
ORGAN FOR NORSKE DØVES

8
Bergen off. skole for døve, yrkesskolen for gutter, kan feire 25 50rs ju
bileum 15. aprIl. Bildet ovenfor er fra verkstedet for jern og metall.
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Norske Døves
Landsforbund

SAMMENSLUTNING AV
011 DOVES FORENINGER

KOPIUw:
MoUeodal...ekoo 17. U<olYt'll

Te1efoo It IK

"'0..-",,:
Eilit Ob.... J::~~MlD 4!a. Bel1lt"D

SUII_,.... :
Joho y4rrettad. LUleberlTelm 32.""".

.'>d:rd(n' :
Alht-rI. Bzoelt.eilr. )loUendall..eien H.-..

~~CIIl..u:
Thor Ollbolt. Skien

nat..or GI'l'~(f.TMndhelm
Tonnod RolN!Id. Sta....,.."..

Rolf RADIen, Dnuomen

Foreninger for døve
TILSLUTTET

SORS.. E DOVES LANDSFORBUND

OSTFOl.D, Ollt/old Dftd_'1t{1. For
mann: Erl~ PeltelWll. <Sollrlotl>,
Eske..-Iken. Idd. Halden.

HAMAR, 1fø_r 0fI <>-gli DlJ«/fWnIllI!J.
Fonnann: l'h'en TO'1f(!l"lIen, KJOI
.tuen, Rlnsr Ilt.

OSLO, 0.'0 Dft<t/QrCIIIII/I. Sm. Tlrw.u
(pk 1, OIIG l. ~'onnann: Sverre
LindlJu.let, W.Idem.r ThranClllft., 1(;,
OoJlo I.

DRAMMIlN, l)ra",_.. 00 0>MuM DIne·
/orelllfI!J. ~·onnll.nn: llainar WoU,
Ili\a'enltad, SOlbertreh·a.

VESTFOl.D, f'uIf(>/<lI~orelli"fl.For
manll' Helene LlU'Ien, Aker Irård,
Sem.

TELEMARK, Skien-'1'de"'ark J)o~rtrf..

,.inl/. Bob '6/. Skie ... Form.: Tr)'ll""O
Ullnlll!ll,OyeklLllh·... lcll l.', l>or8Io'llnu.

AUST-AGDER, Aul/·.tIUdu kr. n.re
/onnlnl/. Formanu: Aud Grul·T,o\-IsJ,
Vippa. Arendal

JCRISTIANSANO, 1\r'.JUmu,a.lu. 1Jrøre·
/o.eni"U. Fomlall": Willy Norkvlllt.,
SnJ1.ljollll\·clcn 8, KrLotJan,nncl S.

STAVANGER: Sincolllltr kr. D<t«fo.e
nillll, 8 ... ,,<111UI. 1/. Skll:tmlltr. ~'or'

Intl.nu: 'roMl1od nOlleld, JOl1U Dahlll
111881 'l, SIn.·I"l'l"~r.

HAUGESUND, UI1lJ(lUu'l4 Ø(J Omeqll
INN'/on"l"fI. ~'ormsnll: Jobn Egil
Knul.8Cll. Saudll8'f.. I!Ob, naufftIfllod.

BERGEN/ItORDAI.AND/SOON OG
PJORDANE,1JUTJt.II J>ttff/(frt;fll11Q, Vwrt.

To~. lØø,IJQ'fIt... Fom,sllo: Thor
blom Sander. )JIUIWl\'erk 81. U<orgell.
Telefon 881(;7.

MORE 00 ROMSDAL' MureOfl no_o
<1øl l>o«/otelllfll1. Formann: )lagnø
Lid. Boka 72, lkomllM pr. ÅlaIUDd.

TRONDHEIM, l:le DItt:u Fore,"",.
EiriJ.:Jarl.Jqt. t. r..,..d"eilll. Fonnann:
U.h·or G~fI', IAdel .'1.11' ,Of.
Tl'OIIdlle:lm.

INNHERRED, ",,,/lunda DlJ«/onftfltl(J.
FonJl&DD: JOMIit ",lliIItad. i:ltJerda1.

lIllLGELAND, IldocJaoui kr.~ .
... i",.. Form.nn: K.rollne Se~llRn,
Fa,rertun. UaUtJe:llda1.

SALTEN: SaUra kr. o.tt/ortrIIl..,. For·
mann: Llld\'lk Su.en, Otto S~rd

n1Øf\"C!.l l, Bod..
NARVIK, N"mkO/1OM~1MQ0f'eft11llll.

Formann: Kul LundQrilL, Dan
baklr.en t b. NUTfIr..

HARSTAD, lIan1ød kr. DftyforøUlIIII.
Formaa.n: Lelt n"nriben. Bora't
SI, UantlllI.

TROMSD, TI"'ll_ kr. ~f1l(1.

Fonnaon:JuUu.Lo~~D,Rort~

Karl DallII'I.1 It, TromN.

Ucgiyer: NOl"$ke O.YU Land5forbund, M.lIenda15yeien 11, Bergen.
Reclakter: Thorblern Sander, Mann5yerk 6t, Bergen.

Nr-. a 1967 - 4&. år-gang

Ved et 25 års jubileum

15. april 1942 er en dato som vi bor huske. Denne dag ble Bergen oU.
skole for døve, yrkesskolen for gutter, åpnet, og dermed åpnet det seg
nye muligheter for de døve og sterkt tunghørte i Norge - muligheter til

forberede seg til å tre inn i yrkeslivet. Det var noe helt nytt. Tidligere
fikk våre ungdommer ingen annen yrkesforberedelse enn hva de måtte
ha lært på barneskolenes chobby-verkstede." og resultatet ble at nesten
alle havnet i de 3 S-yrkene, som skreddere, skomakere og snekkere, yrker
som de hadde fått et visst kjennskap til i barneskolen. Når en skal be
gynne i yrkeslivet, blir det sporsmål om hva en har lært. ..

Det er klart at vår a-årige barneskole ikke kvalifiserer Ul noe yrke, og
enda mindre til å ta opp kampen om ledige arbeidsplasser. Under normale
forhold vil det være en viss konkurranse om arbeidsplassene, og da er
utdannelsen avgjørende - og bor 'C(fTIl avgjørende. Det er i arbeidsgive
rens interesse å få den best kvalifiserte mann til den enkelte oppgave.
Og det er ikke fra arbeidstakerens side noen fordel å få inntrykk av at en
har fått et arbeid av barmhjertighet. Den døve og sterkt tunghørte er
ikke evnemessig underlegen i yrkesmessig henseende, og bor derfor ha
krav på en yrkesopplæring llOm setter ham i stand til å hevde seg i kon
kurransen - og til å bli foretrukket på. rent faglig grunnlag. Først da kan
han sette seg i respekt, når hans bakgrunn er en yrkesopplæring som har
gitt ham selvtillit.

Yrkesskolen for døve har gjennom de 25 årene llOm er gålt gitt hundrevis
av elever muligheter til å. hevde seg i konkurransen om arbeidsplasser,
og i en tid da kravene til utdannelse stadig er blitt skjerpet. En må glede
seg stort over at yrkesskolen. til tross for kummerlige arbeidsforhold, i
betydelig grad har maktet legge undervisningen opp slik at en kan si
at skolen har fulgt med i den utvikling llOm har skjedd innen handverk
og industri. Når en vel at skolen etter 25 års kamp fremdeles ikke har
tilfredsstillende lokaler, m en få gi uttrykk for beundring over de resul·
taler som er oppnådd. Her har den ene provisoriske løsning fulgt den
annen, mens skolens ledelse stadig har kjempet for l bli i stand til å
kunne by ungdommen det helt gode tilbud. Ved 25 års jubileet synes det
endelig som om målet nærmer seg: Hvis alt går etter planene, vil en
hosten 1970 kunne innvie en felles yrkesskole for gutter og jenter, med
alt samlet pa ett sted, og med et allsidig utvalg av utdannelsestilbud, i
tidsmessige lokaler.

Når vi i dag gratulerer med jubileet, vil vi tilføye at det neppe kan være
tvil om at døve og sterkt tunghørte alltid vil ha behov for en 2-årig
yrkesforberedende skole, ledel av spesialister - uansett utviklingen på
arbeidsmarkedet. Hovedsaken er at skolen blir salt i stand til å følge
med i utviklingen. n. S.
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Tegnspråk,støtte i førskolealderen
fremmer de døves språkforståelse

Fastslått ved vitenskapelig undersøkelse

Fra University oj Pittsburgh, Penn
sylvania, ved professor E. Ross
Stuekless, ved FMldty 0/ Svecial
Educalion and RehabilitaHon, hadde
jeg allerede før min reise til USA fått
innbydelse til å komme og forelese
for hans doktorgradsstudenter (ph.
D.-students) om «psykiatriske aspek
ter ved rehabilitering av døve». I
tilslutning til forelesningen og sam
talene for øvrig under mitt besøk,
fikk jeg innblikk i et fakultetsopp
legg hvor de satset både på forsk
ning og utdannelse av personell in
nenfor spesialundervisning og reha
bilitering av døve.

Professor Stuekless er kjent for
sine forskningsarbeider om døves
spesielle yrkesmessige og undervis
ningsmessige problemer, ikke minst
hans undersøkelser av unge voksne
døves språklige nivå sett på bak
grunn av om de har hatt anledning
til li. bruke tegnspråk eller ei i før
skolealderen. Han hadde undersøkt
elever fra 4 forskjellige døveskoler i
Pennsylvania (hvor skolene arbeider
med forskjellige metodiske opplegg,

vel orale som kombinerte metoder),
og kom fram til at de av de døve
barna som hadde hatt anledning til
å kommunisere med foreldrene med
tegnspråk før de begynte på skolen.
de samme barna representerte den
gruppen i materialet som ved skole
tidens slutt viste størst språklig inn
sikt. Tegnspråk-gruppen var flinkest
til å benytte seg nv ord og språk
når de skriftlig skulle tolke bilder de
så, og de viste også størst evne til
å munnavlese (språkavlese) stan
dardiserte filmopptak (for at under
søkelsen skulle bli lik for alle de
prøvde studentene). Når det gjaldt
evnen til li. artikulere, var de hverken
bedre eller dårligere enn den gruppen
som bare hadde fått oral trening i
førskolealderen. Dette forsknings
resultatet motbeviser klart og tyde
lig de fordommer som gjennom man
ge år har hersket innen døveskole
sektoren, og hvor det sies at bruk
av tegnspråket nedsetter evnen til å
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Overle(Je Terje Basilier ved
Hjemmet lar Daue loretok hos
ten 1966 en studiereise i USA.
l den om!cmg::mke rapporten
jin71er vi under a1Jsnittet om
10rs1..:"ning og spesielle synspunk-
ter bl. a. dette. Red.

'-- .J

språkavlese og gjør deres språk fat
tigere. Bevisene var statistisk signi
fikante og beviste at tegnspråkstølte
i førskolealderen fremmer språkfor
ståelsen hos døve.

Under samtalen med professor
Stuckless ga han dog klart uttrykk
for at det i dag er kommet så mange
nye hjelpemidler innenfor undervis
ning av døve i artikulasjon, at en
ikke måtte slappe av på kravene i
den delen av undervisningsoppleg
get. En måtte benytte enhver me
tode som var tilgjengelig for å gi
barna størst mulig språklig innsikt
og erfaring. Han presiserte at vi
altfor ofte blander sammen begre
pene tale og språk. Han understrekte
at både tale, skrift, tegn og hånd
alfabet bare er forskjellige språk
m.edier og ikke språk (~language me
diating skill!!», og ikke ~languag~).

Han mente at de døve barna måtte
læres opp slik at de selv ved alders
modenhet ville være i stand til å
velge hvilken gruppe mennesker de
ville velge å leve sitt privatliv sam
men med, hva enten det var inte
grert liv blant hørende eller blant
døve lidelsesfeller. Inntil nå har
mange skoler ved strenge orale un
dervisningsprinsippervesentligsatset
på å intergrere dem med de hørende,
mens en har forsømt å gi dem under
visning i de språkmedier som de døve
behersker best, og således hindret
dem i å velge døvt miljø senere.

Stucldess mente at en måtte satse
på å gi barna et effektivt kommu
nikasjonsmiddel fra snarest mulig
etter fødsel og fram til 5-6 års alder.
Først med mimikk, tegn, alfabet og

språkaviesing, og så gradvis tale
trening med alle de nye hjelpemidler
som etter hvert kommer til rådighet.
En måtte gjennomføre disse oppleg
gene fram tillo-n års alder, for da
viser det seg oftest at barna kom
munikasjonsmessig når et slags platA.
hvorover de ikke synes å komme så.
særlig langt, på tross av iherdig inn
sats. Fra da av måtte en satse mest
på direkte kunnskapstilegnelse med
visuelle midler.

Når det gjelder funksjonshemmete
generelt, nevnte Stuekless at de ved
hans fakultet var kommet fram til
at de burde klassifiseres etter funk
sjonell tilstand for at en ikke skulle
fortape seg i fine diagnostiske detal
jer og derved miste det enkelte
individ av syne. Han klassifiserte
dem etter 4 hovedfunskjoner:

l. Kommunikasjonsevne (level of
communication).

2. Evnen til å bevege seg (level of
mobility).

3. Personlighetsutvikling (level of
personality).

•• Sosialt funksjonsnivå (level of so-
eial maturity).

Om en alltid karakteriserte disse
fire funksjonsnivåer med enkle ord,
ville det være lettere å sammenlikne
de forskjellige handikapgrupper med
hverandre, og det ville være lettere
å bygge opp det undervisnings- og
serviceapparat de trengte for å skulle
kunne funksjonere mest mulig vel
lykt.

I Pittsburgh, Pa., møtte jeg direk
tør Willis A. Etridge ved rAdgiings
sentret for døve. Etridge var tidli
gere døveprest, og bygde nå ut et
rådgiingssenter. Han ble assistert av
2-3 av de Ph. D.-studentene som
studerte under professor Stuckless.

•
Ved Gallaudet College under presi

dent Leonard M. Elstad, Ed. D., har
de ikke bare undervisning av døve



Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg

Feil-hørsel. Krav om 10.000 DM i erstatning

studenter, men også en god del forsk
ning. Relativt nytt var «tale- og
høresentralen.- hvor de hadde en helt
moderne audiologisk service med
toppkvalifiserte audiologer til A un
dersøke studentene, hjelpe til med
utnyttelse av hørselrester og med
supplerende taleovelser. De drev
også en god del forsøk med trans
posers, dvs. apparater til å overføre
et talefrekvensområde til de (re

kvensområder hvor de døve evt.
hadde horselrester. slik at disse
kurme bli utnyttet og til kommu
nikasjon. De hadde også enkelte tek
niske ingeniører fra Europa som
drev med forskningsoppgaver ved
nevnte etale- og høresentral».

Dessuten har de et framragende
«indcx·senter», hvor dr. Jerome D.
Schein registrerer vitenskapelige ar
tikler irmenfor døvhet og talepato
logi, og Gallaudel sender ut et eget
tidsskrift med ekstrakter fra alle
publikasjoner innenfor nevnte fag
område. Dersom en således vil vite
om og når det er skrevet noe spesielt
innenfor dette området, kan en
trygt skrive til index-senteret, som
i samarbeid med Gallaudet's hyper
moderne bibliotek kan skaffe til veie
opplysninger om den forskning som
foreligger pA området.

Ved Gallaudet's barneskole, Ken
dall &hool, hadde de nettopp den
dagen jeg var der et en-dagsseminar
om visuelle undervisningsmidler(cin
structional media worksho~).Sjefen
for Captloned Films for the Dea!,
John A. Gough [ra Washington D.C.
la fram sine synspunkter på epro
grammert instruksjom, og det ble en
generell innføring i det som måtte
kalles cden teknologiske revolusjon.-,
med demonstrasjon av «overhead
projectOrlP, filmband og lysbilder.
Problemet var: Hvorledes kommu
nisere tidens kunnskapsmengde til
de døve studenter? En hadde inn
trykk av at en i dag kunne gi det
døve skolebarn den nødvendige
kunnskapsopplæring uavhengig av
kommunikasjonsmidler som tale,
tegn og hAndalfabet. Visuelt kunne
de gis språk og kunnskap pA tavlen.
Sosialt og menneskelig sett mAtte
de jo naturligvis også ha et inter
personellt språkmedium, men kunn
skapStilegnelsen skulle i vAr tid Ikke
være noe problem, dersom en virkelig
satset de nødvendige penger til lære
midler.

Gallaudet's professor i politisk
idehistorie, dr. Powrle V. Dodor,
som også er sjefredaktør for Ameri
can Annals of the Dea! (det største

fagtidsskriftet for dovepedagoger i
USA) presiserte at nAr alt kommer
til alt, er det ikke spørsmål om tegn,
hAndalfabet eller tale, men om peda
gogene vet hvorledes de skal gi det
dove barnet opplæring i A tenke ab
strakt. Han mente at dersom en be
trakter de døve som individer med
evne kun til konkret tenking, sA vil
metodikken folge opp og understotte
dette synet. Dersom pedagogen for·
står at også de dove kan fores fram
til normal tenking på høyt abstrakt
plan, så vil også pedagogen kunne bli
i stand til å innføre barna i slik tenke
evne og derved lede dem framover.

På direkte spørsmål om noen av
de døve som hadde gjennomgått Gal
laudet College senere hadde fulgt
opp studier og tatt sine Ph. O., (filo
sofisk doktorgrad), fikk jeg det svar
at ingen av studentene der hadde
gjort det, såvidt de visste. Døve
college-studenter fra hørende-uni
versiteter hadde lykkes i senere å ta
sine grader. Vi kom sA inn pA hva
forskjellen kunne skyldes, og pro
fessorene ved Gallaudet mente at
dette med motivasjon nok spilte en
rolle.Studentene ved Gallaudetsatset

I byen Mtinster er en tjenestemann
ved politiets ordensavdeling av by
retten idømt en pengebot pA hundre
tyske mark fordi han ved feiltakelse
anbrakte et friskt menneske på syke
huset. Den ansatte hadde etter ret
tens utsagn ikke latt tilstrekkelig
hensyn til tjenestereglementet, og
dermed forårsaket legemsbeskadi
gelse.

Det gjaldt den umyndiggjorte,
drikkfeldige Thea Wewcr, som skulle
anbringes på en kuranstalt. Ved en
feilhørsei i telefonen i firmaet hvor
fru Wewer arbeidet, oppfattet en at

BE DERES GULLSMED VISE DEM

kanhende mer på A leve lykkelig i
fellesskapet, på fortest mulig å finne
seg et arbeid og gifte seg, framfor det
å søke en videregående akademisk
karriere. At dette p horende-oolle
ges også var et spørsmA1 om øko
nomisk status og sosial karriere,
samt spnlklige stimuli, så de heller
ikke bort fra.

Ved Gallaudet College utdanner
de dovelærere, og en stor gruppe av
disse er selv døve. Mange av student·
ene kommer fra utviklingsland, og
reiser tilbake og er med på å bygge
ut døveskoler i hjemlandet. Kommu
nikasjonsmessig forelå det rapporter
om at i mange av disse afrikanske
land ville det være en umulighet å
satse på oral undervisning, idet det
var så mange forskjellige slags stam
mespråk at om de lærte de døve
opp i ett språk, måtte den enkelte
elev likevel kanskje tilbake til en
annen stamme [or å få seg arbeid,
og da ville han ikke kurme dra nytte
av det han hadde lært. Derfor mAtte
de satse pA annen form [or kommu
nikasjon, og basere det på tegn
symboler og hovedskriftspråket in
nenfor nasjonsgruppene.

navnet var Webers. Den døve Ida
Webers, som var beskjeftiget I sam
me bedrift, ble da oppsøkt og brakt
til kuranstalten med makt.

Den døve, som ikke forsto noe av
alt dette, salte seg heftig til mot·
verge mot søstrene og pleierne. Hun
fikk en beroligende sprøyte og ble
tvunget til sengs. En lege oppdaget
en stund senere feiltakelsen. Etter
ca. 3 timers tvangsopphold, ble da
fru Webers løslatt fra ~'kehuset. _
Hennes krav om skadeserstatning
på opptil 10.000 mark, skal nå av
gjøres i retten.

siweoø{v
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Gulli Trevarefabrikk

(Brødr. Grodem)
BARKAKER - Telefon 29 144

lager;
Ventilasjons
vinduer for
driftsbygninger for
landbruket

A.s Meraker Brug

DØRER - VINDUER og

KJØKKENINNREDNINGER

FJERDINGSTAD TREVAREFABRIKK

HOKKSUND - Telefon 8517 47

OSCAR J. HELGERUD
LÆR FOR ALLE ARSTIDER

GUTT-, PIKE- og TEENAGEKLÆR
Haugesgt.16 - DRAMMEN
Telefon 835232

Jonn Fredriksen
FISK _ RINGERIKSPOTETER

HØNEFOSS

ASTRUP" SØN AI.

Dronningensgt. 8

OSLO

Judolf Torgersen
KIRKENES

Telefon 91 251 - Telegramadresse : «ALMAR» - Telex 4191

Skipsekspedisjon. Spedisjon. Havariagent.
Reisekontor.

Agent (or: Bennett's Reisebureau A.s og
Scandlrl<lvian Airlines System

Norrøna Hotell
BODØ

STEDET HVOR
FOLK HYGGER SEG

ALT I MATVARER - og en del dagligyorer
for husmoren

B. Berntsen A.s - Wilh. 'Nilhelm$Ms vel 47
Telefon 240206

B. Berntsen A.a - Øyga~dv. 50, Nadde~ud
Telefon 242996

o. E. Borgen
KJØTT _ FLESK _ PØLSEMAKERI
KOLONIALAVDELING

Torget 1 - Telefon 71 1239
LILLESTRØM

SIVILINGENiØRENE

APELAND & MJØSET A.S

FUdgivende ingeniører l byggeteknikk
M.R.I.F. M.N.l.F
Indu5trigt. S9 - OSLO 3 - Tir.· 60 78 80



OVERSIKT 1966

Lars A. Havstads Minnefond

Bidrag til fondet kan sendes enten direkte til fondets regnskapsfører,
Gunnar Vatn, Protonveien lSb, Oslo 6. eller innbetales i en hvilken som helst
bank på bankgiro 235024/661 (Oslo Sparebanks kontraboks og gironummer).

Etter utgangen av aret 1965 ble fondets kapital oppgitt til kr. 14.249,78
pr. 1. januar 1966.

Senere er det innkommet:
19. februar 1966: Bergen Døveforening kr. 200,00
18. juni Trondheim Døvclorening Il 41,00
29. april Renter av kr. 7.000,00 - 114 ...........» 140.00
22. oktober Renter av kr. 7.000,00 -1/10 » 140,00
17. desember VesUold Døveforening Il 130,00
31. desember Renter 1966 .........................» 188,53

Fondets ston'clse pr. 1/11967 kr. 15.089,31

som består av: 4% statsobligasjoner 1955 kr. 7.000,00
Innestående på bankgiro 2350241661 • 8.089,31

Tilsammen kr. 15.089,31

var ham som hadde vunnet, der han StO med
den store forlokkende esken.

Det var en mecet blid oC fornoyd styrer
som kunnajorde at det var kommet inn
nesten 500 kroner. Godt resultat!

Barna stilte seg l ko Ol fikk utlevert hver
sinfiaske «Fa.nu»oC rundstykker. De voksne
fikk kaffe og rundstykker. Før sellgetid fikk
barna besok aven tryllekunstner, Hu;
Barry, som hostet stor applaus for sine
numre.

Ni blir det ...el litnt for de sml, tenkte
fer;. men sl kom styreren og SI ved avslut
tingen at barna kunne fl sove litt lenger
neste dag, da skolen skulle ta til ved 2.

time.
Miulnntrykk fra denne kvelden. er at det

er hyggelig l vite It barna kan fl komme
sammen med de voksne, ikke bare 1arbeid,
mell ogsl ..ed festlige anledninger, slik som
deOlle hyuekvelden. Barna virker glade
og mere frlgJorte i samvzr med lzrerlle.
Og nli som de fleste lærerne er mere be
vandret l tegnspriket. er konukten mellom
dem og barna storre enn for.Gunnar Vatn.Boler, 13. mars 1967,

Reidun.

Hyggekveld på døveskolen i
Trondheim, med flott program

En lang l blant samles elever, personale,
Izrere og foreldre til dove barn fra byen
til hyuekveld pl doveskolen I Trondheim.
Undertegnete var sl heldIg l Il Invitasjon
til en slik aften 9. man, og det var med
spent forventnIng jeg Innfant meg pl skolen
hvor jeg trldte mine barnesko.

Den store dagligstuen, hvor arrangemen
tet skulle holdes, har i lrenes løp gJennom
gltt en del forandringer, sl mye av det
gamle preget er borte. Men jeg kan Ikke
la vaere ;\ tenke pl n her har jeg tilbrakt
6 av mine barnelr_ Her har ieg sprunget
omkring og lekt. hatt blde sorger og gleder.
P;\ den tiden opplevde vi krigens harde
dager. Da var det Ikke sil lett hverken for
volune eller barn. Og mInnene stremmer
pl. En ting kommer jeg i hu; Ogsl pl min
tid hadde ...i hYUekvelder, om enn I mer
beskjeden m;\lutokk. Nl skulle jeg igjen
U opple"'e en hyu:ekveld, denne gangen
som voluen sammen med de de...e barna.

Styrer B.ertheussen onsket med tegn vel
kommen og uttrykte sin glede over i se n
sil mange hadde funnet veien til døve
skolen for ;\ vaere sammen med barna.

Lzrer Hukkelh, fru Sletvold og fru StU
len stO for arrangementet Iitmmen med
sIne 8.-kluser. Vi si forskjellige smi skets·
Jer de hadde lagd, sl som «Hurtig barbe·
rlnl»' «Røver I trappa», «Full mann, tror
han er lur. men han er dum». Et Ulekor pl

4 elever framsa noen vers. ledet av Iru Steen.
«Hurtig barbering» tror leg slo but an.

Arrangementskomiteen hadde gjort et
godt kupp da de hadde sikret seg vire tre
lullgutter fra V.M. for dove I Tyskland.
Det var frydefullt;\ se de tre pene og staute
karene som med slik glans hadde gjort ære
pl vir by. De ble presentert for forsamlin
gen. Asbiørn KJøsnes ble Intervjuet av Izrer
Sletvold, som beklaget It han ikke hadde
slik mikrofon cd leke» med, slik som vi ser
pl TV.

Arne Karlsen forulte euerpl om lerden
til oc fra Tyskland oc om lekene der. Bjørn
Myran viste en muse fine far,elysbilder,
som gjorde It vi hadde følelsen av l vzre
med pl deres begivenhetsrike ferd. Gymna·
stikklzrer Klre Botten SI etterpl at alle
var 'Il stofte over deres brtld og over at

de hadde gitt pl denne doveskolen. Medal·
jene deres ble behoriC sett pl Ol befølt av
alle. Mon trO om disse Cullcuttene vil ati
spore de døve barna til liknende brtlder!

Sl ble det lynutlodnlnc, Ol elevene solete
lodd sil det forslo. Det 'ialdt lo Ulnn mest
mulig gryn i kusa til de tre 8._klassers fore
stlende tur til Oslo ut pl vlorparten. hvor
de skal besoke de forsklellice severdigheter.
Det var mange fine gevinster de heldige
kunne ta med seg hiem. Ell liten guu vant
sogar en stor eske konfekt. En kunIle lett
se at gutten vanskell, kunne fatte at det

SJELDEN FANGST!
Besetningen på en fiskekutter fra

Aberdeen i Skottland fant under fis
ket - istedenfor fisk - ferdige fiske
fileter i garnene sine. Filetene var til
og med allerede pakket i bokser!
Lettere kunne de vel ikke få det!

Av beskrivelsen på boksene forsto
de at de var mistet fra et tysk skip.

;:;,:;. ... ~,,, .... '-'\
...C1t~<MkonbJj
.tllt o', ~'~.

REHI
•
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fra ensomhet til fellesskap

Ny prestebolig i Trondheim innvidd

At'8lullcllde bemerkninger
til overlege Terje BtJ8'iliers 2 ar/ikler med titlelen«.Pra!elles.sJrop lil ewromhet».

Av spe8ialpedagog Ame Aasen, Ila skole, Oslo.

Til punkt nr. 3 i Basiliers siste inn
legg i nr. 7 av cregn og Tale:t vil
jeg gjeme komme med noen be·
merkninger. Det henvises her til
undersøkelser som klart beviser at
tidlig bruk av manuelle metoder gir
det døve barnet en rikere språkutvik
ling og et bedre grunnlag for språklig
kommunikasjon med den borende
verden. Det nevnes ikke noe om
hvorvidt det her gjelder et visuelt
eller verbalt språksyStem eller i
hvilken relasjon en eventuell kom·
blnasjon står li! hverandre.

Jeg vil i samme forbindelse under·
streke hvor vanskelig det er A. foreta
slike undersøkelser på en helt ade
kvat måte, og det er vel grunn til
å stille et spørsmaIstegn ved mange
av de undersøkelsene som er foretatt
på dette området. Kravene til el
likt undersøkelsesmateriale og som
hele tiden skal være under ellers like
påvirkninger gjor dette vanskelig, og
dette er da ogsA understrekt i mange
av undersoke1aene. Disse problemene
er da også mere innviklet enn å stu
dere forholdet mellom tale og tegn
språk. BAde munnavlesing og tegn
språk er et visuelt symbolsystem.
men mens munnavlesing er et ver
balt språk, er tegnspråk det ikke.

Alle språksystemer har sine gren·
ser, men det fonetiske, altså verbale,
må sies å være det mest tilfredsstil-

Søndag 19. februar var en begivenhetsrik
dal for Døves menllhet i Trondheim.

Fn rør av har menilheten en melet vak
ker kirke. Men det har ikke alltid Vvt sl
Irelt ror menilhetelll prester, n.lor det Ijaldt
husvaere. Vlr nhzrende prest bodde tnnlt
Ol uhensikumessll' Ol planen om ecen
prestebolig ble høyaktuell. Verre ville det
bli, slik som bolllsituasjonen er I dac.

l fjor ble det derfor nedsatt en komlut
med drivkraften Helmer Moe som rormann.
l dq er prestebol'gen en realitet. Den ligger
pl Rognheim. et st)'kke frll Grikallbanen.
~Ive Innvlelsesdqen ble marken: med

en høytidsgudstjeneste I døvekirken. som
var fylt til siste plass. Bonnevie-Svendsen
ulte over dagens tekst. Ol sanlkoret, ledet

6

lende som ennå er utviklet. Tegn.
språket er mere begrenset til å kunne
gi uttrykk for konkrete aspekter av
erfaringer.

Det er på dette grunnla.g jcg så
sterkt vil gå inn for det verbale fone
tiske system i undervisningen av
døve fra tidlig alder og vil prove å
unngå de kombinerte metoder, der
hvor ellers forutsetningene til å er
verve seg det verbale, fonetiske
språksystem er til stede. Jeg er da
av den mening at de kombinerte me
toder vil g på bekostning av dette
system.

Til punkt nr. 4 vil jeg bare he
merke at det selvsagt ved siden av
selve undervisningstilbudet også gis
tilbud om kontakter døve-hørende i
begge reUlinger.

Til punkt nr. 5 vil jeg også be
merke at de døve barna ved cn ho
rende-skole også har full anledning
til å være sammen seg imellom og at
jeg også betrakter dette som viktig.

•
Vi gjør oppmerksom på den un·

dersokel.sc som er omtalt på sidene
2 og 3 i dette nummer, og som langt
p vei synes å. oppklare de forhold
som herr Aasen omtaler. Red.

av pastor Wetlesen, var ogd i aksjon. Ener
gudstjenesten var det en enkel tllnelnlng
ror ta. 28 Innbudte l presteboligen. før
kaffen ga Wetlesen en kon: orientering om
tllblivelsen av presteboligen. Han beklqde
sterkt at Helmer Moe ikke ble forundt l fl
oppleve denne nore dag I menighetens
hllitorle. Pl vegne av menigheten takket
han varmt alle de gode hjelpere som hadde
vzrt med l legge grunnlaget til reisingen
av boligen,

Innvielsen ble roretau av Bonnevie.Svend
sen etter kaffen, Han ønske.t menigheten
till)'kke med n)').nskaffelsen, og hlpet at

Wedesen med famil1e ville trIves, En gave,
som batO av et pelssett. ble overrlIkt av
fru Veddeng pl vegne av Døves forening

og Døves Damerorening. Old Kriliten
Mortensen ga en liten gave. et stuetermo
meter, rra seg og lin kone, Ol ba Wetlelen
pasle pl at det Ikke ble verken for kaldt
eller for varmt nlr han fyrte.

Det ble anledning ror (jestene tili se seg
om i boligen. En merket seg spesielt pres
telll kontor. hvor han ufontyrret kan u
Imot sine soknebarn. Det fører egen Inn
gang til kontoret. Med tiden vil det ogd
bli ordnet med en møtesal i kjelleren.

R.V.

Utstilling av døve
russiske kunstnere
i Bulgaria

I Bulgarias hovedstad. Sofia, ble
det i april 1966 holdt utstilling av et
stort antall bilder av døve kunstnere
fra Sovjetunionen. Utstillingen fikk
god omtale i pressen.

Kritikken uttalte seg rosende om
de døve kunstneres arbeider. I Sov·
jetunionen er kunsten blant de døve
meget utbredt. Døve med anlegg for
tegning kommer til en spesialskole
hvor kunstmalere underviser i teg
ning og maling. Kunstskolen for døve
i Moskva har et vidstrakt og fag
messig førsteklasses program, som
strekker seg over 8 skoleår i tillegg
til grunnskolen fra 6. til 11. år.

Malerkunsten er den kunstart som
de russiske døve setter mest pris på.
De unge kunstnere blir - etler gjen
nomfort utdannelse og mottatt di
plom - opptatt i forskjellige kultur·
sentrer, som det er en overflod av i
Sovjetunionen_

Døveinstitusjonene i Sovjet har
sikret seg mange bilder som er malt
av døve - for å oppmuntre disse
kunstnerne til å bolde fast ved kuns
ten og sin utdannelse.

Paul Soutiaguine, formann i det
russiske døveforbund, har foreslått
for italienske døve at denne utstil
lingen i 1967 blir overført til Roma.
I bytte vil da Italia i 1968 kunne
holde en utstilling av sine beste døve
kunstnere i Moskva.

-
Abonner på

TEGN og TALE



AGNES OLSEN
Agnes Olsen, Oslo, er død, og hun

ble begravd under stor deltakelse
lørdag 18. mars.

t DØDSFALL

I Oslo døves menighetsråds møte
19. mars ble den tidligere planlagte
kirkekaffefest, søndag 23. april, ut
satt til tirsdag aften 25. april. Be~

grunneisen for utsettelsen er at
Norsk Rikskringkastings folk vil
gjøre fjernsyns-opptak i Døvekirken
fra kl. 19. Døves menighets medlem
mer bør møte og innta sine plasser
for kl. 18.40, da NRK's folk først
skal prøve de optiske kameraenes
oppstilling. Sukke Døvehjems sty
rer, Odd LiUehaug, skal opptre som
prest i TV.

Under kirkekaHefesten i Oslo Dø
veforenings lokale fra kl. 20, vil en
interessant fargefilm fra Afrika bli
fr:>'Uvist, ca. 35 minutters kjøretid.

O.H.

50 AR
Tda Gusfre, Akerlia 27, Oslo 9,

fyller 50 år 22. april.

Døveguds
tjeneste i T. V.

50 AR
Aage Pedersen, Martin Skatvedtsvei
20, Oslo 9, fyller 50 år 24. april. Han
er bl. a. kjent som tidligere Europa
mester for døve i skyting.

BIRGIT TRAASETH
Birgit Traaseth, Oslo, er død, og

ble begravd 1. april.

60 AR
Olav L. Thunes, Tunes brevhus,

Garnes st., blir 60 år 1. mai. Han
arbeidet i en årrekke i Bergen, inntil
han fikk arbeid nær sitt fødested og
flyttet tilbake dit, hvor han nå bor
sammen med sine kone og deres
sønn.

65 AR
Birgit Landås, Griffenfcldtsgt. 17,

Oslo 4, fyller 65 år 1. mai.

met Skogstua, hvor hun skjøtter sitt
arbeid både inne i huset og ute i ha
gen. ofte med et krafttak til hjelp
for mennene. Så har hun vært kjok
kensjef, og som sådan gjorde hun
«skinnende» rent etter seg over alt.
Som seg hor og bor, fortjener Inge
borg hyllest for pliktoppfyllende
medlemskap. Til tross for sin høye
alder, er hun fremdeles rask og rørig,
dertil interessert i prat om fore
ningsliv og politikk.

Vi ønsker Ingeborg hell og lykke
i framtiden.

65 AR
Adolf M. Olsen, Notterøy, fylte

65 år 14. mars. Han er godt kjent
på Nøtterøy, hvor han. er født. For
flere år siden bygde han seg en to
mannsbolig, for øvrig for det meste
på egen hånd. Der har han sitt kose
lige hjem, er gift med Elin, og er far
til 2 voksne, kjekke barn. Selv er han
også blitt bestefar.

Det ligger i Adolfs natur å være
snill og hjelpsom, og arbeidsenergien
hans er kolossal, virkelig et arbeids
jern. Like sA mye som han gjør for
sitt private hjem, gjør han [or ferie
hjemmet Skogstua. Foruten som
hyttesjef og materialforvalter, ut
forer han mye arbeid også som alt
muligmann. Når det trengs, går han
med en gang villig til hjelp med hva
som helst. Adolf er en meget nyttig
arbeidskar, en riktig prektig hytte
sjef. Han er også populær som «kjøp
mann», og hans enestående salgs
virksomhet har innbrakt pen for~

tjeneste til foreningen. Ved sin opp
ofrende og eksemplariske innsats på.
feriehjemmet, har Adolf M. Olsen
hatt uvurderlig betydning for Vest
fold Døveforening.

Vi sender våre beste ønsker om
hell og lykke i framtiden for vår
venn Adolf M. Olsen.

Alf Melgaard.

Alf Melgaard.

FORLOVELSE
er inngått mellom Toril Andersen,

Oslo, og Mario Crescimbeni, Italia.

BRYLLUP
feires 29. april av Torill Gonsholt,

Siljan i Telemark, f.t. Drammen, og
Reidar Øverland, Drøbak.

Adresse for dagen: Globus Kafe,
Drammen.

EKTESKAP
inngås lørdag 22. april mellom

Mary Olsen, Odderdalen i Troms,
og Roy L. Lorentzen, Tromsø. Viel
sen finner sted i Tromsø Domkirke.

Adresse for dagen: Kafe yløk-
ken~, Tromsø.

Erna, født Holberg, og Jan Tho
massen, som giftet seg i Døves kirke,
Trondheim, 18. februar.

FORLOVELSE
er inngått 31. mars av Toril

Schærpholt, Konnerud pr. Dram
men, og Lennart Liljeros, Suraham
mar, Sverige.

FORWVELSE
er inngått påskeaften, 25. mars,

av Inger Lillian Pettersen, Moss, f.t.
Drammen, og Svein Ivar Skogstad,
Narvik.

FORLOVELSE
er inngått mellom Edith Eikenes,

Bergen, og Torbjørn Soihaug, Oslo.

70 AR
Ingeborg Hansen, Larvik, fylte

70 år 6. mars. VestIold Døveforening
sendte gratulasjon i anledning dagen.
Som medlem har hun i mange,
mange år stått oss bi i arbeidet for
foreningen. Særlig har hun vist, og

. viser, varm interes."e for feriehjem-
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Bergen igjen best,
men sterkt truet av Trondheim

Salget av Norske Døves Landsforbunds julehefte 1966, Døves Jul, gikk
meget bra, og regnskap er nå sendt foreningene. Delte viser at Bergen igjen
har solgt flest hefter, men denne gang følger Trondheim meget nær, bare
263 elter Bergen.

En må også merke seg Helgelands sterke innsats. I det hele tatt bor alle
leserne studere oversikten nøye. Anta1l8OlgtE Andel j

hefter O'OCTs1.:udd
l. Bergen Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.461 866.75
2. De Døves Forening, Trondheim.............. 2.198 714,13
3. Oslo Døveforening 1.560 549,42
4. Helgeland kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.002 352.89
5. Drammen og Omegn Døveforening. . . . . . •••• . . 775 272.96
6. VcsUold Døveforening 716 252,18
7. Skien-Telemark Døveforening .........•.•... 700 246,54
8. More og Romsdal Døveforening. . . . . . . . . . . . •. 615 216,60
9. Narvik og Omegn Døveforening.............. 500 176,10

10. Hamar og Omegn Døveforening. . . . . . . . . . . . . . 400 140,88
lO. Haugesund og Omegn Døveforening. . . . . . . . . . 400 140,88
12. Stavanger kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 134,89
13. Harstad kr. Døveforening .................•. 200 70.44
14. Innherred Døveforening ...................• 150 52,83
15. Aust-Agder Døveforening ........•.......... 100 35,22
16. Kristiansands Døveforening . _. . .••••. . . . . . . . 50 17,61
17. Salten kr. Døveforening..................... 20 7.04

12.230 4.307,36
r tillegg ill de 12.230 hefter som er solgt gjennom døveforeningene. er det

solgt noe over 2.()(M} hefter på annen måte.

Døve politimenn
Trafikk-politiet i Bukarest. R0

mania, er kjent for å være de høf·
ligste på Balkan. Grunnen er at en
stor del av dem er døve.

Det var ikke barmhjertighet som
forårsaket at politimyndighetene re
krutterte døve til denne tjenesten.
Det var ganske enkelt nødvendig
heten av a få slutt på de lange og
hissige gate.debatter mellom politi
konstabler og fornærmete bilister.
Disse diskusjoner utartet ofte til
rene slagsmål, og mange ganger på
dagen ble strømmen av kjøretøyer i
de trange og travle gatene i Roma
nias hovedstad stoppet, takket være
trafikkpolitiets snakkesalighet og
stridbarhet.

Slike diskusjoner ga nok byen
dens lokalkoloritt og medvirket lil
a berike delte lands forråd av skjells
ord - av de mest blomstrende iver·
den - men det forte altså til et al
vorlig trafikk·problem, som en nå
har lost ved å benytte døve som
trafikkpoliti.

\
I

Thv.Meyersgt.7-9-11

INGENiØR THOR FURUHOLMEN AlS
ENTflEPREN0RFORRETNING
1lAAl. JOt1ANSCll.1E J\I, OSLO '.
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induslribY9g. Gur....llale
27.800 m·.
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Gronlandsgården, som
er en del av 'UflGi'iOtiQ(N_

konsernet.

,

FURUHOLMEN
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(fl- merket
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Erfaring - Kapasitet
Kvalitet



Døv diktet opp «overfall»

studerer

Av frykt for sin kone innbilte den
døve 31-Arige skomaker B. henne at
han var blitt overfalt av forbrytere.
B. var reist til byen for å hente 320
tyske mark i sykepenger. For 80 av
disse kjopte han straks leketøy, som
han ville ha med hjem til sin 3·årige
sonn. B. var så glad i denne gutten,
fordi han var den eneste i familien
som kunne hore og tale. Også B. '5
mor og 28-årige kone er døve.

PA veien hjem kom skomakeren
til A. tenke: Hva vil min kone si når
jeg har brukt så mange penger til
leker? - Han kikket så etter i vesken
sin for A telle resten av pengene,
og ble meget forskrekket da han
oppdaget at han ikke hadde en eneste
pengeseddel igjen. Han hadde mistet
200 mark!

HVA ER VIETCONG '?
p

O. H.

Vinteren 1966 oJ "interen 1967
(mdll 'cm)

SNØHØYDER I
NORGE

1966 1967
28/2 Maks. 28/2 Maks.

Kautokeino........ 45 45 74 74
Hammerfest....... 136 136 "' 53
Tromso 65 79 35 50
Klein i Sortland 60 81 45 85
Narvik 40 45 15 50
Mo i Rana. . . . . . 57 65 24 66
Brønnøysund 72 80 O 27
ytterøy........... 67 70 15 41

Trondheim (Voll) .. 66 87 9 31
Kristiansund N. 16 37 O 27
Tafjord........... 3 12 12 45
Lærdal O 8 O 3
Bergen............ O 8 O 14
Voss 4S 70 23 55
Stanneer......... O 11 O 10
Kristiansand S..... 110 130 25 as
Kalnes ved Sarpsborg 78 110 21 58
Oslo (Blindern) 74 75 58 68
Tryvannshøgda. 172 172 168 180
Østre Toten 132 134 61 70
LlIteluommer 110 113 88 104
Tl"f$il 111 111 aJ 90
KOIlpberl 123 145 130 162
Dalen l Telemark.. 120 130 80 102
Gol............... 90 90 66 87
Haugut.l 133 133 146 146

Ikke snohoydemlllncl Bodø.

Lundsvensk
Shimomura kan na gå ved hjelp

av 2 stokker. Hans drom om å kom
me til Sverige for videre studier i
svensk, er blitt til virkelighet. Han
er nå Lund Rotaryklubbs gjest og
skal bli der i 8-10 m1lneder for å lære
svensk grundig og bli oversetter.
Han har nå allerede et stort svensk
ordforråd. Trass i døvhet vil han
også lære seg å tale s\'ensk, og han
får undervisning av døvekonsulent
John Ek. Allerede etter 13 timer
hadde han gjort så store framskritt
at han kunne holde et 10 minutters
foredrag på svensk for Lunds rota
rianere.

Shimomura holder nå på med et
grunnkurs i svensk. Han skal senere
ta fatt på Sveriges Radio's vensk
på ny måtet, som tilsvarer et en
klere universitetskurs og som etter
en skriftlig tentamen gir adgang til
et universitetsvitnemål. Gjennom
Hermod korrespondanseinstitutt
kan han få kurset i stensilavskrift.
Han er en flittig kar og arbeider
iherdig. Rotary søker n kontakt
med svenske firmaer som trenger
hjelp til oversettelse for korrespon
danse med Japan, og oversettelse av
brev, brosjyrer og liknende.

Når Shimomura er ferdig med
sine studier i Sverige, vil han opp
arbeide et marked for svensk litte
ratur i Japan. En kan bare ønske at
den viljestyrke og energi han viser,
må få sin belønning.

Ja, slik står historien A. lese i sen·
sasjonsbladet ~ild,.. Det skulle vært
interessant å vite hva som tJirkelig
har hendt, bemerker d>eutsclle Ge·
hOrlosen.Zeilungt.

B. ble fryktelig redd. Han sprang
ut i en liten elv og løp så vilt gesti
kulerende til nærmeste forretning.
Han spilte så overbevisende dyktig
om hvorledes han var blitt overfalt
og ranet, at selv politiet trodde ham
til å begynne med. Først neste dag
da en skolegutt fant pengene og
brakte dem fil politiet, kom svindelen
for en dag.

Da fru B. ble fortalt dette, sa hun
på tegnspråk: ful mann hadde ikke
behøvd A. finne på alt det der. Jeg
ville likevel tilgitt ham.)

.
JapanerDøv

Sydsvenska. Dagbladet hadde for
en tid siden et innlegg fra en 38·årig
døv japaner som gjennom avisen
søkte om hjelp til å komme til Lund
for å studere del svenske språket.
Siden 1956 har han lest svensk som
hobby. Om årsaken til dette. fortel
ler han til avisen, og det er en både
uvanlig og lærerik historie:

For 15 år siden ble Shimomura
rammet aven alvorlig sykdom som
gjorde ham lam og godt som rull·
stendig døv. Han var da 22 år og
student. Ved universitetet hadde
han på tysk lest bøker av den svens
ke professor Knut Wicksell. -Etter
noen r gikk lammelsen delvis til
bake, han kunne sitte oppe, og han
kunne holde en penn. Han ville
begynne med noen helt nytt og be·
sluttet seg til å ville lære svensk. Det
ble en positiv erfaring. Han syntes
at det svenske språket ga ham ny
lyst til a leve videre, trass i lammelse
og døvhet. Hvis han kunne lære seg
A oversette svensk litteratur til ja
pansk, kunne det kanskje gi ham en
tilstrekkelig inntekt å leve av. Slikt
arbeid er temmelig sjelden utenfor
Tokio, hvor alle de større bokforlag
holder til. Og Shimomura har sitt
hjem i nærheten av Osaka, som lig
ger 500 km fra Tokio. Han har over
satt Bertil Malmbergs bok, tÅke och
hans varlch. Den fikk meget god an
meldelse av noen redaktører, men
salgsavdelingen våget ikke A tro at
det lønnet seg A gi den ut.

;

J

l
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NYTT FRA FORENINGENE

TEGNSpRAKKURSET l OSLO
vensfre Morfrete HOUle (ro Nordstrond Ol d....e/ærer Knut Arnesen I somto!e med en
dame pl! den ondre siden ov bardet. Ved liden av dem. 10 døve dømer søm vor med

pel øvsllJ!finren 14/3: Else UndlaØrd Ol TlJdd Grndohl (til h-rre).

Store økonomiske problemer i 1966
for Døves Hus i Trondheim

Kcwltokler (or sryret til divent komiteer:
Film· o, opplyso.komiteen: Geir Jensen.

UnldolTlSlruppen: Halvor Greftelrefl'.
Tilsynskomiteen: Nyfrid Grlrnsud.
Døves Dal komiteen: Georl Klrkreit.
BIblIotekkomiteen: Aenes Bera:.

Val,komlte: Tryre Vedden,. Else Lunde
mo Ol Endre Grytnes.

Etter val,ene samtalte en om i flytte

lrsmøtet til en annen dac i uken. da det har
vist seil være en lite tilfredsstillende ord.

nine1 henleUe møtet til lørda.ger. Det ble
vedutt i finne en da.,; i ukeo $Om kan bil
fast lrsmøteda, for framtiden.

Formannen takket "ttredende styremed·
lem O. Martinsen og takket medlemmene

for intereuen Ol frammøtet, og erklærte
sl møtet for hevet. ~. St.. ref.

STYRET 1967
De Døves Forenings styre har konstitu·

ert se, slik:
Formann: Halvor Greftegreff.
Nestformann: Geir Jensen.
Protokollfører: Ely Myrvang.

Styremedlemmer: Nyfrid Grimstad,
Synnøve Kvidal Ol
Georl Kiritreit.

1. Ol 2. varamann henh.V. Atnes Berl Ol
Otur Martinsen.

Film og opplysnlne: Ineolf Renning. Ola
Sande, Martin VInes, Solfrid Gjerstad, Syn·
nøye Kvidal Ol Bolette Westavik.

Tilsynskomit': Nyfrld Grirnsud, Torhild
Ulseth, MUIlt Molboer, o, Si,urd Olsen.

Bibliotek: Aenes Bere. Kl~ Jakola o,
Astrid Movold.

Døves Dac: Kire Botten. AdolfWedesen,
B. Wesuvik. Kristine Bosud Umt en repre
sentant fra styret.

Revisorer: Odd Jeoseo Ol Ola S,ande.
Doves Jul: Atle Lorenueo.

F"
d~

25. februar avholdt De [)gve$ Forenin, l
Trondheim sitt irsmott under ledelse av

formannen, Greftl!creff. Oppmøtet IV til
fredsstillende da formannen kUM••rklatre
møtet for 5pnet og ønske de fnmmotte vel
kommen.

Før en gikk videre, ble [rl! IV foreningens
medlemmer, som Vlr ,5tt bort i 1966. min
net ved It forsamlingen reine seg. De tre
Ylr Helmer Moe. Lunde Jollansen og nyre
medlem Petter Holberg.

Dagsorden ble referert 0l lodklent.
Av 5rsberetnjngtll Sikk bl. l. fnm :u l

april 1966 ble Ole Madsen anntt som sosial.
hjelper, 0& som sekreuer Asbjørn Sehm fno
oktober. Foreningens nyl! medlemsblad,
rom fikk nlVnet cDevepilen», skal tiene
som meddelelsesbll.d om alt som fore,...

n Interesse Innen virt umfunn, om moter,
(!:Ster o.a. Bladet el'" opiipent for menlr'lls,
ytrlneel'". - Teenkurset, $Om ble ilantutt
utpi hzten, ble en formidabel suben, h't;l

anlu deltake~tallet.$Om var pl 50. For.
hlpentlie har deltakerne fltt erunnlaget

laet. tilelede Ol tHealn for be"e ~rter.

De Deves Sykekane stlr 1'11 definitivt foran
sIn oppl",ninc. da den Ikke leneer finnes l

kunne fyUe sin mision plerunn av mane'
lende oppslutolnc. Tiloversblevoe mIdler
tilfaller etter loven forenineen, tll beste for
deve I byen oe omeenen. - Perioden har
brakt med seg betydellee økonomiske pro
blemer for foreolngel'l. Idet en I tmell til

forenlnge"s løpende utlifter, Old hadde
utlifter av ekstraordinær art til reparasjol'l
og vedlikehold av foreninlens eiel'ldom. Det
er Imidlertid et viut hlp om en bedring
i 1967. - Foreningens medlemstall: 120.-

Beretningen ble lodkjent uten merk·
nader.

Reinskapene for foreninlen oe Ilrden
ble tiennomlltt av forretninpferu T.
Veddeni. Noen fi sporsmil av orienterende
art, ble bu......rt. Beile reinskaper ble lod·
kjent uten merknader.

Tiden Ilkk, og flere av medlemmene
vendte nesen mot kjekkenet, hvor en liml
duft av katre nidde 0$$ i salen. Tiden var

heldigvis inne til en pause I forhandl1neene.
En kunne ogsl merke bedre flyt lubbe·
handIIncen I forhold til tldUgere irsmoter.

Etter endt pause ble budsjettet for 1967

gJennomeitt og vedutt.

Valeene: Formann for 1967: Da Ingen and·
re var foresIltt. ble Greftegreff valgt med
akklamasjon.

Til styret: Geir lensen oe Synnøve Kvidal.
Varamenn: Ottar Martinsen oe Aenes Bere.
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Nordisk Mesterskap
for døve i bridge 1967

Abonnement på «Tegn og Tale»
obligatorisk i Vestfold!

Vedtatt i ny lov - mot 4 stemmer!

•

PROGRAM
13.-14. mai I Sven Brunsgate 7. Oslo'.

lørdag:
Kl. 9.00: Opprop.
» 10.00: Turocrlngcn surter.
»12.30: Pause.
» 13.00: Turneringen fortsetter.
» 17.00: Slutt.

) 19.00: ledermøteogrestpl«Gronen».
Kr. 35.- pr. person.

Søndag:
Kl. 9.00: Turneringen fortsetter.
») 12.30: Pause.
» 13.00: Turneringen fortsetter.

Premieutdeling og hyggelig um
vær.

Suruvgift er 25.- svenske kr. pr. person.
P!meldlogsfrinen for turneringen og festen
er 30. april. - Deltakerne mi selv sørge for
inn kYaTtering (eventuelt gjennom reisebyri).

Arr.: Oslo Dllves Bridgeklubb.

Oslo Døves Smalfilmklubb
MEDLEMSMØTE
avholdes 19. april kl. 19.30, Biblioteket, Sven

Brunsgate 7. Oslo.
Viktig sak til behandling.
ALLE mll møte fram. - Kaffe og kaker.

Styret.

Ingeniør I. F. Eckersbergs
og hustru Johannas legat

Legatets formål er å 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, høy
esterettsadvokat Finn Arnesen, Øvre
Slottsgt. 8, Oslo 1, innen 1. mai. d.å.
Søknadsskjema kan hentes på for
retningsførerens kontor.

Oslo skal få ny kirke
for døve

De døves menighet i Oslo har ved
Hans Dons levert byggeanmeldelse
for kirke i Fagerborggaten 12 gjen
nom arkitektene Heiberg og Sand
vik.

Vestfold Døvcforening holdt sitt ordinære
1I.rsmøte i Sandefjord søndag 12. mars. For
mannen, Helene larsen, onsket velkommen
og holdt sl minneule over 2 medlemmer
som var gll.tt bort siden forrige lrsmøte,
Adolf Pedersen og Rudol( larsen. Talen ble
påhørt stående og etterfulgt av et minutts
stillhet.

Alf Melgaard ble valgt til dirigent. Til
møtereferent ble Marit Melgaard valgt.mens
Signe Hanto og Mary Jørgensen ble opp
nevnt som desisorer.

Etter opptelling av de som var møtt (ram.
erklærte dirigenten II.rsmøtet lovlig satt.
Dagsorden ble godkjent. Foreningens in
beretning ble godkjent Uten bemerkninger.
Foreningens regnskaper ble ogs1l. godkjent
uten bemerkninger, etter at det var gitt
nærmere opplysninger om noen poster.
Revisorene Alf Melbye og Albert Gille
(Sistnevnte fungerte i Normann Svendsens
fravær) har revidert regnskapene og funnet
dem i full orden. De erklærte at de var satt
opp pli. en oversiktlig og ordentlig mlte.
Budsjettframlegget ble opplest og likeledes
godkjent uten bemerkninger.

lovforslaget var sendt alle medlemmer
med anmodning om 11. komme med bemerk
ninger. Det ble debattert samvittighetsfullt
om 16 paragrafer I loven. Alle paragrafel'!e.
unntatt nr. 4, 5 og 11, ble vedtatt enstem
mig, etter at det var ordnet med noen end
ringer eller tilføyelser. Paragraf 4 (kontin
genter) ble vedutt med overveldende fler
ull. Bare 4 medlemmer stemte imot at Tegn
og Tale's blad kontingent skulle være pliktig
for alle medlemmer i foreningen. Det er i
enkelte tilfelle forbeholdt rett til fri eller
halv bladkontingent. Paragraf 5 (æresmed
lemmer) ble vedtatt med overveldende fler.
tall. Bare 1 medlem stemte Imot at æres
medlemmer skulle U fri adgang til møter og
innbys til foreningens jubileer. Paragraf 11
(styret) ble vedtatt med overveldende fler·
ull. 5 medlemmer stemte for at minst 4
døve skulle sitte I styret. Det som ble ved.
tatt er at minst 3 døve skal sitte i styret.

Før nyret sender foreningens nye lov til
alle medlemmer, ur Norske Doves lands
forbund den opp til vurdering for endelig
godkjennelse.

Nlr den nye lov ble vedtatt, var det et
klart uttrykk fra medlemmene om solida_
ritet overfor Norske Døves landsforbund.
Vi vil være bundet med interessefellesskap
til slikt arbeid som er nødvendig for fremme
av Dovesaken. I den henseende bør det
ogsi være mulig l gjøre en innsats for Ut·
bredelse av «Tegn og Tale» i størst mulig

utstrekning, ved et planlagt. økonomisk
opplegg som settes i verk av forbundets til
sluttete foreninger.

Sak 2 om den foreløpige ordning med
kombinert medlems- og blad kontingent I

foreningen, gikk ut I og med vedtaket av
lovparagraf 4 om at bladkontingenten er
pliktig for alle medlemmen(!.

Sak 3 om (orhøyeIse av medlemskontin
g(!nten ble behandlet. Veduket gikk ut på
forhøyelse med kr. 1._ pr. medlem. l for
bindelse med bevilgning til aldershjem for
Østlandets døve. Med denne forhøyelse blir
det kr. 10.- I enkeltpersoners kontingent
og kr. 15.-1 ektepars kontingent. gjeldende
fra neste 'r, 1968.

Sak 4 om satser for foreningens betaling
av utgifter for diett og tapt arbeidsfortje
neste ved represenusjon ...ud. Yedtaket
gikk Ut pli. følgende: Kr. 20.- (or diett pr.
vanlig dag, og kr. 40.- for tapt arbeidsfor
tJeneste pr. arbeidsdag.

Sak 5 om begrenset anull hørende med
lemmer i foreningen. Vedtaket gikk ut på
at hoyst 1{3 av foreningens samtlige med
lemmer kan være hørende.

Sak 6 om mmkomite. Yedtaket gikk ut pl
at en komite best1ende av 3 medlemmer,
velges pl Srsmotet og flr rullmakt til Il.
arbeide med filmframvisning og ·opptak. I
denne forbindelse ble det vedutt at fore
ningen gjør innkjøp av 8 mm filmopptaker·
og -framviserapparat.

Sak 7 om Innbydelse til kirkedagene I
Sergen 8.-9. aprlL Alf Melgaard ble valgt
til representant. men opplyste at han Ikke
sikkert kunne (11. anledning til 1 delta i
kirkedagene. grunnet presserende forret·
ninger. Etter hans ønske. ble det vedutt
at Helene larsen eller Marit Melgaard kan
være hans stedfortreder. og det ble like
ledes vedtatt at foreningen utbetaler de
nødvendige utgifter ved representasjonen.
Med hjertelig takk for innbydelsen. er det
meddelt om saken i skriv til pastor C. Yogt
Svendsen.

Valg:
Styret: Formann Helene larsen. Nestfor

mann Anton Skllbred. Sekretær og kasserer
Alf Melgaard. Styremedlemmer Aage Jo
hansen og Signe Hanto. 1. varamann Mary
Jørgensen. 2. varamann Alta SklIbred.

Feriehjemmet Skogstuo; Hyttesjef Adolf M.
Olsen. Varahyttesjef Eldor Aase. Kjøkken
sjef Signe Hanto. Varakjøkkensjer Gullberg
larsen. Matcrialforvalter Adolf M. Olsen.
HyUekomil~n: Formann Aage Johansen.

Medarbeidere: Adolf M. Olsen (hytlesjel).
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Helene Lonen.

Silne Hanto (kjøkkensjef). Eldor A;ue 01
Reidar Ø,tenby.

FestScomiuen: Formann Gullborl larsen.
Medarbeider Marit Me1llurd. Vanmenn
Gunn-Karl V;ubouen Ol Alfhild Nyberl.

Filmkomif«n: Formann Aage Johansen.
Medarbeidere Thorbjørn larsen Ol Bjarne
hvang.

Tern or Tale: Referent Alf Meillurd.

Vesrfold·Nyu: Redaktor AJf Metlurd.
Medarbeidere Thorbjorn larsen Ol Silne
Hanto.

ReYisjonen: ReYisorer NorlTl.lnn Svendsen
(sosialsjef 1Tjo1linl kommune), Ol Alf Mel
bye (bakermester all konditor I Tfome).
VanreYisor Albert Gilje (klokker Ol diakon
i LAl"Yik).

Etter at dalsordenen var (erdilbehandlet,
utulte dirilenten ukk for samarbeidet og
det meget llode forhold pi irsmctet, som
si ble hevet kl. 18.45. Nir Yl trekker fn
5 kvarters pause, holdt Yi pi med behand
ling ay dalsordenen 14 timer. ThOf" Glsholt
var til stede som Yir innbudte gjest. 01 han
fulile lodt med pi inmotet. FOf"m.lnnen
Helene lAnen reUet sin Ol fonaml1nlens
ukk til Alf Mellurd fOf" den utmerkete
ledelse.

Senere pi kyelden Of"lenterte Thor Gls
holt om aldershjemsforeninlen. hyoreuer
en diskuterte menlnler Ol fars lai fra en·
kelte medlemmer. Formannen. Helene lar
sen, takket til slutt (or Gisholts Ireie rede
gjørelse I denne Ylktige saken, Ol ønsket

lykke til med arbeidet for aldershjems·
uken.

Aller sist var det k.1menulic Umyzr ut
over kyelden, for en tok yelen hjemover.

AJf Ikl,oard.

Progrom for Vestfold

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

Søfldag 14. mal (1. plnsedad: Festmøte pi
Skogstua l umv:aer med gjester fra Østfold
Doyeforeflin,.

Søndac 28. mal: DoYeludstjeneste I Lal"Ylk
kirke, med fest mote pl Grand Hotell.
(N:aermere opplysninc senere.)

Sond:az 11. juni: Besøk pl Skien-Telemark
DøyefOf"enlnls feriehjem. «50lhøy_. pi
Oksøya. (Nzrmere opplysnlnl senere.)

Fredal 23. juni: St. Handest pi Skoptua_
Søndag 27. august: Barnefest pi SkOlstUa.

(Innbydelse sendes Holmestnnd døve-
skole.)

Fredag 15.tll søndag 17. september: Dall
marks-tur for 3. gang.

•

Bruk de lokale sparebankene nir du .j_r
dine Innskudd ø. forretnln.er. Du nir
da. personIlI I en .unlt;lere posisjon vis
a ..Is banken om du selv skulle komme I
et knipetak. Ol du er direkte med Øl
ItOUer det nord-norske nærln.sl;y.

VADSØ SPAREBANK

An~rmn &CO. A.s
Alt i elektriske Installasjoner

Kje!sisveien 132 - KJELSÅS
Telefon 21 265S

Fylkesbilene i Nord-Trøndelag
HOVEDKONTOR' STEJNICJEJl

12

Hor De fisk å levere?
8ewl: mitt moderne fiskebruk -Fireopplok_

Vann Ol Solor p4 kaien
NYTT FRYSERI

V<!laSSOI1<!rf bIIliUhøndel

Ottar 8tatle
MORTSUND - Telefon 680

Sigurd Bølstad
HaulllSlt. 9 - DRAMMEN
Telefon S317 57

T#UICOTASJE - SENGEUTSTYR
GARN - GAAD/NEJl



lørdag 30. sepumber: Høstfest p~ Skog
stua.

lørda& 26. oktober: Medlemsmøte I Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Sønda& 26. november: DøveludstJeneste i
Tønsberl Domkirke, ol festmøte I Fri·
murerlogen. (NII:rmere opplysninl se
nere.)

Onsdal 27. desember (3. Juled.1.J): Juletre
fest I Sandar Herredshus kl. 16.00.
(Styret (or~holder sel relf rIl (orondrinf f

prorrommer.)

Program for
Skien-Telemark

Onsdaf 26/' kl. 16.30: I KafeWlIIlams, Pon·
frunn.

Ol'lSd.1.l24/S kl. 16.30: I Kal' Williams, Pon.
Irunn.

Fredal 23{6: St. Hans·fest pl «Solh",:•.

Trygve Hansen
formann i Telemark

Det er kommet melding til for
bundskontoret om at Trygve Han
sen, Porsgrunn, er valgt til ny for
mann i Skien-Telemark Døvefore·
ning etter Olav Haug, som ikke
ønsket gjenvalg.

Vi avventer referat fra årsmøtet i
foreningen.

Program for Østfold
14/5 SI2l, busstur til Vestfold, se nll:rmere

omtale nedenfor.
11/6 sø, medlemsmøte pl Flellstua.
24/6 lø, mlduommerfest p~ Fjellstua.
6/6 sø, medlemsmote pl Flellstua.
2'/9 sø, Doves Dal pi Moss (sted kunnljøres

senere).
14/10 lø. Høstlest pi Larkollen (klokkeslett

kunngjøres senere).
12{11 so, Anmøte l Sarpsborl (sted kunn.

Ijøres senere).
Sryrer (orbeholder se, reU til (orondrinl / pro·

Irømll'H![.

Busstur til Vestfold
Som en ser I virt prolnm l Tein Ol

Tale, sl skal Østfold Døveforenlnl arnn·
lere busstur fonte pinsedal. Ol det er ni
bestemt :It turen skal li tll Vestfold Døve
foreninls ferlehlem .Skoptullf. Vi har I
et svarbrev blitt ønsket hjerteIil velkom
men dlt_ Alf Mellurd " Co_ har lovet l
prove l lale et lodt prolnm for dalen,
Ol kjenner vi Alf rett, sl vet vi :It han kan

fl det til. Og han ønsker vi kommer med sol
Ol pent VII:r. Bussen skal surte fn Busterud
parken i Halden i dpass god tid :It vi kom·
mer tidsnok til i rekke ferien Moss-Horten.
som Ilr fra Moss kl. 9.00 eller 10.$0. Om
dette flr medlemmene og andre beskjed
senere.

Menighetsmøte
på Fjellstua

l kirkemotet som ble avholdt l Sarpsborl
5. min. ble ved provuv51emminl vedtatt
l danne et menlfheurid. Ol uken skulle 51
tas opp pl medlemsmote 9. april. BoMevie
Svendsen ble senere Innkalt til i delta I

dette møtet. men deSS'.erre likk det Ikke
for haJT:, for samme dato skulle det vII:re
landskirkedager i Bersen. Motet virt ble
isteden henlalt til 2. april.

Foruten Bonnevie·Svendsen møtte det
13 av vire aktive medlemmer. Fer møtet
tok til. fonynte alle sel med kaffe Ol kaker.
som damene hadde tatt med sel, Ol da alle
var vel forsynt, tok motet til. Formannen
ønsket vel mott, spesielt Bonnevie-Svend·
sen, som etterpl overtok ledelsen av motet.
For valget tok til. redeljorde han for kirke
loven og dens bestemmelser. og selve vallet
gikk Ireit unna. Det ble vallt 4 faste med
lemmer 012 vanmenn. Ol dette Styret skal
senere ha et møte med Bonnevie-Svendsen l

Sarpsborg. hvor de sel i mellom skal fordele
sine verv. De som er vaIIt, er føllende:
Aslallg H. Foss (13 St.), Marlit Kristiansen
(12 St.), Svanhild Andresen Ol Odd lohr'
mann (10 st. hver). Som varamenn ble disse
2 valgt: Yngvar W. Andresen og VIIbert
Martinsen. vallt med 4 st. hver. Vilbert
Martinsen ble foresl1tt som kandidat tlt
styret. men han onsket ikke l motta vall'
Han var dog villig til 1 hjelpe tit om det
trenites. Formannen avsluttet motet med
l takke Bonnevie-Svendsen for den Irele
ledelsen av dette motet Ol onsket det ny
valgte styret lykke til I arbeidet framover.
Bonnevie·Svendsen er olsi en spøkefUll
I blant. Han sa ved avsluttinlen: .Det siste
jeg vil be dere om, er i fl en pipe tobakk!»

Sekt.

Program for Bergen

1S/4 lo: Unldomsklubben har MIX-fest kl.
19.00 i foreningen, for lamle Of unle.

17/4 ma: Kl. 16.00-20.00 har Idretuklubben
styremote pl kontoret.
Kl. 20.00 ungdomsklubben.

16/4 ti: Dameklubben.
19/' on: Komiteen for nytt Doves Hus har

mote kl. 19.30 pl kontoret.
20/4 to: Kl. 16.00: Omvisnlnl pl Bnnn.

stujanen. (Kan bare ta 1S personer, sl

avholdes pl feriehjemmet «Skog
heim». Gjll:rdal, lørdag 20. mai kl. 19.

Det blir bevertning. pelse~lg.

kaffe. øl Ol mineralvann.

leik. spørrekonkurranse, utlod
ning og musikk.

Entr' kr. 2.$0, og alle er hjertelig
velkommen!

Arrønl_r:
Drømmen (Myes Unidomsklubb.

deltakerne bllIr melde seg pl forhind til
Silmund Nes,.)
Kl. 20.30 Filmaften vI Opplysninlskomi
teen.

21/4 fr: Basar pl Døves Aldershjem.
23/"0: .Rebuslop» pl Totland, Døvehytta.

Apent for damer, herrer Ol barn i alle
aldre.

2'/' ma: Ungdomsklubben.
25/4 ti: Stenit. (Vanførelaget). Misfonsfore

nlnl hos fru Hammer.
27/4 to: Fo.bundsaften. Ohna eller Breiteig

forteller nytt fra forbunds-arbeidet.
1. mal ma: Serverinlog arranlement vt

Idrettsklubben. formiddag og aften.
2/5 ti: Dameklubben.
4/5 to: (Kr. Himmelfartsdag). Blt-utflukt v/

Opplysnlnlskomlteen! ! !
6. Ol 7. mal IllI-So: Dugnad pi hytta. Tot

land.
6/5 ma: Kl. 16.00--20.00: Idrettsklubben har

styremote pl kontoret.
Kl. 20.00: Unldomsklubben.

9/S ti: Dameklubben har demonstrasjon.
10/5 on: Doveforeningen har styremote kl.

19.30 pl kOMoret.
11/5 to: Program v/ Opplysningskomiteen.

Kisor fra Berlen Turlag.
1S/5 ma: SunIt. (2. pinsedal).
16/5 ti: Dameklubben.
17. mal on: Serverina: og arrangement v/

Sjakklubben. formiddaf Ol aften.
16/S to: Serverinl.
20.0121. mal le-se: DUlnad pl hytta, Tot_

land.
2215 ma: Unldomsklubben.
23/S ti: Dameklubben.
24/5 on: Opplysninpkomiteen har mote pl

kontoret kl. 19.30.
25/S to: Program v/ Opplysninpkomiteen.

Hvordan flr vi lode bilder?
27/S lø: Døveforeninlens infest. landssty

ret l Nonke Døves landsforbund deltar
pl festen, da det holdes landsstyremete i
Berten denne dalen.
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Karl.tm - KjWIIU - Myrall.

Velkomstfest av de sjeldne!

For et år siden fortalte Asbjørn
Kjøsnea al han hadde bestemt seg
for å. legge skiene bort, og ikke delta
i flere konkurranser.

Så viser det aeg at skikongen kom
mer tilbake, og går hen og blir 3
dobbelt verdensmester, en titel &Om
37.årige Asbjørn kan smykke seg
med i fire år framover, altså. fram
til 1971!

Vi har derfor bedt Asbjørn forklare
dette nærmere:

- VAren 1966 begynte jeg A fole
meg tykkere. Klærne syntes å bli
trange. Jeg folte meg ikke opplagt
og i fonn. Min arbeidskamerat Ar·
nold Grønningen (bror til Harald
Grønningen) maste på meg at jeg
ikke måtte slutte helt med idretten,
men holde meg i fonn ved å delta i
bedriflsrenn. Etter en del løping
utover vAren, kom lysten til å delta
aktivt tilbake. Jeg satte meg som
mål å delta for 5. gang i vinterleker
for døve. Med VM som mAl, begynte
hardtreningen 3 ganger i uken ut
over hosten fram til DM og VM. Jeg
nådde toppformen akkurat da vin
terlekene for døve begynte.

Asbjørn er «gamme/»,
men . ..

for langrenn. Deretter ble gullgut
tene overrakt hver sin blomster
bukett, og 3·dobbelte gullvinner
Asbjørn ble løftet på gullstol av
Bjørn og Arne flere ganger.

Feiringen av gullguttenes hjem.
komst fortsatte med karneval på
døvehytta lordag 4. mars, og Bjørn
Myran og Ame Karlsen underholdt
festdeltakerne med å vise lysbilder
og fortelle om Tysklands-turen.

Torsdag 9. mars ble våre 3 gull.
gutter invitert til elevlagets elev·
aften på døveskolen, der Bjørn viste
lysbilder [ra Tyskland, og Arne for·
talte om veien til topps i VM for
døve.

på oppslagstavla i doveforeningen
kunne vi, for gullguttenes hjem.
komst, lese følgende:

Kongen lever!
Kongen - ~:ronprinsen - prinæn.

del er lreklooeret
KJ0SNES -MYRAN - KARLSEN
Gullgutltne fra Berchtesgaden.- Heia.
Døves Idrettslag - verdens beste
langrennsklubb! Heia, Norge- Heia,

Trondheim!
Geir J eMe11.

rettslaget spanderte smørbrød, bløt·
kake, kaffe og champagne, så stem
ningen sto høyt i taket.

Formann Arild MO$let holdt vel·
komsttale og takkel vAre 3 verdens
mestre for bragden, og sa bl. a. at
det lille Døves Idrettslag i Trond
heim plutselig er blitt verdens ster
keste langrennsklubb for døve, og
dette er vi veldig stolte og glade over.
Moslet avslultet sin tale med å takke
Asbjørn, Bjørn og Arne for innsatsen,
og håpet at delte ville inspirere unge
døve i tiden framover til å gå inn

Gullguttenes hjemkomst
feiret med pomp og prakt

Norles Oeve-ldrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden. Vetlandsveien 9l b, Oppsal, Oslo 6.

Redakter: Karl Gunnar Bjernsen, Nansensvel ,,, F, Henefou.

Fredag 3. mars ble vAre 3 gull.
gutters hjemkomst fra vinterlekene
for døve i Berchtesgaden feiret til
gagns. Døveforeningens lokale var
nesten sprengt. Alle kom for å hylle
Asbjørn Kjøsnes, Bjørn Myran og
Arne Karlsen for en innsats vi aldri
har sett maken til i døves skiverrlen.
Lokalet var ekstra pyntet, og en
rekke personer var innbudt, blant
dem lagets eldste nålevende medlem
Tore Skjørestad, oggymnastikkJærer
Kåre Botten, for å nevne noen.
Bordene var dekket med lys, og id-



- Er året 1967 din sterkeste se
song?

- Nei, jeg var på mitt beste i
1955/56. Jeg er vel omtrent som jeg
var i 1958. 1963 var min svakeste
sesong som konkurransemann.

- Du kommer til å fortsette i lang
rennsporet?

- Ja, så lenge jeg føler meg frisk
og sterk.

Asbjørn Kjøsnes forteller videre
at han tar sikte på vinterlekene også
i 1971. Asbjørns kone, Unni, følger
med i praten, smiLer og ser meget
glad ut, og stolt over Asbjørns 3
gullmedaljer. Hun har ingenting
imot at Asbjørn bruker litt av fri
tiden til trening og konkurranser
ennå en stund.

- Hva med de andre norske lang
rennsløperne?

- Arne Karlsen, og særlig Bjørn
].,'lyran, har vist framgang, og de vil
bli enda bedl'e. Likeledes tror jeg at
Trygve Gunnarrud vil komme til å
bli meget sterk i løypa med tiden.
Det er foreløpig ingen fare for norsk
langrenn.

Til slutt sier Asbjørn at treneren,
Bjørn Knutsen, må få all mulig ros
for norsk storeslem i Vest·Tyskland.

G. J.

Fra redaksjonen
Det var nok mange som stusset

over sportssiden i nr. 7, og lurte på
om redaktøren var dratt på ferie.
Nei,flytting og en del gjøremål gjorde
at jeg ikke fikk gjort det jeg skulle,
håper dere tilgir meg det. Jeg har
mottatt resultatene fra innendørs
stevnene, men to av dem, nemlig
Trondheim og Oslo, mangler under
skrift av dommerne. Dett.e må jeg
sjekke først. Imidlertid skulle samt
lige resultater være klar til nr. 9.
Og da skulle vel også serien være
ajour, den må jeg sette meg mere
inn i, bl. a. utregningen av poengene
osv. Fra Stavanger er det ikke kom
met inn noe, men fristen kjenner vel
alle ...

Ellers håper jeg alle merker seg
sportsredaktørens nye adresse.

Sport8red,

Nytt fra
SKOLEIDRETTEN

Fra oppmannen for skoleidletten
har vi mottatt et brev hvor han for-

teller at skoleidrettsutvalget har
mottatt mange hyggelige brev og
rapporter om skoleidretten, men sav
ner nytt fra Holmestrand og Trond
heim døveskoler, og henviser til
rundskrivene om skoleidretten der
det er skrevet at døveskolene bør
sende regelmessig rapport til NDI's
utvalg når året er omme. Og han
forteller at han har lest i «Spesial
skolebladet» at Trondheim og øyer
har gjort en god innsats i idretten,
men dette burde s tt i Tegn og Tale.
for de aller fleste døve leser jo 'regn
og Tale, og ikke «Spesialskolebladet»,
og det kan jeg være enig i. Ellers
kan vi nevne at på øyer døveskole
var det i alt 17 elever fra forskjellige
klasser som klarte fordringene til
skoleidrettsmerket.

Trolldheim off. skole for dm'C vant en.
KNEPEN SEIER i st'OmmekonkUT

'"Mm

Resultatene fra. svømmekonkur
ransen 1966. % av elevene som har
tatt svømmeknappen - 200 m.
1. Trondheim døveskole 40,26%
2. Huseby blindeskole 40,00%
3. øyer døveskole 39,00%
4. Trondheim spesialskole 36,00%
5. Larvik spesialskole. . . 35,48%

FRI-IDRETTSKONKURRANSEN
1966
1. Buskerud off. skole 265,0 p.
2. øyer døveskole 240,5 li

3. Stavanger spesialskole . 235,5 li

4. Eikelund off. skole .... 227,8 li

5. Fredrikstad oU. sp.skole 226,7 Il

Enkeltresultater som blir premi
ert:
60m:
Liv Eva Stø, øyer døvesk. 102,0 p.
Tormod Bjerke, øyer ..... 100,0 •
Gunn L Lovra, Stvgr. sp.sk. 100,0.
Bent M. Stangeland, Stvgr.

spesialskole. . . . . . . . . . .. 98,0 Il

Gunnar Hansen, Trondheim
døveskole. . . . . . . . . . . .. 97,5,.

Kast:
Sigrunn Helliesen, Stvgr. Spe-

sialskole 109,0 •
Evy Støver, Hemnes off. skole

106,0,.
Siv Hind, Trondheim døve·

skole 104,0 •
Hopp:
Tormod Bjerke, øyer døve-

skole 100,0 p.
Bente Holberg, Trondheim

døveskole . . . . . . . . . . . .. 96,0 J>

Alf Magne Røseland, Buske·
rud off. skole. . . . . . . . .. 92,0 Jf

DRAMMEN

Gunnerud 1.60

Bjarne Gunnerud, Hellas-Døve, har
- på grunn aven skade - ikke kunnet
trene før i sesongen. men viste ved
stevnet i Drammen 11/2 at han også
i år kan bli å regne med. Han startet
med å ta 1,50 i første, 1,55 i andre og
1,60 i tredje forsøk. På 1,65, som for
øvrig er centimeteren over hans fyl·
kesrekord,rev han listen i nedhoppet.
Mer trening, og den beskjedne Hel
las·gutten greier nok 1,65 og mer til,
må en tro.

Lengde uten tilløp:
1. Thor A. Wiersdalen, Urædd .3,38
2. Per Aas-Hansen, Hellas 3,19
3. Alf Vik, Ørnulf 3,15
4. Bjarne Gunnerud, Hellas 3,00

Hoyde u/en tillop:
1. Thor A. Wiersdalen, Urædd 1.65
2. Bjarne Gunnerud, Hellas ... 1.60

o S LO

G. Kvitvær 1.43 i h.u/t.

Det ble oppnådd mange fine re
sultater ved klubbmesterskapet i
lengde og høyde ult. arrangert i
Fagerborg skole 2. mars. Arrange
mentet gikk greit unna og alle dom
mere møtte opp, og de var greie å
komme i kontakt med. Blant resul
tatene merker vi oss G. Kvitvær,
som satte to nye peronlige rekorder,
og hyggelig var det å. se Per Chr.
Larsen igjen, han skaffet oss verdi·
fulle poeng i serien. - Resultater:
Hoyde ult.
l. Gunnar Kvitvær 1.43
2. Per Chr. Larsen 1.40
3. Roar Pedersen 1.35
4. A. Stenberg .. . . . . . . . . . .. 1.35
5. T. Christiansen 1.30

LengM ult.:
1. Per Chr. Larsen 3.02
2. Roar Pedersen 2.94
3. Tore Christiansen 2.87
4. G. Kvitvær 2.82
5. Vidar Gran. . . . . . . . . . . 2.61

T"",.

SKI-SPORT
4 av Oslo-Døves gutter startet i

«Vidar-Iøpeb, som gikk fra Stryken
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Piker, 1954-55, slaldm:
1. Svanhild Storsveen, I 37.6

Piker, 1952-53, slalåm:
1. Torill Johansen, L 47.0
2. Berit Lie, S. 51.7

til Kjel ,ca. 35 km lang løype.
Dette stevnet arrangeres hvert år,
og det samler mange deltakere i de
forskjellige klasser. Denne gangen
var det påmeldt ca. 1200 deltakere.

Været var ikke godt, overskyet
med småregn, men foret var likevel
ikke så verst, det gjaldt å finne den
riktige smoringen.

Reidar Brenden, som nylig kom
hjem fra Tyskland med beskjedne
plasseringer der, tok sitt monn igjen
ved å gå et finIint løp, gikk forbi
mange løpere, ingen gikk forbi ham,
og han fikk en meget god 14. plass
i klasse C, hvor det var ca. 2-300
deltakere, og resultatet er det beste
som er oppnådd aven døv i dette
renn, tiden hans ble 2.06.54.

De andre som deltok var: Kjell
Nysted nr. 159 på 2.33.33, O. Sig
vartsen på 165. plass med 2.39.32 og
Finn Gjøen nr. 41 i klasse D på
2.27.11.

Tm·e.

Ellers leser vi en rosende omtale
av Asbjørn Kjøsnes og de l'esultater
han oppnådde, og de skriver bl. a.:
.Den nu 37.åriga norrmannen har
sammanlagd vunnit 5 guld-, 1 silver
och 3 brons-meclaljar, och har dar
med dokumentarat sig som den
ojamforligt storsta skidkungen bland
varldens dova skidelil:».

SISTE!

Norge bronse i EM håndball i Sve
rige; referat i neste nummer. Bravo.
Oslo-gutter, var det noen bergensere
med på laget? Sportsred.

Skoleskirenn

Skoleskirenn mellom Skådalen og
Ila, arrangert av Døves Sportsklubb
i samarbeid med lærerne på SkA
dalen, ble holdt 25. februar.

Piker, 1952-53, langrenn:
1. Gro Johansen, l. . .
2. Berit Lie, S. . .
3. Grethe Olsvold, S. . .

Piker, 1954-55, lallgrenn:
1. Svanhild Storsveen, 1. .
2. Marion Moberg, S .
3. Solveig Heinonen, S..

Piker, 1956, langrenn:
1. Kari Opdahl, S.
2. Kari Smestad, 1.
3. Grete Rørås, S.

Piker, 1957-58, langrenn:
L Else Heinonen, S.
2. Kate Jensen, S.
3. Helle Hammerlund, S.

10.25
12.07
12.10

11.00
11.07
11.16

Den oppsatte <Donald Duckll·
vandrepokal, ble vunnet av SkA
dalen til odel og eie med anvendt
tid 26.59, mot Ila 28.24.

Gut/er, 1957-58, langrenn:
1. Leif P. Pedersen, S.
2. Egil A. Martinussen, S.
3. Kjell Aaserud, S.

Gut/er, 1952-,53, slalåm:
1. Kåre Neeraas, S. 28.9
2. Ottar Thoresen, l. .. 31.7
3. Kåre Egeland, S. 44.5

Piker, 1959-60, unnarenn:
1. Aleidis Løken, S 14,4
2. Elin Nyland, S. . . . . . 15.5
3. Toril Thorstensen, I.. 16.5

Piker, 1957-58, utforrenn:
1. Helle Hammerlund, S. 13.2
2. Else Heinoen, S 13.8
3. Kate Jensen, S. .. 15.0

Piker, 1956, unnarenn:
1. Hanne Berge, S 12.3
2. Kari Smestad, l 12.7
3. Elisabeth Bergo, l. 13.0

Gld/er, 1957-58, utforrenn:
L Svein Asen, S 12.1
2. Tom Jørgensen, S 12.2
3. Egil Aaserud, S 12.6

Leif Asen, ref.

31.0
35,4
38.2

32.6
34.2
38.4

8.31
8,41

10.05

9.59
10.14
10.25

Gid/er, 1956, slaldm:
1. Olaf H. Håverstad, S.
2. Morten Hansen, 1..
3. Per E. Torgersen, I .

Gutter, 1954-55, slaldm:
l. Jan E. Tversen, S .
2. Bjørn Stensvoll, S .
3. Per Tveitnes, S. . .

Guller, 1952-53, langrenn:
1. KAre Neeraas, S 9.02
2. Kåre Egeland, S. . 9.26
3. Ottar Thoresen, I 9.38

G'uller, 195.1,-55, langrenn:
1. Jan Erling Iversen, S.
2. Per Mehlum, I.
3. Odd Gundersen, r. . .

GuUer, 1956, langrenn:
1. Tore Flidh, S .
2. Olaf H. Håverstad, S.
3. Morten Hansen, 1. .

CISS's sete til Stockholm
CISS har i møte i Berchtesgaden

utnevnt Sveriges Osvald Dahlgren
til generalsekretær etter Antoine
Dresse. Vi håper på referat fra NDI
fra kongressen.

Klubbmesterskapet i høyde og
lengde ult. ble avviklet på døve
skolen torsdag 2. mars, og resultate
ne må sies å være bra. Det ble en
knivskarp konkurranse mellom W.
Pedersen og J. Stokvile Det var få
deltakere.

Resultater:

TRONDHEIM

Lc7!gde ult.
1. Walter Pedersen 2.86
2. Jon Stokvik 2.80
3. Olaf Garberg 2.70
4. Arnt Naurstad 2.63
5. Torbjørn Pedersen 2.57

Utenfor konkurranse sUlte Endre
Grytnes opp og oppnådde 2,42.

Kdre Jakola.

Nytt fra utlandet
(Klipp fra nordiske doveblad):

Høyde ult
1. Olaf Garberg 1.33
2. Jon Støkvik . . . . . .. 1.23
3. Arnt Naurstad . . . . . . . . . . 1.18
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Magnus Larsen A.s
Eublert 1890

TØNSBERG
Manufaktur - Utstyr

A.s Trondhjems Papir- &
Papfabrik

TRONDHEIM

Telefon) 50 20

UTSTYR OG ANlEGG
FOR KOMiORTVfNTIWJON

D_. "'F'"Lcbu..L.uf"t. .......,.
IolUNKEDAM$VN•• _ TLE. 41.22 - 0$l.01

Bendernes Salgslag
TRONDHEIM

AIr I KJØTT - FLESK - PØLSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Kristiansands og Oplands Privatbank
KRISTIANSAND S.

Telex 1817

VALUTA - REMBURSER
INKASSO

Norges Makrellag SIL

KRISTIANSAND S.

TRONDENES SPAREBANK

HARSTAD

O. BRASTADS EFTF.
URMAKfR - OPTlKfR

HOLMESTRAND

Telefon 51249

Brødrene Sundt
Verktelmukinfabrlk AJS
OSLO

Spesialitet: Dreiebenker

FONAS Fabrikker a.s
Postboks 4225 - Telefon 234090

O 5 L O

Kåre Renø

EKSPORT OF ALL SORTS FRESH·FISH
Spesialitet: Laks, Reker. Kveite, Flyndre
Tele,ramadr. «Rene» - Telefon 19 - Priv. 16

~
Helmer Staubo & Co.

Haakon VU's It. 1

OSLO

A.S KNAPPEHUSET

KonlenSiL 29

OSLO

Blii~lllj~m[i~r~~~~[~W.I A/ S
MØBELSTOFFER

SentnIbord 29640 - TRONDHEIH



Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61 060

Motlor innskudd - 8tyi/rer /6"

VESTLANDETS STORAVIS

Spør etter

D. B. S. Sykler
TEMPO·Lett mopeder
TEMPO motorsykler

er de mest solgte merker pil
det norske marked. Norsk ta
brikalijon gir sikkerhet for re
servedeler og service. VI sen
der Dem gierne kataloger.

STRØMPER

Ankelsokker, strompebllluer og sokker

f"

JONAS ØGLÆND AfS - Sandnes

Gabriel Østrdt
BILVERKSTED

Telefon 63 097
SANDNES

Jæren Potetmjølfabrikk AfL

KLEPP ST.

Aukra Bruk A.s
AUKRA
Telefon 109

Repr. for salg ov handelsskip:
SIGURD SAMUELSEN JR.
P.O. Sox 1531 - OSLO

Oddstøi Radio
Aut. TV-, r;adio- Ol skipsradio·
forhandle..

Telefon 74222
KRISTIANSUND N.

A.s Strømpefabrikken ERGO
BERGEN

Brødr. Søy/and AfS

BRY N E

P. ERIKSEN Als
MATERIALER, VERKTØY. REKVISITA FOR
SKIPS., MOTOR· OG ANNEN MEK. INDUSTRI
TEL 91300· TELGR. FAGMANN· TELEX 2090 fAGMANN BR.

BERGEN

L. Hviding
LlKKISTfFA8RIKK
Telefon 28 772 - 36 479
8EGRAVELSES8YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

CHRISTIAN 'HAALAND
HAUGeSUND

LINJESKIP - KJ0LESKJP- TANKSKJ~

•

Døves Trykkeri A.s, 8ergen


