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Behov for kurs
tegnspråk!

En av de ting det hersker enighet om mellom våre pedagoger, hørsel.
skaddes foreldre - og de horselskadde selv - er at det er uhyre viktig å
gi de døve og tunghørte el best mulig tale· og skrivespråk i løpel av
skoletiden. Men på et par områder hersker det uenighet i denne for·
bindelse. For det første: Har ikke taleoppiæringen i dag en slik plass
i undervisningen at andre viktige fag blir forsømt? Med andre ord: Blir
skoletiden riktig disponert tall i betraktning hva den t:Oksne horsel·
skadtk har størst behov for av kUlUlSkaper? - For det andre: Er tegn
språkel uheldig for utviklingen av tale-- og avlesingsdyktigheten - eller
bør det tas i bruk som et hjelpemiddel i undervisningen?

Faktum er at de sterkt horselskadde voksne trenger et effektivt etter·
vern for å kunne bevare sin taleferdighet; det eneste som duger vil være
regelmessig individuell talekorrigering ved logopeder. På dette området
er intet som helst gjort her i landet, og følgen er at de horselskadde fort
merker at det går tilbake med taleferdigheten når skoletiden er forbi.
l tillegg til de oppfattelsesmessige (hørselsmessige) problemer, s r den
horselskadde tilbake bl. a. både tale-, språk- og kunnskapsmessig. To
muligheter stAr åpne: a) Han kan «integreres- i det store samfunn ved å
leve mer eller mindre isolert og utenfor blant de hørende. b) Han kan
søke omgang med skjebnefeller som benytter tegnspråk. slik at han mer
eller mindre regelmessig kan oppnå maksimal kontakt med medmen
nesker.

Vi har innledningsvis nevnt en ting som vi alle er enige om. Vi bør være
enige om en ting til: Vi ønsker at de døve og sterkt tunghørte skal
komme inn i et best mulig sp k· og kunnskapsbevarende og ·fremmende
miljø! - Hva kan vi så i fellesskap gjøre for at dette skal bli mulig?
Dette, og først og fremst delte, bor vi nå. ta opp til drøfting. VAre døve·
foreninger er det naturlige samlingssted for de sterkt hørselskadde. Det/c
miljøet rnA vi i fellesskap stadig utbygge til bedre ettervern-sentra, ikke
minst ved A trekke et stadig slørre antall hørende inn i fellesskapet,
mennesker som er villige til å lære tegnspråket, og som kan være med
om å påvirke de hørselskadde til li. bruke et rikere og riktigere språk i
tilknytting til tegnspråket, et tegnspråk som følger talespråket. Derfor:
Fram for flere kurs i tegnspråk - tegnspråket ut blant de børende - og
hørende inn i de hørselskaddes miljø! Det løser så langtfra alk proble
mene, men det vil være et langt skritt i retning av et effektivt ettervern,
og at interessen for å lære tegnspråket er til stede blant de hørende, det
viser den store interesse som våre kurs i de største byene er blitt møtt
med_ n. S.
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Et mere nyansert syn
på tegnspråket

Foredrag av RUNE HAGBERG t.u dtrotJærerkmiferanse i Ortbro

At de deves tegnSpråk ikke har
noen plass i den undervisning som
har som mål å lære den horselskadde
fl forstå og anvende vårl språk,
muntlig og skriftlig, betra.ktes som
en selvfølge, omtrent like selvfølge
lig som at det franske språk ikke har
noen plass i engelskundervisningen!

Men vi må være rettferdige. Vi
ro huske på at de doves tcgnsprak
dog er et språk - akkurat som et
hvilket som helst annet språk. Det
kan vi aldri komme bort fra. Visselig
har tegnspråket en meget spesifikk
beskaffenhet sammenliknet med f.
eks. de vesterlandske språk. Sym
bolene i tegnspråket består ikke av
lyd (Ta stemmebånd og munn, men
av bevegelser som skal oppfattes med
øyet. Det finnes også andre språk
som avviker (ra konvensjonene i de
vesterlandske språk, r. eks. kinesisk
og en del afrikanske språk, som ska
per sine språklige symboler p en
måte som ganske markant avviker
fra vesterlendingenes. Men det betyr
ikke at kinesisk eller disse afrikanske
språk er dårligere enn vesterlandske.

I de senere år har vi i den inter
nasjonale deba.tt ofte stott på ordet
ctnocentri8k, som betyr at en over
vurderer sitt eget miljø, ens egne
konvensjoner. En tror at bare ens
eget er det rette og sanne. Og siden
jeg her taler om språk, husker jeg
en studiesirkel i engelsk, hvor en
av deltakerne motsatte seg A uttale
lespelyden i slike ord som -some
thing» og cnothinp, idet han ivrig
hevdet a.t clespelyd jo er en alvorlig
talefeil».

Det er meningsløst å vurdere ulike
språk generelt. Kinesisk språk har
sine fordeler og ulemper, svensk har
sine, osv. Tegrulpråket har også. sine
fordeler og ulemper. Verdien av et
språk er relativ. Verdien av et språk

Det sprdkel som den horseJ...
skadde oppfatter ved avlesi1l{1,
er ikke oo.rl (de hørendes)
sprdk med dels overflod av Hv
og puls, horlxtrc nyanser, dets
rikdom av sammensatt emosjo·
nelt innhold (i 8lllt.'C stemmen,
i tonefall, i melodi og aksent
QSt'.), innhold som ingen akus
tiske metoder eller apparater
kan formidle.

beror !. eks. på situasjonen. Er jeg i
Frankrike, er naturligvis fransk det
mest verdifulle språk - er jeg i Sve·
rige, er svensk det mest verdiful.le.
Hvis jeg skal studere middelalderske
vitenskapelige skrifter, er latin ver·
dilullere enn andre sp k. Skal jeg
studere for.egyptisk litteratur, er
hieroglyfene det mest verdifulle
språk. (Hieroglyfene er som kjent
[or det meste avbildninger av ting,
melUlesker etc., [or øvrig med inter
essante berøringspunkter med tegn·
språket. En utredning om dette
kunne kanskje værc en interessant
oppgave for en dovelærerkandidat.) 
Og det finnes utcn tvil situasjoner
for den horselskadde, f. eks. innenfor
hans egen omgangskrets,fellesskap og
samarbeid, hvor tegnspråket er bedre
enn det talte nasjonale språk. Og
ettersom det filUles slike situasjoner,
er det ingen grunn til å drive noen
slags kamp mot tegnspråket.

Det ville virke temmelig enfoldig
om f. eks. en lærer i engelsk begynte
a drive en slags propaganda mot
fransk. Og det finnes som kjent læ
rere som underviser i bt:Ide engelsk og
fransk.

Jeg har villet nevne dette fordi
en på en del hold har oppdaget en

slags skrekk for tegnspråket - en
umotivert, [orvirret og uklar redsel.
En del mennesker har den forestil·
lingen at tegnspråket er noe usunt,
har noe farlig i seg! En møter og
ofte en nedlatende holdning, som
opprører meg personlig, fordi jeg
mener at tegnspråket i mange hen·
seendcr er et ganske fascinerende
språk. Det har mange interessante
og sjarmerende egenskaper. Det er
et sensibelt språkinstrument, det
har estetisk tiltalende sider, og det
har evnen til a uttrykke hendelser
som ikke lar seg skildre på et annet
språk.

Og ikke bare det. Spesielt tanke
vekkende synes jeg det blir hvis en
sammenlikner den hørselskaddes tale
på den ene siden - med dens sær
egne karakteristika, som dere kjen
ner til - og på den andre siden den
hørselskaddes tegnspråk.

Tegnspråket kan uttrykke reak
sjoner, folelser, engasjement80m den
hørselskaddes tale ikke kan uttryk
ke. Tegnspråket har en hurtig be
vegelighet og letthet, en utsøkthet,
en fin folsomhet mot hvilken den
horselskaddes tale forekommer en å
være stiv og død. J eg taler også om
språkets emosjonelle side, om indi·
videts egen opplevelse av sin spr k
framføring, språket som uttrykks
middel. Og kanskje blir det anled·
ning til diskutere den hørselskad
des muligheter for 2 språk. Kanskje
ber en tross alt være litt varsom og
ikke helt avfeie tegnspråket - forby
den mulighet og det middel til emo
sjonell uttrykksform som tegnsprå·
ket er_

Jeg mener altså: Hvis vi [or den
hørselskadde utelukkende tillater det
emosjonelt reduserte og utilstrek
kelige talespråk, tar vi da ikke fra
ham en direkte (ordet direkte er vel
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viktig her), uttrykksmulighet, som
han som menneske (som levende in
divid, som stadig opplevende og rea
gerende menneske) - burde ha en
naturlig rett til? En mulighet som
han har behov for, og som det kan
skje kan være farlig å forby? - Jeg
stiller spørsmåletl Jeg påstår ikke at
jeg har et definitivt svar.

Jeg kom inn på denne tankegan
gen etter å ha talt med en hørsel
skadd, begavet og med et rikt språk.
Han talte forståelig, med et rikt
ordvalg (eiendommelig nok var han
blitt undervist ved en for oss gam
meldags og avleggs metode). Til
tross for sin språkdyktighet hadde
han stadig en tendens til liksom å
ledsage sin tale med tilløp til tegn 
ikke bare tilløp forresten. Og han
påsto at det føltes <domt» bare å tale.
Han mente at når han samtidig
«tegnet», kjentes det vakrere, liksom
mere fullkomment. Når han bare
talte, fikk han riktig nok meddelelsen
fram, men for sin egen harmonis
skyld, for sin glede og rnytelse»,
brukte han også tegn. Og det dreide
seg om et legnspråk som formelt og
setni71gsriktig fulgle oort talte språk!

Jeg vil peke på at det er feil når
en påstår at tegnspråket er et cpri
mitivt» språk, et fattigslig språk.
Jeg tror at vi hørende da er offer for
den «etnocentrisme» som jeg nylig
kom til å nevne.

Derimot må en si e.t det er fattig,
det språk som den hørselskadde opp
fatter ved avlesing (altså der synlig
heten er det vesentlige og der mot
takelighcten for lyd er sterkt be
grenset).

Det jeg tidligere sa om den hørsel
skaddes språk, gjaldt hans egen pro
duksjon av ord, og jeg påsto at det
var et dårlig instrument for direkte
følelsesuttrykk. Og hva det språk
angår som den hørselskadde oppfat
ter ved avlesing, så er det ikke vårt
(de hørendes) språk med dets overflod
av liv og puls, hørbare nyanser, dets
rikdom av sammensatt emosjonelt
innhold (i selve stemmen, i tonefall,
i melodi og aksent, i det personlige
tonefall etc.) innhold som ingen akus
tiske metoder eller apparater ennå
kan formidle.

Ell kommer ikke bort fra at det
som oppfattes gjennom avlesing er
et surrogat, en fattigslig erstatning,
en erstatning som vi selvfølgelig skal
være takknemlige for, ettersom av
lesingen ennå er et middel for den
hørselskadde til å stå i språklig kon
takt med omgivelsene. Omtrent som
det også er noe å være takknemlig
for InM en kan få en blind til å opp
fatte et blekt, svakt, fargeløst bilde
av virkeligheten.

Jeg har villet hevde disse syns
punkter fordi meningene hos dem
som angriper de døves tegnspråk er
bemerkelsesverdig frie for nyanser.

blanserer med kr. 6.696.61, men
omsetningen har vært mye mindre.
Samlet inntekt var ea. kr. 800.-.
Det var utbetalt lønninger med kr.
225.-, administrasjonsutgifter kr.
138,67, utgifter tillandsmotet i Lar
vik kr. 194,05, osv. Bankbeholdning
pr. 20/121941 kr. 3.433.89.

Bladet «Våre Barm har besøkt
Skådalen døveskole, og skriver bl.a.:
"lVi kommer i frikvarteret, og her gAr
skravla hvor en vender seg. Livs
friske, livsglade barn springer fram
og tilbake i munter lek, andre stAr
ivrig gestikulerende i samtale. Fing
rene g ,hendene går, ja hele ar
mene er i bevegelse. Forresten går
munnen også like livlig som hos de
velutrustete barn ...».

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.

<y:.tJZ 25 åz ji~l!n
(Tegn. og Tale, april 1942)

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

: SMØR SETER-TYPE, :

I bare SMØR er SMØR I, ,
Døveforeningen i Trondheim har

hatt årsmøte. Ca. 30 medlemmer var
møtt fram. Av årsberetningen gikk
fram at møtene siste år har vært godt
besøkt, tross mørklegging og bren·
selsvansker. De tre uttredende styre
medlemmer ble gjenvalgt: Tore
Skjørestad, Kaare Næss og Marta
Kolstad.

Landsforbundet har fått et legat,
Ingeniør Waldemar Ramm og hustru
Marie Ramm, født Paasche's legat
for dove, og statutter er utarbeidet
av landsforbundets styre: Helmer
Moe, Thoralf Strømme, Ester Pe
dersen, Nils Gjerstad, Lunde Jo
hansen og Olaf Foss.

Tegnekonkurransen om emblem
(merke) for Norske Døves Landsfor
bund ble vunnet av A. E. Carlsen,

Stavanger. Det var 8 innkomne fol'
slag.

En innsender foreslår at dove skal
gå med en rød stokk, for å være
bedre beskyttet i trafikken.

Døve i Amerika har gitt en stor
pengesum til et filmselskap for li få
laget en film med teksten skrevet
med de døves fingerspråk (?) i fil
mens ene side. Dette kan bli vold
somt betydningsfullt, mener ameri
kanerne.

En amerikaner som hadde vært
stum siden han var 6 år, fikk plutse
lig talens bruk igjen da han sto for
presten og skulle vies, og gledestå
rene rant nedover kinnene på den
unge bruden.

Norske Doves Landsforbunds regn
skap for tiden 1/71939 til 20/12 1941
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Døv Wimbledon-mester!

II<d.

Legatets formål er il understøtte
blinde, døve og vanføre. Av legatets
avkasting skal 113 disponeres til for
del for hver gruppe, og det er nå til
disposisjon et begrenset beløp til ut
deling.

Søknad om understøttelse bes
sendt legatets forretningsfører, hoy
esterettsadvokatFinnArnesen, Øvre
Slottsgt. 8, Oslo 1, innen l. mai. d.å.
Søknadsskjema kan hentes på for
retningsførerens kontor.

Ingeniør I. F. Eckersbergs

og hustru Johannas legat

Vi er sent ute med denne presen
tasjonen - men det er vel likevel en
nyhet for velesere - og får vi
glede oss over at en skjebnefelle har
prestert en slik enestående bragd å
vinne en turnering blant verdens
topplrimmete tennisspillere.

etter mitt skjønn ikke faglig hold
bart. Siktepunktet må være at
de dot.'e skal lære av undervIs
ningstilbudet.

5. Aasen skriver bl. a. at: .Vi har
sikkert alle erfaring for at vi
gjeme vil ferdes der bvor våre
medmennesker er, og er vi på en
eller annen mAte ikke lik de and
re, prøver vi å være det, og kan
vi det ikke, så vil vi det gjerne...

Dette er nettopp argumentet for
at vi må hjelpe de døve til fellesskap
med sine likemenn, for at de deri
gjennom skal kunne utvikle seg mest
mulig harmonisk. Det er den intime
vennegruppe som er en av de vik
tigste faktorene i unge menneskers
utvikling. Det cr av stor betydning
for det unge døve menneskets iden
titetsfølelse at det blir akseptert ut
fra sine egne forutsetninger. P bak
grunn av intervjuer og diskusjoner
med voksne, veltilpassete integrerte
døve. kan jeg skrive at de døve har
bebov for slikt fellesskap med døve
(behov for følelse av gruppeidenti
tet). Nevnte fellesskap har vært med
på å gjøre dem skikket til som voksne
il. leve integrert blant horende på
arbeidsplasser og i samfunnet for
øvrig.

8asilier

PA bildet på forsiden av dette
nummer av cTegn og Talet ser vi
Angela Mortimer med sitt trofe etter
seieren i damenes single-finale 8.
juli 1961. Angela Mortimer slo Chris
tine Truman i den første rent bri
tiske finale i Wimbledon-turneringen
siden 1914 med sifrene 4-6, 6--4, 7-5 .

Hva mange ikke vet, er at Angela
Mortimer, 29Argammel Wimbledon
mester, er nesten dov. Da hun ble
bestormet av journalister etter sin
store seier, fortalte hun at det ikke
nyttet å sporre henne om noe, for
hun kunne ikke hore hva de sa. Hun
fortalte imidlertid at hennes døvhet
er en stor hjelp n r hun spiUer, fordi
hun ikke blir forstyrret av tilrop fra
publikum. «Jeg klarer å konsentrere
meg mye bedre enn mine konkur
renten, sa. hun.

Det var forste gang i 1954 at
Angela merket at det gikk tilbake
med hørselen, men hun vil ikke la
seg operere, fordi legene ikke kan
garantere at resultatet blir bra.

4. A la de døve barna gå sammen
med noen horselsvekkete på hø
rende-skoler, for at de hørende
barna skal «venne seg til å se og
være sammen med de døvet, er

seg samtidig til se mening i for
eldrenes munnstilling, idet foreldrene
bruker tale og tegn samtidig. Inntil
barnet blir så gammelt at det lærer
å snakke meningsfylte setninger, vil
del benytte seg av sløttesymbolene
og munnsliUingene. Fostringen av
døve barn er når alt kommer til alt
et spørsmål om adekvat intellektu
ell og emosjonell kontakt mellom
barn og foreldre.

Kontakten mellom døve barn og
dove foreldre er vanligvis bedre enn
mellom døve barn og horende for
eldre. Årsaken er bl. a. den at de
dove foreldrene er klar over kon
taktproblemene og gjør hva de kan
for å overvinne dem. De fleste døve
foreldrene er vanligvis klar over
både talens og tegnenes betydning.

Fra fellesskap til ensomhet
Svar på svar
Av overlege Terje

1. Del framgår av min artikkel al
jeg anbefaler bruk av alle de mo
derne høreapparater og teknisk
pedagogiske hjelpemidler som
kan hjelpe døve og sterkt tung
hørte til en rikere kontakt med
lydmiljoet, rikere språkforståelse
og bedre artikulert tale.

2. Del framgår av min artikkel at
jeg forutsetter at de døve og
sterkt tunghørte må få den best
mulige taleopplæring.

3. Spesialpedagog Aasen hevder
som sin mening at det for døve i
forskole- og skolealder ikke må
være noe bade/og når det gjelder
tale og tegn, fordi cda ville de
fleste sikkert velge den form for
kommunikasjon som faller let
test, altså tegnspråket».

Aasen hevder her det syn som
dessverre er så utbredt blant peda
goger som arbeider blant sterkt hor
selsvekkete, og det på tross av at
det ikk1: finnes vilellBkapelig bevis
for nevnte hundreårgamle «orale
dogme».

Derimot finnes det vitenskapelige
undersøkelser både i Russland og i
Amerika som klart beviser at tidlig
bruk av manuelle metoder gir det
dove barn en rikere språkutvikling
og derved et bedre grunnlag for
språklig kommunikasjon med den
hørende verden. Ved de kombinerte
metoder blir de døve både flinkere
språkavlesere (munnavlesere) og like
flinke til å snakke som de døve som
bare har fått taleopplæring i for
skolealderen. Det er av stor betyd
ning for hjernens utvikling og lunk
sjon at barnet ikke bare mottar inn
trykk, men at det selv kan meddele
seg til andre. Derved blir det tidlig
tankeutveksling mellom barn og for
eldre, bedre grunnlag for begreps
dannelse og storre muligheter for
intellektuell vekst. For et døvt barn
fra 1-4 års alderen vil slik tanke
utveksling mest effektivt kunne skje
ved at barnet lærer tegn- og finger
språk av foreldrene. Barnet lærer

Av hensyn til dem som har lest
spesialpedagog Arne Aasens svar i
forrige nr. av ~egn og Tale», uten
å ha lest min tidligere artikkel, og
som svar til spesialpedagog Aasen.
gir jeg denne korUattete redegjørelse
om noen av mine synspunkter:
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Konsentra-

sjonslei rer?

I forbindelse med redaktørens
bemerkning i lederartikkelen i «Tegn
og Tale» nr. 5, vedrørende Arne
Skauens sterke kritikk av spesial·
skolene, må jeg få. si at Skauens
bruk av ordet «konsent.rø.sjonsleirep
ikke har forbauset meg, ut (ra 1et
jeg selv i min tid opplevde pa døve
skolen.

Som døveskolef'lev i 1. klasse for
60 år siden, opplevde jeg sammen
med mine klassekameraterflereuhyg
gelige undervisningstimer. Hva min
lærer den gang kunne finne på l\ til
late seg, var rystende. Ofte skremte
han oss med dødsbusler. Når hans
anstrengelser med lære oss å tale
ikke førte til de ønskete resultater,
truet han r. eks. med å ta en på skole·
veggen opphengt snekkersag og sage
halsen over på oss. Under artikula·
sjonsundervisningen holdt ofte læ
reren meg klemt fast mellom sine
knær og ga meg to-tre kjeveslag når
han ikke var fornøyd med min ut
tale. Da jeg omsider gråtende fikk
det bedre til, nikket han fornøyd og
innbilte meg at bare hans bokser
slag kunne rette pA mine uttalefeil.

En dag kom en av skolens inspek.
triser inn i klasserommet med en
slakterkniv. Etter en kort samtale
med læreren, la hun kniven borte
ved vinduet og gikk ut. Da det neste
dag gikk dArlig med artikulasjons
øvelsene, pekte læreren rasende pA
kniven i vinduet og truet med å
skjære over halsen på oss. Selvsagt
ble vi hvite av redsel. En gutt ved
min side sa at han ville hjem til mor.
Læreren fikk tydeligvis omsider dår·
lig samvittighet, beroliget oss med
et vennlig smil, og vi var lettet da
vi fikk slippe ut j frikvarteret.

Mitt inntrykk er at læreren ikke
fryktet at vi skulle klage til v re for
eldre, og dermed mulig anmeldelse,
fordi vi i 1. klasse jo hadde så lite
ordfon d at vi neppe kunne forklare
saken. Han viste seg å være anner·

ledes ved undervisningen av elever
l høyere klasser. Men vedkommendes
behandling av oss i 1. klasse den
gang ble nok ikke glemt, og det har
vært til skade for andre uskyldige
døvelæreres renomme, pA samme
mate som de tilfellene Arne Skoue.n
har trukket fram nok gjelder bare
unntakstilfeller.

Også fra utlandet har jeg hørt
voksne døve klage over den behand
ling de fikk som barn på døveskole.
En døv mann fra Skåne i Sverige har
fortalt meg noen eksempler. Selv
mistet han hørselen da han gikk på
folkeskolen, og han ble så over[lyttet
til døveskole. Han, som var vant til
å ferdes i frihet hjemme, holdt ikke
ut på døveskolen, hvor han følte seg
innesperret - nesten som i en kon
sentrasjonsleir - og han rømte. Han
chaikeb hjem ved å fa sitte på med
bønder på hestekjøretøyer nere mil.
Hans foreldre beholdt ham hjemme.
De ville ikke sende ham tilbake til
døveskolen, etter det han fortalte
om forholdene. Tross mangelfull
skolegang klarte han seg godt. Han
leste flittig, og han ble redaktør for
et lokalt døveblad.

l min skoletid ble det opptatt en
stor gutt, ca. 14 år gammel. Noen
uker senere kalte foreldrene ham
hjem igjen, og vi så ham ikke mere.
SA vidt jeg fikk vite, hadde gutten
klaget over dcn behandling han had
de fått av den samme læreren som
jeg hadde i 1. klasse.

010./ HM8tl.

BEMERKNING:
Det er ingen tvil om at det har

forekommet gø.nske mange tilleller
av til dels brutal behandling av ele
ver i våre døveskoler. Det gtu mange
slike historier blant døve. Blant
annet fikk vi nylig et brev fra. en
døv dame, som lorteller at hun ennå,
ca. 25 år etter konfirmasjonen, ten
ker med redsel tilbake på artikuJa·

sjonsovelsene, da hun stadig lryktet
lor å bli k-valt.

Når disse eksemplene er nevnt, så
la oss si stopp. Det er vår overbevis
ning at forholdene ved våre døve
skoler i dag er helt annerledes enn
for, når det gjelder bchandlingcl\ av
elevene. Vårt inntrykk er at det ikke
forekommer brutalitet ved våre sko-
ler for døve og tunghørte i dag. Alle
eksempler vi kjenner til, ligger minst
20 år tilbake i tiden - heldigvis. Vi
er glad over at det i dag synes
herske en helt annen mentalitet blant
lærerne og internatpersonalet ved
våre skoler. I dag trenger ikke for·
eldrene å frykte a.t ba.rna skal bli
dårlig behandlet.

Red.

En selvfølge?
Replikk til Rune Hagberg

Det foredrag som Rune Hagberg
holdt på døvelærcrkonleransen i
Ørebro, og som er gjengitt på annet
sted i dette nummer, innledes med
følgende:

At tre OOVt!3 tegnspråk ikk har
non& plass i den underoi.ming BOm

har som null d lære trers horselskadde
ti forslå og ont-ende 'tårt sprdk,
muntlig og skrifllig, betraklu 80m
en seltifolge, omtrent like selvfolge
lig som at de~Jran&~ språk ikke h«r
noen plmls i engelskundervisningen!
(Sitat slutt.)

Hvis døvelærerne bruker slike ar
gument mot tegnspråket, må det
sannelig protesteres.

Det franske språk har en helt av
gjoremk pla&.! i engelskundervisnin·
gen - i fransk-talende land, og en
sammenlikning blir bare relevant i
en slik sammenheng. Alle er nemlig
enig om at tegnspråket er det spon
tane språk for de sterkt hørsellIkad
de - og dermed pA sett og vis deres
flDOrsrnål», mens de hørendes språk
er et .ucmmed» språk.

Altså skulle det være en selvfølge
at tegnspråket ble benyttet i språk
opplæringen. Bruk av morsmålet er
helt avgjørende når en skal lære. et
fremmed språk, særlig pA begynner
stadiet, for her gjelder det å forklare
så klart som mulig. Det vil undre
meg meget om en i Sverige ved un
dervisning i engelsk for nybegynnere,
benytter lærere som ikke taler svensk.

Th. Sander.
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Kl. 19.30:

Kl. 17.00:

Kl. 10.00:

Kirke-spill i Oslo

forstl hans tydelile ule. Han fikk sponutl
applaus.

Neste klrkeolfe-fest skal holdes pi
samme sted sondal 23. april kl. 19.30. Doye.
prestene Illper i fi uk i en kultur.fargefilm
om utvikllnlen av landbruket oe fødsels·
problemer I Afrika, til framYisning dlllr. Vi
eldre d~ve, som før har 'lært. unge, 'lille glede

O$S om prektig døv ungdom ogd Yil 'lære
til stede. Da Yil et eget spisebord bli nilt
til disposisjon for dem.

I Trondheim fortalte biskop Godal I

DøYekirken for et ir siden at det 'lar used

YanHg mange ungdommer l Domkirken en
Yinterkveld. Forsto jeg ham rt:tt. var det
1200 unedommer, hyon.y ca. 700 eikk cil
alters! l TV si jee fra Skoroyatn kapell ved

Namskolen, hyor kronprimen Ol ~nge

ungdommer, deriblant skiløperen Harald
Grønningen. Innfant ~g søndag 12. mars.

O.H.

Kl. 11.00:
Kl. 12.00-12.30:
Kl. 12.30:

L.rdag 8. april.
Møtene om formiddagen holdes 1døvekirken. Av pl3.$slle:nsyn blir dine

møtene bare for Vligte represenunter og spesielt Innbudte. Samværene
etter middag er dpn", og holdes p~ Hotell Terminus.

Velkommen. Minnetale. Andakt ved hovedprest Bormevie-$vlllndsen.
Presentujon. Orienter1nl.
Døveprest Hammer Innleder til simtale om døves gudstJenesteliv,
lett formiddapmlt pi NSB-kafeteriaen.
Hammer uler om: Døvekirken i glr - I da, - 1 morgen. Sl.mu.len
foraener.

Kl. 14.00-17.00: Midd...gspause. Der er ikke ordnet med noen fellesmiddq. Delukerne

henvises til bfeterlaen pl Terminus Ol NSB.
Foredrag lY domprost dr. theol. 0& philos. Per lønn;nl: eVI er Guds
hus og kirke 1'11.• 5amule utover mot kl. 19.00.

fesuamvZ!" pi Terminus. Hovedpresten foneller om oppleyel$er
under krigIIn. Hilsener fn. de forskjellile landsdeler Ol fra $pe$lalar.
beid. AY$luttlng 'led døYepren Wetlesen. (Billetter i kr. 12.00 mi
kjøpes pi forhind hO$ Ne$$e eller Hammer.)

Program for Døves kirkedag i Bergen

Sønd:a, 9. :april:

Kl. 11.00: Fenludnleneste 1Blskopshayn kirke. Hoyedpresten preker. Nattyerd.
Offer. - Straks etter gudstjenesten kirkekafl'e I menilheulolulet i
Biskopshayn kirke. Formennene 1 'lire menlgheun.d forteller om re·
$uluter etter forrile kirkedag.

Kl. 15.30-18.00: Festmiddag pi TlIlrmlnus. Resyme ay dlllnnlll kirkilldalen. Døyeprest
Evjen Olsen orilllnterer om døyemisjonen pi Madagaskar Ol I EritreL
Andakt 'led sjefsekretzren 'led Hjemmet for Døye. putor VOlt.
Syendsen. (Billeuer i kr. 16.50 mi kjøpes pi forhind hos Nene eller
Hammer.)

Nødyendile forandrinler Yil bli kunnilort pi møtet. VI henstiller til represenuntene
i ordne $Ilg $Iik at de k:an delu I alt.

14 døve un,dommer fra Zurich, Syelts.
kommer pl Norges.besøk, S. april

Kirkespill-aften med sveitsisk kIrkespIll_
gruppe ay døye. onsdag 5. april l Majorstuen

kirke (før Prestenes kirke). Kirkeveien 14.
Oslo 3.

Kl. 18.30: Gudstjeneste med opptrillden

aY de døyes kirkespilllruppe (mimekor) fra
Zurich.

Klrkeoffe 0l hyggelig samyzr.

• ••
De døyu merol,hetsrld i Berlen Da 'li splr fullt lIus, etter det Interessante

programmet l dømme, ber yl alle i vzre
tidlig ute for i sikre seg plus I god tid.

Hjertelig 'lelkommen!
Au.: Dtves Meni,het.

Kirkekaffe-fest i Oslo

Euer aftengudstjenesten l Døyekirken

12. februar. sa døyelupelIan EYien Olsen at
det 'lar hYUlIllig i se det gode frammøtet l
kirken, Ol han ukket alle tilstllldeyzrende.

Kirkegjengerne yandret derfra til døve
foreningens lolule. De frammøtte døye som

satte seg ved spisebordene 'lar. med U.
unnuk, eldre folk. UYentet «glimret» de
unge 'led sitt fravær! Det ble mye $mørbrød

og kaker tilovers, som de unge burde lIatt
'led et ledig bord til dem.

De alltid traYle døyeprestene BonneYie·
Syend$en og VOIt·Svendsen 'lar neuopp
kommet eli festlokalet fra Andebu, hyor en
ny tlarneaYdellng nr ipnet samme dag.
I døYeforeningens lokale satt hoYllldpresten
nzr TV-ap~racetOl si pi fjernsynskjermIlIn
biskop 8eruray Ol en for oss doye 'lelkjent
mann. som Bonnll'tie.Svend$en Ikke før

hadde sett! Mannen 'lar nettopp BonneYie
Syendsen selY, som ulte om den norske

kirkes kamp mot nuJ.regJeringen under

krieen.
Om fjernsyneu tekniske problemer l'Ioldt

NRK·sprogram·redaktor Arne Okkenhioug
et interenant foredrag. tolket av Vogt_

Svendsen. Samtidig framvistes ca. 50 nyde.
IIge fargelysbIlder av den nye, nore flern_
synsbYJning pi Marienlyst l Oslo og dens
mange moderne Interiører og ateHere, kon.
trollrom med et 'lIrvar av underlige appa·

rater og uutyr. Redakusr Okkenllaug 'liste
O$S ogsi noen avklipte lydfilmer, alminnelig

kinofilm og maenetbind.
KartOlraf Hj. Lindeurd takkec proeram·

redaktøren for hans Interessatlte oe lære·
rike foredrag Ol hallS fondelse for de døves

problemer. Kafln Jemen kom med en lIu·
morlstlsk bemerkning om ost 'li døye lierne
si Okkenhaug pi fjernsynskjermen lIyer
kveld. for 'Il kuntle pnske gode aylllS4 oe

Loddselger søkes
Norske [)eyes landsforbund

søker loddselger til siu landslotteri,

som etter pl<lnen nl skal holdes

hvert ir.

Vedkommende mi ha førerkort

og anlegg for i selge lodd. Det mi

regnes med en del relseYirksomhet.

HYls 'led kommende on 'lIse til gode

salpresultater. on de[ regnes med

fut ansettelse Ol varig arbeide.

HenyendeIse snarest mulil til

Norske DeYes landsforbund,

Møllendalsyel 17, Bergen.
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Sklpsby"erl 0l mek. verksted

Te Iegrama d reue: «Verksted etl)

SANDEFJORD

undervist i «kontakte~ med en døv.
For det er den som taler til en døv,
som må lære seg å tale - det beror
ikke på den døve om han ikke for
slår! l disse 6-min. programmer
skulle hvem som ønsket det. kjent
eller ukjent; kunne komme (ram
med en to minutters melding - kan
skje noe aktuelt, kanskje et dikt 
med beskjed om å forsøke å tale så
tydelig og «naturlig» som mulig.
Først vises bildene uten lyd. Der
etter en gang med tekst under. Så
enda en gang, nå uten tekst, men
gjerne med lyd.

NORSKE DØVES

LANDSFORBUND

Mollend~lsveien 17

Bergen.

Foreninaene h~r nlanlednlng til l

Ilne filmen «Tl dager ",ed Nordens

døve», som ble Utt opp under kona

reISen I Bergen sommeren 1965. Det

er en 16 mm film. med kjøretid 3

kvarter. En bør puse pl l h.. stor

nok spole, sld.n rumen hu sipOWI

lana v~rilhet.

Fm-enincer som ønsker filmen

utilnt un henvende leltilforbunds

kontoret.

unAN AV

KONGRESSFILMEN

AfS FRAMNÆS MEK. VÆRKSTED

topp-sminkete, uttrykksløse (i beste
fall noen øyenbrynsbevegel.ser, et
stereotypt mannequinsmiJ) masker
til ansikter, med lepper som knapt
orker la bevege seg - eller også. beve
ger seg altfor fort. Alltid fotografert
larira i et hardt lyS som fratar bildet
all dybde. Denne mangel pA dybde
dimensjon og dette at de talende så.
ofte synes mekanisk å lese opp fer
digskrevne meddelelser, uten tanke
på ordenes valør og volum eller bare
rytmen - dette er det som gjør det
umulig for en døv å avlese dem som
opptrer på TY-skjermen.

Ta mm de levende menneskene i
TV istedenfor disse utslitte Yecko
tidnings-klisjeene, og utdarmete fo
tografer som forstår 11. filme dem
naturlig, bevegelig.

De repriser med teksting som
TY-ledelsen lovet oss - hvor ble de
av? En i måneden ser det ut til å
være (?) - på et håpløst tidspunkt,
naturligvis, og hva slags uinteres.
sante programmer er det som velges
ut? Hva jeg vil se, er f. eks. ordent
lige debatter, mennesker som taler.
som gir replikker spontant - slikt
som en døv aldri får oppleve i virke
ligheten!

Hva TV skulle kunne gjøre for
hjelptJ de døve var f. eks. en film som
viste en døvs hverdag. Og jeg skulle
enske at det i en programserie - 6-7
minutter noen ganger i uken - ble

glemt de døve?

Om noen få I vil den forste jord·
boer sannsynligvis promenere om
kring på månen. Kanskje kommer
han der - hvor han er ute av stand
til å kunne kommunisere med en
steril omgivelse - til fl føle seg like
ensom og overgitt tilfeldighetene
som en døv eller sterkt horselskadd i
dagens virkelighet.

De døve cr på ingen måte noen
minoritet blant handikapte. Skaren
av horselskadde er stadig voksende.
Men en merker dem minst; de gjor
minst vesen av seg - og dog er døv
heten det grusomste av alt, i sin
absolutte utestenging. Og vår mo
derne tid og innviklete samfunns
struktur gjør det ikke lettere, men
mer og mer komplisert for den dove,
med all horselbefordrende automa
tikk og alle travle og nervøse med
mennesker.

Det er imidlertid ikke min hensikt
her fl. prøve å utmale den døves tra
gedie, hans daglige vanskeligheter
og ydmykelser. I stedet vil jeg peke
p den forsomte kontaktmulighet
som TVer. Hvilken enorm skuffelse
er ikke TV blitt for alle døve! Jeg
mA tenke på den entusiasme og glede
som en først møtte det med.

Nå er det faktisk en plage for en
ikke-hørende å forsøke å følge et
program i TV. Det er ikke spørsmål
om oppfinnelsen i seg selv, men den
mAten den utnyttes på; forfuskes.
For slik som TV-programmene nå
for tiden utformes, kunne egentlig
hele TY-produksjonen nedlegges og
alt gå tilbake tHlyd-program, etter
som det hele fremdeles baseres på
og utgår fra lyden og ikke konsiperes
som bilde. Et TY-program med lyden
utkoplet blir helt meningsløst. Hvilke
muligheter til visuelle opplevelser
som kastes bort! TVer et nytt me
dium og fordrer en helt ny billedlig
tenkemåte. Hvorfor kan ikke TV
produsenter og især fotografer lære
av de gamle stumfilmene? Eller av
mimen? Hvorfor er en så fortvilet
redd for den uttrykksfulle mimikken,
gestene, lys og skygge. det som gir
liv og dimensjon til et bilde? Disse

TV - billedmedid - er bliU en
enorm skuffelæ jor alle dove,
hevder den 81.'t118ke /CTrJalteri?tnen
og kunslnmnnen ANN MAR·
GRET DAHLQUIST-LJUNG·
BERG, som selv har vært dov
siden barncdrCl1c.

Har Fjernsynet
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Besøk hos den døve
kunstmaler

7UiU®tL
jJdaniRiz

Wilhelm Gdanietz har nå i 20 år
bodd i en idyllisk enebolig i Dlissel·
dorf-Lohausen. Sitt atelier har han
i øverste etasje. Hele huset likner
mest et billedgalleri. med hundrer av
bilder. I januar 1967 fylte Gdanietz
74 år, og han står fremdeles ved sitt
staffeli, som er selve livsinnholdet
Cor ham. Hans hustru. som og er
dov. er hans forståelsesfulle livsled·
sager. Hun kommer fra Frankfurt,
mens Gdartietz selv er flXlt i Mainz.
Fra 1901 til 1908 gikk Gdanietz i
Osnabriick døveskole. Om hans ut
dannelse som kunstmaler forteller et
vitnemål fra direktøren ved del stat
lige kunstakademi i Diisseldorf:

Det bevilncll al Wilhelm Gdunietz,
Jodt el/l 1893, rar immatriku1crt
som jWJt studerende red DiiMeldorjs

8

statlige kunstakademi fra sommer
semeslrel 1911 til at'slutkt dnter
æmL8t~1918, at han 1ulr dret"f!l tid
/cm:s1..Tetme JlTkessludium som maleT
og har arsluUd sine studier æm
me.slt'rcletl hos projaaor Fran.:
Kiedrich. Elter Rvs/ultet tcgneklas8e
hosprof.1V.SpatzharhangjetlrtO,n
gdlt nuJlerklassrnhos vrof.Kiedrich,
oø han forlater akademiet med an
erkjennelse fra sim lærcu.

Etter avsluttet utdannelse begynte
Wilhelm Gdanietz på egen hånd, og
han skaffet seg hurtig et navn som
portrett- og interiørmaler. Blant
kunstskjønnere er han særlig kjent
som formidler av det nederlandske
folkeliv. Han har alltid vært særlig
glad i nabolandet Nederland. I den
lille fiskerlandsbyen Volendam fant

KutMllluCI18ori{Ji.

1U1lf ('rlfbol.!!

t-m DiU8eldorj.

han sitt virkefelt for lengere tid og
iIltU"ettet der sitt eget atelier. Han
fordypet seg i disse menneskenes ve
sen og levemAte. Han iakttok ute på
moloen fiskerne når de kom hjem
fra sjøen, nAr de bøtet gamene sine,
nAr de hygget seg, og når de leste.
r hans bilder finner en disse men
neskenes rolige livsrytme gjengitt 
fjernt fra. verdens larm. Vi gleder
oss over de brokete drakter og be
undrer kustnerens evne til å gjengi
lysrefleksene i fiskerstuene, i gam
melt husge d eller fra peisvarmen i
gruen. Så sterkt forbundet med. disse
omgivelser er kunstneren at bildene
hans er beslektet med de berømte
gamle nederlendere Jan van Eyek og
Jan Vermeer van De1ft. Det som spe
sielt taler til oss, er hans øye for det
indre i de mennesker han framstiller.
Hver karakterstudie er formet av
livets hardhet, om det er fiskeren fra
Zuidersjoen eller annet steds fra.
Men også bonden fra Tyroler-fjel
lene, som han har besøkt, forteller
om livserfaring og erkjennelse. An
siktet er preget av et liv i seigt ar
beid, rotfestet i naturen.

Nederland og dets beboere langs
kysten er hans kjæreste motiver,
men Wilhelm Gdanietz har ikke for
sømt den øvrige verden. Akvareller
med fargeprakten i de mauriske
bygninger i Spania henger ved siden
av soUlommende bilder fra Egypt.
Alltid må en beundre lysrefleksene
og skyggespillet i hans arbeider.
støter en på nøkternheten i ameri·
kanske bybiIder og præriens uende·
Iige vidder.

I
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Skal de døve i Sveits
få avtjene verneplikt?

J

Gdanietz's hjem cr en kilde av
iakttakelser [ra den vide verden, som
han har foreviget i sine bilder. Ustan
selig reiste han ut i verden igjen [or

gjøre studier. Den etterfølgende
fortegnelse over hans reiser, kan for
telle det. Dessuten var hans reiser
ikke korte oppbold p mange for
skjellige steder, men mange ukers
og måneders søken etter landenes
skjønnhet. - Han reiste til Amerika,
Canada. Spania, Tyrkia, EgyPt, Por·
tugel, Marokko, Israel, Syria, Rho
dos. i Svartehavet, Grekenland, Ju
goslavia, Italia, England. Frankrike
og Polen. Alltid vendte han hjem
med rikt utbytte og fant venner av
kunsten som sikret ham hans leve-
brod. Ofte har han gitt bort bilder
til utstillinger, og ennå i dag har
han forbindelse med galleriene i DUs
seIdorf, Koln, Hannover og Ham
burg, som stadig forlanger å fa hans
bilder, fordi mange kunstvenner
som tar avstand (ra det helt moderne
maleri, onsker å se hans bilder.

Når en kommer inn I hans hjem,
står en helt forbauset og betrakter
mengden av raderinger, tegninger,
akvareller og oljemalerier. Om hvert
bilde kan kunstneren fortelle en hi
storie, det være seg de forste tegnin
ger og raderinger fra Diisseldorf
akademiet. eller et særlig uttrykks
fullt studiehode, med hvis modell
han har tilbrakt mang en hyggelig
kveld. De brokete bilder fra Marokko
minner ham om opplevelser i frem
mede land. og et overveldende inn
trykk gir silhuettene [ra New York
sett med kunstnereIls øyne.

En kan også forbauses over Wil
helm Gdanietz's kunstneriske utvik
ling. Med døvhet og språkhindring
siden sin tidligste barndom har han
slått seg gjennom som kunstner og
skapt seg et navn. En ubendig flid
og aldri svekket skaperkraft kjenne
tegner hans kunstnerbane.

Med dette kan bevises at skjebnen
ikke behøver være noen hemsko
for den yrkesmessige og sosiale fram
gang, når mennesket først vil sette
noe igjennom.

DeutseM Ge1Wrlosen-Zeitung.

-
Også DU
bør abonnere på

~pø La%-
Bare kr. 15.- pr. år.

•

Et interessant spørsmål er blitt
reist i den sveitsiske nasjonaUor
samling. Representanten Haller fra
Bern spurte om ikke også døve og
andre handikapte kan gå inn i hæ
rens hjelpetjeneste.

Saken ble straks tall opp W under
sokelse. Da saken angår det mili
tære, er det sjefen for forsvarsdepar
tementet som må ta seg av spon
målet. Innen departementet går
saken fra den ene avdeling til den
andre, og det kan ta mange uker før
saken med alle nødvendige opplys
ninger foreligger til avgjørende be
handling.

Det er venner av døve som har
beskjeftiget seg med det samme
spørsmålet. Kaptein Schaufelberger
i ZOfingen visste at flere unge d0ve
ofte spor: «Hvorfor får vi ikke gjøre
militærtjeneste~Og han tenkte at
denne saken måtte en gå videre med.
l august 1966 skrev han derfor et
brev til rådet i Bern, og bemerket da
at under siste verdenskrig hadde
mange døve i uniform ytt hjelpe
tjeneste i den sveitsiske arme.

r desember svarte felt-overlegen
i et vennlig brev at han gledet seg
over at mange døve gjerne ville gjøre
militærtjeneste. Dessverre tillater
ikke bestemmelsene for tjeneste i
fredstid dette, for i vaillig militær·
tjeneste er det mange farer som for
de døve er betydelig større enn for
hørende. Felt-overlegen mente dog
at i krigstid vil det være mulig fL
kunne innrullere døve som hjelpe
tjeneste-soldater i armeen. ] sivil
forsvaret, som nå er under utbyg
ging, vil det sannsynligvis også være
oppgaver hvor døve kan yte fedre
landet verdifull tjeneste. Ytterligere
svar kunne felt-overlegen ikke gi. 
En må her avvente nasjonalforsam
lingens svar. Militærtjenesten er jo
blitt meget forandret i løpet av de
siste 30 Ar. Nye militære innretnin
ger er kommet til, hvor det kanskje
kan bli mulig å benytte døve fra
passende yrker. I mellomtiden har
en bedt tidligere HD-soldater om å
sende melding til døvebladets re
daktør om når og hvor under siste
krig de har gjort militærtjeneste.

Nå har de første døve tidligere
HD-soldater meldt seg! Den første
var Karl Fricker, som sendte oss sin
tjenestebok. Denne forteller at han
i årene 1940-1945 ble innkalt 11

ganger til tjeneste med i alt 488
tjenestedager. Det har han grunn til
å være stolt av! Ved utgangen av
1963 ble han fritatt og mottok ved
anledningen et vennlig takkebrev fra
kret.skomnumdanten.

Tre dager senere meldte den andre
tidligere HD-soldat seg; sekretæren
i de døves idrettsforbund. Som ung
ble han forste gang innkalt til mili
tærtjeneste i 1944, og da den aktive
tjenestetid var slutt, hadde Alfons
Bundi 151 tjenestedager. Sin siste
tjeneste gjorde han våren 1966, altså
i fredstid. Han var tilsatt som kom
paniskredder og tilslutt som stabs
skredder ved en landstonnbataljon.
Han skriver selv: cDenne tjenestetid
har vært min aller beste tid. Jeg har
opplevd godt kameratskap og hatt
hyggelig omgang med soldatene. 1
begynnelsen var det meget vanske
lig, men mine tålmodige kamerater
var god erstatning for min hørset.
- Ikke alltid arbeidet han som skred
der; han var i perioder også ved
kjøkkenet og magasinene. Etler nes
ten hver tjeneste takket offiserene
ham for hans gode hjelp og sa at han
hadde arbeidet godt. Trass i dette,
mAtte han oppleve skuffelsen senere
ved å bli erklært for udugelig til tje
neste. Han protesterte skriftlig, og
ble da meddelt at handikapte etter
hærens nyorganisering ikke har mu
lighet for å få gjøre noen innsats.

Som nr. 3 av tidligere HD·soldater
meldt seg nylig Hermann Sehoop.
Han ble under den annen verdens
krig innkalt 4 ganger. Sin forste
tjeneste gjorde han i Basel, og kunne
da sove hjemme. Senere arbeidet han
med veibygging, og i siste år, ved
juletider, utførte han snekkerarbeid.
Han har også av og til mAttet delta
ved ekserseringen, og hvert annet
år måtte han melde segtil inspeksjon.
I 1965 ble han dimmitert ved nådd
aldersgrense.

Redaktørens bemtrkn.1J1g:
Når de døve i Sveits tilsynelatende

er ivrige etter å fo. gjøre militær
tjeneste, skyldes det kanskje at
Sveits har den enestående ordning
at de som er fritatt for militærtje
neste blir traffeb med ekstra-skatt.
Det kan jo ikke være ønsket øm å få
spille rollen som kanonføde i en
eventuell krig, hvor de døve unek
telig ville være særlig utsatt for fare.
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NYTT FRA FORENINGENE
Nytt navn: OSLO DØVEFORENING FOLKETRYGDEN

Oslo Døves Kvinneforening er blitt
underavdeling av Oslo Døveforening

Sverre Lindqlli~t.

Pllrsmøtet i De Døves Foreoine. Oslo.
ble foreningens navn vedutt endret til
OSLO DØVEFORENING.

Som tidligere meddelt. ble Sverre Lind
qulst valgt til ny formann etter Alf Olsen,

KVINNEFORENINGENS ARSMØTE

Oslo Døves Kvinneforening holdt sitt

irsmøte tirsdag 14{2. Med enstemmig til
slutning (skriftlig avstemning) ble det ved
tatt at kvinneforeningen skal v",re en under
avdeling av Oslo Døveforening. VI gratu·
lerer med vedtaket og venter med spenning

pi kvinneforeningens nye planer.
Styret for 1967{68 fikk denne sammen
setning: Formann Mari Andersen. øvrige
styremedlemmer: Hjørdis Huset, Gerd

Stagrim, Else Undlaard og Randi Pedersen.
1.,2. og 3. varamann ble henholdsvis Gudrun

Rød, Edel Johnsen og Asbjørg Olsen.

MENIGHETSAFTEN

Søndag 12{2 arrangerte Doves Menighet
hyggeaftCl'l I døveforeningens lokaler. Pro

gramredaktør Arne Okkenhaug klserte om
hvordan et TV·program blir til. Til et 1
times program blir det utarbeidet et manu
skript sl tykt som en bok. og det kan ta
3-4 mlneders arbeid for programmet er
klar til sending. A tekste et kveldsprogram
(f. eks. Dagsrevyen) vil koste ca. kr. 500.
For Dagsrevyens vedkommende vil det
v",re spesielt vanskelig l fl laget tekst, fordi
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og styret for 1967 har litt denne nmmen
setting:

Formann Sverre Lindquist.
Nestformann Karin Jensen.
1. protokollfører Bjørg Brhhen.

2. protokollfører Jan Johansen.
Styremedlemmer Kristine Martinsen,

Alf Olseo og
RumU$ Bjelland.

1. varamann Edel Johnsen.
2. varamann Tore Solberg.
3. varamann Kjell Omahr Mork.

4. varamann Erna Undgaard.
Referat fra foreningens lrsmøte kommer

senere.
Kørin Jensen.

Oslo-korrespondent for Tegn og Taleer
Karin Jensen. Ansvarlig for personalia-nytt
til Tegn og Tale fra Oslo·omrldet er Jan
Johansen.

tiden er så knapp. Bare '0% av program
mene blir tekstet. _ Til enhver tid har

Fjernsynet folk som reiser omkring og tar
opp film av det som har interesse. I aprll
kommer en programserie om Sor-Amerika.
Sverre Tlnnå skal relse til Madagukar I for·
bindelse med 100 års jubileum i misjonen.

samme" med en filmmann, en lydopptaker
og en fotograf. Videre skal linnl til som·
meren reise tll India. og han blir antakelig
borte 6 uker. Videre shl kong Olav til

Afrika, og dette må dekkes av Fjernsynet.
Det var meget Interessant og I",rerikt å

folge med I kåseriet. Dessverre gikk de

unge glipp av dette givende samv",ret, da
de var frav",rende.

SKYTTERFESl

lørdag 18/2 hadde Oslo Doves Skytterlag
annonsert fen I doveroreningens lokale.
leikarringen til Bondeungdomslaget i Oslo
viste 8 av sine maleriske folkedanser, og de
gjorde enorm lykke. Det hele ble avsluttet
med en popul",r rheinlender. En amator
tryllekunstner viste sin fingerferdighet med
sigaretter, kort og biljardkuler, og høstet
fortjent applaus.

24/2 hadde formannen I foreningens opp
lysningskomite, Kjell Omahr Mørk, Sikret
seg landsstyremedlem Thor GI$I\olt til å
kbere om Folketrygden. Det var et Inter
essant kberi, med lysbilder. Vi ønsker Gis

holt velkommen iljen.

SPEIDERJUBILEUM

Søndag 26/2 feiret Skldalen 1. tropp 3S
års jubileum I døveforeningens lokaler.
Foreningen hadde stilt lokalet til gratis

disposisjon.
VI fikk bl. a. se 8 døve speiderpiker for_

nye sitt speiderløfte, under høytidelig sere·
moniell - et beugende syn. Senere under·
holdt både dove og hørende speidere, og

de gjorde stor lykke. lroppsfører Borghild
Marienborg. som nå har ledet troppen i
over 30 år, ble behorig hyllet, bl. a. aven
av sine tidligere speidere, Bjørg Braathen,
som med velvalgte ord takket og overrakte
blomster. Karlotte S",bø hilste fra Skådalen
døveskole og overrakte en tinnvase med

blomster. Døveforeningens nestformann,
Karin Jensen, talte til speiderne, og spesielt
til Borghild Marienborg, takket for hennes
enestående innsau, og overrakte en pe"ge

gave fra foreningen.
Blant de Innbudte på festen d en blant

andre pastor lorodd Evje" Olsen med fa
milie. sosialsekret",r Harry landen, fru
langåker, fru Lyng og mange andre.

Vi gjengir nedenfor den prologen som
var skrevet for anledningen av Pus Brodal,
som også leste den opp pi festen.

Karin Jensen.

PROLOG

A"f PUS 8RODAL
Ved )S års jubileet for

SKADA lEN 1. TROPP

Vi er en HCen speidertropp
som hor bedt inn til (est,
men dagen den cr stor (or oss
deC "fite skal h"fcr gjest.

Du veC kanhende ikke, du,
hvor Slorl og finl dct cr
d v",re speider og (.I lov
d here hjemme her?

Vi nor el le(le, slorl og slerkt,
som vi er sammen om
med mange lusen speiderc
i neie verdens rom.

•·
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Yi hor en lov vi strever med,
sd vi kon leve reU.
men det er ofle vanskelig,
og vi gdr ofte lrett.

Og vi gjør ofte gale ting,
men det som er sd godt:
Yi holder sammen, og vi kon

fd dele stort og smdtt.

, hele femogfredve dr
hor Iroppen vdr besldlt.
og mer enn hundre speidere
hor troppens merke fdll.

Og de er sammen med oss nd 
vi er en lilen lropp
pd bore tolv, men agsd vi
vil streve from og opp.

Vi Irener og vi ever ou
og hor det gey med det,
og 'zrer mange ting som vi
kon gjere nytte med.

jo, ernene er slore alt
og riktig (linke blill -
de holder Slyr pd mourene
ndr de flyr altfor vidt,

for de sldr helst pd hendene
ndr de skal sitte ne<!
og synes det er vanskelig
i blant el holde fredl

Men de! er brø el vzre sprek,
og det er troppen velr;
Vi hør vært med pd krelsskirenn
hverl elr i mange elr.

jo. f.,stepremi' hor vi tott_
det er vi stolte øv!
og (lne turer hor vi hatt
som mot og krefler gov.

Yl er en liten speidertropp,

men gieden vdr er sIDr,
og takken gdr til ledern' velr
for hennes speiderspar.

Din trofasthet hor vist oss vei,

din speiderglød holdt ved,
og del vi tikk I troppen her,
det vil vi bære med.

igjennom livet hver og en,
det blir en sljemebro,
en gledesskott I vdre sinn

som hjelper oss el tro -

ellro pd Ham som ga oss all
og som vdr Herre er -
Hon som i ned og glede er
oss ol/lid gonske nær.

Oslo Døves Smalfilmklubb

MEDLEMSMØTE

avholdes 19. april kl. 19.30, Blbl1oteket,
Sven Brunsgate 7. Oslo.

Viktig sak til behandling.
ALLE mi møte fram. - Kaffe og kaker.

Styret.

Program for Østfold

9/4sø,medlemsmøte pi Fjellstua (Ierlehjems
saker).

14{5 sø, busstur (ikke avgjort enni hvor
turen skal gi).

l 1{6 sø, medlemsmøte pi Fjellstua.
24{6 lø, midtsommerfest pi Fjellstua.
6/850, medlemsmøte pi Fjellstua.
24{9 S0, Doves Dag pi Moss (sted kunngløres

senere).
14/10 lø, Høstfest pi Larkollen (klokkeslett

kunngjøres senere).
12111 50, Årsmøte l Sarpsborg (sted kunn

gjøres senere).
Slyrel forbeholder seg relt til forandring; pro

grommet.

Program for Vestfold

Lordag 22. april: Medlemsmøte I Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Søndag 14. mai (l. pinsedag): Festmøte pi
Skogstua Isamvær med gjester fra Østfold
Døveforening.

Søndag 28. mal: Dovegudstleneste i larvik
kirke, med festmøte pi Grand Hotell.
(Nærmere opplysning senere.)

Søndag 11. juni: Besøk pi Skien-Telemark
Døveforenings feriehjem, «Solhøy», pi
Oksøya. (Nærmere opplysning senere.)

Fredag 23. juni: St. Hansfest pi Skogstlu..
Søndag 27. august: Barne(est pi Skogstua.

(Innbydelse sendes Holmestrand døve-

skole.)
Fredag U.til søndag 17. september: Dan

marks-tur for 3. gang.

Ungdomsklubbens formann, Kjell Dmahr Merk,
og nestformannen Kristine Margrethe Sond.y,

som smiler sllje/mskt.

Oslo Døves Ungdomsklubb

Styret 1967:
Formann Klell Omahr Mørk.
Nestformann Kristine Margrethe Sandøy.
Sekretær Gunnar Sundby.
Kuserer Per Christian larsen.
Styremedlem Kire Morten Helgesen.
1. varamann Evy Rønoldtangen.

Årsmøte i Aust-Agder

18. mars hadde vi irsmøte I Aun-Agder
kr. Døveforening. Det ble ingen skuffelse
(or dem som møtte fram. Thor Gisholt kom
som representant for Norske Døves lands
forbund og han hadde Kristian Skifjeld med
seg.

Gisholt gjennomgikk lrsregnskapet for
foreningen, og senere pratet vi om møte
virksomheten. Videre diskuterte vi planene
om døvekonsulenter, og om kurssentret pl
Gol. Det ble nevnt at kurssentret ville være
et ideelt sted for sommerkurs for voksne
døve, f. eks. til talekorreksjon og gjenopp
frisking av kunnskaper. Slikt kan det være
stOrt behov for nir det er lenge siden en har
sluttet pl døveskolen. Det skulle ikke være
sl vanskelig 1 n lærerkrefter til dette blant
døvelill'rerne. Samtidig som de gir oss klær
kammen hie1p, kan de]o regne med ekstra
fortleneste i den lange skoleferien. Det er sl

mange av oss som glerne vil li rettledning
l stemmebruk.

Sl ble det framvising ;l.V film fra ferie
hjemmet «Solhøy» pi Oksøya. Det V<lr
vakkert. Det er utrolig hvor flinke de døve
i Skiens-foreningen har vært til i arbeide
pl (eriehlemmet, og det var morsomt i se
sl manse klente ansikter pl filmen. VI klente
ogsl Iglen miten de pratet pi, og vi mittc
le m"nge ganger. Til slutt fikk vi se en
Chaplin-film.

Da det led ut pi nattM, miue Glsholt og
Skifjeld si ukk for seg og kiøre, slik at de
kunne komme hjem Igjen (ør dagen grydde.

Aud Grut-l.llvig.
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BARDOFF HANSEN

VOLLESTEMMEN - KRISTIANSAND S.
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Brødr. Glomsrød a.s
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Telefon 3730
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LYNGSEIDET
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Papir - MusIkk - Foto
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service
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40 hørende lærte seg tegnspråket i Oslo

65 hørende på tegnspråkkurs i Bergen

Nytt vellykt kurs

Det ble snakket tcgnsprdk ; festsalen i Sven

Bruns gate 7 j fdr kveld (14/3). hvor Oslo Dove
forening holdt ovsMting pcl silt onnet tegn
språkkurs. Det hor de/tott 40 personer, fordelt

1'6 en gruppe nyberynnere og en gruppe vi
derekomne. Disse kursene er blit! meget vel.
Iykte,og enda et kurs vil bli arrangert li/ hesten.

lærerne, Sver re Lindquisl og John Vif re
nad, er ~gge døve, men de {leste av elevene

har V;lert hørende som vil lære tegnsprdket for
cl komme i kontakt med døve. enten; familien
eller I arbeidslivet. Lindqui$! er (ormann for

Oslo Døveforening og Vigrestad et med

lem av hovedstyret i landsforbundet.

- Jeg har gitt pi kurs for annen gang,
forteller Morgrete Houge fra Nordstrand.
og grurmen til at jeg h~r ght pl disse kur
sene er at jeg bor like ved siden av Hjemmet

for Døve og har hatt ~llyst til 1 kunne snak
ke med noen ~v dem nk jeg treffer dem.

Vi har lært enkle tegn og samspillet mellom

Tegnspr$.kkurset som Bergen Døvefore
ning averterte l midten av februar har fltt
overraskende stor deltakelse. Antallet er

kommer opp i 6S personer. som er blitt
delt p13 grupper. Alle elevene er hørende.

Første kveld, med fellesmøte, hadde vi
tirsdag 28f2, og døveskolen var sl elskverdig
1 stille skolens TV_rom til vil' disposisjon.
Her ble det stappfullt! Bide Morgenavisen

og Bergens Tidende møtte med fotograf og

journalist.
Th. Sander ønsket pl foreningens vegne

deltakerne velkommen og takket for den
store interessen. Deretter holdt Mary Fri.
stad navneopprop, og sl gikk forbunds.
sekretær Albert Breiteig i gang med lori

entere om tegnspriket. og han tok til slutt
første kurs-lekse. Det var morsomt $. se
hvordan deltakerne fort (~slo seg løs») og

tok hendene i bruk.
Deltakerne har fltt kurs-hefter med sml

«leluer» for hele kurset, og fingeralfabetet.
lærerne kommer regelmessig sammen for 1
bil enige om like tegn, og for 1 utvelule

erfaringer.
Pl Møhlenpris skole underviser Mary

Fristad og Helge Kjølleberg. Pl Nygird
skole underviser l gruppe I, Alfrida Valland
og Olaf Olsen, og i gruppe Il Ragnvald Ham.
mer og Eilif Ohna.

Etter første ordinære kurs-kvelder vir·
keI' lærerne meget fornøyd med elevene,
sl dette ser ut til 1 gl bra. VI er meget spent

Oslo Døveforening

bruk av munn og tegn. men det ml nadig
praktiseres for 1 holdes ved like. De døve

er en gruppe som har kontaktproblemer og
som har krav pli bli forstitt!

En annen elev pl kurset er reiselæreren
for døve barn pl Skldalen døveskole - en
ny stilling som ble opprettet høsten 1906.
Han reiser omkring over hele Østlandet.

særlig for l veilede foreldre og lærere til
tunghørte barn, noe det er kolossalt behov
for ute i folkeskolene, inntil skolene flI' sine

spesiallærere. Reiselæreren kommer ogsl
i,," i bildet ved Skldalen skoles prøve- og
veiledningsavdelIng, hvor foreldre kommer
med sine barn før skolealderen til observa

sjon og veiledning en til to ganger i uka.
I alle disse tilfellene er det seivs~gt meget
nyttig for reiselæreren, som heter Knut

Arnesen og har vært døvelærer siden 1960,
1 kunne benytte seg av tegnspriket i dette

arbeidet.
(o.,gbllldet).

pl hvor flinke elevene vil bli, og vi ønsker
bide elever og lærere lykke til med fort

settelsen.

CASTOLIN
Tilsettmaterialer for: Skjøt
sveising - lodding - hard
sveising.

Stort vår-stevne
i Leirvik, Stord

Det har vist seg at vi Ikke kan holde virt
store vlrnevne i Kopervik, og det er ni
besluttet at det skal holdes i Leir"ik, Stord,
10. og It. juni.

Stedet blir Grand Hotell.
Pris for kost og losji pl hotellet blir kr.

50.- pr. person fra kaffe lørdag til kaffe

søndag.
Gudstieneste blir det lørdag kveld.
Det er nor interesse lor ste"net. og "i

hlper 1 fl kontakt med de døve i Sta,,·
anger og Haugesund for 1 fl noen morsom
me konkurranser. Idrettsklubbens spretne

ungdommer vil gjerne prøve krefter med
rogalendingene.

Bestem deg for 1 bli med! Du kan skrive
til Bergen Døveforening, Venre Torvgt. 201.,

Bergen.
Nærmere opplysninger kommer etter

hvert.

Program for Bergen

1. og 2. april l0-5ø: Stevne pl Kvamskogen.
Buss starter fra Døves Hus kl. 14.00, re·

tur fra Kvamskogen søndag aften. Pris
for reise, kost og losji tilsammen kr. 48.
pr. person. Anmeldelse til Birgit Tor.

steinsrud eller Toralf Ringsø senest 30.
mars.

3/4 ma: Ungdomsklubben.
4/4 ti: Dameklubben.
Sf4 on: Ungdomsklubben har styremøte

kl. 19.00 pl kontoret. Kl. 20.30 konstitu

ering av husnyret.
6}4 to: Døveforeningen har medlemsmøte.
8.og 9.aprille-so: Døvemenighetenes kirke_

møte i Bergen (se eget program i «Bud_

stikken»).
10/4 ml.: Omvisning pl Brannstasjonen kl.

18.00.
Kl. 20.00 starter UngdomSklubben spille

turnering.
11/4 tl: Dameklubben.
12/4 on: Døveforeningen har styremøte pl

kontoret kl. 19.30.
13}4 to: Program vf Opplysningskomiteen.
1Sf' lø: Ungdomsklubbel'l har MIX-fest I

foreningen.
17f4 ma: ldrettsklubbel'l har styremøte kl.

18.00-20.00.
Ungdomsklubben.

18/4 ti: Dameklubben.
20/4 to: Omvisning pl Brannstasjol'len kl.

18.00. Program vf Opplysningskomiteen
i foreningen. Basar (for hørende) pl Dø
ves Aldershjem.

21/4 fr: Basar pl Døves Aldershjem.
24f4 ma: Ungdomsklubben.
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.. SYMBOLET PÅ KVAlITET.

Utenbordsmotorer i toppklasse
3%-6-9,2-20-35-45-55-75 og 105 HK

Importor og hovedforhandler:

Postboks 656· OSLO 1 - Tlf. '20980

S. O. f/TRAN

Korgen
Etablert 1890

Båter _ Møbler - Jernvarer
Kolonial
Glusvarer og elektrisk utstyr

Godt utvalg

ORAS

~
Bøndernes Salgslag

OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS TRONDHE.IM

ø. Slottsgt. 29- OSLO All j KJØTT - FLESK - P0LSEVARER-
Telefon 336890 SPEKEVARER - FISKEMAT

G. Larsens Pipefabrik A.s FONAS Fabrikker a.s
Etablert 1644

Postboks 4225 - Telefon 234090

LILLEHAMMER OSLO

Kristiansands og Oplands Privatbank
04.6 eatltril1eltolmKRISTIANSAND S.

Telex 1817
HALDEN

VALUTA - REMBURSER
INKASSO

Verdal Boktrykkeri Steinkjer komm. fl. verk

Fylkets mest allsidige
Autorisert Installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler

grafiske bedrift Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Balsfjord Ysteri - Storsteinnes

Produksjon ov Ekte og Blondet geitost

Melkemengde 11 mill. kg



25/4 ti: Stengt (Vanførelaget). Misjonsfore
ning hos fru Hammer.

27/4 on: Forbunds·aften. Ohna eller Brei.
teig forteller nytt fra Norske Døves
Landsforbunds arbeid.

1/5 ma: Idrettsklubben står for servering og
arr. i foreningen, formiddag og aften.

Kontortider i Bergen

Sosialsekretær Johan Moldekiev er
pl vlrt kontor i Vestre Torvgt. 203, 2. etasje,
til disse tider hver uke:

Tirsdag kl. 19.00-21.00
Onsdag Id. 9.00-10.00
Torsdag kl. 9.00-11.00
Fredag kI.12.30-15.3O

Kontorets telefon-nr. er: 18321.

Formannen
treffes sikrest plo kontoret hver onsdag og

torsdag kl. 19.00-22.00.
8ergen De~e(orenjng.

Program for
Skien·Te/emork

lørdag 1f4 kl. 17.30: Arsmøte I IndremI
sjonsheimen. Skien.

Onsdag 26f4 kl. 18.30: 1Kafe Williams, Pors
grunn.

Onsdag 24/5 kl. 18.30: 1Kafe Williams, Pors
grunn.

Fredag 23/6: St. Hans-fest plo «Sothøy».

FØDT
Astrid og Torbjørn Tokle, Bergen,

fikk sin 3. sønn 13. mars.

FORLOVELSE
er inngått mellom Solfrid Marse

liussen, Sørfinnset, og Einar Mag
nussen, Kransvik, begge fra Gilde
skål, nå Bergen.

95 ÅR
Nicoline Carlsen, Vestresand i Lo

foten, fyller den høye alder av 85 år
15. april.

Nicoline har gått på døveskole j

Oslo. Hun bor nå hos sin bror, er
frisk og følger med i alt som foregår.

Vi sender henne våre beste hilse
ner på den store dagen.

Aa.L.

75 AR
Henrik Tangen, Fedje, kan feire

sin 75 års dag 11. april. Tidligere
var han ofte med på stevner i Ber
gen og omegn, men den høye alderen
har gjort at han i de siste årene har
foretrukket å holde seg i ro hjemme
i Fedje sammen med sin hørende
kone.

70 AR
Johannes Samuelsen Blå1id, St.

Olavsvei 142, Bergen, fyller 70 år
7. april.

Han har gjennom årene vært en
meget aktiv mann innen de døves
krets i Bergen, først som idretts
mann og administrator innen Døves
Idrettsklubb, bl. a. en tid som for
mann i klubben, og en av dem som
flittig var med i hyttebyggingen og
ga økonomisk hjelp. Senere har han
særlig vært aktiv innen Døves me
nighet, i mange år med i menighets.
rådet, og i over 30 år var han klok·
ker i døvekirken.

Av yrke har han i alle år vært
skredder, en dyktig fagmann, og han
er påskjønnet med Norges Vel's me
dalje for lang og tro tjeneste. Han
er også huseier, og i alle år har han
vært en flittig friluftsmann med
fjellturer som spesialitet.

Fremdeles er Johannes Samuelsen
Blålid like rakrygget og interessert
i alt som foregår innen døvearbeidet.
Dessverre hører vi at han akkurat
på 70 års dagen skal på sykehuset
for en mindre operasjon, men han
vil sikkert snart være i fuU vigør
igjen så han kan feire fødselsdagen
etterpå sammen med sin hørende
kone, Rakel. og sin øvrige familie.

60 AR
Den populære og avholdte for

mann i Oslo Døveforening, Sverre
Lindquist, Waldemar Thranesgate
15, Oslo 1, fyller 60 år 5. april.

Han er kjent for sitt tidligere ar·
beid innen Norske Døves Landsfor
bund, der han i en årrekke fungerte

som kasserer, og sist, men ikke minst,
som medlem av landsstyret.

I foreningen Skjøttet han plikt·
oppfyllende vervet som kasserer i 7
år, og som formann i 4 år. I disse
11 år han han uUørt en meget verdi
full innsats, som få kan gjøre ham
etter. Etter vel utført innsats trakk
han seg Wbake for å hvile ut ifami·
liens skjød.

På årsmøtet i mars i år ble han
igjen valgt som formann, med over·
veldende flertall. En sympatisk og
dyktig formann som gjør ære på
foreningen.

Vi sender våre hjerteligste lykk
ønskinger på dagen, og ønsker alt
godt for årene som kommer.

Karin Jensen.

50 AR
Døvelærer fru Karlotte Sæbø,

Skådalen off. skole for døve, Vetta-
koUen, Oslo, fylte 50 9. mars.

Fru Sæbø er kjent som en dyktig
pedagog, og hun er også meget aktiv
i forskjellige komiteer innen døve
lærerorganisasjonen. Ikke minst er
hun meget avholdt av tidligere ele
ver ved Alm off. framhaldsskole for
døve og tunghørte, og ved Vikhov
off. skole [or tunghørte.

7. APRil
VERDENSHElSEDAGEN

--<
DcglIgtnlf5JavS O" P'lJ.:ttnQll~
m~!oku I vm:lenw h~1lI'l fdrultfQf
underernæring ~ l"Osidig løde~
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fra Caesar til Rousseau og Victor Hugo

Hørselskaclcle forfattere

&d.

•

Ellers har Vi JO mange ferskere
eksempler, som Winston Churchill og
vår egen Knut Hamsun.

Til slutt nevnes den kjente tsjek
kiske forfatter K arel Capt!k (1889
1938), som skreven del av sine ar
beider sammen med sin bror Josef.
Blant annet var han også plaget av
tunghørthet.

Forfatteren, diplomaten og politi
keren Franoou Rhti Chateaubriand
(1768-1848) oppholdt seg en lang
lid i Praha. Med framskridende alder
ble han nesten helt døv.

Også den berømte franske forfat
ter V1clor Hu{JO (1802-1885) ble til
slutt i høy alder tunghørt.

Døvhet og tunghørthet er en li
delse som mange mennesker rammes
av ved tiltakende alder. De kan
riktignok ikke sammenliknes med
de døve eller med dem som mistet
hørselen i småbarnsalderen, men li
delsen skaffer dem likevel mange
sorger. Det verste er isolasjonen og
ensomhetsfølelsen, som de sent døv
blitte føler tyngre enn andre som
er vokst inn i skjebnefellesskapet og
har funnet kontakt med likestilte.
Fra det tsjekkoslovakiske dovetids
skrift sakser vi en oversikt over noen
hørselskadde forfattere som levde
før vår tid. Listen gjør ikke krav på
å være fullstendig, men slik den er.
kan den likevel være av interesse.

Norges Døve-Idrettsforbund:
Form..nn fridtjof M. Tenden, Vetl..ndsveien 9) b, Oppul, Oslo 6.

Aedallt.r: Karl Gunnar Bjørnsen, Nansensvel 1. F, Hønefoss.
Som den første nevnes Caius Julius

Caesar (100-44 f.Kr.). Mange lesere
vel bare at han var en av de store
feltherrer fra det gamle Roma. Mindre
kjent er det at han også skrevet
antall boker om de galliske felttog.
Men nesten helt ukjent er det at
Julius Caesar med alderen ble døv
på det venstre øre.

Den franske dikter Joachim du
Bel/ay (1522-1560) ble som voksen
meget tunghørt og var det til sin
tidlige død.

Bel1ays berømte samtidige var
Pierre de ROU8ard (1524-1585), som
ble kalt «fyrsten blant de franske
dikter . Han ville bli enten hærfører
eller diplomat, men måtte oppgi
begge deLer på grunn aven sterk
tunghørthet, som rammet ham alle
rede i ungdommen. meRS han var
pasje ved hoffet.

Også forfatteren Jeonde la Bruyen
blir nevnt (1645-1669). Han var
sterkt tunghørt. men tapte likevel
ikke sitt humør.

Alain Rtni la Sage nevnes også
(1668-1747). Denne utrettelige r0

mantiske forteller mistet fullstendig
hørselen i 1707 og led meget under
den påfølgende ensomhet.

Lite kjent er det at også filosofen
og forfatteren Jean Jacq1U'.! Rou.sseau
(1712-1778) først var plaget av hyp
pig øresus og tilslutt ble sterkt tung
hørt.

Pierre A ugu.sle Caron Ik Beau
marchais (1732-1799) var skaperen
av -Barberen i Sevilltu og «Figaros
bryllup». Da han i 1797 igjen vendte
tilbake til Frankrike, var han gam
mel, syk og nesten helt døv.

I O 5 LO
----
HANDBALL

Oslo-Døve måtte stiUe med hele
5--6 reserver da 2 var tatt ut til VM
på ski, og noen var syke. Men vi
kjempet godt likevel, selv om det på
slutten ble for mye for oss og det
gode Oslo-laget «Oslo-Kvikk» vant
med hele 23-7. Kampen gikk p
Bygdøyhallen søndag kveld, 19.
februar.

Oslo-Dove-Tortkn
Det ble en uventet bra kamp

som Oslo-Døve spilte mot Torden i
Messehallen 26. februar. Selv med to
reserver åpnet vi med å lede med 3
mål. Omsider kom Torden seg til
sans og samling,men Oslo-Døve holdt
likevel ledelsen og ved sidebytte le
det Oslo-Døve med 6-5, men som
vanlig tapte vi i 2_ omgang. men det
ble et hederlig tap, med 1Q-13 mot
Torden.

Tore.

NYTT MEDLEM 1 C.l.S.S.

Peru er nå opptatt som det 38.
medlem av CISS. Peru og Columbia
søkte om medlemskap, og foreløpig
har Peru fålt medlemskap.

NYTT FRA UTLANDET

Fra det danske Dovebladet sak
ser vi:

Til Europamesterskapet i håndball
er det anmeldt:> land: Jugoslavia,
Vest-Tyskland, Norge, Sverige og
Danmark. Fredag 17. mars kl. 16,
skal Danmark møte Vest-Tyskland
i den første kampen, deretter, ca.
kl. 17.10, skal Sverige mote Norge,
lørdag 18. mars, kl. 10.00 Jugoslavia
mot Danmark. og kl. 11.10 Vest
Tyskland-Sverige. Om ettermidda
gen, kl. 15.00 møter Norge Jugosla
via, og kl. 16.10 Sverige-Danmark.
Søndag 19. mars kl. 9.00 spiller Vest
Tyskland mot Jugoslavia, kl. 10.10
Norge mot Danmark og kl. 14.00
Sverige mot Jugoslavia. Norge og
Vest-Tyskland avslutter stevnet kl.
15.10.

Med andre ord, et hardt og tett
program, så det gjelder for de norske
guttA A ha kondisjonen i orden.

KONTINGENTEN
Bladpengene (or Tegn og Tale er kr.

15... pr, lr - og skal betales forskudds
"Is III

Har du Ikke betalt (or 1967, sl glør
det ni, Hvorfor ikke I dag?

Tein og Tale's postgironr. er 13691,
0l adressen er:
MøUendalsveien 11, Bergen
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Andresen & Halvorsen "A
MURMESTER, .. ENTREPRENØR,

Bernh. Get'llt. 3 - 0,.10 1
Tlf. 332209-331365

l DET NYE, V....KRE OG MODERNE

HOTEL CENTRAL

ELVERUM
lir reiU!:nde 0l turlner det beste opp
hold.

P. M. Engebretsen A.s
MANUfAKTUR OG
UTSTYRSFORRETNING

Grensen. H. "Ilenst. - O S LO

Carl Bøyesens eftf. A.s
KJEMIKALIER OG RAsTOFFER

Telefon -41 0316
Akersgaten '1 - OSLO

Helmer Stauba & Ca.
Hukon Vll's It. 1

OSLO

Narges Makrellag SIL

KRISTIANSAND S.

O. BRASTADS EFTF.
UItMAKEA - OPTIKER

HOLMESTRAND

Telefon 51 249

Paul Bergene Holm
SAGBRUK og HØVLERI
adr. KVELDE - Telefon Kvelde 92

Moderne Sten ner bindu.ger for kan
ting og kle"in, av temmer.
Cambio barlcemukln.

Høvlet 0l uh.vlet trelast i detalj.
H.vlet lut en Irol.

"'OB0 FABRIKKER ~

TRONDHEIM

DALEN i Te/t'mork

Bandak HatelI & Motell
Telefon Dalen nr. 8
Moderne. hYUe1i& hotell vI hovedvei
fOf" liennomreiliende or; fute liester .
Øl- Ol vinren, 85 senler.

Kdre Renø
Skervoy

EKSPORT OF All SORTS FRESH·FISH
Spes1111tet: Laks, Reker, Kveite, Flyndre
Telelrlmadr. «Reno» - Telefon 19 - Priv, 16

TRONDENES SPAREBANK

HARSTAD

Nordisk Transport & Spedition A.s

RIodhl,lslt.'1 - OSLO
Telefon 4239 es - Telex 1338

InternasJonale transporter
Fortolling _ Laaring
Spedisjon



Høy/and Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61 060

Mottar Innskudd - fM:yilger Idn

REIME& CO.
T.H.OBRESTAD
REDSKAPSFABRIKK
HÆR BO - TELEFON .015141

Brødr. Søy/and AfS

BRY N E

m
CHRISTIAN HAALAND

HAUGESUND

L.INJESKlp· KJØLESKIP - TANKSKIf"

Andelssalteriet AfL
Disponent John Runshaug

landets (.rste spesla/førretnl"f I salte! /lorsk flesk

BERGEN

Hildre Fiskevegnfabrik A.s
BRATTVAG

Forsyn - Not - Garn _ Snører

Gabriel Østrdt
BILVERKSTED

Telefon 63 097
SANDNES

Jæren Potetmjø/fabrikk AfL

KLEPP ST.

ALT I SØKER

TIDSSKRIFTER
KARTER
PAPIR,

Afs Mørebil

ø RST A

VOLDA OG ØRSTA SPAREBANK
VOLDA - ØRSTA

HJØRUNDFJORD SPAREBANK

SÆBØ

VARTDAL SPAREBANK

VARTDAL

L. Hviding
lIKKISTEFABRIKK
Telefon 28 n2 - 36 479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36756
STAVANGER

A.S NORSKE SALTKOMPAGNI

BERGEN

DllIve$ Trykkeri A.I, Berlen


