave ble referert. Lega
tene har pr. 1/1 1967 en kaplul h.h.v. kr.

42.379.- og kr. 13.437.98. ledige legatmidler
utgjør pr. 1/1 1967 tI.tI.v. kr. 1.155,24 og
kr. 592,07,

Legatstipend.
Forell saknader fra: Asle Karlsen. Bergen

(optikerlære), Toraif Ringsø og Torfinn
Trondsen (avsluttet typogranære), Bjørn
Bensvik. Arendal, (avsluttet brevkurs). Odd.

Inge Sctlrøder, Oslo (filosofi prøven). Anne

Elinor Olsen, Molde. (kurs p~ Døves Vel).
Vedtok; Disse stipend utdeles:

Fra Ramms legat:
Asle Karlsen kr. 400.-

Odd-Inge Sctlrøder » 200.-
Fn. Angell-Petersens legat:

Bjørn Bensvik kr. 200.-
Anne E. Olsen }) 200.-
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For Bensviks vedkommende utbeules

stipendiet etter gjennomgitt kurs. - Rlngso
og Trondsen I~r ikke stipend, da deres lære
tid lorlengst er slutt og de tjener normal
svennelønn.

Protokoll fra landsmøtet 1966.
Ref. skriv Ira medlemmene i protokoll

komiteen lar landsmøtet 1966, Kristian

Sørensen, Toralf Ringse og Arne Birkenes,
om at de godkjenner den foreliggende pro
tokoll fra landsmøtet.

Tilskott til tegnspråk-håndbok.
Ref. skriv av 16/12 1966 fra Kirke· og

undervisningsdepartementet om at lor_

bundet fra statsbudsjettet lar 1966 er Inn·
vllget «et engangstilskott kr. 25.000.- til

utgivelse av Norsk Tegnsprikhindbok som
et tiltak innenlar studiearbeid for dove.»
Forbundet har mOttatt beløpet i 1966 og

har takket for tilskottet.

Tegnspråk_komiteen.

Vedtok; Eilif Ohna oppnevnes som ny for·
mann I tegnspr~k-komiteen etter avdøde
Nils Gjerstad.

Komiteen anmodes om i lorsere arbeidet
med manuskriptet til hind boken og selv
ordne med den nødvendige, klOnete sekre

tærhjelp.

Tegnspråk I undervisningen for døve og
tunghorte.

Ref. skriv fra Kirke- og undervisnings·
departementet av 16/1 1967 der det med
deles som svar pi lorbundets tidligere Ilen·

vendeise at den nedsatte læreplankomiu! for
døve- og tunghortundervisningen under om
talen av døveundervisningensspesielle meto

dikk vil gi konkrete anvisninger nir det
gjelder bruk av tegn i undervisningen. Dette

kan gjøres pi grunn av utulelsen I mil.

settingskapitlet i læreplanen.

Søknad om statsstøtte i 1968.
Ref. at den søknad som ble vedutt i lands_

styremøtet 4/12 1966 er omredigert noe,

bl. a. lordi punktet om yrkesopplæring er
tatt ut. Årsaken er at Døves Trykkeri AlS
sender egen søknad til Kommunal- og ar-

beidsdepartementet. Som lølge av dette er
søknaden redusert Ira kr. 1.561.000.- til

kr. 1.454.000.-. Søknaden ble sendt 10/1
1967 og er stilet til de kongelige departe·
menter. SærskUte brever sendt til Kirke_

og underVisningsdepartementet og Sosial
departementet - som begge har fått flere
eksemplarer av søknaden med bilag.

Årsrapport fra kontaktmannen i opp
lysningsarbeidet.
Ref. rapport fra Thor Gisholt for arbeidet i

1966. Kopi er sendt landsstyrets medlem
mer tidligere.

VedtGk; Rapporten tas med Ilorbundets

irsberetning.

Døves Jul's regnskap.

Ref. regnskapet for Daves Jul 1966. Det
viser at det er solgt 14.708 helter og delt
ut gratis 42 lIc1ter, mens 236 hefter kom;

retur like før eller etter jul.
Bruttoinntekt er kr. 35.106,50 og ut

gifter er kr. 22.184,40, slik at overskuddet

er kr. 12.922,10. Henv laller 1/3 på fore
ningene med kr. 4.307,36, mens kr. 8.614,74
inntekufares Ilos lorbundet pr. 31/12 1966.

Henvendelse fra Døves Trykkeri Afs til

Staten.
Ref. skriv Ira trykkeriet til Kommunal- og

arbeidsdepartementet. dat. 15/12 1966, der
bedrilten soker om Iln eller tilskott pi
kr. 200.000.-. Som grunn er bl. a. anrort at

bedriften ni er nødt til i innløse en gjeld
til Norske Døves Landsforbund, idet for_

bundet gjennom de siste 6 ir lIar ytet mid
lertidige lin til utvidelse og modernisering
av maskinpark, utstyr og lokaler. Saken er

I øyeblikket under bellandling.

Innsamlingsaksjon fra Blårussen j Oslo.
Ref. at Vlgresud under et Intervju med

en Oslo-journalist i Januar var blitt gjort
oppmerksom pi at NOL kanskje burde soke
Blirussen i Oslo om i komme j betraktning

ved dens innsamlingsaksjon 1966. Etter en
del orientering fra Vigresud sendte for

bundskontoret 2. februar 1967 søknad om
i komme i betraktning ved utdeling av
midler fra innsamlingen med det lormål i

innrede og utstyre foredragssal og gruppe
arbeidsrom pi Narvebriten for anslagsvis
kr. 70.000.-. Etter ønske fra Blkuuen sen

der lorbundet en representant (Tresseit)
12. februar til et mate 1105 Blirussen.

Landsmøtet i Trondheim 1968.
Forelå melding fra De Doves Forening.

Trondheim, om at en allerede har reservert

en del Ilotellsenger til landsmøtet. En vil
gjerne vite om lorbundet onsker lorhand
IIngene lagt til Sentrum Hotell.

Vwtok: A.U. ser gjerne at forhandlings
møtene og ipningsmøtet legges til Sentrum
Hotell eller Folkets Hus. Avsluttingsfesten

bør kanskje holdes i Handelsstanden. lands-



Det er Finland denne gang . ••

foreløpig ved 2 ukentlige nyhetssendinger

Tegnspråk på TV-skjermen

styreu medlemmer ol de øvrige represen.
unter pll.$seres pl Sentrum 0& Bristol ho
teller. Det. bor bestilles i alt 200-2SO Ijeste
senler.

TeIn 0B Tale til døveskolene.
Ref. at bladet nl sendes I 2 enemplarer

Iratls til hver av døveskolene. slik at ett
eksemplar legges Ut tillesln, blant elevene.

Haystads Minnefond.
Vedtak: Reidun Veddeng og døvelærer

Magne Sundsbø, beUe Trondheim, anmodes
om l u pl seg arbeidet som er forbundet
med fOf'beredelsene til lrlll utdelln, blant
elevene ved døveskolene, i samsvar med
fondeu sutuner. De tO framleuer hvert
lr før piske overfor landsstyret sin Inn_
stimnIom stipendieutdelinl.

Reisevirksomheten januar/februar
1961.

Ref. at forbundsformannen har deltatt I
20-1rsfest ; Haugesund Døveforening 21.
januar, mens forbundssekretæren har vært
pl reise slik: Suvanger kr. Døveforening:
Julefest 7. jan. Kristiansands Døveforening:
Julefest 8. januar. Konferanse med arkitekt
Tallaksen i Kristiansand 8. og 9. januar om
tegning for Narvebrlten. Konferanse l
Klrke- og undervisnlnlsdepanementet sam·
men med arkitekt Tallaksen om Narvebrl
ten 25. og 26. januar Ol besok pi Skldalen
doveskole 25. januar. Foredrag: i More o.

Romsdal Doveforeninl om folketrygden 28.
Januar i Alesund. Opphold I Trondheim
29_-31. januar med foredrq: i doveforenin
gen om fOf'bundsvirksomheten, 2 samuler
med lærerpersonalet ~ doveskolen om
folkehoyskolen i Gol, avsluulngsfest for
teankurs og mote med døveforeningens
styre. Foredrag I Haugesund Døveforening
om sutens utbYIlIngsplaner for dove_ og
tungItortskoiene 9. februar. Formann, neu
formann og sekretær deltok 10. februar pl
kontaktmote I StavanIer, arrangert av dove·
foreningen der.

Unldomsleir 1961.
Forell forsl"l til prOiram for leiren, ut

arbeidet av Toralf Rinpø, forbundets kon.
taktmann for un,domsarbeldet.

Vedtak: A.U. anbefaler programforslaget.
Rolf Hansen oppnevnes som Il!irl!l\S sjef og
Toralf Rlngso som programleder. Under
forbundssekretærens besok pl Gol I nær
framtid bør det ogd ordnes med pensjonat·
forholdene på leiren og muligheter for
dugnadsvirksomhet ogsll ukene for leiren.

Na.rvebriten.
En drøftet telninler som samme dal

var kommet fra :arkitekt TaUmen.
Vedtok: Te.nin.ene kopieres og sendes

styrets medlemmer til snarlig uttalelse. - Sl
snan rikalkyle foreliaer sendes søknad
om tilskudd til bYlgearbeidet til Hjelpe
stikker.

TY·prosrammene.
En droftet den uttalelse statsråd Bondevik

var kommet med i Stortingets spørretime
onsdag 8/2 1967, der han bl. a. uttalte at

han Ikke hadde noen trO pl at det kunne

TV-skjermen er nå for tiden det
finske folkets kjæledegge. Også for
de døve. Men mange av program
mene ligger utenfor vår rekkevidde
på grunn av vAr manglende hørsel,
og dette bidrar til a understreke vår
invaliditet. Dette problemet kan
ikke avhjelpes hverken hos oss eller
hos andre. Det er umulig å få tekst
til alle programmer - dette uttales
av televisjons-selskaper verden over.
Men spesialprogram for døve og om
døve kan en iblant få. se, spesielt da
religiøse programmer.

En tid fikk vi nyhetene på tegn
språk i Tesvisio, men Tesvisio·sel
skapet ble nedlagt, og dermed for
svant denne servicen for døye. Saken
er imidlertid ikke blitt begravd med
det. Nå og da har vårt forbund gjort
televisjonsledelsen vår oppvartning.
Ns ser det ut til at et av våre ønske
mal skal ga i oppfyllelse. 30. januar
skal nyhetene tolkes pa døyespråket
i program 2. Deretter fortsetter disse
nyhelsglimt hver mandag og fredag
inntil videre.

Vi hilser med stor tilfredshet denne
giv fra televisjonen. Samfunnet er
blitt oppmerksom på de ofte bort·

bil særlig meget mere teksting av prolram
mene i TV til fordel for dove Ol tunghørte,
men at det til hesten sannsYnll.... ls ville bli
sendt munnavleslnvkuner til hjelp for
nevnte btegorl av setre.

Vedtok: En anmoder TV_utvalget om hur·
tilst mulig l. uttale seC overfor forbunds_
formannen om denne saken.

Neste landsstyremøte,
Vedtak: Neste styremøte legges til Ber.

lu1.iuni 1967, muligens I forbindelse med
generalforsamllnl l Doves Trykkeri A/log
'rdest i Bergen Døyeforening.

glemte døve, Samtidig får den store
allmennhet anledning W å se de fine
skiftninger i tegnspråket. Det er
meningen ved utsendingene å an
vende både tale og tegnspråk.

Det er kJa.rt at ikke alle døve i
vårt land er tilfreds. 2·programmet
kan bare ses i en del av landet vårt.
Vi flu' bare opplyst at dette program
met ikke kan sendes på l-program
mets kanal, men at televisjonen har
planlagt etter hvert å utvide nettet
på 2-programmets kanal. Vi håper
at skuUelsen ikke blir for stor.

Hovedinnholdet av nyhetene kom
mer til å bestå av alminnelige hen
delser. men de døves egne nyheter
vil også bli talt med for så vidt de
kan tenkes å interessere en større
seerskare. Dette kan også noteres
som en stor nyhet.

Vårt forbund foreslo at nyhets
leserne skulle velges blant døve med
tydelig tale. Men foreløpig går ikke
televisjonen med på det. Det er de
få hørende tegnspråk-kyndige som i
begynnelsen vil bli benyttet.

Vårt forbund ønsker å bære fram
sin hjertelige takk til Finlands Tele
vision for at en har avs tt program
tid til oss.

Støtt Døvesaken! BYGGEARTIKLER OG JERN
CASPAR STORMSVEI 12 - OSLO 6

Telefon 670790
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ILDFAST STEIN

BORGESTAD FABRIKKER A.S

BORGESTAD p.l.

Aktiese/skabet Borgestad

BorleStad p.l.

4 TANDBERGS ~
I PATENTKONTOR ilI Karl JONU'ISgI. 13. Ollo. TK. JJ 6170 .,

, PATEHTER • VAREMERKER· MØNSTER

G. Larsens Pipefabrik A.s
Etablert 1644

LILLEHAMMER

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalst0peri A.s

Telefon 11274

FREDRIKSTAD

NORDLANDSBANKEN

BODØ

J. PETLITZ BOKTRYKKERI

(Rolf Rannem)

Akersgc. 7 _OSLO

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTlLAS)ON

C>._. 1""" LcbuLuF't <>"0..0

IolUNKEOAMSVN. 5e_ TLF." a Z2 _ QSU)I

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt I KJØTT - FLESK - PØLSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Ramberg & Sønner A.s
Nærinpmiddelfabrikk

Telefon 225S1- SKIEN

Kvzrnø Skomagas;n A.s
TRONDHEIM



3.årsplan for utforsking av tegnspråket

Italia, et av Europas fattigste land,
ligger også godt foran Norge

For 7 måneder siden begynte en
ved Gallaudet College en 3·årsplan
for uUorsking av tegnspråket. Dette
prosjektet har tilskudd f.ra staten.
Forkingsleder er dr. Harry Bom
stein,direktor ved collegets forskings
avdeling. I planen inngår: 1) Å lage
500 til ] 000 nye tegn. 2) A fastslå
hvor godt disse tegn forstås, læres
og beholdes. 3) Å utvikle forbcdrete
tegnmetoder til å undervise med.

Gallaudet-lærerne benytter sam
tidig med talen en kombinasjon av
tegn og fingeralfabet. Dette er den

En fransk døv, herr Duponl, fore
tok i fjor en reise tilltalia og har for
talt interessante ting om de døveJ
utdannelse i dette landet, som hører
til de fattigste land i Europa.

Yrkesskolen for døve ligger nesten
25 km utenfor Romas sentrum. Til
skolen hører et landområde av stør
relse 12 hektar, men bare l hektar
av dette er oppdyrket. Skolen har
220 elever i alder fra 16 til 22 år.
De døve blir utdannet som fotogra
fer, elektrikere, boktrykkere osv.
11 døve og 30 hørende lærere er an
satt ved skolen.

Det italienske døveforbunds hus er
et helt helt moderne høybygg i 7
etasjer, hvor forbundets sekretariat
opptar de 5 etasjer. Av de 50 som
arbeider der er 7 døve, men de hø
rende medarbeidere har for en stor
del døve foreldre. Derfor har så.
mange av disse ansatte så fremra
gende mimJkk og en utmerket tale
måte.

metode som i størst grad er i bruk
blant Amerikas døve.

En har nå ca. 2.000 til 3.000 tegn
registrert. Dr. Eornstein venter al
undervisningen og den alminnelige
forståelse kan lettes når tegnspråket
blir utvidet og de nye tegn benyttet
avsimultanmetode-utoverne. Lærer
kollegiet og studenter i de øverste
klasser hjelper til med denne plan.
De nye tegnene skal innlæres ved
colleget, vises i fjernsynet og utgis
som bok i distribusjon over hele
landet.

l Padua besøkte herr Dupont den
høyere skole for døve. Den har 150
døve elever i 18-20 års alderen.
Skolen har en egen avdeling for ut
dannelse av tannteknikere, og de 40
elevene som tar sin eksamen her, er
meget etterspurt. De blir undervist
av 2 døve og 1 horende faglærer.

I Milano besøkte herr Dupont
skolen for døve analfabeter. Elevene
kommer fra alle kanter av landet til
denne skole, især fra landets sørlige
områder. og er i alderen fra 18 til 22
år. 25 av elevene kan bo på skolen,
som har støtte av den italienske stat.
«Jeg kan bekrefte at størsteparten
av disse ungdommer allerede etter
første skoleår kunne lese og skrive
bemerkelsesverdig godt.» Av yrker
som disse elevene kan velge, er det
ennå bare skredderi, snekkeri og
skomakeri, men en arbeider med å
skaffe utdannelse for andre yrker i
framtiden.

Tegne -konkurransen

Kåre Høgsve
vant klart

Konkurransen om å tegne forsiden
til Tegn og Tale's påskenummer ble
vunnet av Kire Høgsve, Leksvik pr.
Trondheim, og han vant klart. Det
er fin vårstemning (påskestem
ning) over hans enkle tegning, som
vi har på forsiden i dette nummeret.

De andre deltakerne er også flinke
tegnere, men vi vil anbefale at de
tenker mere over motivet. Isbjørner
ute i den frie natur blant høye gran
trær, passer ikke. Det finnes ikke is
bjørner der hvor det vokser gran
skog. En annen av deltakerne er kari
katur-tegner, men vi synes ikke at
de merkelige menneskene han tegner
passer på forsiden av Tegn og Tale.

Bedre lykke neste gang!
Kr. 25.- cr sendt Kåre Høgsve i

posten. Vi håper at flere vil gjøre
sitt beste for å slå ham neste gang.

Red.

MENNESKEHANDEL

For en tid siden ble en 39-årig
amerikanerinne, Mary Elizabeth
Booth fra Orlando i Florida, ankla·
get og dømt for menneskehandel.
Hun hadde solgt sin 14-årige døve
datter til den 39-årige Joseph Tyn
del - [or en vaskemaskin og en bil.
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rede 2. semester i sving, og da med
kurser for begynnere, og to grader
av viderekomne, alle 2 ganger ukent
lig. Det er Rex Lowman, en døv
lærer ved Gallaudet College, som
holder disse kursene i en av skole
bygningene. Regjeringens rehabili
teringsfond har fra september 1966
til mai 1967 bevilget 5.300 dollars
til gjennomføring av kursene i tegn
språk.

Hundrevis av hørende voksne del
tar for tiden i de døves gratis-kurs i
tegnspråk. Regjeringen i USA har
ytt store tilskudd, etter anbefaling
av ledelsen for yrkes-rehabiliteringen,
for at alle som har med døve å gjøre;
geistlige, leger, sosialarbeidere osv.,
lettere skal kunne forstå og omgås
de døve.

Særlig ivrig er døveforbundet i
distriktet Washington. Der er alle-
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Mere teksting av TY.-progran1n1er?
eller skal vi bli avspist med et munnavlesings-kurs?

Statsråd Bondevik svarer på kritikken

«Hvem er de sakkyndige?»
spør Norske Døves Landsforbund
i brev til statsråden

Vårt Land har i eit oppsett onsdag
22. februar d. å. teke inn eit utdrag
av ein leiar·artikkel i Norske Døves
Landsforbunds organ, Tegn og Tale,
med kritikk av det eg sa i Stortinget
8. februar som svar på eit spørsmål
frå representanten J. Gilleberg.
Spørsmålet gjaldt teksting av fjern
synsprogram av omsyn til døve og
tunghoyrte.

Bergen, 7. mars 1967

Statsråd Kjell Bondevik,
I<irke- og undervisningsdeparte
mentet,
Oslo - Dep.

Vedr.: Teksting av /jcMlsynsprogram.
mer fillijelp/or døue oy tunghorte.

Vi viser til herr statsrådens svar
i Stortingets spørretime 8. februar
d.a. på spørsmål fra representanten
Johs. Gilleberg om mere teksting av
fjernsynsprogrammene til hjelp for
døve og tunghørte. Vi kjenner til sa·
ken bare fra det som foreligger av
referat i dagspressen og forstår det

6

Eg har aldri trudd eller meint at
eiJl gjennom kurs i munnavlesing
kan leysa dei problema duve har når
det gjeld fjernsynsprogram. Det kan
ikkje eingong teksting gjera, av di
det i alle fall berre kan vera tale om
å ta med eit utdrag av det som vert
sagt.

Eg hadde likevel vona at kurs i
munnavlesing over fjernsynsskjer
men kunne verta ei hjelp. Det same
meinar dei sakkunnige som NRK
har hatt kontakt med i denne saka.
Her kjem nemleg det inn at det er
tale om eit kurs som skal gå direkte
gjennom det medium somopplæringa
tek sikte på. Eg går ut frå at NRK
i alle høve vil arbeida vidare med å
få dette kurset i stand, og at det i
den samanhengen vert teke kontakt
med dei interesserte organisasjonane.

Til slutt nemner eg at Danmarks
Radio no gjer forsøk med opplæring
over fjernsyn i munnllvlesing for
døve og tunghoyrte.

Kjell Bondellik.
Vdrt Land, 28/2 1967.

bl.a. slik at De skal ha avvist tanken
om mere teksting som ikke aktuell,
og at De samtidig skal ha opplyst
at Fjernsynet til høsten har planer
om et munnavlesingskurs til hjelp
for døve og tunghørte. De skal vi·
dere ha sagt at «et slikt munnavle
singskurs er den løsning vi må satse
på>.

Norske Døves Landsforbunds tids
skrift «Tegn og Tale» har i sitt nr. 4J
1967 en lederartikkel om denne sa·
ken, og til Deres fulle orientering har
vi i dag sendt et eksemplar av bladet
til Deres kontor. Dagsavisen «Vårt
Land» har den 22. februar referert
en del av nevnte lederartikkel, og

den 23. februar har De et tilsvar i
samme avis. l dette nevner De bl.a.:
«Eg hadde likevel vona at kurs i
munnaviesing over fjernsynsskjer
men kunne verta ei hjelp. Det same
meiner dei sakkunige som NRK har
hatt kontakt med i denne saka».

Yi vil gjerne stille dette konkrete
spørsmål: Hvem er de sakkyndige
som NRK har hatt kontakt med i
delme saken? - Yi vil gjerne De skal
være orientert om at vårt forbund i
flere ar har hatt et eget TV-u.tvalg.
Dette utvalget har ved ulike anled·
ninger samarbeidet med fjernsynet
om programmer som bl.a. tar sikte
på døve. Dette utvalget har likele·
des ved flere anledninger vendt seg
til NRK og fremmet de døves syns
punkter vedrørende flere problemer
i forbindelse med fjernsynet og de
døve seere. For en tid siden var re
presentanter fra vart TY·utvalg
sammen med representanter fra
Norges Hørselvern til konferanse
med kringkastingssjef Hans Jacob
Ustvedt angående de samme proble
mer. Behovet for mere teksting har
til stadighet vært påpekt. Det kan
etter vår mening ikke herske noen
tvil om at det fra de døves og tung
hørtes side overfor NRK utrettelig
har vært understreket at dersom
disse grupper av seere skal få ordent
lig utbytte av fjernsynsprogramme.
ne, må det mere teksting til.

Vi finner det meget beklagelig at
NRK opplyser herr statsråden om at
institusjonen har konferert med «dei
sakkunnige» når det faktiske forhold
er at NRK overhodet ikke har fore·
lagt spørsmålet for vart TY-utvalg.
Ville det ikke ha vært naturlig for
NRK å vende seg til dette utvalget
med spørsmål om hva det mente om
munnavlesingskurs som et hjelpe
middel i denne sammenhengen?

Norske Døves Landsforbund har i
et møte i forbundets arbeidsutvalg
behandlet herr statsrådens svar i
Stortinget. Etter drøftinger med for·
bundets TV-utvalg ønsker vi å ut
tale:

Et munnavlesingskurs slik det er
antydet av herr statsraden kan - der
som det legges fornuftig opp i sam-



Døve som «produkter»
og døvekonsulenten som «selger"

råd med personer som kjenner de
døves og de tunghørtes problemer 
få en viss betydning for de nevnte to
grupper, og da i særlig grad for de
tunghørte. Vi regner med at kurset
vil ha stor betydning [or foreldre
med døve småbarn. )Jår det gjelder
de helt døve og meget sterkt tung
hørte. har vi mindre tro på at et
munnavlesingskws vil hjelpe til økt
forståelse av fjernsynsprogrammenes
innhold. Derimot vil også denne
gruppen ha interesse av kurset fordi
det kan stimulere deres evne til å
forstå andre mennesker i den daglige
omgang. - Særlig viktig må det være
11. understreke betydningen av at de
som til daglig opptrer i fjernsynets
programmer, selv legger an på tyde
lige munnbevegelser.

Vi går ut fra som en selvfølge at
NRK ved planleggingen av det på
tenkte munnavlesingskurs radforer
seg med vårt TV-utvalg.

Vi vil gjeme i dette brevet si oss
glade for at herr statsraden i sitt
svar til cVårt Land. bl.a. sier: cEg
har aldri trudd eller meint at ein
gjennom kws i munnavles.ing kan
løysa dei problem døve bar når det
gjeld fjernsynsprogram.. Men hva
sa? - Burde ikke en slik erkjennelse,
herr statsråd. fa Dem til med stor
kraft å gå inn for a undersøke hva
som kan gjores for å åpne fjernsyns
programmene meget mere for den
nevnte gruppen av funksjonshem
mete? Eller mener De at De vil slå
Dem til ro med at de døve og sterkt
tunghørte dessverre i det vesentlige
m falle utenfor den vanlige seer
krets? Akter De å forsvare at k
kunnige- som ikke har kontakt med
voksne døve og deres organisasjon,
av NRK skal nyttes som rådgivere i
spørsmål som vedrører de døve seere
og deres muligheter for å forstå
fjernsynsprogrammene?

Vi regner med at De - etter il ha
lest ovenstående - forstår at Norske
Doves Landsforbund synes at Deres
svar i Stortingets spørretime var
meget lite uttømmende. Vi vil opp
fordre Dem til pa ny il vurdere
spørsnuUet om økt teksting av fjern
synsprogrammene. Ville det ikke
være en tanke om De nå innkalte
representanter fra NRK og Norske
Døves Landsforbund for a bli nøye
orientert om de problemer som [ore
ligger - før De gjør Dem opp en
endelig mening om tekstspørsmålet ?

Denne henvendelse kommer fordi
vi mener De har krav på å være fullt
orientert om det syn som landets
voksne doves egen organisasjon har

Den finske døvekonsulent Eeva
Liisa Viitasaari [orteller om et kurs
for konsulenter, som hun har del
tatt i:

l cHelsingin Sanornat» sto en an
nonse om konsulentdagene. Pro
grammet virket interessant, bl. a.
foredrag om o:Mermesket i fmmtidens
arbeidsliVll - cOm økonomisk fost
ring» - ..Konsulenten som represen
terende person,. - ..Konsulentens yr
kessykdommen - m.m.

Da jeg meldte meg på, trodde
jeg at det eneste jeg hadde felles med
forretningsverdenens konsulenter
var benevnelsen konsulent. Men et·
tersom dagene forløp, ble jeg stadig
mere overrasket. Jeg konstaterte at
jeg hadde vært i akkurat samme situ
asjoner som de andre konsulentene.

Økonomen Toivo Torma gikk i sitt
foredrag dypt inn i emnet: Hva er en
konsulent? Han pekte pa at konsu
lenten er en produJd~k8pcrt - han
må vite mere enn andre om det fag
han representerer. Bare da kan han
greie radgiingen, som er en vesentlig
del av konsulentbegrepet.

De døve driver en del forretnings
virksomhet, og i framføringen av de
produkter de selger, er jeg å betrakte
omtrent som en konsulentlærling.
Men det arbeidet er bare en brøkdel
av hele mitt arbeid. Den største del
av arbeidet bestAr i å tolke for de
enkelte døve i ulike situasjoner. Men
ikke alltid er det bare tolking; den
døve diskuterer sine problemer og
vil ofte høre konsulentens syn pa
saken.

Konsulentene i et forretnings
foretakende er en del av selve for
retningslivets organisasjon. Om ar
beidet består i A være ekspert i å gi

pA de sporsmål som er berort her,
og vi haper å høre fra Dem med svar
på de spørsmål som er stillet Dem i
henvendelsen.

Med vennlig hilsen,
NORSKE DØVES
LANDSFORBUND

Eilif01zna,
rormann ---------

Albert Breiteig

Kopi til kringkastillgssjrf Hans Jacoo
Ustvedt, Oslo.

råd, er bakgrunnen alltid den at
salget må økes. Konsulenten forteller
kjøperen om sin vare og gjør den
på denne måten kjent og ettertrak
telsesverdig. - Det moret meg da
jeg forsto at jeg også selger dove
forbundets cprodukten. Jeg mener
ikke akkurat juleheftet, ordboken
eller kalenderen. Jeg er dårlig når
det gjelder A selge disse saker, men
jeg q;;elger:t døve. I denne sammen
heng står ordet selge for alt konsu
lentarbeid. Kanskje burde en i denne
sammenheng si at jeg byr fram døve.

Når vi f. eks. søker en arbeidsplass
for de døve, m jeg vite hva døvhet
betyr pA de forskjellige arbeidsfelt.
Jeg må ha klart for meg om den
døve som jeg tilbyr arbeidsgiveren
er dov eller døvblitt, kvikk eller ro
lig, intelligent eller det motsatte.
kraftig bygd eller spinkel, frisk eller
sykelig. Arbeidsgiveren regner med
at jeg kjenner mitt materiale, og
dersom jeg har tatt feil, vil han ha
vanskelig for A tro meg en annen
gang. Men det er ikke nok at jeg
kjenner min cvare. - jeg må også
kjenne min dmndCll og hans behov.
Jeg må ha mest mulig kjennskap til
arbeidslivet. Det er f. eks. ikke klokt
å selge et lite husholdningsapparat
til en stor husholdning, eller å selge
et stort apparat til en liten familie,
hvor den kanskje behøves bare en
gang i uken (or å vispe Uøte. Selv
om en gjorde slik forretning en gang,
skapes det ikke nac grunnlag for
fortsatte forretninger. Kan en der
imot få kunden til å kjøpe det som
for ham er det retle, da kommer han
tilbake.

Pa samme måte er det ikke klokt
av meg å tilby en arbeidsgiver som
ønsker en hurtig og dyktig arbeids
taker - en døv som jeg vet er lang
som og kanskje litt doven. Det finnes
andre oppgaver som ikke fordrer
akkurat hurtighet, men heller på
litelighet og hvor den døve kan fylle
de forventninger som stilles til ham.
Hvis det lykkes meg å. plassere ham
p en slik plass, da er både arbeids·
giveren og den døve selv glad for at
konsulenten er der.

Konsulenten rnA også ha øyne og
ører åpne; bor forelegge viktige
iakttakelser fra arbeidsmarkedet for
sin oppdragsgiver, slik at de kan for-
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Hvem representerer sakkunnskapen i Kirke- og undervisningsdepartementet!

Departementet mener at ...bedre sin vare, dens utstyr m.m. ~

Jeg forsøker også å forbedre min
vare. Jeg besøker døveforeninger og
holder foredrag om hvorledes en bør
opptre og forholde seg på. arbeids
plassen. J eg irriterer meg meget over
unormale personer som flytter fra
arbeidsplass til arbeidsplass og sprer
dårlig reklame for de døve. Arbeids
giverne merker nok snart at det er
sikrest å bruke produkter hvor vare·
deklarasjonen følger med. Varedekla
rasjonen er et lite merke som minner
om et kompass, og som brukes i
forretningsverdenen for i korthet å
beskrive varens egenskaper.

Det beklagelige er at vi ute på
markedet ogsa har dårlig «vare». De
døve må holde et øye med hverandre
og holde god disiplin, så de ikke opp
fører seg dårlig, kommer for sent til
arbeidet, blir borte [ra arbeidet uten
grunn, drikker alkohol, kjekler med
arbeidsgiveren osv.

Angående varens emballasje, kan
jeg være stolt. De døve kler seg pent
og har god framtreden. Av noen unge
ønsker jeg at de kunne lette på bak
delen sin litt raskere. Det er ganske
flaut å gå med en døv til en ny ar
beidsplass og at arbeidsgiveren kom
mer inn uten at den døve reiser seg.
Og jeg for min del mener at alt er
tapt hvis den dove tenner en sigarett
uten å spørre om lov. Da har jeg
lyst til å synke i jorden. Heldigvis
er det sjelden det hender, i alminne
lighet cr det hyggelig å presentere
de døve for sjefen og se at han
tenker: Denne personen seg jo me
get hyggelig ut, og en skulle ikke
tro at det er en døv. Heller ikke på
kledningen gir noe mindreverdig
inntrykk. Dette morer oss, og vi und
rer oss over at det er slik. Det store
publikum har mange feilaktige opp·
fatningel' om de døve, eller de hal'
ingen forestillinger i det hele tatt.
Derfor er det behov for konsulenten,
som kan fortelle dem om de døve. 
Jeg holder foredrag for sykepleier
elever. i skoler, seminarer, for poli
tiet osv. Denne vinteren hal' jeg be
søkt alle folkeskolers femte klasse i
Helsingfors. Det finnes 60 folkeskoler
i Helsingfors, og jeg kan derfor ikke
besøke alle klassene. Allmennheten
lytter nok interessert. Ofte har de
ikke tenkt over hvordan det føles
å være født døv.

Den del av publikum som jeg
gjerne skulle møte, er dommerne.
Det hender av og til at døve ikke
har noen tolk når de står i retten.
Hvis den døve forstår finsk, er det
heller ikke så nødvendig. Men det
fiIUles hundrer og tusener a v døve

I en artikkel om forholdene i Kirke
og undervisningsdepartementet skri
ver lektor Magne Skrindo blant
annet:

Av de kontorer i departementet
som steller med utdanning, vitenskap
og kultur, blir bl. a. følgende ledet
av jurister: Kontoret for kulturvern,
lærerutdanning og folkehøgskoler,
husstell og husUid, folkeskolen, vi
tenskap, yrkesopplæring, bygg og
læremidler, spesialskoler, utredning
og planlegging.

Hvilken innsikt gir så juridisk

som ikke greier å forstå det vanske
lige finske språket. Utlendinger får
en tolk i retten ~ vi burde ikke gjøre
noe unntak for den døve. Han bør
også ha anledning til å framføre sin
sak på tegnspråk. Iblant må jeg her
- likesom andre kon~ulenter - tilby
mine tjenester.

Konsulentenes yrkessykdommer
var det foredrag som jeg ventet meg
mest av, ogjeg ble heller ikke skuffet,
til tross for at det ble sagt noe helt
annet enn jeg hadde ventet meg.
Jeg har ofte lange og trettende ar
beidsdager. Av og til synes alt å irri
tere meg. En blir såret av ingenting
og arbeidet lykkes ikke slik det skaL
Det er som om min personlighet
splittes opp, og jeg trenger stor kraft
for å kunne samle meg igjen. Jeg
trodde det skulle være hjelp å få for
dette. Magister Bjorklund talte me
get godt om hvordan jeg skulle få
orden på mitt arbeid og mitt liv,
men magisteren oppfordret også til 
helt på gymnastikkmaner - at en
burde bevege seg mer. Iallfall var
foredraget så overbevisende og inspi·
rerende at jeg innså at der lå den
store hemmeligheten. Da jeg kom
hjem. fant jeg fram fra loftet min
gamle hula-hula-ring og tok fatt på
å oppøve musklene mine. Jeg tror
også at foredraget ga ny næring til
min plan om 11. ta fatt på skisporten
igjen.

Vi avla også en del besøk i løpet
av disse dagene. Jeg deltok i en stu
dievandring omkring i Stockmanns
varehus. Der traU jeg 2 døve, som
glade og fornoyde arbeidet på sy
stuen. Jeg merket meg at det var
andre oppgaver som en døv kunne
greie, men en bør kanskje ikke plas
sere mange døve hos samme arbeids
giver, men heller søke nye arbeids
plasser og yrker.

utdannelse? - Svar: Jurister har in·
gen særlige kvalifikasjoner på Under
visningsdepartementets sentrale ar
beidsområder. Dersom de gjør en
bra innsats, er det ikke på grunn av
sine faglige kvalifikasjoner. Regje.
ringen bar forlengst innrømmet dette
og opprettet hele 20 sakkyndige råd
under Undervisningsdepartementet.
Via disse rådene skal så sakkunnska
pen tilflyte de embetsmenn som har
det siste ordet.

Lektor Skrindo nevner bl. a. at
Spesialskolerådet er sammensatt av
4 spesialskolestyrere, 1 spesialskole
lærer, rektor ved Spesiallærerskolen
og 1 lege. Den sakkyndighet som er
særlig relevant - PSykologi og psy·
kiatri - er ikke representert. Med et
flertall av styrere, må en anta at
dette rådet foler et særlig ansvar for
det bestående. Kan en dessuten vente
fundamentale forandringer når dette
rådet er henvist til å fremme sine
saker overfor et departementskon
tor med en jurist som sjef?

Lærerutdanningsrådet har et se
kretariat, bestående av to jurister og
en realist. Rådet sorterer dessuten
under et kontor der det er en jurist
som byråsjef. - Fortsatt arbeider
lærerskolene med utgangspunkt i ut
redninger fra dette århundrets første
tiår og innen en organisatorisk-øko
nomisk ramme som ble fastlagt midt
under mellomkrigstidensøkonomiske
kriser.

Vi kan sid fast:
Sjefene innen Undervisningsde.

partementet har svært ofte ingen
kvalifisert sakkunnskap på de om·
råder der de avgjør saker.

De sakkyndige råd Departementet
innhenter, kanaliseres i stor utstrek
ning gjennom personer som har gjort
karriere i den administrative sektor
og således er særlig knyttet til og
ansvarlige for det bestående. Det er
lite som tyder på at Regjeringen ved
oppnevningen av rådene har lagt
vekt på å tilføre Departementet ny
vitenskapelig innsikt, nye eriarin·
ger, nye ideer og forslag til reformer
og framskritt, skriver lektor Skrindo.

Nål' vi hal' gjengitt ovenstående,
er det fordi detle kanskje gir en for·
klaring på litt av hvert. Det er jo
nokså mange som gjennom årene har
møtt en uforståelig holdning fra
Kirke- og undervisningsdeparte
mentets side. Det er svært langt mel-
lom lyspunktene. Red.
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Styrer BerthewJ8W og~ll00' (tV elevtIle hMU Big blaut /lye mobler. (l<'0l0 Adruaeovi8fll.)

ENDELIG

Trebenker og langbord skiftet lit
på døveskolen i Trondheim

Etter styrerskiftet. ved Trondheim
off. skole for døve i fjor, har jeg
lenge gått og tenkt på et intervju
med den nye styreren, Odd Falkener
Bertheussen, som jeg kjente fra før,
men jeg syntes at han burde få litt
tid til å komme 1iI ro først. Stikk
jeg ad omveier vite litt av hvert nytt
fra skolen, og en dag bestemte jeg
meg for å. omsette tanken i handling
og oppsøke mitt intervju-objekt.

Jeg skal ikke her komme med noen
nærmere presentasjon avstyrerBert~

heussen, da hans vita sto å lese i
Tegn og 'rale i fjor host i forbindelse
med styrerskiftet.

Etter avtale, ilUuant jeg meg på
hans kontor. Blid, jovial og humør
fylt. slik jeg husket ham fra for,
ønsket han meg velkommen og ba
meg ta plass. Etter at jeg hadde latt
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blikket mitt saumfare kontoret, spor
jeg ham om han trives i styrer-stolen.

- Jeg trives meget godt. svarer
Bertheussen - men, tilføyer han og
legger ansiktet i triste folder - er det
ikke rart. når en er ferdig her, blir
en hengt!

Jeg ser spørrende pA ham, men
så nikker han mot bildene som hen
ger på veggen, bilder av skolens sty
rere helt fra Andreas Møllers tid. 
Jo, her har jeg nok en riktig spøke
fugl foran megl

- Hvordan føles det å være tilbake
på gamle tomter, etter 11 Ar som
styrer ved øyer off. skole for døve?

- Da både min kone og jeg er født
og oppvokst her i Trondheim. er det
meget hyggelig for oss å være tilbake
her igjen. Men skolen er jo meget
gammel, sA det er mange ting å ta

fatt på. Jeg vil jo gjerne prøve A få
gjennomført noen forbedringer.

- Det er blitt meg fortalt, at da
elevene kom tilbake etter sommer
ferien, var de gamle og velkjente
trebenkene og langbordene i daglig
stuen blitt skiltet ut - de trebenkene
som nok de fleste av oss gamle elever
[remdeles kjenner tresmaken av.
Stemmer dette?

- Ja, det stemmer, svarer Bert
heussen, og nå blir han fyr og
flamme. Han vil la meg få syn for
sagn ved å vise meg rundt pA inter
natet.

Første mål er dagligstuen, som nå
virker svært fremmed på meg. Her
er pene småbord, belagt med res
patex-plater, gode stoler, og sofaer
langs veggene. ljuleferien, mens bar
na var hjemme, ble taket her belagt



med lyd-absorberende plater i et
fint mønster og vakker design. Den
søvndySSende belysningen er skiftet
ut med nye og flere lamper, så det nå
virker dobbelt så lyst som før. Dette
rommet hadde fra før et TV-apparat.

Ja, her er det blitt triveligere, kon
staterer jeg med glede. De store ele
vene bar også fått sin dagligstue ut
videt og oppusset. En del nye møb
ler og skrivebord er anskaffet, flott
lysekrone i taket, noen koselamper,
samt et nytt TV-apparat. Denne
dagligstuen kan n måle seg med en
storstue i et bra norsk hjem.

På gårdsplassen er det kommet
rutsjebane og sving-karusell.

Under vår rundgang i internatet
forteller Bertheussen at alle klasse
rommene etter hvert vil bli belagt
med nye plater, slik at akustikken
Oyd-forholdene) blir bedre.

- Har De flere planer på. reperto
aret?

- Jeg har søkt departementet om
en ekstra-bevilgning på kr. 60.000
til ombygging av elevenes toaletter,
samt installering av vaskeservanter
med varmt og kaldt vann på hvert
klasserom. (Jeg har senere fått opp
lyst at denne søknaden er blitt inn
vilget, og at arbeidet vil bli utført
til sommeren.)

- Jeg har også hørt at skolen har
fått nyordning med nattevakt.

- Ja, det er fra l. februar innført
en ordning med nattevakt, som går
en rundtur gjennom hele bygningen
hver time. Til denne ordningen be
nyttes kontroll-ur. Dette er forres
ten foreskrevet i lov om brannvern.

unAN AV

KONGRESSFILMEN

Foreningene har n5 anledning til 5

15ne filmen «TI dager nled Nordens

døve», som ble Utt opp Linder kong_

rcssen l Bergen sommeren 1965. Det

er en 16 mm film, med kjøretid 3

kvarter. En bor puse p5 1 ha nor

nok spole, siden flimen har slpus

lang varighet.

Foreninger som ønsker rumen

Lltlfont kan henvende segtllforbLlnds_

kontoret.

NORSKE DØvES

LANDSFORBUND

Møllendalsvelen 17

Bergen.

- Nå har jo De og hele lærerstaben
ved skolen deltatt i det tegnspråk
kurset som De Døves Forening nylig
har avsluttet. Er det så å forstå at
tegnspråket vil bli mere brukt i un·
dervisningen enn før?

- Kontakten med de døve er så
viktig at alle hjelpemidler må bli
tatt i bruk. - Men, tiUøyer styreren
- vi må ikke glemme hvor viktig
taleøvelsene og munnavlesingen er.
Tegnspråket skal være et supple
ment i undervisningen.

På øyer gjorde Bertheussen et
stort nybrottsarbeid for gjøre det
store hotellet (hvor skolen holder til)
om til en mer hensiktsmessig skole
og et trivelig hjem for de 42 elevene
der. Skolen i Trondheim har dobbelt
så stort elevtall, 82 elever, hvorav
10 bor hjemme i byen eller nærmeste
omegn. Det er en velkjent sak at det
ønskes flere skoler og mindre elevtall
ved hver skole, samt at de blir be·
liggende slik at elevene oftere kan få
reise hjem på besøk. Stortinget har
nå vedtatt stortingsmelding nr. 42,
og utbyggingen av døveskolene blir
da forhåpentlig intensivert.

Men en skulle vel vente at styrer
Bertheussen var gått trett av all om
legging og modemisering på øyer,
slik at han nå ville ønske å ta det
mere med ro. Slik virker det imid·
lertid slett ikke. En får et levende
inntrykk av at vi her har en mann
som går like ufortrødent los på nye
oppgaver, full av virkelyst. Det som
er utrettet i løpet av den korte tiden
siden Bertheussen kom til Trond
heim, avtvinger den største respekt.
Det er nærmest utrolig hva han har
maktet å få ut av et ellers trangt
budsjett. R. V.

Fra døvepresten
på Vestlandet

Gudstjenester og samvær i påsken
1967:

Lørdag 18. mars samvær i Aie
sund.

Søndag 19. lll3l'S 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. 19.30 gudstjeneste i Døvekirken
i Stavanger.

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

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

3.700
døve/sterkt tunghørte
i Norge?

Den kjente norske audiofysiker og
«Iyd-ekspew Gordon Flottorp har
beregnet at det i Norge i dag er
185.000 personer som ikke hører
normalt godt. 74.000 bruker høre
apparat, og 3.700 er sterkt tunghørte
eller døve.

Nedsettelse av hørsel er for de
flestes vedkommende en gradvis til·
takende skade, som sniker seg innpå.
Arbeidere i klinkeverksted og ved
særlig larmende fabrikkmaskiner er
særlig utsatt for hørse1skader. Tunge
kjøretøyer er også altfor larmende,
særlig under start og i motbakker.
Vi har fly, motorsykler (motocross),
kompressorer m. v.

Til beskyttelse av hørselen anbe
faler Flottorp å bruke glassdun i
ørene, ikke bomull. Glassdun redu
serer støyplagen med 25-30 decibel,
mens bomull bare reduserer støyen
med 5 decibel

Også DU
bør abonnere på

~Pø Zi%-
Bare kr. 15.- pr. dr.
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Det var med forventning Vivian og
jeg reiste til Tyskland. Vi reiste fra
Sandnes med nattoget 14. februar, og
kom til Oslo om morgenen den 15.
Båten skulle ikke gå før halv 2, og
da var det godt A ha en soster i
Oslo som vi kunne besøke.

Sa fulgte søsteren min og nevøen
min oss til kaien. der vi skulle treffe
andre døve. Det var så hyggelig få
treffe kjente igjen !ra skolen, og så
ukjente. Vi var 16 stykker, 9 aktive,
2 ledere, 1 langrenn·instruktør og
4 turister.

Båten gikk litt over 2. så var vi
på vei til Kiel. Ombord fikk vi gratis
middag av rederiet. Vi spiste mid·
dagen om kvelden, og etterat vi
hadde spist gikk vi ned i salongen
og ble bedre kjent med de andre.
Det var også dans, så de som hadde
lyst kunne danse. Så ble det færre
og færre på dansegulvet, og før vi
gikk og la oss gikk Evy. Vivian og
jeg først til en bar. for vi var så
tørste. Vi bestilte coca-cola, og da vi
hadde nytt det en stund kom det en
musikant bort til oss og spurte om
vi ville bli med bort på nattklubben
og fortsette dansen. Etter om og men
gikk vi med. Der danset vi. og det
ble vanskeligere og vanskeligere å
holde takt i dansen, for bAten gikk
opp og ned. Men moro var det.

Fra Kiel kjørte vi med buss til
Hamburg stasjon, der satte vi kuf
fertene våre til oppbevaring og
sendte skiene våre til Konigssee.
Etterpå gikk vi til Hote1 Norge og
spiste middag der. Først fikk vi en
vidunderlig suppe, så fikk vi kjøtt.
du store verden, det var minst mulig
kjøtt og massevis av fett. og det
likte jeg ikke. Etterpå fikk vi her
metisk frukt med krem sprøytetover.

Så gikk vi en tur gjennom byen
før vi tok nattoget videre til MUn-
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CVinterlerie
93ercitted

øaåen
chen. Jeg likte bedre de norske natt
togene, de virker liksom renere enn
de tyske. Fra MUnchen skiftet vi til
et annet tog som skulle føre oss til
Berehtesgaden. og derfra med buss
til Konigssee. Landsbyen i Berchtes
gaden var sA annerledes enn det jeg
hadde drømt om. Husene der er mer
av sveitser-typen. Slik ser kanskje aUe
husene ut ved Alpene. Ikke alle del
takerne var kommer da vi kom. Men
de kom på søndag og mandag.

Søndag var Evy, Oddny, Vivian
og jeg i den katolske kirke. Dere
skulle kjent hvor kaldt det var der
inne, og det var vondt å sitte på
benken. Under hele gudstjenesten
satt jeg med mine tykke, norske
votter, og en italiener som vi var
mye sammen med var gavmild nok
til å la Evy låne hans bobleanorakk.
Vi var bare glade da det hele var
over.

Mandag var det offisiell åpning og
det i pøsende regnvær. Det gjorde
ikke noe likevel når vi var opptatt
av å ta bilder av gutta som marsjerte
rundt i byen. Den norske troppen
var så pen, og så vårt norske flagg
..,A.

Kl. 14.00 var det langrenn på 15
km, og de norske var best av alle
nasjonene. De tok både L, 2., 3. og
4. plass.

Vi spiste kveldsmat kl. 19.00, og
det var ikke vanlig mat som vi får
her i Norge. Først Hkk vi et smør
brød som forrett, så kom middagen.
tilslutt kake eller frukt som dessert.
Hver morgen fikk vi rundstykker og
syltetøy, og det syntes jeg var godt.
Og kl. 12.00 fikk vi lunsj. SA var det
middag 2 ganger om dagen. For
hver dag som gikk begynte de fleste
norske å lengte hjem til norsk mat.

På tirsdag var vi en tur til Salz
bergwerk (saltgruve) på Berchtes·

gaden. Vi kjørte inn i en lang tunnel
ca. 550-600 m lang. Alle fikk på seg
bukse, jakke og lue, så vi ble (rem
mede og komiske.

Det skulle også være storslalåm
renn den dagen, men det ble utsatt
på grunn av storm og regnvær. Om
kvelden var det teaterforestilling av
de tyske døve, og honnør skal de ha
for det. De som hadde lyst. kunne
gå på dans etterpå. ja vi gikk pa
dans nesten hver kveld. Vi gikk til
en liten dansekro som heter ..Park
kajen.

Pli onsdag var det langrenn igjen,
denne gang 30 km. Vi jentene var
ikke på stedet, men vi gikk en tur
fra Konigssee til Berchtesgaden og
det er ca. 6 km langt. Jeg kunne ikke
dy meg, da det kriblet i magen min
om hvem ble best i langrenn, og selv
sagt håpet jeg på norsk seier. Og
selvfølgelig ble det norsk seier.

Vi kunne ikke ta buss tilbake til
KOnigssee. vi tok drosje tilbake
til lunsj kl. 12.00. Hvis vi kom for
sent. så ville vi få skjenn av gutta.
Vi må ha vært håpløse, men jeg kan
ikke tro at guttene var et hår bedre.
Vi pikene må ha vært verst likevel.
og vil jeg si at Norge hadde sendt
kjekke gutter til Konigssee, og for
en [link langrenn-instruktør guttene
!ikk!AtlpAtil var han en kjekk mann,
han Bjom Knudsen. -

Guttene gjorde det også nott på
3 10 km stafett på torsdag. Den
dagen hadde Evy, Vivian og jeg
skiene med oss, og været var skjønt.
Oddny var ikke med, hun ville helst
ta en tur til Salzburg i Østerrike
sammen med en spanjol, men vi
andre hadde mest lyst til å heie på
guttene våre. Det var også. slalåm
den dagen, og Kjell Larsenoverrasket
oss med 3. plass. Da vi kom tilbake
[ra vår lille skitur, så vi at bussen
vår kjørte fra oss, og vi vinket så
godt vi kunne for at den skulle vente
på oss. Men de døve sa ikke ut av



Barn i USA anklager to leger:

«Bedre ufødth)

Ragnhild Kleven og Johannes
Stenseth, som giftet seg i Mysen kirke
28. januar.

FODT
Anna og Helge Thorso fikk sin

førstefødte, en sønn, 18. februar.

«Den tause verden. er en ny 16
mm farge.dokumentarfilm som har
28 minutters kjøretid og handler om
hørselskadde. Den vant «Det bla
bånw ved den amerikanske film
festival i New York City i 1966, og
er produsert av Churchills filmsel
skap. Oppdragsgiver var 2 viten·
skapelige institusjoner: Døvhets
forskingsinstituttet og det ameri·
kanskje akademi for ore/nese/hals·
sykdommer. Formålet med denne
filmen er: a) å (femme forståelsen
for døvhet og horseltap. b) å støtte
nødvendigheten av medisinsk forsk·
ing. c) å oppmuntre enkeltpersoner
med hørseltap eller andre oresyk
dommer ill å testamentere sine ore
knokler til «bank.programmet for
oreforskinp.

Høy film-pris

for dokumentarfilm

om hørselskadde

Filmstjernen Gregory Peck forteller
i filmen om behandlingen av dove
og om de framskritt som er gjort for
å lære døve barn å tale. Filmen viser
hvilke framskritt undervisnings· og
attføringsmetodene har gjort, og
videre en ore·operasjon som har gitt
mange mennesker hørselen tilbake.
Der er også bilder fra Ga.llaudet
College.

GREGORY PECK i hovedrollen

l
-

BRYLLUP
feires påskeaften - 25. mars - av

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

Vielsen finner sted i Råde ltirke
kl. 16.00.

Adresse for dagen: Skytterhuset,
Råde.

l

FORWVELSE
er inngatt mellom Birgit Torsteins

rud. Al, og Jon Olafsson. Island,
begge na Bergen.

vinduet. de bare pratet. Sa nå ble vi
redde igjen for at vi skulle komme
for sent til middag. og vi orket ikke
tanken pa det. Men så ble vi reddet.
vi fikk skyss aven mann hell opp
til Konigssee. og vi kom dit på 12
minutter.

sa kom Jarle Lid og sa at han
hadde lett etter oss, og jeg fortalte
at vi var reddet da vi fikk kjøre
med bil. Ja, da sa han at det er lett
for jentene, bare å trekke opp skjør.
lene litt, men han m jo huske på
at vi hadde strekkbukser på oss.

Jeg tror ikke at jeg klarer A skrive
om alle programmene, fAr bare skrive
litt fra fredagskveld og lørdag.

På fredag var det avsluttingsban
kett På. «Casino - Konigssee-. Vi
fikk deilig mat. Så var det tale- og
gavedryss. Noen fikk også pokaler,
og Asbjørn Kjøsnes fikk 2 pokaler.
Det var ikke noe dans på denne
salen. men det var det på et av ho·
tellene. Mange syntes at Vivians
Hardangerbunad og min Rogalands·
bunad var så pene.

Vi reiste til MUnchen lordag mor
gen, og da hadde vi fin kjole under
kåpen, og guttene. noen ialUall.
hadde pen dress pa seg, for vi skulle
på fest igjen der. Der bestilte vi mat
selv. og sa var det underholdning (ør
dan.sen. Vi måtte bryte opp tidligere,
for toget vårt skulle gå kl. 23.30.

SA var vi ombord i «Kronprins
HaralcU igjen. A reise med båt er
det beste jeg vet om, og der fort·
satte vi feste litt før vi la oss.
Bjorn Knudsen fikk en klokkestreng
av gutta, og bak strengen hadde de
skrevet inn navnet sitt. Så skålte vi
for Bjørn Knudsen med champagne.
og for de andre guttene også. som
hadde tatt medaljer.

Vi hadde en fin vinterferie og vi
har ikke angret det grann på at vi
reiste til Tyskland.

Aud Orerland.

R",kordlid
Pel1lOlllllet i en IIlor fOlTl.'tningBglrd "ar

blitt trent. opp i h"ordan de skulle for·
holde øeg h,"is det. brot ul brann. I-:Iler en
lang lid ~Iuttct. man å invitere byel~

bralllllljef for .& demollstrere hvor godt
s~·8temet funksjonerte. En alarmklokke
kimte. og i IOllet av tre minutter og ti IIC
kunder hadde de GOO funksjonærene rom·
met. b.ygningen. Alle "ar stolte Ol'cr prctl
tillljonen - lil en annen klokke ilenere pA
dagen forkynt(l at arbeidstiden var slutt.

}'or moro skyld lok mnn tidenogøAdn,
og det viste I14'g at. hele bygningen var
som blAst for folk pA noyaktig to minuttcr.

Et dovt, blindt. og åndelig defekt
barn har anklagd to leger fordi de
ikke har hindret barnets fødsel. Slik
lyder ihvertfall det juridiske saks·
forhold i en skadescrstatningsprosess
som har pågått for retten i Trenton
i staten New Jersey. USA.

Barnets foreldre. Irwin Gleitmann
og frue, som er anklagere for sin nå
7-årige sønn Jeffrey, bebreider legene
dr. Robert Cosgrove og dr. Jerome
Dolan. at de ikke advarte morell om
at barnet trolig ville bli handikapt,
da hun i begynnelsen av sitt svanger·
skap led av meslinger.

Allerede i første instans ble an·
klagen avvist med den begrunnelse
at loven i New Jersey bare tillater
svangerskapsavbrytelse hvis morens
liver i fare. På et motsP0rsmAI fra
rettens formann, erklærte en av
anklagernes to advokater: «For bar·
net ville det vært bedre om det ikke
var blitt født.lI

Legenes advokater svarte til dette
at en regner at bare ett tilfelle av
fem med meslinger i svangerskapet
vil fore til misdannelse. Derfor er
det ikke rett og tilrådelig med
svangerskapsavbrytelse.
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Jespersen & Thon A.s
Sentralbord 13203

Kanalveie:n 1 og 3 - T0NS BERG

Volkswagen

P. E. Berger
Stortingsgt. 30- Tlf. 415432 -411359
OSLO

fNGROSSALG
Fiskehallen - Telefon 426634

Sandor Meieri

SANDEFJORD

Verdal Boktrykkeri
Fylkets mest allsidige
gr;l.fiske bedrift

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon81126- LEVANGER

OS MEIERI
OS IØSTERDAL

Produksjon av klovermerket smør,
ekte og blandet geitost

RINGEBU MEIERI

RINGEBU

Finn og Albert Egeland
KRISTIANSAND S.

Aut. førlegger(orrelning
Varme- og sanitæranlegg
Telefoner 22478 og 22961

Norsk Sjømannsforbund
Hovedkorltor: Sjømennenes Hus,
Grev Wedels plass 7, OSLO

Tlf. sentralbord med forbindelse tllinnenbysilvdeling.
421890
421891
421892

43.000 medlemmer.

Formann:
Nestform~nn:

Hovedkasserer:
Sekretærer:

Jur.konsulenter:

Olaf Karllng
Einar Haugen
Erling Tollerl,ld
KAre Kristoffersen
Elgar H. Ottersen
Henrik Aasarød
Torbjørn Hagen
Alf Børnkh
Ragnar Kvamme
Ivar Nes

~ES~til,"" p::rp. "" 111 ~<:

~
OSLO

SKIEN - STAVANGER - TRONDHEIM

Skogn - Vikedal l Ryfylke

Norenberg & CO. Als - Oslo
MARGARIN FABRIKK
Sentralbord 21 84 050

Leverandør av den anerkjente «Noc:o»
margarin.



Fra ensomhet til fellesskap
Spesialpedagog Arne Aasen, Ila skole, svarer pl artikkelen av overlege Terje Basilier

i forrige nr. - «Fra fellesskap til ensomhet»

Jeg vil først prove li klarlegge hva
som menes med integrering av døve
blant horende, sett fra et skolesyns
punkt. Slik som tilfellet er ved spe
sialklassene i Oslo kommune, går de
døve og hørselsvekkete barna i egne
klasser ved en skoie for normalthø
rende. De integreres blant de h0
rende i den grad det av pedagogiske
og tabelltekniske grunner lar seg
gjøre i manuellefag, slikesom gymna
stikk og håndarbeid. De følger ellers
med i skolens liv og rytme på samme
måten som de normalthorende barna.
En kan da nevne felles friminutter,
idrettsstevner, festlige begivenheter,
osv. Med de barna som har et lett
horseltap foretas integrasjonen på en
annen måte. Disse barna går sammen
med de normalthørcnde i deres egne
klasser og følger alle fag på like fot.
En reiselærer besøker jevnlig barna
og deres lærere og holder kontroll
med hvorledes det går, påser at
barna bruker sine horeapparater, at
barna sitter riktig til i klassene, o.l.

Jeg vil sette et meget stort spen·
målstegn ved hvorvidt denne form
for integrering p noen måte vil
skade de døve og hønelsvekketes
penonlighetsutvikling og skape for
mer for psykiske vansker hos disse
barna av denne grunn. Jeg vil heller
tro at når det motsatte er tilfellet,
at når en isolerer dem i en egen grup
pe, kan det være fare på ferde. Vi
har sikkert alle erfaring for at vi
gjeme vil ferdes der hvor våre med
mennesker er, og er vi pa en eller
annen måte ikke lik de andre, prøver
vi å være det, og kan vi det ikke,
så vil vi det gjeme. Dette er en en
kel og menneskelig kjennsgjeming
som sikkert også gjelder for våre
døve og hønelsvekkete. Jeg kan
nevne mange eksempler på at våre
barn er akseptert blant de hørende
barna, jeg tror de ville bli savnet
dersom de ikke var der. De løper
rundt i friminuttene, smiler og slåss
som andre barn, taper og vinner.

Dette at de horende barna fra
tidlig alder venner seg til å se og
være sammen med de døve er aven
slik positiv betydning at det ikke
kan understrekes nok. De døve vil
da aldri siden i de hørendes øyne
bli sett på som avvikere i den grad

som så ofte forekommer, men vil bli
sett på som varmhjertete mennesker
med rike følelser som dessverre bærer
den Lriste skjebne ikke å høre.

Vi har ved vår skole gjort forsøk
på å etablere en evennskapsklasse»
med de helt små barna, for A gjøre
dem bedre kjent med hverandre.
Det har vært rørende å se hvordan
de tar hånd om hverandre i begge
retninger, uten at det virker på
trengende. Jeg er tilbøyelig til Akalle
slikt fellesskap. Hvor meget lettere
vil det ikke med en slik bakgrunn
være siden ågA ut i arbeidslivet blant
de hørende, for det er jo det de skal
forberedes til både kunnskapsmessig
og ikke minst sosialt?

La meg sA gå over til å si mln me
ning om tegn som en erstatning for
talen. Jeg er av den bestemte me
ning at de døve i førskole- og skole
alder skal gis alle muligheter til å
lære å tale, og at det ikke rna være
noe både/og når det gjelder tale og
tegn. Jeg understreker at jeg her
mener døve uten noen større former
for tilleggshandikap. Dersom det var
et både/og, ville de fleste sikkert vel
ge den form for kommunikasjon som
faller lettest, altså tegnspråket. M.en,
det er på langt nær sikkert at den
enkleste veg er den mest riktige sett
i et videre perspektiv og i relasjon
til det samfunnet de lever i. De langt
fleste døve vil ved trening i såvel
forskole som skole kunne gjøre seg
godt forståelige ved bruk av tale.
De får her et tilbud som det etter
min mening ville være helt galt å ta
fra dem. Opplæringen volder nok
til dels store anstrengelser for de
døve, men jeg tror ikke at de vil
angre siden, at de har tært å gjore
seg forståelige ved bruk av talen.
Del må være en tilfredsstillelse for
dem å ha greid en slik prestasjon.
Stemmene vil nok alltid bære preg
av døvheten, men jeg vil i samme
forbindelse sette et. spørsmålstegn
ved hva som gir det største særpreg
ute i samfunnet, en særegen stemme
eller et tegnspråk. Dersom de dove
siden seg imellom bruker tegn, skal
ingen hindre dem i det. men de kan
også gjøre seg forståelige blant hø
rende. Jeg tror aldri at en overvei·
ende del av befolkningen noen gang

kommer til il lære seg et konvensjo
nelt tegnspråk. Det skal i denne for
bindelse sies at de døve barna, i til
legg til talen seg imellom, ofte bru
ker naturlige fakter (geberder) på
samme måten som vi hørende ofte
gjør, bare i forsterket grad. Det er
ingen som lAser deres hender på
ryggen, det er bare et langt sprang
til et konvensjonelt tegnspråk som
en entatning for talen. Det er da
også en kjennsgjerning at etter hvert
som språk og tale utvikler seg, avtar
behovet for bruken av de cnaturlige
geberden.

Overlege Basilier omlaler også i
sin artikkel bruken av teknisk lyd
apparatur og innfører betegnelsen
tekniske spesialpedagoger i motset
ning til kliniske sådanne. Forvir·
ringen når det gjelder tituleringen
av pedagogene, får være en sak for
seg, men det er grunn til å feste seg
ved neglisjeringen av det apparatur
som etter hvert er kommet på mar
kedet. Meget av denne apparatur er
enna på forsøksstadiet, men det er
da også kommet meget apparatur
som er konstatert å være til stor
nytte for såvel de døve som de let
tere horselsvekkete. Dette gjelder
apparatur som de bærer på seg og
dessuten stasjonære forsterkeranlegg
i klassene både til grupper og indi
viduell trening. Det vil gå for vidt
her å komme inn på muligheter til
lydpAvirkninger i relasjon til høre-

Loddselger søkes
Norske Deves landsforbund

søker Ioddsela:er til Jiu landslotteri.

som ener plJnen nl skal holdes

hvert lr.

Vedkommende ml ha førerkort

og anlegg for l selge lodd. Det mi

regnes med en del reisevirksomhet.

Hvis vedkommende kan vise til gode

s;algsresultner, lun det regnes med

fut ansettelse og vlriC arbeide.

Henvendelse snarest mulia: til

NOI'"ske Døves Undsforbund,

Møllendalsvei 17, ~ra:en.
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NYTT FRA FORENINGENE
Drammenserne skal delta i laksefiske!

22. januar ble medlemIlTlote holdt i
Dnmmen. 35 v;ar til stede.

Til ny hyttesjef ble Ralnar Fauske nllt.
med Kul Kjeldsen som vanmann Ol med
Inger Pettersen som kjøkkensjef.

Opplysningskomid,; Formil'''' Leif Emil
serl. Fir>r'l johansen og Kjell Danielsen.

Hagekomite (feriehjemmet): Formann

Fil'll'l Johansen. Margit Johanu~n Ol Svend
Moller.

VI hadde til droftelse den Arllge turen,
som 'Ill vII ha til sommeren. Flere Ideer til

tur ble nevnt, bl. a. til Drammens venn·
sbpsby. Koldlng, i Danmark.Reiseruten vil
bli slik: Sun Drammen-Horten en torsdags
kveld og med båten «Halger Dal\ske» drar
'Il (ra Horten kl. 18.30 til Århus. Fn Arhus

til Kolding ur vi buss. Klokken vil bli ca.
6.30 rnOlndag morgen nu vi kommer til

Drammen fra turen. 0l de fleste vil da
komme til rett tid pi ubeldet. Men spørs·

kurver, osv. Et spørsmAl som nok
mange vil stille seg, er: Hva så med
de døve, de som nesten ikke har
hørsel i noe frekvensområde? - Her
til er det. å svare at jeg ikke ville
betenke meg et øyeblikk på å putte
et høreapparat på et dovt barn eller
la det bruke de stasjonære anleg
gene i klasserommene. Det. viser seg
klart, også av barnas reaksjoner, at
har de fått erfaring med høreappara.
ter i tidlig alder, eller erfaring med
forsterkeranleggene, vil de siden
ikke være dem foruten. De får i de
aller neste tilfeller kontakt med den
verden av lyd som omgir dem. Med
høretrening fra en tidlig alder kan
selvet meget døvt barn lære seg til
å skille mellom vesentlige lyder som
omgir dem. Denne lydpåvirkningen
er også av betydning forst.emmedan
neIsen, f.eks. moduleringen av denne.
Hvilken trygghet må det ikke inne
bære nar de har lært a hore forskjel
len pa at en bil tuter bak dem, ei ku
som rauter borte i enga, eller skole
klokka ringer og det er mat?

Så kan jeg ikke nok understreke
betydningen av tidlig opplæring av
barna. Den opplæringen de hnr fatt
i forskolen er av fundamental be
tydning for den videre skolegang og
hele utviklingen av barnet som en
personlighet. Foreldrene har fått råd
og veiledning i den tiden de kanskje
aller mest trenger det.
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målet er nlr vi sbl rein. i lr eller neste lr.
Nene ir skal I'lemlic KoIdini by feire 700

irs jubileum med nore fenlilheter. og det
vme jo unektelll v~e en opplevelse i vzre
der I'leste ir. da. Men det er et par ting som

uler imot i re,se nene ir, I'lemlil lands
motet i Trondheim i landdorbul'ldets fem
tiende ir, og noen av ou skal t,l Nordisk

mesterskap i bridge I Kobel'lhavn nene ir.
Tre reiser pi 61'1 gang neste ir er vel for
mye og karl redusere deiukeisen pi noen av

arrangementene. Avgjørelsen om tur til
Kold ing vii bli Utt pi et senere medlems

møte.
Etter forslag fra Ragnar WoU ble hytte

sjef Ragnar ",,"uske litt fullmakt til i kjøpe

laluegarn (drivlun). Garnet blir 30 m langt
og stikker 5 m dypt. VI har heldigvis noen

dove her som er fra Nord·Noree. og som
bn utføre reparasjon av fiskecun. Etter
dette ser vi ni fram til sommeren, da dove

Det har innen undervisning av de
døve og horselsvekkete vært en fram
gang på mange omrader. Dette gjel
der ogsA i forståelsen av hvilket han
dikap døvheten er, og dermed hele
behandlingen av dette problem
kompleks. Det er vel derfor lite rele
vant å la det de døve opplevde for
flere år sidell være noe mål for det
som skjer i dag. Jeg er da også opti
mistisk nok til å tro at denne fram
gangen fortsetter, også når det gjel
der å gi forståelse til det samIunn
de skal vokse opp i. Jeg slutter da
med titelen på dette innlegget: ..Fra
ensomhet til fellesskap!,.

BEMERKNING:
Dette innlegget kom like [or bla

det skutle gå i trykken. Overlege
Basiller har derfor ikke fatt anled
ning til ti. svare straks, men vi regner
med at han kommer igjen i neste
nummer.

For vår del vil vi imidlertid, for
at en debatt ikke skal bli fort all
for langt ut pa viddene, gjøre opp
merksom på at herr Aasen gir inn
trykk av å være helt ukjent med
prinsippene for bruk av tegnspråk,
og på hvilke premisser det ønskes i
undervisningen. Uttrykk som «tegn
som ers/a/Iling for /al~ m.v. tyder
på det.

Red.

vil u del i laksefisket; rjorden. En drørtet

fordelinl av evt. ranz:st, for det er klart at

alle medlemmer har rett til den. Vi akter

ikke i rølee jUl'leelel'ls lov om den sterkutes
rett. Problemene rir vi løse etter hvert som

de kommer. Sikkert er det at el'l del av

fanesten mi sendt$ til røykil'lg oZ deretter
selees til medlemmene til bilH, pris. Ferie
hlemmet vil dermed ri il'lntekter tll l beu.le

tilbake det fiskegarnet hr kostet.
Re(.

Program for Østfold

9f4 sll.med lemsmøte pl Fjellstua (feriehjems·
uker).

14/5 sø. busstur (ikke avgjort ennl hvor

turen Ikal Cl).
11/6 sø. medlemsmote pi Fjellstua.
24/6 lø, midtsommerfest pl Fjellstua.
6/8 sø, medlemsmøte pl Fjellstua.

24/9 50. Daves Da, pl Moss (sted kunrlljllres
senere).

14/10 Ill, Høstfest pi larkollen (klokkeslett
kUl'lnliores senere).

12111 so, "rsmote l Sarpsbore (sted kunn

ejllres senere).
Styret (ørbehølder set rett lil (ørøndrint' pro

frømme{.

Program for Vestfold

lørda, 22. april: Medlemsmøte I Sandar
Herredshus kl. 16.00.

$ønda, 14. mai (1. pinsedag): Festmøte pi
Skogstua Iumvær med gjester fra Østfold

Døveforenin,.
$onda, 28. mai: Døvegudstjeneste I larvik

kirke, med restmøte pl Grand Hotell.

(Nzrmere opplysning senere.)
5ønda,11. Jun,: Besok pi Skien-Telemark

OovefOl'"eninls feriehjem. «$olhoy». pl
Oksøy•. (N~mereopplysninl senere.)

Fredaf 23. juni: St. Hall$fest pi Skogstua.

Sønda,: 27. aUlust: Barnefest pi Skocstua.
(Innbydelse sel'ldes Holmestrand dove

skole.)
Freda, 15. til sonda,17. september: Dan·

marks-tur for 3. gan,.

lorda,: JO. september: Hestft$t pli $koe

stua.
lørdal28. oktober: Medlenumøte i Sandar

Herredshus kl. 16.00.

Sondaz 26. I'lovember: Døvegudstjeneste l
Tonsbtrc Domkirke, og festmøte I Fri

murerlocen. (Nærmere opplysnln& se

nere.)
Onsdac 27. desember (3. juledag): Juletre

fen I Sandar Herredshus kl. 16.00.
(Styrt{ (orbtllo/der Stg rtf! {il (ørøndr;ng I

progrømme{.)



•

Program for Møre/Romsdaf

Det nedlegges et stort arbeid for dove
fra Frelsesarmeens side. og de kan i lir feire
50 års jubileum pil landsbasis. Fra dovefesten
som Frelsesarmeen arrangerte i Larvik lor
dag 21/1 har vi hentet hossdende bilder. 
Til høyre er det kaptein Asbjørg Markus·
sen som har kontakt med døvblinde Olaf
Sørensen. «Praten» formidle~ ved hjelp av
apparatet kaptein Markussen har foran seg.
Pi bildet over rra venstre: Magda Jensen.
Larvik, Inga Tovsen, Skien, og Katrine
Stokke, Larvik. (Østlandspas!en).

Når praten går ivrig
blant de døve

.. --- .=.

Frelsesarmeens
jubileum feiret
i Vestfold

Lørdag 18. mars: Kuerl vI Opplysnings<
komiteen. Døveforeningen og menighe
ten har et felles program. Muligens siste
mote for piske.

Søndag 19. mars: Palmesøndag blir det guds
tjeneste i Alesund ved døveprest R.
Hammer.

Lørdag 1f4 kl. 17.30: Arsmøte l Indr(!mi.
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 pi «$olhoy».

Progrom for
Skien-Telemark

Abonner på
TEGN og TALE

Frelsesarmeens døvearbeid i larvik ar
rangerte lørdag 21/1 en tilstelling for døve
fra Vestfold og Telemark I anledning av at
dovearbeidet i Norge l l .. kan feire 50 års

jubileum. Det var kaptein Asbiorg Markus
sen som ledet møtet. De døve var forst sam
let rundt et nydeHg dekker bord og ble
vartet opp etter beste mIlte. Det var ellers
andakt ved kaptein Markunen og major
Jonny Pedersen. To dove fra Telemark,
Trygve Hansen og Kristian Skifjell, viste film
som de selv hadde tatt opp fra en fottur de
hadde hatt i Fyresdal, og en annen film fra
feriehjemmet for døve l Telemark.

Motet hadde fått god tilslutting, og de
dove hadde en rik aften med skjemt og alvor.

«Protem) gikk /lv,,"g pd F,eJsesormeens døve
møle. Her er (ro venstre Helene Lorsen. Tons

berg, som er (ormonn ; VeSI(old Døve(orening,
og sekretær og kassere, i somme (orening, AI(
melgaord, Larvik. sammen med ossistent Elsa
5ammerseth (ro Frelsesarmeen.
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STRINDENS SPAREBANK

TRONDHEIM - HOMMELVIK

FRAMGANGSTANKEN trenger SPAREBANKEN

EIDSBERG SPAREBANK
Opprettet 1848

Forvaltningskapital 3$ mill. kr.

HEGGIN, MYSEN - Telefon 891216

FONAS Fabrikker a.s

Postboks 4225 - Telefon 234090

o S L O

HALDEN

Heddal Sparebank
- NOTODDE.N

STEDETS ELDSTE BANK

Utfører alle alminnelige bankforretninger
Mottar innskudd til dagens høyeste rente

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Teleron ·S3 06 90

BRUUSGAARD KlØSTERUD & CO.

DRAMMEN

Tetegramadresse: «Brusgards»
Sentralbord: 835490

Tynset Meieri - Tynset
Sentralbord 74 -192 - 357

Produksjon av kløvermerket
smør og geitost

A.s Ivarans Rederi

OSLO

.Il.S M.IlTO
Disponent: Carl Nielsen
Startet 1933

Farvehandel. Sprengstoffer. Stopegods,
Sportsutstyr - Agentur og kommisjon
Aut. Våpenhandler
BRØNNØYSUND

Kristiansands og Oplands Privatbank
KRISTIANSAND S.

TeieK 1817

VALUTA - REMBURSER
INKASSO

Steinkjer komm. E/.verk
Autorisert innallasJonsforretning
Radio. og TV.forhandler
Salg av elekuisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Kjelstad Kafe
BAKERI og KONDITORI
anbefales

SKREIA



Bergen Døveforenings årsmøte:
Komite for nytt Døves Hus oppnevnt

Etter 10 måneder: Byggefond på kr. 8.500

Beretn Døveforening holdt s,tt lirsmote

23. februar. Formannen, Thorbjørn »nder,

ønsket velkommen 0& holdt minneule over
lO medlemmer som V;lr llitt bon: siden lOt'
rige lrsmote, Nils Gjersud og Lars Stnnd.

Talen ble plhøn: niende 0l I!tterlullt :av
ett minutts stillhet.

Til referenter ble valgt Ragnvald Hammu

og Konrad Rendedal.

1. Årsberetning.
Denne var sammen med regnskapene ut

sendt en uke (or ksmotet, og de '1 punk·

U!l'Ie ble fort gjel'U'lomght og godkjellt.

1. Regnskap.

a) Bereen Døveforenings regn5lQP ble
zodkjent. Re,nskapet balanserte med kr.
38.115.40, ctter at et underskudd pi
kr. 4.015.38 vu dekket Ira upiul.

b) feriehjemmets regnsluop. OhAa viste
til :It recrubpet var Ijon opp med o e..•
skudd or; ..ntydet at det kilMkje da ikke ar
sl $lOrt beho... for tilskudd fra SUtens ferie·
fond. Rendedal s...arte at feriehjemmet har
store llin som skal tilbakebetales l løpet .....

kon tid. Reinslupet ble godkjent.
c) Do...es Hus. Form..nnen opplyste at

rer;nskapet nr helt riktig. men at det k..n·
skje ... llIe bli lin omarbeidet, sUk at o ...er·
skuddet ble a...satt til ..edlikeholdnrbelder.

som Ikke er betalt. Dette h..dde lnlen be·
tydning for lirsmotet, bare Iforbindelse med

skattemynd Ilhetene,som forretnl ngsloreren
ville ta kontakt med 101' li finne den beste

ordning. Godkjent.

d) Kaffeullet. Relnsk~pet ble lodkjent.
Formannen nyttet anlednlnlen til 1 takke
damene for r;od innuu. og han pekte pli at

Innuuen hadde s..zn stOr betydnlnr; for
feriehjemmet. or; Ukesl dameklubben, id.
rettsklubben or; ungdomsklubben.

e) Medlemmenes interessefond. Godkjent.
f) 8yuefondet. Godkjent.
Etter kaffepause fikk sl formannen I

Norske Do...es landsforbund ordet. Han

uttalte sel rosende om beretninlen Ol
reInskapene som foreU til lrsmotet. Det

s.li for ham ut til at Ikrgen Do...eforenlnl
har runnet den ...eien alle foreninlene bør

11. Han nevnte foreningen som et ledt ek·
sempel for de andre.Foreningens beretninIs.

hefte nr et lodt argument for NDl overfor
myndllhetene. u han. og h..n gratulerte

med ..el utfort arbeid I året som var Cltt.

3. Budsjettforslag.

Styrets 10rsl"l til budsjett for foreningen
1967 balanserte med kr. 40.500. Formannen
opplyste at det var bare rl og smi avvik fra

Th. Sander.

siste lrs reInskap. Det "ar en hten okning
pl sosialsekretæren. samt pl alle poster
under kulturell ... irksomhet. unnt ..tt biblio

teket. da det hadde ... in leI at det nr et
pent belop icjen I opplysninlskorniteens

kuse til bokkjøp. Videre ....I' det økninl a"
posten ...edlikehold:nyanskaffelser. Ol su:..•
nerireisetibkudd. Han ba om codkjennelse

a" budsjettet uforandret. H... is noen post
skulle okes. sl syntes han at det mltte bli

posten stevner reiSetilSkudd. til C'ede for
de ensomme døve ute i distriktet.8udsjettet
ble godkjent.

4. Andre forslag.

a) Kontingenten til lorenlngen ble ved·
tatt uforandret for 1967.

b) Aksjetegning i Ånvedt Industrier Als
(bedrift for yrkesvalghemmete): Til styrets

lorsbg kom det endrlncdors\ag fra Ohna og
Rendeda1. Resultatet ble at lolcende ble
vedtatt: Årsmotet godkjenner kjopet av
en aluje til kr. 500.- i bedriften. Årsmøtet

..nnullerer ...eduket pl forrile irsmou, om
ytterligere alujetegning l bedriften. (Ik.

grunneise for denne ..nnullerinc nr i forste
rekke at forenincens byuepianer er rykket
mecet nærmere.)

c) Medlemmenes intereuefond: Det ble
...edtatt li o ...eriore kr. 8.000.- fn fondet til

forenincens drifurecnskap 1967. Inntekten

..... juleheltesalcet 1966 oc idrettslotteriet
som ni p1Clir. glI' til interesserondet.

d) BYUefondet for nytt Do"'es Hus: Styret
foreslo at det ble Ijort den endrinl ..t det
sk...llnnbeules kr. 5.- pr. mined (istedenfor

kr. 1.- pr. uke) for 1 forenkle Innkre"'incen.
Det ... i1 stil delt...kerne fritt om de ... il be

t ... le tilsammen kr. 52.-1ret (som opprinne_
lig bestemt) eller om de vil betale fullt kr.

5.- pr. m~ned lret ut, med sum kr. 60.-.
Dette bil! ... edtatt. Rendedal rettet til slutt
en sterk appell til de frammotte om l gl

fullt ... lIig inn for i "'ære med i bet.. le til

byuelondet. Han ...ar sikker pi at hvert

eneste medlem ...... forenincen h..dde rld til
li orre S kroner ul by"efondet h...er mlned.

e) Testamentariske la...er: Etter fonlag

fra styret. vedtok inm.tet at kr. 3.000.-.
mottatt fra Berlitte Ottesens dodsbo - Ol
kr. 1.128.71, O'lOtUtt f.... Hilda Hansens

dodsbo - o ...eriores til by"efondet. Ol slik

at civerne Ur sine n......n knyttet til det nye

Doves Hus IBerlen.
f) Komltl6 for nytt Qg...es Hus i Berlen:

Det ble ...edtatt at linmøtet skal oppne... ne
en 5 m..nns komlt4 med det m..ndat 1 under.

$.Oke ...Iternatl ...e mulilheter for et nytt
DO"'es Hus I Berlen. Komiteen skal fort·

lopende rapportere arbeideu I ..ng til fore·
nlncens styre, som pl sin side Innlaller til
medlemsmøter eller ekstraordinære 11'5
moter nil' en finner det p~krevd. Komiteen
... il ikke kunne ta bindende a...gjorelser, men
undersoker ogsl mulighetene 101' samarbeid

med a.ndre Insunser.
For en gikk o"'er til nlgene. b.. Toralf

Rinpø om ordet, Ol pl veCne a... medlem.

mene ukket ha.n styret for godt utfert "I'.
beie! l iret som ...a.r gitt.

5. Valg.
..) 3 medlemmer til styret: Toralf Ringso

(49 st.). R",cnnld H...mmer (47 st.) Ol S...erre
Bjoro (36 St.) _ De 2ndre I styret. som ikke

sto pl .....IC I lir: Helle Kjol1eberc. Da.lny
Neue. Konrad Rended..., oc Th. S..nder.

b) Formann: Thorbjørn S...nder ble gjen

...aICt, uten motkandidat.
cl Va.ramenn: Torfinn Trondsen. U ...

Ohna og Arnold VaUa.nd.

d) Re... isorer for Bergen Do"'eforeninll..
Do...es Hus. Medlemmenes interessefond og
Byggelondet: Harry Tofte og S...erre Kop·
pen. Varamenn: S...erre Sa.muelsen og Harry

Ellincsen.
e) Revisorer for feriehjemmet. serverln·

cen, klubbene m.m.: Einar Koppen og An·
dor Arnesen. V...nmenn: Terje K.. rlsen oc

S"'erre S2muelsen.

f) Kontincentlnnkre"'er: Petter Ronne·
st...d. Varamann: Terj_ Karlsen.

g) Medlem til husstyret: W ...lther Reite,
......r ...mann: S...erre Bjoro.

h) Feriehjernsstyrt!: Ol...f Olsen. Walther
Reite. Bircit Torsteinsrud Ol: li... Ohna•
Vanmenn: Torfinn Trondsen Ol: Gun...or

Ruud.
i) Opplysninlskomlte: Torkel Eikjel...nd.

H..ns W. larsen, Thomas Su"'enes. Ann...
Strandheim. Slcmund Ness. Gun...or Ruud
og Harald Nesse.

l) Festkomit4: Anna Str..ndheim. Terje

Karlsen. Ma.rn Snnestnit. Astrid TeiMs.
Harald Hart...elt og PlI KleIlid.

k) Programkomiu!i for festene: Andor

Arnl!sen, Arnold Valland oc Britt Olsen.
I) Komlt4 ror nytt Dø...es Hus: Konrad

Rendeda.l, Johan Moldekle.... ThorbJorn

Sander. Eilif Ohna. oc Tor...if Rincso.
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m) Byggefond.innkrevere: Birgit Tor
steinsrud. Rolf Mja;ueth og Terje Karlsen.

n) Valgkomite: Guttorm Karlsen, for_
mann. Marta Sygnestveit og jon Olafsson.
Varamenn: Olaf Olsen og Kurt Oksnes.

Årsmøtet ble hevet kl. 22.50.

VALG I STYRET:
Etter årsmøtet i Bergen Døveforening er

det I styremøte foretatt følgende valg:
Nestformann: Helge Kiøllcberg. Proto·

kollfører: Ragnvald Hammer. vara-proto
kollfører: Arnold Valland. - Etter dette be
sdr styret i Bergen Døveforening av:
Thorbjørn Sander, formann. Helge Kjølie
berg. nestformann. Ragnvald Hammer, pro
tokollforer. Dagny Nesse. Sverre Bjørø,
Konrad Rendedal og Toralf Ringsl'. Vara
menn: Torfinn Trondsen, Liv Ohna og
Arnold Valland.

Repr. til husuyret (Døves Hus): Th. San
der (selvskreven som foreningsformann) og

SMØR
gjør alt

så mye bedre!
Kaffebordet om etter·
middagen er hyggelig 
selv uten stor oppdek·
ning. Har De kjeks eller
rundstykker med smør
på serverer De alltid
noe som smaker.

.-- Enten De velger ---
I Il NYKJERNET SMØR :
I eller l

l SMØR SETER-TYPE, :

I bare SMØR er SMØR I
I I
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Dagny Nesse. (De andre i husstyret er
Konrad Rendedal og Walther Reite. vara
menn Rolf Mjaaseth og Sverre Bjørø.)

Repr. I feriehjemsstyret: Konrad Rende
dal.

Repr. l opplysningskomiteen: Sverre
Bjørø. Styret ber johan Moldekiev tiltre
komiteen som dens sekretær.

Repr. i festkomiteen: Ragnvald Hammer.
Repr. i ungd.klubbens styre: Th. Sander.
Repr. I Samarbeidsnemnda av de yrkes-

valghemmetes organisasjoner: Arnold Val
land, varamann R. Hammer. Th. Sander.
varamann Helge Kjølleberg.

Redaksjonskomite for «Budstikken»:
Toralf Ringsø. Torfinn Trondsen, jon Olafs·
son og Th. Sander.

Repr. til generaiforsamlingen I Døves
Trykkeri A/s: Helge Kjølleberg. varamano
Dagny Nesse.

Komite for Døves Dag 1967: Arnold Val
land, Helge Kjølleberg. Dagny Nesse og Th.
Sander.

Repr. til formannsmøtene: Th. Sander
(selvskreven) og Konrad Rendedal.

Repr. til stevnet på Kvamskogen: Birgit
TorsteinHud og Toralf Ringsø.

Repr. til stevnet I Leirvik: Dagny Nesse
og Th. Sander.

Repr. til styret for Barnehagen for hør
selsvekkete : Dagny Nesse. varamann Liv
Ohna.

Revisorer for klubbene (fordeling): Einar

Koppen for id remkl ubben og ungdomsklu b
ben. Andor Arnesen for dameklubben og
sjakldubben.

Progrom for Bergen

15{3 on: Formannsmote på kontoret kl.
19.30.

16/3 to: Program v/ Opplysningskomiteen:
Johan Moldekiev kliserer om Bergens
historie. l - byen blir til, og demonstre
rer «overhead·projektorl).

20{3 ma: Ikke ungd.klubb-mote (Stengt.)
21f3 ti: Servering.
22/3 on: Andakt på Doves Aldershjem v/

Hammer.
23{3 to: Stengt. skjærtorsdag.
25/3 lø: (PUkeaften). Andakt pi feriehjem

met «RIsperlen)) v{ Hammer.
26{3 so: (Piskedag). Gudstjeneste kl. 13.00

I Døvekirken vi Hammer. Feriehjemmet
pi Veland og Dovehyna pi Totland er
åpne for besøk i pbken. For overnattlng
på feriehJemmet bor en snarest snakke
med Olaf Disen.

27/3 ma: (2. påskedag). Lokalet stengt.
28/3 ti: Stengt (Vanførelaget). Misjonsfore

ning hos fru Hammer.
29/3 on: FeriehJemsstyret og Opplysnings

komiteen har konstituerende møter pi
kontoret kl. 19.30.

30/3 to. FIlmaften v/ Opplysningskomiteen.

1. og 2. aprillo-sø: Stevne pi Kvamskogen.
Buss surter fra Døves Hus kl. 14.00, re
tur fra Kvamskogen søndag aften. Pris
for reise, kost og losji tilsammen kr. "8.
pr. person. Anmeldelse til Birgit Tor.
steinsrud eller Toralf Ringsø senest 30.
mars.

3/4 ma: Ungdomsklubben.

"I" ti: Dameklubben.
SI" on: Ungdomsklubben har styremøte

kl. 19.00 på kontoret. Kl. 20.30 konstitu
ering av husstyret.

6/" to: Døveforeningen har medlemsmøte.
Festkomiteen konstituerer seg kl. 19.00
på kontoret.

8.og 9.april Io-sø: Døvemenighetenes kirke
møte I Bergen (se eget program i «Bud
stikken»).

1Of" mOl: Ungdom~klubben starter spille
turnering.

11/" ti: Dameklubben.
121" on: Døveforeningen har styremøte på

kontoret kl. 19.30.
13/" to: Program v{ Opplysningskomiteen.
15/" lø: Ungdomsklubben har MIX-fest l

foreningen.
17/4 ma: Idrett~klubben har styremøte kl.

18.00-20.00.
Ungdomsklubben.

18/" ti: Dameklubben.
20/" to: Program vI Opplysningskomiteen.

Basar pli Doves Aldershjem (lor horende).
21/" fr: Basar på Døves Aldershjem.

..,

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 ni. Hvorfor ikke l dag?

Tegn og Tale's postgironr. er H691.
Og adressen er:
Møllendalsvelen 17, Bergen



FILM_ OG HYGGEKVELD
Frammøtet var SVien godt til hygge

kvelden som Opplysningskomiteen arran
gerte I forbindelse med flImframvisning.
lørdag 18. februar kl. 17.00 på «Havly».
Smhalen. Av Bergen Døves Ungdoms
klubb fikk vi leie 3filmer: Arsrevyene 1965
1966. og Nordisk Ungdomsleir og Døve
kongressen i Bergen 1965. Disse 2iksrevyene
fikk vi se. men dessverre ble den store filmen
fra døvekongressen ikke vist p.g.a. at spolen
til filmapparatet var for liten. Så mhte fore·
ningen kjope en ny. stor spole. og utsette
framvlsningen 14 dager.

•
H igien var det filmaften p5. samme Hed.

4. mars. Til vår store skuffelse var filmen
SViert dårlig og mørk. Etter at filmen om
døvekongressen var kjøre. gikk vi over til
kaffepause. Etter kaffen vistes filmen fra
ungdomsleiren. og den var ganske bra.

Det var en liten utlodning også. og vi koste
05S og pratet resten av kvelden.

lo-nes5.

Døve redder pop
klubb

Den slørste popklubb i Herning,
Danmark. har nå etter mange van
skeligheter funnet et fast tilholds
sted. Ingen av klubbens skiftende
styrer var gjennom lang tid i stand
til å finne lokaler hvor klubben kun
ne utfolde seg. Alle steder fikk de
avslag fordi det ble larmet for meget
under arrangementene. Hoteller og
andre forsamlingslokaler sa NEI!
og selv Heming-hallen måtte avslå
å ta imot klubben.

Etter hvert begynte de å tale om
helt å oppløse ~Hit Club~, men i
aller siste øyeblikk kom redningen.
l ~Døvehuse~ i Herning er en festsal
som er meget velegnet for pop-ar
rangementer, og hva mere er: Hu
sets beboere er alle uten hørsel, og
kan derfor ikke sjeneres av de skif
lende pop-orkestres akustiske fram
bringeiser.

Hver eneste søndag spilles det nå
så huset ryster, men vibrasjonene i
vegger og gulv er det eneste som
merkes av beboerne.

Dette har nå foregått i et halvt
år, og samarbeidet mellom«Hit Club»
og Døvehuset går stadig utmerket.

Vil du ha sommer
besøk fra Amerika?

14-15 år gammel døv pike i New
York ønsker sommeropphold i Norge
i juli måned i ar i norsk familie med
døv tenaring. Hun er interessert i å.
være med pa døves ungdomsleir og
lære norsk tegnspråk og livsmate.
Neste sommer (1968) kan så den
norske døve piken i vel'tshjemmet
regne med cl feriere med den ameri
kanske pikes døve familie pa rund
reise i USA. Foreldrene er ledende
dove innen New York's døvesam
funn.(Reiseutgifter dekkes av fonds.)

Henvendelse til dr. Basilier (adr.:
Hjemmet for Dove, Nordstrand).
som ble kjent med nevnte familie i
USA .

Døv tysk kunstner
i kanadisk fjernsyn

Yrkesskolen for døve i Heiligen
bronn-Schramberg er stolt av sin
tidligere elev, kunstneren Gunther
Trick, SOm i det kanadiske fjersynet
har hatt 30 minutters programmer
i desember 1965 og april 1966.

I fjernsynet fortaltes om den unge
glasskunstnerens livsløp. En så
Gunther Trick foran sine utkast til
glassmalcrier og ved tilskjæringcn av
glass på ambolten. Gunther viste
også hvordan et glassmaleri-vindu
lages. Her er det særlig viktig med
fargenes avstemning i de forskjel
lige glass. Den døve kunstneren lager
ikke bare blyinnfattete glassmale
rier, men også de moderne betong
glassvinduer. En fikk også noen
fjernsynsopptak av glassmalerivin
duer i kirker og skoler, laget av
Gunther Trick.

Den døve arbeider for tiden sam
men med en wienerkunstnerinne i
Montreal. De holder på med et stort
vindu for verdensutstillingen Expo
i april i år.

Gunther Trick takker særlig sin
bror og en katolsk prest for sin
kunstneriske løpebane i Amerika.
I fjernsynsprogrammet fikk en også
se disse to på skjermen.

Gunther Trick er tysker. og er
født i Aistaig ved Rottweil. Han
gikk på døveskolen i Bonnigheim og
på yrkesskolen i Heiligenbronn
Schramberg. Sin praktiske utdan
nelse fikk han i kunstglassverkste-

det i Rottweil. Sin svcnneprøve avla
han i 1961 i Reutlingen og da med
karakteren «1Ileget godt». I 1962 ut
vandret han til Amerika.

Det falt ham vanskelig a gjøre seg
forstått, da han ikke kjente det
amerikanske tegnspråk, og han først
måtte lære seg det engelske sprak.
Gunther Trick taler nå engelsk og
greier ogsa munnaviesingen. Han bor
i Edmonton i staten Alberta, Cana
da. A begynne sin løpebane i det
fremmede landet, var ikke lett. Men
takket være sin flid, gode kunn
skaper og hardt arbeid har det lyk
kes ham å overvinne alle hindringer.

Sverre Lindquist
formann i Oslo

Det er til forbundskontoret inn
kommet melding om at Sverre Lind
quist er valgt som ny formann i
Oslo Døveforening.

Vi avvenler referat fra årsmøtet.

DØV KATOLSK PREST
Saturnino Augustin Yanez Valver

er en 37-årig spansk geistlig. Han
var den første døve som av pave
Johannes XXIII (død i 1963) fikk
tiilatelse til presteutdannelse. I sep
tember ble han presteordinert i se
minaret ~Mayor Metropolitano» i
Granada (Spania). Valver skal for
framtiden forkynne Guds ord for de
døve i Spania.

OH SIES..•
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FREM TIDSPLANER

Norles Dø...e-ldrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetiands...eien fl b, Oppsal, Oslo 6.

Redakter: Karl Gunnar Bjernsen, Nansens...ei 14 F, Henefoss.

ke troppen, med sin enkle og pene
uniform (blå VM-lue. blå genser med
hvit trekant ved halsen med NDI's
emblem, blå nickers, hvite strømper,
hvitt skjerf i halsåpningen og sorte
Viking-støvletter) gjorde et godt
inntrykk, og fikk en god og brusende
applaus, som gjorde oss godt om
hjerteL De småvokste og koselige,
smilende japanerne fikk også god
applaus.

Resultatene [ra skikonkurranscne,
bl. a. norsk overlegenhet i langrenn,
er gjort kjent i presse og radio, så
jeg skal ikke gjenta dem her. Men
en stor del av takken for de norske
seire i langrenn må vi gi til instruk·
tør Bjørn Knudsen, som var nyttig
og uvurderlig som trener og smørings.
ekspert for våre langrennsløpere.
Intet var da mere morsomt enn at
det var Norge som vant og som ble
samtaleemnet hele tiden blant del·
takerne og turister fra hele verden.
I lokalpressen hle det skrevet om
norske døves dyktighet i langrenn, og
at ingen hørende løpere fra byen
Berchtesgaden ville klare å komme
foran de nordiske døve i løypa, hvil
ket ble bekreftet ved at 4 tyske mili
tære lag, som fikk starte utenfor
konkurranse i 3 x 10 km stafett,
havnet meget langt bak de 3 nor
diske lag.

Det gikk ikke så bra [or våre al
pinister som vi hadde håpet. Vårt
beste kort, Hans Lie, hadde uflaks i
aUe de tre alpine øvelsene. Hederlig
innsats av Kjell Larsen, som fikk
bronsemedalje i slalåm etter et for
nuftig og godt beregnet løp. 4. og
5. plass i storslalåm ved henholdsvis
Hans Lie og Brynjulf Dammen.
Storslalåmrennet måtte, p.g.a. staMn
og øsende regn, utsettes en dag.

Amerikanerinnen.18-årigeTamal'a
Marcinuk, som vant damenes sla
låm og storslalåm, ble en meget
populær yndling dernede, og ble
bestevenner med Bjørn Myran og
Arne Karlsen. Våre norske gutter
har, ved både sin innsats i konkur
ransene og sin framtreden utenfor,
vært gode ambassadører for vårt
land.

Svensken Osvald Dahlgren ble
valgt til ny generalsekretær for
CISS, etter belgieren A. Dresse, som
ikke ønsket å. motta gjenvalg, etter
å ha innehatt vervet i mange Ar.
Skiteknisk komite, med F. M.
Tenden som formann, fortsetter som
for. Amerikaneren Robey Bums fikk
I\tDI's hederstegn.

Neste døves verdensmesterskap pa
ski skal holdes ved Grenoble i Frank·
rike om 4 Ar.

beste ønsker, og ønsket alle delta
kerne yelkommen.

Ved innmarsjen fra Rådhusplas
sen til Slottsplassen,eR. 10 min. gang,
sto det mange folk, både turister og
lokal-befolkningen, langs veien. Var
flaggbærer var tronderen Asbjørn
Kjøsnes. som senere skulle bli tre·
dobbelt gullmedaljevinner. Den nol'S-

i de stevner dere deltok i. Nå far vi
av forskjellige grunner ikke gjort
noe med VM-resultatene, men det
er mitt hap at det skulle kunne gjen·
nomferes hvis sportsredaksjonen i
Fjernsynet var interessert, og jeg
skal skrive til dem om dette om ikke
så lenge, om jeg ikke får anledning
til å møte opp personlig. Men da må
jeg være sikker pA at de som skal
referere fra slike stevner sørger for
at resultatene kommer raskt til meg.
og alle vet at det er på søndagen
Sportsrevyen går, og da rna man
beregne tiden. Og med godt sam
arbeid med referentene, skulle det
sikkert gå an. Når det gjelder resul
tater i utlandet, er det mitt håp at
vi kUl\Re finne en ordning med evt.
telegrafisk resultatliste om ND! fant
det økonomisk forsvarlig. ND! har jo
ikke all verdens penger å ta av heller.

Så håper jeg at disse tanker kan
realiseres, og det ville vært elt fin
måte å få skapt en propaganda for
døve-idretten, og interessant ville det
sikkert bli for våre horende idretts
kamerater å vite at vi gjør det bra
vi også nar vi deltar mot utlendinger.

K. Bjornsen.

•
I

NORGE BESTE NASJON
Døves VM på ski

DøvC$ VI. Verdensmesterska.p på
ski ble åpnet mandag 20. februar i
høytidelige fonner pa Slottsplassen
i Berchtesgaden, Oberbayern, av
CISS'president,franskmannen Pierre
Bernhard, først etter at borgermester
Martin Beer og det tyske døve-id
rettsforbundets formann, Heinric:h
Siepmann, hadde kommet med sine

Ja, det er nok en masse ting re
daktøren har planer om, men å få
realisert alt blir ikke så enkelt. Et
par ting hadde jeg likevel lyst til a
komme inn på, og jeg mener det er
riktig å komme inn på dette her på
sportssiden, da det er for alle sports
interesserte. Skal det bli noen reali·
sering av disse planene, må jeg ha
hjelp av dere. Vi kjenner jo alle til
at Fjernsynets sportsavdeling har
sending hver søndag kveld, og det er
mitt Mp at jeg ved senere anledning,
når jeg får kontaktet sportsredak
sjonen der, vil kunne fa inn stoff av
interesse, og få dette referert ved
resultater skrevet ned og vist pa
skjermen. Dette kan ikke bli resul
tater fra kretsstevner eller klubb·
mesterskap 0.1., men r. eks. Norges
mesterskap, EM og VM og liknende,
for døve, da jeg mener at det er
rimelig at silke resultater kommer
med i sportsrevyen, det deltar jo
døve [ra Uere kanter av landet, og
de har jo familie, arbeidskamerater,
og for den saks skyld også arbeids
givere som gir dem permisjon fra
arbeidet; de hadde sikkert hatt lyst
til å vite hvordan det gikk med dere
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Kjell/dr /1T0118e ~ 8pe8ial·slaUlm. Kjente iI./ret/8kdere i bakyrUlmen.

3·doole meda/jorer: Myran, KjOlJlte$ og K(lrlsen.

2.38.5
2.41.2
2.42.2

"xlO km slafett
1. Norge 1.45.35
2. Sverige 1.50.23
3. Finland 1.52.34
4. Tyskland 2.25.54
5. U.S.A. ..... 2.50.45
Her var Norge suveren og vant

med nesten 5 minutters [orsprang
på nr. 2, og stafettlaget var rent
Trondheims-lag; Kjosnes, Myran og
Karlsen, så Trondheim kan kanskje
starte som eget lag i V.M:. heretter?
Ikke bare vant de, men samtlige
3 oppnådde beste individuelle tider
i stafetten - nei, unnskyd! - en
svenske kom i mellom, men Arne
Karlsen som var ankermann, hadde
fått beskjed om å ta det med ro,
da Norge hadde et såpass godt for
sprang, ellers hadde nok han også
oppnådd bedre tid på sin runde.

Her kom Kjell Larsen p 12. plass
med tiden 1.59.5 og G. Gjedrem på
27. plass med tiden 2.13.5. Her var
47 startende.

Utjor
l. Palatini, Italia
2. Schmid, Sveits .
3. Rinderer, Sveits .

Spcsie1~ slallim
1. Steffen, Sveits. . . . . . . . . .. 85.5
2. Rinderer, Sveits........ 93.0
3. Kjell Larsen, Norge. . 96.1
4. R. 7.ott, Tyskland. . . . . . .. 98.0
5. Palatini, Italia. . . . . . . . 99.9
6. Drouin, Canada 101.9

Her ble Hans Lie nr. 10 og Bryn
julf Dammen nr. 13; med tidene
114,1 og 117,2. - Det var 45 star
tende.1.37.2

1.41.2
1.42.0
1.47.6
1.51.4
1.51.7

ALPINE ØVELSER
Her var ikke Norge lenger i teten,

utlendingene har nok trent mere ef
fektivt og kommet lenger enn oss,
noe resultatene viser:

det at Asbjørn, som har deltatt i så
mange år for Norge, fremdeles er den
fremste langrennsløperen vi har, han
var mere beskjeden ved Norges
mesterskapet for døve; god bereg
ning av formkurven ?

SWTslallim
1. Palatini, Italia.
2. Steffen, Sveits ..
3. Schmid, Sveits ..
4. Hans Lie, Norge .
5. Brynjulf Dammen, Norge.
6. Angermaier, Østerrike ..

Følgende poengliste viser at Norge
ble overlegent beste nasjon. Større
land, som f. eks. Frankrike og Japan,
klarte ikke å ta ett eneste poeng.

1. Norge 69 p.
2. Sveits 45 Il

3. Vest-Tyskland. . . 43 :-
4. U.S.A 29 »

5. Italia. . . . 22 :
6.0sterrike ,.", .. " .. 17 li

7. Finland 16 li

7. Sverige. . . . . . . . . . . . 16,.
9. Canada .... 1 :-

Tenden.

15 km langrenll
Her startet 20 herrer, og de 6 beste

ble:
1. Asbjørn Kjøsnes Norge .. 1.07.20
2. Arne Karlsen, Norge 1.08.42
3. Bjørn Myran, Norge 1.09.12
4. Reidar Brenden, Norge .. 1.11.04
5. Leikas, Finland 1.12.00
6. S. A. Norberg, Sverige .. 1.12.07

Her ble det 4-dobbelt norsk, og
med «Trondheims-gutta» på de tre
første plassene. Trygve Gunnarrud
kom på 7. plass med tiden 1.13.51,
et hederlig resultat, og bedre kunne
det vel ikke ha vært.

30 hn lanyrenn - 16 deltakere
1. Asbjørn Kjøsnes, Norge. 1.58.15
2. Arne Karlsen, Norge 1.59.20
2. :Bjørn Myran, Norge 1.59.20
4. Leikas, Finland 2.01.08
5. Kolu, Finland 2.02.11
6. Lundstrom, Sverige 2.02.11

Igjen suveren innsats av Trond
heims-gutta. Reidar Brenden ble nr.
7 og Trygve Gunnarrud nr. 10, med
tidene 2.04.34 og 2.12.02. Moro er
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Beste norske plasseringer: Kjell
Larsen nr. 15 og G. Gjedrem nr. 16,
med tidene 3.22.9 og 3.23.9. Det var
42 som startet.

•
Altså en hederlig norsk innsats i

langrenn, men litt blekere i alpint,
men Norge tok Hest poeng, etter
Fridtjof Tendens utregninger.

Spor/sred.

RAPPORT
fra krclsimtruklør Bjørn Knttdscn,
vedrorcnde
VI. DØVES VERDENSMESTER
SKAP pA SKI

Mitt inntrykk fra reise, opp
hold og konkurranse

Onsdag 15. februar fant avreisen
sted for den 12 manns sterke ski
troppen, til de 6. vinterleker i Berch
tesgadell i Vest.Tyskland. Jeg hadde
fatt den glede å være med som lag·
leder, for den 5 manns sterke lang
renns-troppen. La meg si med en
gang, at dette ble en av mitt livs
storste opplevelser. For maken til
tur og kameratskap, skal mall lete
lenge etter. Jeg som horende, folte
meg helt hjemme i de døves rekker.
Aldri følte jeg meg utenfor, hverken
under konkurransene, fest eller hver
dag.

Det var en sterk langrennstropp vi
var representert med. Men hvor
sterke var våre konkurrenter, og
hvordan ville vi kunne mestre de
uvante forhold? Det ble noen spen
nende dager for meg, for selve kon
kurransene ble innledet. Sno fantes
det neste ikke, og regnet silte ned.
Hvordan skulle vi smøre? Etter to
dagers utprovning, hadde jeg tatt
min beslutning.

Dagen for 15 km var klar. Jeg
må innromme i dag, at det var lite
sovn jeg hadde hatt denne siste nat·
ten. Hvordan ville smøringen klaffe?
Jeg måtte ikke vise de aktive at jeg
var spent. Samtlige ski ble smurt en
gang for avreise fra hotellet, neste
lag skulle legges på rett før start.
Så var alt klart til start. J eg ga mine
siste ordrer til deltakerne, om hvor
lenge de skulle varme opp og hvor
dan sekunderingen skulle forega.
Jeg forlot så startplassen, for å gå
ut i terrenget, der hvor en lagleders
plass skal være under konkurransen.
I et slikt øyeblikk foler en seg litt
matt. Alle forlates og man må bare
forberede seg til en times ulidelig
spenning. Der jeg plasserte meg i
terl'enget, forsøkte jeg å konsentrere
meg om å slappe av, men det var
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nesten umulig. På lang avstand ser
jeg endelig løpets første deltaker.
Hvem kan det være? Seks hørende
tyskere og tre finske damer starter
først, og så kommer de mannlige del·
takerne. Spenningen blir utløst, her
kommer det en nordmann først i spo
ret allerede. Det er ingen ringere enn
Asbjørn Kjøsnes. Han går så det er
en fl'Yd, og har en kjempeglid. Ende
lig er mine smøringsproblemer løst.
Slapp av, sier jeg til meg selv, ingen
skal si e.t i dag taper vi på smøringen.
Bak Asbjørn kommer de i rad og
rekke, nordmenn i ypperlig driv og
stil, og mot seg har de konkurrenter
som ikke har hatt sin dag med smø
ringen. De står nesten stille i for
hold li! våre gutter. De virker helt
kjørt allerede.

Nå. endelig forstar jeg, at dette må
helt bli Norges dag. Jeg kan ikke
uttrykJ,e hva jeg folte, da jeg så våre
gutter gli forbi. Dagen ble var! Vi
tok de fire første plassene og nr. 7.
Dagen var bare en eneste stor opp
levelse. Slik artet det seg under alle
langrennskonkurransene. Vare gut·
ter var best og de smurte best.

Jeg ville gjerne trekke fram alle
sammen, men det får jeg gjøre ved
en senere anledning, resultatene far
fortelle sitt. Men en mann rna fram·
heves, og det er selve gullmedalje
vinneren, Asbjørn Kjøsnes. Han gikk
så perfekt og godt, at man skulle
tro at han var 25 år og ikke 37.
Jeg syntes at han var blitt en ny
mann. Under våre treningssamlingel'
gikk han med bøyd hode og pustet
som en hval. Na var han slik som en
langrennsløper skal være. Jeg må
bøye meg i beundring for en slik
vinnertype. Jeg spør meg selv: Hva
kunne ikke han ha utrettet i sine
yngre år, hvis han hadde fått kyndig
instruksjon?

Det var å hape at Norges Døve
idrettsforbund kunne fasamyestørre
økonomisk støtte, at det var mullg
å ha en fast instruktør. Dovesporten
kunne utvikles til å ligge på et meget
godt nasjonalt nivå.

Jeg kan ikke unnlate å komme inn
på de alpine løperne. De gjorde en
meget god innsats, men det kunne
kanskje vært gjort bedre, hvis de
hadde hatt en erfaren slalåminstruk
tør. Jeg tenker i første rekke på
f. eks. starten til Hans Lie i stor
slalåm. Han hadde et av de beste
startnr., men måtte pa grunn av at
stavene kom i forbindelse med start
utløseren før knærne, starte sist av
samtlige startende. Dette ødela alle
senere plasseringer for Hans, han
hadde mistet humøret.

Jeg må komme inn pa selve opp·
holdet, reisen og avstandene. Vi
bodde på et flott hotell i Konigs
see. Hotellet egnet seg lite for aktive
skilopere. Frokosten var rundstyk
ker med syltetøy. Hvor lenge går en
skiløper pa dette? Turister, aktive
og andre, fløy rundt i spisesalen, og
aldri var det mulig å få ro. Ingen
ordentlig salong fantes til hyggelig
samvær, og bad på hotellet kostet
flere tyske mark pr. bad. Til lang
rennsstadion var det 2 mil, tur og
retur, og her var det ikke mulig å
få skiftet i det hele tatt, da det ikke
var noen garderobe. LangremlSløy
per skal legges i nærheten av inn·
kvarteringen, slik at alle kan trene
og ha den ro de trenger for å kon
sentrere seg om en viktig konkur·
ranse.

En deltakende nasjon må få opp·
gitt hvor løypene skal legges, og sa
ut fra dette skaffe seg innkvartering.
Helst bør dette være et sted med få
mennesker, og hvor vi selv kan be
stemme hva vi ønsker av mat. Det
er mye bedre at innkvarteringen er
enkel, men at vi far det slik som vi
ønsker.

Jeg vil til slutt atter en gang si,
at denne tur var en opplevelse. Jeg
vil takke dere alle for en hyggelig tur
og et storartet godt kameratskap.
Jeg vil pa egne og mine kones vegne
takke dere alle for den nydelige ga
ven jeg mottok ombord i «Kronprins
Harald.» Pa en enkel måte vil jeg få
OllSke dere en god og sterk framgang
på del idl'ettslige plan.

Bjørn Knudsen.

OS LO

SKØYTESPORT
Cunder Sovik var på farten igjen

og denne gang på Bislett, ved et
bedriftsstevne, og han deltok for
«Spigerverke~. Han forbedret sin
500 m fra forrige gang og fikk tiden
54.3 og 1000 m løp han på ].54.3.
Isen var ikke så helt god.

Vel, skøytesesongen ebber ut for
denne gang, men for våre skøyte
interesserte kan jeg nevne at Oslo
Døves Sportsklubb har i tankene,
iallfall rent foreløpig, a arrangere et
nasjonalt skøytestevne for døve, her i
Oslo til neste år. Det skulle kunne
passe best å arrangere dette sam
tidig med f. eks. EM eller en skøyte
landskamp i Oslo, slik at det ikke
ble for store reiseutgifter. Hva sier
dere om dette, gutter? T()f'e.



Sev. Dahl's Auurancekontor A.s
Krol'lpril'lstne Mirthupl. 1
OSLO

Teldol'l sentralbord 416830

Tegl'ler all sl;als usural'lse

KUNDENS TILLIT ER VART MÅL

Langseth Industri A.s

Postadre$Se: SKI
Telefon 8621 40

Flagg. Vimpler etc. - TekstlItrykkeri

A.s Trondhjems Papir. &
Papfabrik

TRONDHEIM

Telerol'l J 50 10

Åveclalsbrua Kafeteria
AN8!FALES

8USSELSKAPER MOTTAS

Telerol'l 8r..ndbu U4l

HALSE MEIERI

MANDAL

GUMMISTEMPLER
1. kl. ud"r!!lse - Hurt;, levering
uve priser

Kvil\ StempeJfabril\
Osterhaus&t- 21 - Tlf.426524 - OSLO

Porsgrunns Auto Afs
AUT. FORD·FORHANDLER

VaUe:rmyrel'lt! - PORSGRUNN

Torvald Klaveness
Sldpsrederl

Postboks 2447 S

OSLO

o. Henriksens Sønner As
Eløbler! 1904

AUT. RØRLEGGER _ RØRHANDEL
Sentralbord telefon 15&40

FREDRIKSTAD

Øberg Fabrikker
Telefol'l 82 953 - HALDEN

Alt I kj.kkeninnredn in,er o, for
.vril annen Innredning

Statsbanenes Biltransport
Sallegaardsgt.11 - OSLO
TIr. 681552 - 681477 _ 426880

TRANSPORTER
FRA OG TIL JERNBANE

Bærum Sport
WILLY FALCK AfS - SANDVIKA

Budstlkkeg5.rden I A;amodtg5.rden
Telefon 54fS34 I Telefon 541245



I gode

hender

SkAda}eD Døvelærlarl.ag
SIrMalen. off. skole razDØve

Vettakollen.

Figgjo Fajanse A.s

FIGGJO

Andelssa/teriet AfL
Disponent John Runshau&

LGndeu (_net spesio/(orrelllinf I follelllOrtk (lesk

BERGEN

Brødr. Søy/and AfS

BRYNE

Gabriel østrelt
BILVERKSTED

Telefon 63 097
SANDNES

v. B. CO.

A.f Vestlandske Bn:ninJnrtikel Co.

HAUGESUND

I?t~(t S~

{~1
~/'50~
~~....

l 1171r hu folk betrodd sine spafepenCtr til Sparekusen.
Gjennom skiftende tider har banken voluet jevnt o, sikkert
Ol oppubeidu tradisjoner forn ,lr trygghet 0' tillit.

Stavanger Sparekasse
Innskyternes eren belnk

REINE &CO.
T.H.OBRESTAD
REDSKAPSFABRIKK
NÆRBO· TEutfON .81U41

Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61060

Mottor innskuM - 8e~ilrer Idn

ft SVØMMEHALLEN - 8ERGEN
Apent

CAFE ...,d'C"
fra kl. 8-22

P a. ",enSenda, fn_ _ _ :-; ~ kl. 13-22

- KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

Kvinesdal Sparebank
KVINESDAL

Telefon Kvinesdal 4102

SALG
SERVICE

KNUTSEN & TRÆEN'S
Automobilforretning Afs

BERGEN

Telefoner: KontOl" *U 160
RIkneiefon, reservedeler 14931

Stor! loeer av; RESERVEDELER

Bilverksted - Ben5irutujon
91 820 94679

Strikk fenlice. sterke, varme

Spor'Ulel"l$ere IV

FINSE KAMGARN-

Det moderne strikkelarn

SANDNES KAMGARN SPINNERI

Dov., Trykkeri A.I, 8etlen
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