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gamle Lars johannessen på Døves Aldershjem i Bergen.
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Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DØVES LANDSFORBUND

ØSTFOLD: Øs/fold Døveforening. For
mann: Erling Pettersen, .Solgløtt.,
Eskeviken, Idd, Halden.

HAMAR: Hamar og Omegn Døveforening.
Formann: Arne Olsen, Folkestads
gate 22, Hamar.

OSLO: Oslo Døveforening, Sven Bruns
gate 7, Oslo 1. Formann: Sverre
Lindquist, Waldemar Thranesgt. 15,
Oslo 1.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Døve
forening. Formann: Ragnar Woll,
Hågenstad, Solhergelva.

VESTFOLD: Vestfold Døveforening. For
mann: Helene Larsen, Aker gard,
Sem.

TELEMARK: Skien-Telemark Døvefore
ning, Boks 181, Skien. Form.: Trygve
Hansen, 0yekastveien 15, Porsgrunn.

AUST-AGDER: Aust-Agder kr. Døve
forening. Formann: Aud Grut-Løvig,
Vippa, Arendal.

KRISTIANSAND: Kristiansands Døve
forening. Formann: Arne Birkenes,
Setesdalsveien 45 c, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Døvefore
ning, Saudagt. 11, Stavanger. For
mann: Håkon Hoff, Robert Scottsgt.
30, Stavanger.

NOR D - R O G A L AND: Haugesund
Døveforening. Formann: John Egil
Knutsen, Saudagt. 20 b, Haugesund.

BERGEN/HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Bergen Døveforening, Vestre

Torvgt. 2ga, Bergen. Formann: Thor
bjørn Sander, Elvebakken 27, Bergen
-Minde. Telefon 96 157.

MØRE OG ROMSDAL: Møre og Roms
dal Døveforening. Formann: Trygve
Krogstad, c/o Bernt Fylling Eftf.,
Langevåg pr. Ålesund.

TRONDHEIM: De Døves Forening,
Eirik Jarlsgt. 2. T1'Ondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, Lade Alle 70f,
Trondheim.

NORD-TRØNDELAG: Nord-Trøndelag
Døveforening. Formann: Jorulf Hjul
stad, Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Døvefore
ninlT. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Sallen kr. Døveforening. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd
rupsvei l, Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegn Døveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4 b, Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. Døveforening.
Formann: Leif Henriksen, Borggt.
81, Harstad.

TROMSØ: Tromsø kr. Døv~forening.

Formann: Julius Lorentzen, Roytun,
Karl Hallsvei 14, Tromsø.

r··---....-----------'-------------~-----·.,

Konsulenter for døve
Ved hjelp av midler bevilget fra SOSialdepartementets bud

sjett skal Norske Døves Landsforbund fra sommeren 1968

opprette to stillinger som konsulenter for døve således:

1 konsulentstilling med kontor i Oslo og med Østlandet

som arbeidsområde.

1 konsulentstilling ved forbundets hovedkontor i Bergen

og med Vestlandet og Trøndelag som arbeidsområde.

Det er her tale om helt nye stillinger som vil by på kreven

de, men samtidig interessante arbeidsoppgaver blant landets

om lag 2.500 døve.

Det vil ved tilsetting bli lagt særlig vekt på sosial innstil

ling, kjennskap til sosiallovgivning og på vennlig og åpen

framferd. Det forutsettes vilje og evne til å beherske de døves

tegnspråk.

Nærmere opplysni nger om stilli ngene og deres arbeids

om råde kan fås ved henvendelse ti I forbu ndssekretær AI bert

Breiteig, telefon Bergen 94996.

Skriftlig søknad med attestkopier og oppgave over ut

danning og praksis sendes Norske Døves Landsforbund, Møl

lendalsveien 17, Bergen, innen 10. mars 1968, merket:

«konsulent».

I... .. --- -...-.~ ---__.. ...~J
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Fjernsynet og de døve
Fullstendig referat fra interpellasjons-debatten i Stortinget 26. januar

om mulig utbygging av spesiell service for døve og tunghørte

Interpellasjon fra representanten
Karstein Seland til kirke- og under
visningsministeren: «Skal døve og
tunghørte få tilfredsstillende nytte av
det verdifulle medi,et som TVer, må
den spesielle programtjenesten for
disse grupper utvides og forbedres.

Vil departementet ta opp dette
spørsmål med NRK, slik at også
disse gruppene kan få bedre nytte
av TV-programmene?»

KARSTEIN SELAND: Det jeg med
denne interpellasjon vil søke å bidra
til, er at hele det norske folk - så
langt det er mulig - skal kunne få
del i de kulturverdier fjernsynet kan
tilføre oss.

Det er sagt at fjernsynet er en be
tydningsfull formidler av den nære
kontakt mellom mennesker, og det
er u tvilsomt rett. Avsidesliggende
distrikt er gjennom fjernsynet blitt
til menneskefellesskapet i det hele
land som aldri før. Vi har alle fått
et utsyn over verden som i så mange
forhold vil bety uendelig mye.

Men selv om fjernsynet nå snart
spenner over hele landet med sitt
nett, er det en gruppe av våre med
mennesker det ikke når eller bare er
til relativt liten glede for, og det er
de hørselhemmete. Hvor stor denne
gruppe er, har vi ikke eksakte opp
lysninger om. Men den danske
«Landsforening for bedre høreise»
oppgir at danske sakkyndige regner
med at i 1966 hadde Danmark ca.
150.000 til 200.000 hørselhemmete
og ca. 60.000 sterkt hørselhemmete.
Bruker vi de danske forholdstall, kan
vi regne med at Norge har ca.
120.000 til 160.000 hørselhemmete
og noe under ca. 50.000 sterkt hør
selhemmete, herav ca. 4.000 i grup
pen døve eller så tunghørte at de må
regnes i denne gruppe.

Det er altså ingen liten gruppe
som ikke har full nytte av den kon
taktformidler fjernsynet kan være.

Nå vender jeg meg til departe
mentet og til NRK og understreker
at det fins neppe noen gruppe men
nesker som i større grad enn de hør
selhemmete virkelig trenger spesi-
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KaI'stein Seland.

elle hjelpemidler for å oppnå kontakt
med livet omkring seg, og fjernsynet
har i sin makt å komme dem til
hjelp her.

Ved flere anledninger har teksting
av program i TV med norsk tale
vært drøftet i Stortinget. Reaksjo
nen fra NRK har vært negativ. Be
grunnelsen har blant annet vært at
slik teksting vil sjenere det normalt
hørende publikum. Når en slik reak
sjon kan være mulig, må det bero
på at de som steller med disse saker,
ikke fullt ut forstår de problemer en
her står overfor.

Jeg har valgt interpellasjons form
for mitt spørsmål til statsråden nett
opp for å få tid til fra denne plass
å prøve å øke forståelsen for de hør
selhemmetes problem. Kanskje kun
ne det være med å bane veien for
en mer tilfredsstillende ordning for
denne gruppen.

Det er mangel på kontakt - følel
sen av isolerthet - som er den hørsel
hemmetes største prøvelse, og jeg
tror ikke den som har normal hørsel,
er i stand til fullt ut å fatte den
lidelse det er mer eller mindre å være
satt utenfor fellesskapet og leve en
ensom tilværelse uten kontakt med
de lyder som hører hverdagen til, og
som gjør livet så rikt. En svensk lege,

spesialist på området, sa det på
denne måten i en reportasje i svensk
radio nylig: Synet kan langt på vei
erstattes ved at en leser høyt for den
blinde, og ved samtaler kan der ska
pes kontakt. Hørselen derimot kan
ikke erstattes på noe vis.

Selv for den som bare har noe ned
satt hørsel, er problemene store. Det
er ofte registreringsevnen for be
stemte tonefrekvenser som er ned
satt, mens ved andre tonefrekvenser
kan registreringsevnen være nesten
normal. Enkelte lyder høres derfor
godt, mens andre høres svakt. Det
kan være for eksempel konsonantene
som ikke oppfattes. I en samtale kan
et eller annet ord eller deler av ord
bli uttalt i en tonefrekvens som ved
kommende hører dårlig. Resultatet
blir at talen oppfattes feil eller en
mister sammenhengen, og vedkom
mende blir uvegerlig satt utenfor.

Ikke så sjelden vil en hørselhem
met oppleve følgende: Han eller hun
kommer inn der en gruppe sitter i
samtale, får omsider tak i en tråd og
vil gjerne være med i det fellesskap
en samtale gir, men mister den rette
sammenheng på grunn av tonefre
kvenser han ikke kan oppfatte, og
misforstår det hele. Det ender ofte i
«God dag mann! - Økseskaft», og
flokken rundt ham løses opp og for
svinner, mens han selv sitter igjen,
med en følelse av hjelpeløshet og
mindreverdighet. Kontakten uteble,
han fikk tvert imot en ny belastning
og følte at de andre kanskje så på
ham som litt aven raring. Han står
tilbake mer ensom og isolert enn før
- kanskje også bitter. TV kan her
hjelpe ved program som orienterer
seerne om hvordan hørselhemn,ete
bør omgås.Vi skal ikke glemme at det
er de normalthørende som i realite
ten er de hørselhemmetes største
handikap. Hvor mange er det ikke
som føler det ubehagelig at folk ikke
hører hva de sier. Ofte gis også tyde
lig uttrykk for det. De hørselhem
mete blir engstelige, sjenerer seg for
å spørre om igjen, så gjetter de og
legger i de andres munn det de tror
de må ha sagt. Mistenksomhet og



stor sjelelig nød kan oppstå. En ikke
liten del av mange eldres problem
ligger nettopp på dette plan.

Det er for disse mennesker - døve
og mer og mindre hørselhemmete, jeg
ber departementet og NRK om å
gjøre det de kan for også å la disse
få føle at de har verd som menne
sker og hører med i vårt fellesskap.

Fjernsynet er i mange tilfelle blitt
en ny psykisk belastning for de hør
selhemmete, og de er ytterligere
handikapt i samværet med dem
som hører normalt. Til sine tider kan
TV være årsak til for eksempel økt
spenning innen en familie med en
hørselhemmet, hvor familien van
ligvis går inn for normalt samkvem.
Den hørselhemmete hører for ek
sempel ikke replikkene og får ikke
ta del i det som sendes på samme
måte som den øvrige familien, og
kan derfor heller ikke utveksle me
ninger om det som blir sendt. Han
blir nok en gang satt utenfor. Fjern
synet legger på den måten stein til
byrden for den hørselhemmete i
stedet for å gjøre handikapet let
tere å bære.

Fjernsynet kan ikke avhjelpe disse
problemene. Men hos meg er det
ingen tvil om at fjernsynet kan gjøre
mye mer for å lette stillingen for
denne gruppe, som så sårt trenger
til en håndsrekning.

Hvordan kan så fjernsynet komme
dem til hjelp?

1. Først og fremst kan det gjøres
ved å imøtekomme de hørselhem
metes ønsker om en kortfattet teks
ting av norsk tale i TV av så mange
programmer som mulig - kanskje
spesielt i «Dagsrevyen». Et godt styk
ke på vei ville en komme om en
kort tekst fortalte hvor bildene er
fra, og hvorfor de sendes, for eks
empel «Opprør i Syria», «Maier prø
ver å sette verdensrekord», osv.
Bildene ville da tale for seg selv i
langt større grad enn nå. Mer teks
ting er de hørselhemmetes første
ønske.

2. Det bør tilsettes en konsulent
som får programtjeneste for de hør
selhemmete som sitt hovedfelt.
Med en slik konsulent ville en få
det faste kontinuerlige arbeid som
kan gi det beste resultat. Ikke minst
vil konsulenten ha betydning for
arbeidet med å hjelpe fjernsynets
medarbeidere til en bedre visuali
sering av programmene.

3. En større visualisering av pro
grammene: Alle som leser nyheter,
og ellers faste medarbeidere som
opptrer, må, så langt det er mulig,
tale slik at den hørselhemmete i

størst mulig grad kan nytte seg av
munnaviesing. Når viktige opplys
ninger gis, bør den som taler komme
i nærbilde eller i hvert fall være
vendt mot seerne, og må ikke tas
bort fra skjermen før den viktigste
orientering er gitt. Bakgrunnsstøy
og musikk eller liknende forstyrrer
sterkt for mange hørselhemmete.

Det ligger ikke her noe kritikk av
dem som i dag opptrer. For dem som
hører normalt, er deres tale klar og
god.

4. Munnaviesing er som kjent et
uunnværlig hjelpemiddel for nesten
alle hørselhemmete. Men de fær
reste av dem har fått eller får anled
ning til å lære dette. Fjernsynet ville
imøtekomme et stort behov om det
gjorde som dansk TV gjorde da
det i januar 1967 satte i gang et vok
senopplæringskurs i munnaviesing.
Det danske kurs var på 13 utsen
dinger og hadde som ittel: «Så De,
hvad jeg sagde?» Utsendingen hen
vendte seg til de hørselhemmete
såvel som til deres pårørende. Kur
set forklarte hvordan de forskjellige
språklyders organbevegelserkan opp
fattes gjennom synet, samt foretok
praktiske øvelser i munnaviesing
gjennom ord og setninger som var
knyttet til situasjoner i dagliglivet.
Til støtte for undervisningen var det
utarbeidet en liten håndbok. Den
inneholdt også øvelser for hjemme
trening. Et liknende tiltak i norsk
TV ville være særdeles velkomment.

5. De hørselhemmete kunne hjel
pes mye om fjernsynet fra tid til
annen kunne sende programmer som
orienterer de hørende seere om hvor
dan en omgås døve og hørsel
hemmete og om deres problemer og
muligheter.

Til slutt vil jeg nevne at det oftere
burde sendes program tilrettelagt
for de sterkt hørselhemmete - de
døve. For enkelte verdifulle pro
gram ville et teksthefte spesielt ut
arbeidet med tanke på de døve kunne
gjøre programmet mer tilgjengelig
for denne gruppen.

Om slike sendinger ble lagt til en
tid på søndag, behøvde de ikke
kom.me på tvers av noens interesse,
og sendingen kunne bli aktuell også
for dem som har sin hørsel i behold.

Det er en stor sosial oppga \'e å
imøtekomme de hølselhemm.etes
kontaktbehov ved å la TV i støue
grad enn nå også bli deres. Og vi som
har den store rikdom det er å ha
alle våre sanser i behold, må ikke ved
selv å forlange det beste bare for oss
selv, gjøre problemene for de hørsel
hemmete enda større.

Til slutt vil jeg få sitere hva en vis
mann engang har sagt:

«Det å lære å forstå andre men
neskers nød og å kunne hjelpe dem,
er livets største gave til oss'<.

Statsråd Bondevik.

STATSRÅD BONDEVIK: Det er
klårt at det er problem for døve og
tunghøyrde når det gjeld fjernsy
net. Men i tillegg til særskilde pro
gram for desse gruppene vil dei og
kunne ha glede av deiprogram som
vert teksta, det vil i praksis seie dei
fleste utanlandske programma. I
desse tilfelle står dei langt på veg
på line med folk utan kunnskapar
i framande språk. Det vert sendt ei
rekkje slike program. Eg nemner
kulturprogram, dokumentarpro
gram, filmar, teaterstykke og under
haldningsprogram.

Spørsmålet om å tekste nasjonale
program for på den måten å gjere
det lettare for døve og tunghøyrde
å få tak i innhaldet, har vore reist
i fleire land, men ein har overalt
kome til at det er ei lite god løysing.
Den teksta ein får med på skjermen,
kan i alle høve berre verte eit sa
mandrag av det som vert sagt. Skil
naden mellom det som vert sagt, og
det som kjem på skjermen, vil ofte
hindre det store fleirtalet i å få det
rette utbyte av sendinga. Som eg tid
legare har gjeve uttrykk for her i
Stortinget, er det ikkje nokon faran
de veg å gå inn for full teksting av
norske program. Derimot har kring
kastinga gjort forsøk med teksting
når det gjeld namn, til dømes stad
namn i dagsnyttsendingane. Elles
blir det og i sportssendingar svært
ofte nytta tabellar og vist tider som
då alle kan lese av på skjermen.

For å gjere det lettare for døve og
tunghøyrde når det gjeld dei norske
programma, har Norsk Rikskring
kasting, etter mønster frå ein pro-
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gramserie i Danmarks radio våren
1967, arbeidd med planar om å sende
ei programrekkje om munnavIesing.
Under arbeidet vart det frå dei døve
sin organisasjon gjort merksam på
at dei ikkje var særleg interesserte i
eit slikt tiltak. Etter å ha drøfta saka
med fagpedagogar, er det likevel
grunn til å tru at den store gruppa
av tunghøyrde vil kunne ha nytte
av eit slikt kurs. På dette grunnlaget
har kringkastinga arbeidd vidare
med saka. Etter det opplegget det no
vert arbeidd med, vil programserien
ta til med tre sendingar, der ein
gjennom reportasjar og samtalar vil
prøve å gje det vanlege publikum
opplysningar om dauvleik og ulike
gradar av høyrselskade, om skole
gang for høyrselskadde, deira plass
i arbeidslivet og det den moderne
teknikken kan gjere for denne grup
pa av funksjonshemma. Vidare vil
ein i programma freiste å kaste ljos
over den reint menneskelege situa
sjonen for dei høyrselskadde, deira
miljøtilhøve, kontaktproblema og
kva som kan gjerast for å redusere
desse. Programma vil ein freiste å få
plassert i sentral sendetid, slik at
flest mogleg kan få høve til å følgje
dei. Siktemålet med desse program
ma er ikkje minst å bøte på den
skort på fantasi og innsikt som svært

mange viser overfor dei som har eit
slikt handikap å stri med.

Programserien vil gå vidare med
fem program som først og fremst
skal vere ein praktisk demonstrasjon
i munnavIesing for tunghøyrde. Det
er ikkje her tale om eit fullstendig
kurs, men meir eit begynnarkurs
med demonstrasjon av hovudprinsip
pa for munnavIesing, korleis ein
kan øve seg opp og døme på kva
resultat ein kan nå. Programserien
vert lagd opp i samråd med fagfolk
og med organisasjonar og institusjo
nar som arbeider på dette området.

Når det gjeld faste program for
døve og høyrselskadde, kan eg opp
lyse at Norsk rikskringkasting som
tidlegare med jamne mellomrom vil
sende gudstenester spesielt for desse
gruppene. Elles kan eg opplyse at
kringkastinga og arbeider med sikte
på å få eit spesialprogram med ak
tuelt stoff og kommentarar.

Av det eg her har sagt, skulle det
gå fram at Norsk rikskringkasting er
merksam på dei problema det her
gjeld, og prøver å finne fram til løy
singal' som kan vere til hjelp for dei
døve og tunghøyrde.

Men jamvel om det er slik, skal
eg sjølvsagt på grunnlag av debat
tar som har vore i Stortinget og den
debatt som det truleg vert i dag, ta

opp saka med Norsk rikskringkasting
for å sjå om det kan vere mogleg å
kome endå noko lenger når det gjeld
desse problema.

KARSTEIN SELAND: Jeg takker
statsråden for svaret og for den posi
tive innstilling jeg forstår statsråden
selv har til dette problemet. Jeg er
også takknemlig for at Norsk riks
kringkasting nå har tatt opp til løs
ning i hvert fall et flertall av de pro
blemer jeg har nevnt.

Men når det gjelder det som er det
første ønsket hos de hørselhemmete
- og da spesielt de døve - nemlig å få
tekstet en del flere programmer, var
svaret kanskje noe mer skuffende.

Det blir blant annet hevdet at
også andre lands kringkastinger tar
det samme standpunkt, og da med
den begrunnelse at det ikke vil være
noen bra løsning. Jeg er klar over
at en teksting av et program aldri
vil kunne bli like bra som å kunne
høre hva som blir sagt. Men det er
bare det at en teksting vil kunne
avhjelpe en del av de problemer
som de hørselhemmete har, og det
er det de ber om.

Under forarbeidet med denne in
terpellasjon har jeg vært i kontakt
med hørselhemmetes foreninger i

Noren berg & Co. Als - Oslo
MARGARI N FABRI KK
Sentralbord 21 84 SO

Leverandør av den anerkjente «Noeo»
margarin

A.S SKALAND GRAFITVERK
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6

Grubernes Sprængstoffobriker A.s

Haakon den VlI's gate 2

OSLO

Skal De til Mosjøen?

Da foreslår vi at De spiser god
og variert mat til en rimelig penge på

KAFFESTOVA



flere land. Jeg hår fått opplysninger
både fra England, Danmark og Sve
rige, og de viser at de hørseJhem
mete der fører akkurat den samme
kamp med sine respektive kring
kastingsinstitusjoner som de hørsel
hemmete her i Norge for å få større
forståelse for sine problemer. Jeg
skulle bare ønske at det norske folk
og Norsk rikskringkasting kunne gå
foran i dette arbeidet. Det ville glede
oss mye om så kunne skje.

Sett i gang prøvesendinger i TV og
gi så både dem som hører normalt,
og de hørselhemmete anledning til
å uttale seg om prøvene. Og på
grunnlag av disse prøver kan en så
komme fram til det beste resultatet.
Så vidt jeg forstår, arbeider NRK
nettopp på dette plan, og jeg er svært
takknemlig for det.

Jeg håper at denne debatten vil
streke under ytterligere de proble
mer som de hørselhemmete har, og
at en i framtiden vil tilfredsstille
denne gruppens ønsker så langt det
er mulig.

Jo Benkmo.

JO BENKOW: Problemene i for
bindelse med det sympatiske sikte
punkt som har kommet til uttrykk
hos interpellanten, later til å være
velkjente i NRK og fjernsynets le
delse. Statsrådens svar tydet på at
en både har gjort seg mange verdi
fulle tanker og truffet foranstaltnin
ger med sikte på nettopp å løse de
problemer som interpellanten tar
opp.

Interpellanten refererte til grup
pens omfang og nevnte et tall på ca.
150.000 hørselhemmete i vårt land.
La meg for ordens skyld prøve å gi
den angjeldende gruppens omfang en
klarere begrensning. Det er jo ikke

nødvendig med noen endring av
programopplegget eller utformingen
av programmene med tanke på hele
denne gruppe. Her vil den stadige
hørselapparaturen kunne hjelpe det
virkelig store antall. Den gruppen
som er registrert som genuint sterkt
hørselsvekkete og døve, består av
rundt 4.000, og det er denne en
har å gjøre med. Innenfor den øvrige
gruppen vil det være grader av hør
selsvekkelse som en ikke så lett
kan rubrisere.

Når det gjelder mediets egenart,
er dette i aller høyeste grad utpreget
audio-visuelt. Og det er nettopp det
handikap det her dreier seg om,
sammen med nedsatt syn og blindhet,
som vanskeliggjør en total tilpas
sing. Jeg tror ikke at det lar seg
gjøre å få preget den totale program
tjeneste i den grad at det blir mulig
å komme i møte de ideale kraven
i og for seg stiller. Jeg tror ikke det
er mulig med den egenart som er
fjernsynets.

Det som--imidlertid er grunnpro
blemet når det gjelder de døve, er
den gruppen blant dem som blir
født døve, eller som blir døve i de
aller første leveår, som ikke - hvis
de ikke får førskoleopplæring - får
språket inn på en naturlig måte, slik
som vi med normal hørsel får. Derfor
vil jeg stille det spørsmål om denne
gruppen har et så vidt stort omfang
at det på grunnlag av dette er prak
tisk og økonomisk klokt å overveie
muligheten for en eller annen form
for førskoleopplæring for nettopp
denne kategori - ikke på bekostning
av, men i tillegg til den øvrige pro
gramtjeneste. Nettopp i vårt egen
artete land, hvor det er meget ujevn
bebyggelse, og hvor folk bor langt
fra hverandre, er det veldig vanske
lig å få utøvd førskoleundervisning,
fordi det da må finne sted en kon
tinuerlig reisevirksomhet. Det er mu
lig at denne gruppen må tillegges
så stor vekt at det i hvert fall bør
overveies om en her har mulighet
for et framstøt. Det vil i så fall, tror
jeg, redusere sterkt selve det sen
trale problem for denne gruppen.
Om en derfor ville undersøke mu
lighetene for et slikt opplæringspro
sjekt, tror jeg at det på lang sikt
ville være noe av det mest frukt
bare en overhodet kunne beskjef
tige seg med.

Ellers synes jeg det framgår klart
av det som hittil er sagt, at det er
grunn til å registrere at det er den
fornødne forståelse for disse meget
store problemer. Men det er nyttig
at det ofte blir sagt fra om de døves

problemer, problemer som jevnt
over blir undervurdert av alle dem
som ikke selv har dette handikap.
Derfor vil den art av meningsytrin
ger som kommer i dag, være av be
tydning, selv om de på kort sikt
ikke får umiddelbare praktiske kon
sekvenser.

Borghild Bondevik Haga.

BORGHILD BONDEVIK HAGA:
Interpellasjonen i dag har som formål
å oppnå at Norsk rikskringkasting i
programtjenesten i TV i større grad
enn hittil vil være merksam på de
hørselhemmetes problemer, og så
langt det er praktisk mulig, ta det i
betraktning. Resultatet ville i så fall
være at de som har svak eller kan
skje ingen hørselevne, kunne få del
i det stoff som TV formidler.

Det er blitt mer og mer vanlig at
en slår på radioen så snart en har
stått opp om morgenen, og svært
mange er på den måten kjent med
det viktigste av det som siste døgn
har skjedd i inn- og utland når de
kommer til sin arbeidsplass. Nyhets
stoff og debattemner fra Norsk riks
kringkasting utgjør etter hvert en
ikke uvesentlig del av samtale-emne
ne både i heimene og på arbeids
plassene.

J eg tror det er helt umulig for oss
med normal hørsel å sette oss inn i
hva det vil si å være stengt ute fra
den kontaktformidler som radio er.
Da er fjernsynet i så måte mye
bedre, fordi det både har bilder og
tale. I fjernsynet har en også tatt
hensyn til dem som ikke forstår
talen, dvs. til dem som ikke forstår
språk - og det er mange. Det er en
stor fordel at utenlandske program-
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mer blir tekstet, men å lære språk
er tross alt en mulighet for de fleste
j dag. A øve opp en hørselevne som
ikke er der, det er derimot praktisk
talt umulig. Og sjøl med de fram
skritt som er gjort når det gjelder
apparater for dem som hører dårlig,
vil det i mange tilfelle være umulig
for dem å oppfatte akkurat den me
kaniske lyden som fjernsyn og radio
har. Jeg har hørt at hørselsansen
er den sans som er vanskeligst å er
statte eller bøte på.

Det som en ml3d interpellasjonen
har til hensikt å oppnå, er forståelse
for en minoritets konstante problem.
En tar med interpellasjonen sikte på
et praktisk tiltak for å avsvekke
virkningen av problemet. Det gjelder
ikke noe nytt teknisk mirakel. Jeg
tror heller ikke et slikt tiltak kan gi
nevneverdig budsjettmessig utslag.
Det gjelder å forsterke den annon
seringspraksis som Norsk rikskring
kasting alt i noen grad nytter seg av
når det gjelder å formidle stoff som
sendes på fremmede språk. For en
lekmann på området synes det at
det burde være tilstrekkelig å gjøre
kringkastingen oppmerksom på dette
problemet, for jeg regner med at de
der, både i hovedledelsen, i program
tjenesten og i administrasjonen i det
hele, vil gjøre hva de kan for at
flest mulig kan få glede og nytte av
det som blir sendt.

Interpellanten nevnte flere tiltak
som kunne komme på tale. Teksting
av programmene var bare det ene.
Et annet var muligheten for munn
avlesing. Nå vet ikke jeg i hvilken
grad det tas hensyn til dem som hø
rer dårlig av dem som leser i TV,
f. eks. når de leser nyhetsstoff. Det
er viktig at de som er opplesere, en
ten det gjelder nyhetsstoff eller andre
programmer i fjernsynet, er opp
merksom på at det er en del som
leser på munnen.

Jeg vil gjenta at jeg tror en stor
del av problemet når det gjelder den
programtjenesten som også de hør
selhemmete kan få glede av og del i,
kunne avhjelpes ved å vise vilje til
å løse det, vise forståelse for pro
blemet. Jeg synes statsrådens opp
lysninger om de nye tiltak som alt
er gjort, og de som vil bli gjort, viser
nettopp en positiv innstilling i så
måte, og det er tross alt det viktigste
skritt på veien mot å løse problemet.
Derfor ga statsrådens svar i dag
j hvert fall meg tro på at en vil gjøre
det en kan tor å tilfredsstille de hør
selhemmetes behov.
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Berte Rognerud.

BERTE ROGNERUD: Jeg synes
at statsrådens svar i dag var så posi
tivt at en nesten skulle kunne si
at videre debatt ville være unød
vendig. Men jeg er likevel enig med
hr. Benkow i at en debatt som denne
kan være heldig og nyttig for den
sak den skal tjene.

Det el slik at fjernsynet er blitt
vår tids nye store massemedium.
Antall fjernsynsseere øker for hver
dag, og nye landsdeler og distrikter
er blitt knyttet til nettet etter hvert
som utbyggingen er blitt gjennom
ført. Fjernsynet er tatt i bruk til
undervisning, nyhetsformidHng, un
derholdning. informasjon og i spred
ning av kulturgodene. Det hersker
også bred enighet om at dette masse
medium, denne kulturspreder, skal
komme hele landet og alle våre lands
menn til gode, uansett bosted og
andre forhold. Og ingen tviler vel
heller på at fjernsynet gjør livet
både rikere og lysere for mange men
nesker i vårt land.

Men ikke alle har de samme forut
setninger for å kunne få del i hva
fjernsynet formidler og sender ut
på skjermen. Siden interpellanten
nevner bare de tunghørte og døve,
vil jeg gjerne minne om at det også
er andre grupper som ikke har noen
muligheter for å kunne oppleve et
fjernsynsprogram, for eksempel de
blinde og svaksynte. La oss da heller
ikke glemme dem, selv om de har
den fordel at de med fullt utbytte
kan følge i hvert fall radioen.

Men felles for både tunghørte og
døve på den ene siden og blinde og
svaksynte på den annen, er at de har
et stort behov for kontakt. Radio og
fjernsyn bidrar som meddelelses- og
underholdningsmiddel til en sterkere

kontakt og en bedre forbindelse med
utenverdenen, til å bryte isolasjonen
og ensomhetsfølelsen og til å øke
trivsel og velferd - ganske spesielt
hos de grupper mennesker som Eder
av et eller annet handikap. Det er
også ganske klart at meget kan gjø
res bedre enn det er i dag.

Nå nevnte interpellanten en rekke
tiltak som han mente burde komme
på tale. Jeg el' ikke her og nå rede
til uten videre å gå inn for dem alle,
for jeg er ikke sikker på om de alle
lar seg realisere. Men jeg hal' lyst
til å komme litt nærmere inn på et
par tiltak interpellanten nevnte.

Det er for det første dette med å
lære munnavIesing. Jeg tror en
ville imøtekomn;J.e et stort behov om
det ble satt i gang kurser i munn
avlesing i fjernsynet, som et ledd i
voksenopplæringen. Nå har vi hørt
av statsrådens svar i dag at en vil
sette i gang slike kurser, og da synes
jeg vi skal være meget tilfreds med
at tiltaket allerede så å si er satt ut
i livet. Her - som i Danmark - må
en utarbeide en brosjyre eller lære
bok, går jeg ut fra, til støtte for
undervisningen. Hvis dette faller
heldig ut, løser en faktisk også en
stor del av de andre problemer inter
pellanten så riktig har pekt på her
i dag.

Tanken på en spesiell konsulent
for programtjenesten på dette om
rådet som interpellanten nevnte, bør
også overveies, selv om vedkommen
de ikke nødvendigvis bare måtte
stelle med de hørselsvekketes pro
grammer.

Spørsmålet om mer teksting bør
en vel også se nærmere på. Selv
om det kanskje ikke kan gjennom
føres helt, måtte det kunne la seg
gjøre for spesielle programmer i noen
større utstrekning enn i dag. Jeg vil
gjerne nevne en ting som reprise
sendinger, som jeg tror burde inn
føres mer også i vårt land.

Men jeg mener som sagt at under
visning i munnavIesing er et hoved
punkt, og noe som framfor alt bør
forsøkes satt i gang og arbeides vi
dere med.

Jeg tror at vi i opplegget for vår
handikapomsorg må kombinere både
teori og praksis, både sunn sans,
fantasi og realiteter. Vi må i det
hele tatt gjøre hva vi kan for å skape
et handikapvennlig samfunn, som
også i hele sitt vesen og sin form
bærer preg av dette. Jeg synes også
det er mange tegn som viser at
Regjeringen har dette fine sikte
punkt og mål for øyet.



Johannes Gilleberg.

JOHANNES GILLEBERG : Idet jeg
viser til det spørsmål - framsatt av
meg- som ble rettet til kirke~ og
undervisningsministeren den 8. fe
bruar i fjor angående nettopp den
sak interpellanten i dag har tatt opp,
vil jeg si meg glad for at saken blir
fulgt opp, for det er av stor betyd
ning.

Det er slik i samfunnet at de som
har sine evner og sanser i behold,
får mer og mer del i alle samfunns
goder, mens de som på en eller annen
måte er satt utenfor, ofte må nøye
seg med smulene. Dette mener jeg
er galt. Det bør være en medmen
neskelig plikt fortsatt å hjelpe dem
som trenger det mest, og som har
vanskelig for å få del i de felles
goder. Til denne gruppe hører de
sterkt hørselsvekkete.

Når vi her i landet har en så stor
gruppe av hørselhemmete som hr.
Seland nevnte, er det klart at vi
står overfor et problem. Jeg er også
enig med interpellanten i at radio og
TVer massemedia som må komme
alle samfunnsborgere til gode, og at
det i særlig grad må tas hensyn til
de handikapte som ellers har små
muligheter for å få del i godene.

Kirkestatsråden sa i sitt svar på
spørsmålet den 8. februar 1967, at å
tekste norske TV-programmer ville
by på så stort ekstra-arbeid at NRK
ikke hadde kapasitet til dette. Det
er grunner en kan forstå, men en
må arbeide for å legge forholdene slik
til rette at NRK med tiden kan få
den nødvendige kapasitet til det.

J eg var ellers tilfreds med den
opplysning statsråden videre ga:

«Elles får eg opplyst i Norsk riks
kringkasting at det no vert arbeidd
med planar om eit kurs i munnav
lesing, som venteleg kan sendast til
hausten.»

Det var gledelig å høre at det
fortsatt arbeides med dette kurset,
og at det om kanskje ikke så lenge
vil være mulig å få sendt det over
kringkastingen. Det sendes over
rikskringkastingen utmerkete under
visningsprogram, særlig for normal-

skolen, og jeg har når det gjelder de
handikapte - særlig med henblikk
på den mangel som det er på plass i
spesialskolene i dag - vært inn på
tanken om det ikke var mulig å få
opprettet en sentral hvorfra en til
de hjem som har tilbakestående barn,
kunne få utlånt audiovisuelle under
visningsrnidler. Jeg tror det er viktig
at en får utarbeidet undervisnings
program med tanke på dette, pro
gram som kan nyttiggjøres i større
grad enn det er mulig i dag. Det er
et faktum at det i dag er stor man
gel på spesialskoleplasser, og det vil
det være mange år framover. En slik
sentral tror jeg vil avhjelpe et be
hov om virksomheten blir lagt opp
i god pedagogisk regi.

Gunnar Alf Larsen.

GUNNARALF LARSEN: Det synes
å være alminnelig enighet om at
dette er en stor og viktig sak, en
sak som vi i tur og orden gjerne gir
vår støtte. Det er vel riktig at vi
som ikke har noen slike vanskelig
heter, ikke har så lett for å fatte
deres problemer som står utenfor
fellesskapet på disse spesielle områ
dene, og kanskje lett vil glemme dem
og ikke gjøre det som vi burde og
kunne for å hjelpe dem. Det gjelder
også for den gruppen som vi snak
ker om i dag, de hørselsvekkete. Her
har TV, som det er sagt i diskusjo
nen, en stor oppgave. Jeg vil under
streke betydningen av den oppgaven,
men jeg vil også understreke en
annen side av saken, nemlig betyd
ningen av å nå fram til en bedre
forståelse for de spesielle problemer
som de hørselsvekkete står overfor i

omgang med dem som hører nor
malt. Jeg vil peke på dette. Vi må
gjøre det vi kan for å hjelpe til slik
at kommunikasjonen mellom disse
to grupper blir best mulig.

Jeg vil også gjerne understreke
den spesielt store misjon vi har i
relasjon til små barn som er hørsel
svekkete. Det er svært viktig å nå
fram til disse barna i en tidlig alder,
men det er vanskelig i vårt land å
nå fram til alle. Fjernsynet kan løse
dette problemet. Kanskje kan de når
hjelpen kommer tidlig mye lettere
hjelpes.

J eg har ellers ikke noen spesielle
råd å gi i denne saken. Jeg vil bare
peke på at det er viktig at problemet
fortsatt behandles avkringkastingen,
og tas opp til drøftelse ikke bare med
dem som har forutsetninger for å
drøfte det på det rent faglige plan,
men også med dem det gjelder. Jeg
tror at en da kunne komme fram
til former som de er interessert i.

J eg noterte med tilfredshet at det
nå skal settes i gang et kurs i munn
avlesing. Jeg vil i den forbindelse
gjerne legge til, siden det snakkes
om at disse problemer er velkjente 
det ble sagt av hr. Benkow og under
streket av fru Bondevik Haga at
det kanskje ikke skulle være nød
vendig å gjøre oppmerksom på pro
blemene fordi de er så velkjente 
at inntil nå, til tross for at innstil
lingen er meget velvillig både hos
statsråden og kringkastingen som
han refererte til, har det ikke skjedd
noe særlig på dette området. Det må
vi ha lov til å notere oss. Men det er
hyggelig å registrere at det skal skje
noe i framtiden. Som sagt, det er en
stor sosialoppgave vi her står over
for, som jeg gjerne vil gi min fulle
og hele tilslutning. Fjernsynet når
så mange, og jeg vil derfor støtte
fullt opp under at slike kurs settes
i gang. Det er også andre oppgaver
som ligger i noenlunde samme gaten,
men som jeg ikke skal ta opp i denne
sammenheng.

Om statsrådens svar er å si at det
var absolutt positivt, og vi kan bare
glede oss over det. Umiddelbart vil
jeg bemerke til det han sa, at teks
ting av norske programmer selv
følgelig er litt vanskelig. En har jo
også hensyn å ta til de hørende, fordi
en slik teksting lett vil kunne virke
irriterende.

Det som det er spørsmål om i dag,
er å utvide programtjenesten for den
gruppen det her er snakk om. Jeg vil
gi min tilslutning til det som har
vært sagt her, og jeg er glad for at
en er oppmerksom på oppgaven og

9



•

KR. ITEMIRUD " løM Als
Louisesgt. 28 - Centralbord 695590

OS LO

Ingeniør- og entreprenørfirma

KUNDENS TIL.LIT ER VÅRT MÅL

Unngå parkeringsproblemer

BRUK BUSS
SIL IPS EILSPEDISJON
.IC'.......L ....."CO'• .I'IDM. A••U.."'.....

TRONDHEIM

Telegr.adr.: «Shippinglund»
Sentralb. 29692 - Telex 5036

Løiten Allnenning
Telefon sentralbord 200

Kvalitet i

TØMMER OG TRELAST

Jespersen & Thon A.s
Sentral bord 13203
Kanalveien 1 og 3 - TØNSBERG

Volkswagen

J. Treiders Bi/central

DRØBAK

DØRER - VINDUER og

KJØKKENINNREDNINGER

FJERDINGSTAD TREVAREFABRIKK

HOKKSUND - Telefon 851747

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.
SKIPSREDERI

Haakon VlI's gate 1, OSLO
Postboks 1577

SIMON PETTERSEN a.s.
SKOTØYFORRETNINGEN I RAVN KLOA I TRONDHEIM



føler det ansvar en hal' for å bringe
slike programmer ut til flest mulig,
til hjelp for dem som trenger det.

STATSRÅD BONDEVIK: Eg vil
gjerne seie litt meiI' om sjølve pro
blemet teksting, sjølv om eg ikkje
er nokon fagmann på det området.
Men eg følgjel' nokså intenst med
både i fjernsyn og radio og har gjort
megopp visse meiningar også om dette
problemet.

Det er vel ikkje tvilsamt at det
er mogleg å tekste meir enn kring
kastinga har gjort til i dag - når
ein legg vinn på det. Men det finst
også område der det etter mi vur
dering er så å seie umogleg å tekste.
Sjølve tekstinga i dag - så langt eg
forstår det - er vel ikkje teknisk så
fullkomen som ho burde vere. Eg
har særleg lagt merke til at når det
gjeld utanlandske program - anten
det no er ein film, eit intervju eller
ein tale - viser det seg at teksta, som
sjølvsagt må vere eit konsentrat, i
visse tilfelle står svært lenge på
skjermen. Til andre tider står ho så
stutt tid at det faktisk er umogleg
å lese gjennom ho med nokolunde
riktig fart. Det er sikkert eit teknisk
problem som ein kan greie etter
kvart. Eg har med interesse følgt
med når det gjeld dette problemet,
for eg veit at det har ikkje så lite
å seie mellom anna for dei som er
tunghøyrde eller døve. Eg skulle tru
at det er mogleg teknisk å kunne
kome noko lenger og få teksta til å
stå noko meir jamt enn ho har gjort
til denne tid.

Men det er somme ting som det
venteleg ikkje er råd å tekste. Eg
tenkjel' mellom anna på «Dagsnytt»,
der meldingane kjem inn, og det er
hektisk i kringkastinga av di det er
om å gjere å få med siste nytt.
Somme tider er det jamvel så hek
tisk at han som skal lese «Dagnytt»,
tek meldingane over telefonen. I
slike høve er det vel umogleg å
kunne greie teksting.

Eg har med stOl' interesse mellom
anna følgtgudstenestene for døve, for
på den måten å prøve å setje meg
inn i dei problema dei døve har.
Det viser meg framom alt ein ting
at vi som høyrer normalt, har ein
veldig førernon som vi kanskje ikkje
alltid set nok pris på, framfor dei
som ikkje hører eller høyrer dårleg.
Det gir meg i alle tilfelle ei for
ståing av medmenneskelege problem
som det er viktig for oss alle å prøve
å trengje inn i.

Eg har forstått kringkastinga slik
at ho vil vise velvilje på dette om-

rådet så langt som ein kan vente det
i dag. Etter at denne saka har vore
oppe i Stortinget fleire gonger, rek
nal' eg m03d at kringkastinga er klår
over det ønsket som ligg i sjølve
nasjonen, at ein skal prøve å kome
desse gruppene til hjelp ved sida
av andre grupper som kan ha andre
problem. De~ el' ein del av det sosial
programmet som sikkert alle i landet
vårt er samde i. No er det vel slik at
farten ikkje alltid er like stor for
alle grupper; det gjeld ikkje berre
dette, men nær sagt alt. Ein mino
ritet, og ein liten minoritet, kjem
alltid noko etter dei store gruppene
som får sine ønske oppfylt først. Og
slik må det kanskje vere.

Eg kan også nemne eit anna pro
blem når det gjeld teksting, som
sikkert let seg løyse. Det gjeld til
høvet mellom tekst på bokmål og
nynorsk. Det er eit problem som
kringkastinga stadig må slite med,
fordi det kjem krav frå båe kantar
om at dei vil ha program i si mål
form. Intervju og liknande som ein
til dømes har med framande stats
menn, og som blir tekne opp på føre
hand, må kringkastinga kunne tekste.
Men intervju som ein tek opp «på
direkten», kansjølvsagtikkje tekstast
og vere til hjelp for dei som til dømes
er høyrselskadde.

Presidenten: FlerE'; har ikke for
langt ordet, og interpellasjonsdebat
ten er slutt.

Han velger avisen
framfor TV

I forbindelse med «Bergens Ti
dende»s 100 års jubileum, har avisen
intervjuet en del trofaste lesere, og
vi finner bl. a. følgende:

En annen ivrig avisleser treffer vi
på Døves Aldershjem i Gerh.· Grans
vei. Lars Johannessen har vært «BT»
abonnent i 70 år. Han selv er 92,
men sprek og vital, trass i sin alder
og sitt handikap.

- Hvor gammel var De da De
begynte å lese «Bergens Tidende»,
Johannessen?

- Det husker jeg ikke så nøye. Jeg
gikk den gang i skredderlære hos Ole
Johan Gundersen, som ble min pleie
far. Han var en ivrig venstremann

og en like ivrig leser av «Bergens
Tidende». Jeg fikk etter hvert poli
tiske interesser i samme retning som
han, og da han døde, abonnerte jeg
selv på avisen. Den har gitt meg
mye glede og gjør det fremdeles. For
en som er døv er det en stor glede å
kunne lese. Jeg synes ikke noe større
om å se på fjernsyn, som vi også har
fått her på hjemmet, så når de andre
setter seg foran TV-apparatet, går
jeg inn til meg selv og leser «Bergens
Tidende».

- Er det noe spesielt De interes
serer Dem for i avisen?

- Jeg leser så å si alt, men først
og fremst det som er rent nyhets
stoff. Ja, og så leser jeg alt som er
å finne om tipping.

I alle de årene Lars Johannessen
har holdt «Bergens Tidende», har han
bodd i Bergen, en tid i Lyder Sagens
gate, senere på Vestre Holbergsal
menning. Så bygde han sitt eget hus
på Breistølen, der han bodde til han
flyttet på aldershjemmet for to år
siden. Skredderi har i alle år vært
hans yrke.

«B.T.»-abonnementet deler han nå
med sin 91 år gamle svigerinne, Inge
borg Larsen. Han leser avisen før
middagen, så får hun den siden.
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ARBEIDSUTVALGSMØTE I
BERGEN 3. OG 4. FEBRUAR 1968

Til stede: Ohna, Vigrestad og Breiteig.

Rolf Hansen, som for tiden arbeider i Ber
gen, var også ti I stede.

Bl.a. ble disse saker behandlet:

Statstilskott for 1967
Følgende skriv ble referert:

a) skriv av 8/12 1967 fra Sosialdeparte
mentet om tilskott på kr. 23.000.- til al

minnelig opplysnings- og sosialtjeneste for
døve. Beløpet stammer fra «sekkeposten»

på kr. 300.000.- til trivselstiltak for funk
sjonshemmete. Beløpet ble mottatt før jul
1967.

b) skriv av 4/121967 fra Kirke- og under
visningsdepartementet om tilskott på kr.

5.425.- for 1967 til delvis dekning av ut
gifter v/ foredragsvirksomhet for døve.

Beløpet ble mottatt før jul 1967.
c) skriv av 5/12 1967 fra Kirke- og under

visningsdepartementet om tilskott på kr.

10.000.- til filmproduksjon. Beløpet er mot
tatt før jul 1967.

d) skriv av 4/12 1967 fra Kirke- og under
visningsdepartementet om tilskott på kr.

5.400.- til delvis dekning av utgifter v/ ut
danning av døvetolker.

Statstilskott for 1968
Ref. skriv fra Sosialdepartementet av

17/1 1968 med meld ing om at det på stats
budsjettet for 1968 er ført opp disse be

vilgningene til praktisk døvesaksarbeid v/
Norske Døves Landsforbund:

1. Alm. opplysnings-
og sosialtjeneste for døve kr. 100.000.-

2. Tolketjeneste for døve. » 20.000.-
3. Tekniske hjelpemidler

for døve. . . . . . . . . . . . .. » 30.000.-
4. Døves Trykkeri Als »5.000.-

kr. 155.000.-

Det er forutsatt at forbundet tar opp for

handlinger med Sosialdepartementet om
den praktiske gjennomføring av utbetaling
m. v. av disse tilskott.

Søknad om tilskott av statlige «triv
seismidier» for 1968

En drøftet hvorledes en skulle sette opp
søknad om tildeling fra Sosialdepartemen-

12

tets post på kr. 2.000.000.- til trivselstiltak

for funksjonshemmete. En ble enig om en
samlet søknadssum på kr. 165.000.-.

Vedtak: En sender rundskriv til døvefore

ni ngene og gjør dem oppmerksom på at de

hurtigst mulig bør søke forbundet om til
skott til trivselstiltak i 1968.

Regnskap for «Tegn og Tale» 1967
Ref. regnskap for Tegn og Tale for 1967.

Det viser et overskudd på kr. 1.945.96, mot

et underskudd i 1966 på kr. 7.519.05. Det

er ikke revidert ennå.
Vedtak: Regnskapet sendes landsstyrets

medlemmer til foreløpig orientering.

Søknad om statstilskott for 1969
Ref. søknad som forbundsformann og

-sekretær 24. januar 1968 hadde sendt til

Sosialdepartementet om statsti Iskott for
1969. Den omfatter disse poster:

1. Alm. opplysnings-
og sosialtjeneste kr. 470.000.-

2. Tolketjeneste » 95.000.-
3. Tekniske hjelpemidler .. » 30.000.-
4. Døves Trykkeri A/s ....» 5.000.

kr. 600.000.-

I tillegg har en meddelt at en i 1969 reg

ner med å søke om ca. kr. 160.000.- av triv

seismidier.

Redaktørgodtgjørelse for «Tegn og
Tale»

En drøftet redaktørgodtgjørelsen, som
nå i en del år har ligget på kr. 2.500.- pr. år.

Vedtak: Godtgjørelsen heves til kr. 4.000.
pr. år, regnet fra 1. januar 1968.

Konsulentvirksomheten
Formannen meddelte at han og Breiteig

har vært i kontakt med Bergen Døvefore

nings formann med sikte på evt. utbygging
av foreningens sosiale virksomhet. I denne

forbindelse hadde de to og Rolf Hansen hatt
et møte 2. februar 1968 med 3 representan

ter fra Bergen Døveforenings styre. Ohna
nevnte at foreningen for tiden har en sosial
sekretær i deltidsstilling, men gjerne vil ut

vide stillingens arbeidsområde. Ohna refe
rerte skriv fra Bergen Døveforening, dat.

1/21968, der foreningen ber om et tilskott
på kr. 7.500.- til utvidelse av stillingen.

Vedtak: Arbeidsutvalget mener det vil

være riktig å yte et midlertidig tilskott med
kr. 7.500.- pr. år av statsmidler fra N.D.L.

til utvidelse av sosialsekretærstillingen i
Bergen Døveforening. En ber landsstyrets
medlemmer overveie denne saken til kom

mende landsstyremøte i mars måned.

Jubileumsfeiringen
Ohna meddelte at det er i orden med'

Oslo Rådhus og Hotel Bristol til 50 års fei

ringen i Oslo 18/5 1968. Arbeidet med de

taljene i programmet er i full gang. Bergen
Døveforening har meddelt at den gjerne i
samarbeid med forbundet vil markere jubi

leet ved et arrangement i Bergen omkring
25. mai 1968.

Tolk-utdanning
Ohna meddelte at gjennomføringen av de

opprinnelige tre planlagte kurser for ut
danning av tolker med sikte på etterføl

gende autorisasjon var kalkulert til kr.
18.000.-. Av Kirke- og undervisningsdepar

tementet er det stillt til rådighet kr. 5.400.-.
Vedtak: De resterende nødvendige midler

til gjennomføring av kursene tas fra de

midler som Sosialdepartementet har stiilt
til rådighet for sosial- og opplysningstjeneste

i 1968. Kurs nr. 1 holdes i Bergen så snart

som råd.

Tegn.håndboken
Ref. skriv dat. 20/1 1968 fra Thorbjørn

Sander, der han bl. a. ber seg avløst som
medlem av tegnspråk-komiteen, da han

«ikke har noen tro på at arbeidet noen
sinne kan bli ferdig på den måten det har

vært drevet i de siste årene.»
Vedtak: Da det tydeligvis har vært meget

vanskelig for den nedsatte komite å kunne
gjennomføre arbeidet med bokens manus

ved vanlig fritidsarbeid, ber A.U. forbunds

kontoret om å finne andre, mulige metoder
til en hurtig gjennomføring av det gjen-

KARNEVALS-FEST
i Drammen

Fest avholdes lørdag 2. mars,

kl. 19.00
på «Melkebaren» i Drammen.

SKETSJ - LEIK
MUSIKK - DANS

Mat og mineralvann fås kjøpt.

Beste kostyme (maske og klær) får
premie. Maskering fra kl. 21.00.

Entre kr. 5.
Ektepar kr. 7.-

Alle er hjertelig velkommen.
Arrangør:

Drammen Døves Ungdomsklubb.

J
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Også DU
bør abonnere på

Både Osmund Høie og Marie
Birkeland vil bli minnet og savnet
av mange døve og hørende.

Vi lyser fred over deres minne.
R.H.

•

•

DØDSFALL

•

•

•

MARIE BIRKELAND
Marie Bilkeland , Bergen, er død,

vel 52 år gammel. Hun var født i
Vaksdal og konfirmert på Hamar
1920. Marie var et virkelig godt
menneske, avholdt av alle som fikk
med henne å gjøre. Så lenge forel
drene levde, bodde hun hos dem.
De vernet henne så godt de forsto,
men hun savnet sterkt samfunnet
med andre døve.

Da begge foreldrene var døde,
kom hun først til Hjemmet for Døve
på Nordstrand og hadde noen gode
år der. Da så Døves Aldershjem var
reist i Bergen, var det rimelig at
hun kom til mer hjemlige trakter.
Hun gled så fint inn blant alle de
andre. Tross flere legemlige plager,
var hun lykkelig.

Begravelsen foregikk fra Vaksdal
kirke. Hun hadde ingen nære slekt
ninger, men flere av bygdens folk
var møtt fram, likeså bestyrerinnen
og kjøkkenlederen påaldershjemmet.
Døvepresten forrettet.

*

OSMUND HØIE
Osmund Høie, Stavanger, er død,

litt over 82 år gammel. Han var født
i Førresfjorden i Avaldsnes og kon
firmert i Holmestrand 1907. Senere
drev han i mange år som skomaker.
Sine siste leveår tilbrakte han på
Døves Aldershjem i Stavanger. Han
var lys og vennlig og hadde svært
mange venner. Ved en påkjørsel for
noen år siq.en ble han sterkt skadd
og kom senere ikke til krefter igjen.

Begravelsen foregikk fra Førres
fjord kirke. Til tross for et forferdelig
vær, var det en stor skare slekt og
venner som viste ham den siste ære.
Døvepresten forrettet.

~Pø~
Ba re kr. 15.- pr. år.

Har du nr. 13", 16 '" 19?

Foreldrelag ved Skådalen døveskole
Ref. skriv dat. 20/12 1967 fra det nyopp

rettete Foreldrelaget ved Skådal~n off.
skole for døve, der en bl. a. uttaler håpet
om et godt samarbeid med landsforbundet
om felles saker.

Vedtok: En tilskriver foreldrelaget og gra
tulerer med starten, samtidig som en lover
å ta kontakt med laget så snart en passende
anled ning byr seg.

Reise for kontaktmannen for ungdoms
arbeidet

Ref. kopi av brev av 11/1 1968 fra Døves
Ungdomsklubb i Trondheim til Toralf
Ringsø, der han innbys til klubbens årsmøte
iTrondheim 27/11968. Formannen meddelte
at han hadde rådet Ringsø til å vente med
besøket i Trondheim inntil programmet for
Kulturdagene var fastlagt og detaljene for
den nordiske ungdomsleir for døve var

kommet.
Vedtok: Ringsø gjennomfører et besøk hos

ungdomsklubben i Trondheim på et pas
sende tidspunkt, og da med sikte på å
orientere om kulturdagene og om ungdoms
leiren i Finland.

Landsnemndas årsmøte 16/11 1967
Ref. referat fra årsmøtet i Landsnemnda

for yrkesvalghemmete. BI. a. skal Norske
Døves Landsforbund være representert med
varamann til styret.

Vedtok: John Vigrestad utpekes som vara
mann.

rennet på Beitostølen 21/41968. Klubben er
i tvil om hvordan Norske Døves Landsfor
bund stiller seg til dette og vil gjerne vite
forbundets syn.

Vedtok: En ser det som positivt at døve
deltar i Ridderrennet på linje med de øvrige
deltakere i klassene for personer uten fy
siske handikap hva skiløping angår. En
regner dog med at de døve ikke vil egne
seg som ledsagere for de blinde og svak
synte deltakere, fordi en må stå i muntlig
kontakt med hverandre underveis.

Neste landsstyremøte
Landsstyret innkalles til møte på AI, 16.

og 17. mars 1968.

Det er flere av bladets lesere som
har vært så vennlige å sende oss
numre av Tegn og Tale 1967, som vi
etterlyste i nr. 2. Men ennå mangler
vi noen.

Vi vil være takknemlige om vi kan
få flere eksemplarer av Tegn og Tale
nr. 13, 16 og 19 for i fjor, som bes
sendt Norske Døves Landsforbund,
Møllendalsveien 17, Bergen.

Maleri av Johs. Berge
Ref. skriv fra Harald Størkersen av 24/1

1968, der han meddeler at det nå er samlet
inn ca. kr. 900.- til et maleri av Johs. Berge.
En kunstmaler i Trondheim. er i ferd med å
male portrettet, som skal være ferdig til
våren. De samlete utgifter vil bli ca. kr.
1.200.-.

Vedtok: Avd uki ng av portrettet foretas
under landsmøtet i Trondheim, juli 1968.
Forbundet dekker de utgifter som ikke dek
kes av de innsamlete midler.

stående arbeidet. En er innforstått med at
det langt på vei må skje ved lønnet assistanse.

Unge Døves Kulturdager 1968
Ohna meddelte at Døves Ungdomsklubb

i Bergen har påtatt seg å stå som teknisk
arrangør av Unge Døves Kulturdager 1968.
Arrangementet vil bli holdt 12.-13. oktober
på Bergen off. lærerskole. - A.U. drøftet
det foreliggende konkurranseopplegg og
fant det stort sett brukbart.

Vedtok: Detaljert konkurranseprogram
og konkurranseregler med poeng-beregning
må foreligge fra kontaktmannen for ung
domsarbeidet til 10. mars i år.

Skatteklasse p.g.a. døvhet
Breiteig redegjorde for den uensartete

praksis landets likningskontorer følger når
det gjelder døves krav om ekstra skatte
klasse p.g.a. døvhet. Det hersker en del
uklarhet nå ved den overgang som fant sted
1/1 1967 til Folketrygden. En fikk referert
brev av 19/1 1968 fra forbundet til Sosial
departementet i denne anledning, der en
ber om at Sosialdepartementet tar opp sa
ken med sikte på at Finansdepartementet
sørger for ensartet praksis i nevnte sak.

Tilskott til husmorferie 1968
Ref. skriv dat. 18/12 1967 fra Departe

mentet for familie- og forbrukersaker, der
det meddeles at forbundet for 1968 er
innvilget et rammebeløp stort kr. 6.000.
for gjennomføring av husmorferier. For
bundet søkte 31/10 1967 om kr. 9.460.-.
Det kan i 1968 ytes kr. 200.- for hver hus
mor som skaffes gratis ferieopphold i 14
dager, og tilsvarende mindre for kor·tere
opphold. For hvert barn under 10 år som
husmor tar med seg, ytes kr. 100.- for 14
dager og tilsvarende mindre for kortere
opphold.

Vedtok: Ved rundskriv og ved personlig
orientering søker en å legge forholdene slik
til rette at flest mulig døve husmødre får
dra fordel av den hjelp husmorferietilskot
tene fra Staten betyr.

Ridderrennet
Ref. skriv fra Døves Idrettsklubb, dat.

13/121967, der klubben meddeler at Norges
Døve-Idrettsforbund har uttalt at det er
meget ønskelig at også døve deltar i Ridder-

13



Sveriges døve møter 'integreringen'
med mot-trekk

Undervisning av døve barn i førskolealderen

Siste tilvekst til døveskolen på Ants·irabe.·

..

På sin kongress i 1967 fattet
Sveriges Dovas RiksfOrbund beslut
ning om en omfattende om-organi
sering av forbundet, for å møte de
nye problemer som den «integrerte
undervisning» innebærer for de døve
og sterkt tunghørte.

Disse forholdsregler er tvunget
fram av den uro som hersker innen
døve-verdenen etter at sterke krefter
har gått inn for å <<utslette» de døve
som gruppe ved å plassere barna i
skoler for hørende, ved å motarbeide
tegnspråket m.m.

Sveriges Dovas Riksforbund er en
organisasjon for døve, sterkt tung
hørte og talehandikapte, og forbun
det har i dag over 4.000 medlemmer.

Tidligere har det vært holdt kon
gress (landsmøte) hvert 3. år i Sve
rige. Fra og med 1967 vil det bli
holdt omtrent tilsvarende møte hvert
år, hvor det skal velges styre, og
hvor virksomheten skal legges fram
til godkjennelse. Antallet medlem
mer i landsstyret er redusert fra 12
til 5 personer, forbundsformannen
medregnet, slik at landsstyret oftere
kan komme sammen, uten at det
blir for kostbart. Styret valgt i 1967
består av: Harry Fredriksson, Falun,
formann (hørende), nestformann
Frans Husberg, Karl-Erik Husberg,
Tore Pettersson, Borje Edwall, og
som forbundssekretær, Hugo Eden
ås. Det avgående forbundsstyret,
med forbundsformann Lars Kruth
i spissen, gikk sterkt inn for at det

OSLO DØVES
SMALFILMKLUBB

avholder

FEST
Sven Brunsgate 7, Oslo, lørdag

9. mars kl. 18.00
Framvisning av noen (tImer

UNDERHOLDNING
Dans - Konkurranser

Smørbrød, kaker, kaffe og mineral
vann fås kjøpt.

Alle hjertelig velkommen!

skulle velges en hørende som for
mann, og dette ble altså vedtatt.
Lars Kruth ble ansatt som riks
konsulent for døve, med den hoved
oppgaven å være kontaktmann mel
lom forbundet og foreningene, legge
opp og lede kursvirksomheten, osv.

For at Sveriges Dovas Riksfor
bund skal kunne hevde seg bedre i
større sammenheng, f. eks. ved kon
takt med og forhandlinger med

Forskoleundervisning for døve er
den siste tilvekst ved døveskolen på
A ntsirabe, Madagaskar. Etter lang
tids arbeid har en nå kunnet sette
det ut i livet. EZly Thorsen fra Pors
grunn har tatt seg særlig av den nye
tilvekst i døvearbeidet.
Helt siden misjonsprest E. A.

Borgenvik begynte med døvearbeidet
1949-1950, har vi lagt hovedvekten
på vanlig opplæring av døve barn i
skolealderen. Da skolen flyttet til
Antsirabe i 1956, ble undervisningen
utvidet til også å omfatte 2-årig
yrkesopplæring for døve gutter etter
åtte års teoretisk opplæring. Når
nybygget nå straks er ferdig, vil også
de døve jentene få høve til 2-årig
yrkesopplæring.

Barnepsykologien poengterer mer
og mer hvor viktige de første leve
årene er i et barns utvikling. Nettopp
i disse årene erverver de seg ferdig
heter som hele deres framtidige liv
bygger på. En slik ferdighet er f. eks.
tilegnelsen av språket. Hvis et barn
aven eller annen grunn ikke får høve
til å erverve seg språk på en naturlig
måte i den tid hjernen er mest mot
takelig, vil språk-tilegnelsen senere
bli møysommelig og langsom og gi
dårligere resultat.

Dette gjelder også det døve bar
net. I moderne døveundervisning
legges det nå stor vekt på forskole
opplæring. En slik forskoleopplæring
av små døve barn på Madagaskar var
det misjonærene her ute gikk inn
for i fjor. Men opplæringen byr på
visse vansker, da små barn helst må
få bo hos sine foreldre. Derfor er
slike skoler i de fleste tilfeller dag-

myndighetene, er det oppnevnt en
sentralkomite, som har følgende
sammensetting: Ri.ksdagsmann
(stortingsmann) Sven Mellquist, for
bundsformann Harry Fredriksson,
Frans Husberg, Tore Pettersson,
Borje Edwall, Karl-Erik Husberg,
konsulent Lars Kruth, dr. fil. Gote
Hansson (tidligere døvelærer), advo
kat Thomas Cramer, studie-rektor
Sven-Arne Stahre og forbundssekre
tær Hugo Edenås.

Stortingsmann Mellquist er for
mann i denne komiteen, og han vil
være en førstehånds informert tals
mann for de døve/sterkt tunghørte
i Riksdagen.

skoler, ikke internatskoler. Misjo
nærene her ute vedtok å stille rom
til disposisjon i et av misjonens hus
i Tananarive. Det er en by med stort
folketall og derfor stort antall døve.

Rommene måtte imidlertid repa
reres, tapetseres, males og settes i
stand. Det måtte søkes staten om
autorisasjon osv. Men 4. oktober i
fjor var alt i orden, og vi kunne ta
imot de første elevene.

En av foreldrene, elier en nær
slektning, følger barnet, og som of
test sitter de og ser på undervisnin
gen de tre timene den varer. Det er
vi veldig glad for. Foreldrene får
dermed kjennskap til hvordan de
selv kan hjelpe barnet sitt i språk
opplæringen.

Elevene er fra fire til seks år, bort
sett fra et par av de elevene med
multi-handikap som undervises sær
skilt om ettermiddagene. Når barna
er sju år, begynner de på skolen i
Antsirabe. Undervisningen for så
små barn må naturligvis ha lekens
form, en meningsfylt og utviklende
lek. Det blir brukt spesielt undervis
ningsmateriell, konstruert til dette
formål. «Undervisningen» tar sikte
på å utvikle alle sansene, intelligen
sen, utholdenheten og fantasien, for
uten den direkte språkgivende opp
læringen, hørseltrening og taletre
ning.

Barna trives, og det er festlig å
merke utviklingen.

«Hva I har gjort mot en av disse
mine minste brødre, det har I gjort
mot meg.»

EZly Thorsen,
i «Dagen».
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Ved
leirplas,u>n.

Nordisk ungdomsleir for døve

Jeg melder meg med dette til ungdomsleiren
for døve i Fin land 1968.

Badeplassen med stupetårn.Fra Finlands Dovas Forbund er det kom

met innbydelse til Nordisk Ungdomsleir
for Døve, den 7. i rekken. Den finner sted

i Vuokatti Idrottsinstitut (Vuokatin Urheilu
opisto) i Kajaani, som ligger nordøst for
Abo. Tidspunktet biir fra 12. til 19. juli,

i alt 7 dager.
Aldersgrensen er 16-30 år, og antallet

er begrenset til 25 deltakere fra hvert land.

Hvis du ønsker å være med, må du være

rask med innmeldelsen. Innmeldingsfristen
er satt til 15. mai.

Leiravgiften, inkludert losji, mat, utfluk

ter og liknende, kommer på 100 finske
mark. Omregnet til norske kroner vil det

bH ca. kr. 185.
Noen opplysninger om reisepriser:

Bergen-Kajaani, via Oslo-Stockholm over

Abo, tur/retur, kommer på kr. 585,60 pr.

person.
Oslo-Kajaani, via Stockholm over Abo,

tur/retur, kr. 431,60 pr. person.
Trondheim-Kajaani, via østersund, kr.

350,00 pr. person.

Det kan også arrangeres gruppereiser,

eventuelt rundreise, og da blir det ca. 30%
moderasjon - forutsatt at mere enn 10
personer melder seg. Her er ikke tatt med

soveplass, mat, osv.

Fullstendig program for leiren kommer
senere, og de som er interessert i å delta

i ungdomsleiren får programmet tilsendt
så snart jeg har fått det fra Finland. Har du

noe å spørre om, så bare skriv til meg.

Jeg tror nok det vil bli en interessant uke.
Dersom du ønsker å være med og se og
oppleve Finland, treffe unge nordiske døve,
diskutere med dem og lære dem å kjenne,

så vent ikke for lenge med å fylle ut neden
.stående innmeldingsblankett og sende den

til meg.

Med hilsen,
Toralf Ringsø,

kontaktmann for ungdomsarbeidet
Løbergsveien 5

Bergen

KLIPP HER

Navn: ....

Adresse:

..................................................... den. 1968

KLIPP HER

Utsikt fra Vuokatti mot leirstedet. Ved badeplassen.
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A.s Hydraulik Brattvaag
Hydrauliske dekksmaskiner

8RATTVAG

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentral bnrrl 3440

Rohdins Restaurant
ALESUND

Telefon 22098

R0RHANDEL

ved Busstasjonen - BERGEN

Vestenfjeldske Oljeselskap NOR A~s
HAUGESUND

NORSK FOLKE FERIE er Deres reisebyrå

Vi utsteder billetter til tog, båt, fly og buss. Vi reserverer
plass på hoteller og pensjonater i inn- og utland. Vi
arrangerer selskapsreiser og fellesturer i inn- og utland.
Kongresstjeneste og sightseeinger. Busser til turkjøring
i inn- og utland.

VI ORDNER HELE REISEN FOR DEM

Rosenkrantzgt. 7 - BERGE'N - Telefon 13650

Osv. Sivertsen
Aut. rørleggerfirma

VAULEN - STAVANGER
Telefon 35159

Flekkefjords Sparebank
Etabl. 1837

Vi utfører alle vanlige
bankforretninger

Sentralbord 2665
FLEKKEFJORD

Stavanger Røkeri

Telefon 23584

STAVANGER

Rogaland Fiskesalgslag S fL
STAVANGER

Avd.: Haugesund og Egersund

Telegramadr. : «Rogalandsfisk»



Litt utenom det vanlige: EN OPTIKER

"DØVE I ARBEIDSLIVET J

Bergens Arbeiderblad

prøven består i tegning, prøvearbei,d
verktøyføring, håndferdighet og
muntlig prøve. De aller fleste greier
svenneprøven, merkelig nok.

- Hvordan er lønnen?
- Slett ikke verst. Første åretilære

får vi kr. 550 pr. mnd. I løpet av
læretiden stiger vi kr. 100 måneden
pr. år. Som utlært kan en nå en vir
kelig respektabel lønn, men den er
jo svært forskjellig etter erfaring og
kvalifikasjoner. Med litt innsatsvilje
kan en nå temmelig langt.

- Hvilke egenskaper må en ha for
å bli optiker?

- Bortsett fra tålmodighet og nøy
aktighet, må en være flink til å tegne,
og en må være særlig flink i regning,
matematikk og fysikk. De som har
disse egenskapene kan ikke unngå å
bli glad i dette arbeidet, og selv om
jeg synes at læretiden er uforholds
messig lang, så kunne jeg aldri tenke
meg å bryte kontrakten av den
grunn.

65 AR
Anders Haukedalen, Persbråten 4,

Oslo 3, fyller 65 år 7. mars.
Haukedalen har et meget aktivt

liv å se tilbake på. Han har bl. a.
vært formann i Norges Døve-Idretts
forbund, hvor han nå er sekretær,
har vært formann i Oslo Døves
Sportsklubb og i Døves Skytterlag,
vært forretningsfører for Norske
Døves Landsforbund, og meget mere.

Dessuten har Haukedalen vært en
fremragende skytter i mange år,
med bl. a. gull i de døves verdens
idrettsleker.

Av profesjon er Haukedalen yrkes
lærer ved Skådalen døveskole.

Vi sender våre beste ønsker for
fortsatt mange aktive år til beste for
skjebnefeller!

spiller inn i dete faget, for eksempel
læren om lyset.

- Måtte du ha yrkesskole for å bli
oppta.tt i lære?

- Den er helt nødvendig, ja. Jeg
tok den før jeg kom i lære, men de
som ikke har den på forhånd, må ta
den i læretiden.

- Hva slags arbeid utfører du?
- For tiden sliper jeg brilleglass

og tilpasser dem i den ønskete ram
me. En må være fantastisk tålmodig
og nøyaktig for å få det hele til å
klaffe, og så må en jo ha den teori
som kreves.

- Ekspederer du?
- Jeg kan dessverre ikke gjøre det,

unntatt når det kommer døve folk
inn i butikken, da ekspederer jeg, for
jeg forstår dem mye bedre enn de
andre, for jeg har selv gått på døve
skole og lært meg tegnspråket.

- Hva skjer når læretiden er full
ført?

- Da er det svenneprøven som står
for døren. Den innbefatter svært
mange vanskelige punkter, fordi det
er så meget vi må kunne. En del av

Asle Karlsen, 23 år, arbeider som
optiker-lærling hos Optikus Krohn i
Bergen. Asle forteller at han begynte
forholdsvis sent i lære, fordi han er
døv, av den grunn måtte han ta en
del forhåndsskoler som de vanlige
hørende slipper å ta.

- Er det vanskelig å være i fullt
arbeid med ditt handikap?

- Dette arbeidet er ideelt for meg.
Jeg sitter på verkstedet hele dagen
og arbeider helt uforstyrret. Arbeidet
er interessant og krevende, og jeg
får rikelig anledning til fullt ut å
benytte alle de sansene jeg har i be
hold, så jeg merker nesten ikke noe
til mitt handikap i det hele tatt.

- Hvor lang er læretiden i dette
faget?

- Jeg har 6 års læretid, uten lære
kontrakt, og jeg vet ikke om noe
annet fag som har så lang læretid.
Jeg har nå arbeidet som lærling i 3
år, og før den tid gikk jeg på yrkes
skole, og enda synes jeg at det til
stadighet dukker opp noe nytt, og
jeg har mye å lære ennå før jeg er
ferdig. Det er jo en del ting som

r
\..

....
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NYTT FRA FORENINGENE
Program for Østfold

Mars 17, søndag: Kirkemøte på Moss. Guds
tjeneste kl. 11.00 i Moss kirke. Det blir
gitt beskjed i kirken om hvor en skal
samles til kirkekaffe. Arrangør: Menig
hetsrådet.

April 27, lørdag: Styre- og medlemsmøte
på «Fjellstua». Klokkeslett vil medlem
mene bli underrettet om senere.

Mai 26, søndag: Busstur til Andebu.
Juni 2, første pinsedag: Muligens Vestfold

besøk på «Fjellstua».
Juni 22, lørdag: Midtsommerfest på «Fjell

stua». Klokkeslett fastsettes senere.
Juli: Ferie. Styremøte bare hvis det blir

nødvendig.
Aug. 17, lørdag: Styre- og medlemsmøte

på «Fjellstua». Medlemmene vil senere
få beskjed om klokkeslett.

Sept. 14, lørdag: 40 års jubileumsfest på
Støtvig Hotell, Larkollen. Klokkeslett
kunngjøres senere.

Oktober 19, lørdag: Siste styre- og med
lemsmøte på «Fjellstua» denne sesongen.
med etterfølgende hyggesamvær. Klokke
slett kunngjøres senere.

Oktbr. 27, søndag: Kirkemøte i Sarpsborg,
Klokkeslett senere.

November: Årsmøte på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Des. 28, lørdag: Juletrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.

Det vil muligens bli holdt et ekstra-møte
i maifjuni. - Rett til forandring i program
met forbeholdes.

Styret.

Program for Oslo

Fr 1. mars: Døveforeningens årsmøte.
Sø 3: mars: Evt. fortsettelse av årsmøtet.
Lø 9. mars: Døves Smalfilmklubbs fest.
Lø 23. mars: Døves Kvinneforenings fest.
Lø 20. april: Døves Sportsklubbs fest vf

håndballgruppen.
Lø 4. mai: Døves Ungdomsklubbs fest.
Fr 17. mai: Døves Kvinneforenings arrange

ment.
Sø 26. mai: Utflukt i samarbeid mellom

Døves Ungdomsklubb, Døves Menighet
og Døveforeningen.

Lø 1. juni: Døves Sportsklubbs fest vf fot
ballgruppen.

Sø 9. juni: Feriehjemmet, pensjonistdag.
Lø 15. juni: Døves Skytterlag.
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Kontortid i Oslo

Sosialsekretær Harry Landen har fast kon
tortid i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til
kl. 15.00.

Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.
Telefon: 205408.

Program for Hamar

Hamar og Omegn Døveforening holder
sitt årsmøte på jernbanens bedriftskafe
lørdag 2. mars kl. 18.00 (6.00).

*

Hamar og Omegn Døveforening holder
fest på lærerskolen i Hamar 27. april. Nær
mere opplysninger om festen kommer i nes-
te nummer av «Tegn og Tale». Sekr.

Program for Drammen

Lørdag 2. mars: Karnevalfest vf Ungdoms
klubben. «Melkebaren».

Torsdag 7. mars: Bridgeklubben.
Søndag 10. mars: Program vf Opplysnings

komiteen.
Torsdag 14. mars: Bridgeklubben.
Søndag 17. mars: Havstadkveld. «Melke-

baren».
Onsdag 20. mars: Ungdomsklubben.
Torsdag 21. mars: Bridgek!ubben.
Søndag 24. mars: Bridgeturnering Oslo

Drammen! «Melkebaren».
Torsdag 28. mars: Bridgeklubben.
Søndag 31. mars: Program vf Opplysnings

komiteen. (Skirenn om formiddagen, arr.
Ungdomsklubben.

Torsdag 7. april: Bridgeklubben.
Torsdag 18. april: Bridgeklubben.
Søndag 21. april: Program vf Opplysnings-

komiteen.
Onsdag 24. april: Ungdomsklubben.
Torsdag 25. april: Bridgeklubben.
Søndag 28. apri!: Program vf Opplysnings

komiteen.

Møtested, hvis intet annet er nevnt, er
kafe «Globus».

Abonner på

TEGN og TALE

Program for Vestfold

Søndag 10.mars: Årsmøte i Sandar herreds
hus, kl. 13.00.

Lørdag 23. mars: Med lemsmøte i Sandar
herredshus, kl. 16.00.

Søndag 2. juni (1. pinsedag): Busstur til
feriehjemmet «Fjellstua» i Østfold.

Søndag 23. juni: St. Hans-fest på feriehjem
met «Skogstua».

Lørdag 28. september: Høstfest på ferie
hjemmet «Skogstua».

Lørdag 26. oktober: Medlemsmøte i Sandar
herredshus, kl. 16.00.

Fredag 27. desember: Juletrefest i Sandar
herredshus, kl. 16.00.

Antakelig blir det døvegudstjeneste i Lar
vik en søndag i april måned, og i
Tønsberg en søndag i november
måned.

» blir det besøk av danske døve i
Vestfold i tiden fredag 1O. mai 
søndag 12. mai.

» blir det Danmarks-tur for 4. gang
i tiden fredag 30. august - søndag
1. september.

Rett til forandring i programmet forbe
holdes.

Styret.

Program for
Skien-Telemark

Lørdag 30. mars kl. 18.00: Årsmøte i Indre
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 24. april kl. 18.30 i Kafe Williams.
Porsgrunn.

Onsdag 22. mai kl. 18.30 i Indremisjons
heimen, Skien: Hyggemøte i anledning
Norske Døves Landsforbunds 50 års
jubileum.

Søndag 23. juni: St. Hans fest på Solhøy.

Døves Ungdomsklubb
Bergen

SKUDDARSFfST
lørdag 2. mars

Bergen Døveforenings lokale.

God underholdning.

Premie til beste kostyme

Maskerte kr. 3.
Umaskerte kr. 4.-

Arr. Døves Ungdomsklubb.



TRIVELIG NYTTARSFEST

Møre og Romsdal Døveforening holdt
nyttårsfest på «Havly» i Ålesund, lørdag
13. januar. Med døve, deres barn og hørende
familie var det over 50 personer på festen,
og det ble en meget trivelig kveld som inn
ledning til et nytt arbeidsår i foreningen.
Hyggelig var det også at vi hadde besøk av
døveprest Hammer fra Bergen.

Kveldens program var rikholdig og av
vekslende, med en blanding av skjemt og
alvor. Rundt det nydelige juletreet gikk vi
og sang, mens presten tolket ju lesangene
på tegnspråket. Appelsiner til barna, og til
de voksne med, manglet heller ikke, men
selve julenissen hadde reist til Blåfjell. I
hans fravær sto to festdeltakere for utde
lingen, og det gikk upåklagelig. Programmet
bød ellers på tale av døvepresten, og det
var deilig bevertning, i stil med festen for
øvrig.

Dagen etter var det døvegudstjeneste
Ålesund kirke ved pastor Hammer.

Lo-ness.

MEDLEMSMØTE

holdes på «Havly» i Ålesund lørdag 9/3
kl. 17.00.

Framvising av 3 filmer.
Utlodning.
Nytt fra styret.
Planer for foredrags- og opplysnings

virksomheten.

Program for Trondheim

Fre 1/3. Foredragsaften.
Man 4/3. Orgelaften.
Fre 8/3. Dameforeningen.
Lør 9/3. Karnevalshyggefest på døvehytta.
Man 11/3. Ungdomsgruppa.
Ons 13/3. Døves Idrettslag har medlems

møte.
Søn 17/3. Film (Lars Havstad-aften.)
Ons 20/3. Døveforeningen har medlems-

møte.
Fre 22/3. Dameforeningen.
Søn. 24/3. Filmaften.
Man 25/3. Ungdomsgruppa.
Fre 29/3. Foredragsaften.
Søn 31/3. Filmaften.
Man 1/4. OrgeiaftEon i kirken kl. 19.
Fre 5/4. Dameforeningen.

Søn 7/4. Siste dag før påske.
Ons 17/4. Åpning etter påske.
Lør 20/4. Vårfest arr. av Dameforeningen.
Man 22/4. Ungdomsgruppa.
Fre 26/4. Dameforeningen.
Lør 27/4. Hyggefest på døvehytta.
Søn 28/4. Årsmøte i døvekirken.
Man 29/4. Ungdomsgruppa.
Fre 3/5. Foredragsaften.
Man 6/5. Orgelaften kl. 19.
Fre 10;5. Dameforeningen.
Man 13/5. Ungdomsgruppa.
Fre 17/5.17. mai-fest i foreningslokalet.
Fre 24/5. Dameforeningen.
Man 27/5. Ungdomsgruppa.
Søn 2/6. Pinselukking.
Tir 4/6. Formannsmøte.
Fre 7/6. Dameforeningen.
Ons 12/6. Døves Idrettslag har medlems-

møte.
Søn 16/6. Utflukt.
Fre 21/6. Dameforeningen.
Lør 22/6. St. Hans-fest på døvehytta.
Fre 28/6. Siste dag før sommerferien.

Program for Bergen

2/3 lø: Ungdomsklubben har skuddårsfest
i foreningen kl. 19.00 (maskerade). Gamle
og unge er velkommen! (Se annonse.)
Denne helgen er det også bykamp i sjakk
Bergen-Stavanger, i Stavanger.

4/3 ma: Kl. 18.30 motorkurs hos Rogstad.
Kl. 20.00 Ungdomsklubben.

5/3 ti: Dameklubben har årsmøte. Adgang
bare for Dameklubbens medlemmer.

6/3 on: Døveforeningen har kst. styremøte
kl. 19.30 på kontoret. Diverse valg m.v.

7/3 to: Program ved Opplysningskomiteen.
11/3 rna: Kl. 18.00-20.00 har Idrettsklubben

styremøte på kontoret.
Kl. 18.30 motorkurs hos Rogstad.
Kl. 20.00 Ungdomsklubben.

12/3 ti: Dameklubben.
13/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret.
14/3 to: Program ved Opplysningskomiteen.
16. og 17. mars har Ungdomsklubben utflukt

til Voss.
18/3 ma: Kl. 18.30 motorkurs hos Rogstad.

Kl. 20.00 Ungdomsklubben.
19/3 ti: Dameklubben.
20/3 on: Feriehjemsstyret har møte kl. 19.30

på kontoret.
21/3to: Program ved Opplysningskomiteen.
23. og 24. mars har vi stevne på Kvamskogen

(Ungdomsheimen).
25/3 rna: Kl. 18.30 motorkurs hos Rogstad.

Kl. 20.00: Ungdomsklubben.
26/3 ti: Misjonsforeningen hos fru Hammer.

(Lokalet er bortleid.)
28/3 to: Program ved Opplysningskomiteen.
30/3 lø: Idrettsklubben har fest i forenin

gens lokale.

..:.:•• Sjakk

ARSMØTE I BERGEN
Døves Sjakklubb i Bergen holdt årsmøte

7. febr. under ledelse av formannen, Sverre
Grebstad. Asle Karl~en ble valgt som refe
rent. Årsberetningen ble godkjent, mens
regnskapet ikke var revidert og derfor ble
vedtatt behandlet på ekstraordinært års
møte senere.

Det forelå ingen innkomne saker. Kon
tingenten ble vedtatt uforandret, kr. 6.
året, skoleelever kr. 3.-.

Valg: Sverre Grebstad ble gjenvalgt som
formann. Nestformann Bjarne Tømmer
bakke (ny), sekretær Asle Karlsen, kasserer
Jon Olafsson, styremedlem Eilif Ohna (alle
gjenvalgt). Varamenn Odd Birkeland og
Klaus Rasm ussen.

Revisor Th. Sander, varamann Torkel
Eikjeland. (Den andre revisoren oppnevnes
av Bergen Døveforening.) Representanter
til formannsmøtene: Sverre Grebstad og E.
Ohna. Oppmann: Bjarne Tømmerbakke.
Materialforvalter : Jon Olafsson. Valgkomite:
Torkel Eikjeland,Birgit Torsteinsrud og Olaf

Olsen.
Det ble referert at det var inngått avtale

med Stavanger Døves Sjakklubb om bykamp
i Stavanger 2. mars og Vestlandsmesterskap
i lynsjakk 3. mars samme sted. Årsmøtet
fant det uheldig at dette arrangementet
kolliderte med ungdomsklubbens skuddårs
fest, som sjakklubben ikke hadde vært opp
merksom på, men en håpet dette kunne
ordnes i alle vennskapelighet.

Det ble opplyst at Norske Døves Sjakk
forbund hadde mottatt innbydelse til inter
nasjonal sjakkturnering for døve i Jugosla
via. Formannen ville vite om Eilif Ohna
kunne delta, men det viste seg umulig med
tidspunktet.

Etter en del sjakkprat, erklærte forman
nen årsmøtet hevet.

Ref·

75 AR
Helga Tvedt, Amalie Skramsvei 2,

Bergen, fyller 75 år 18. mars. Hun
har i mange år arbeidet som syerske
i Bergen.

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

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

Har du ikke betalt for 1968, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden. Vetlandsveien 93 b. Oppsal. Oslo 6.

Redaktør: Finn johansen. Kobbervikhagen 6a. Drammen.

Fi-Jo.

TRONDHEIM

Kl. A (2 runder):
1. Arne Karlsen 39.04
2. Ola Sande 41.33
3. Bjørn Myran 42.13
4. Ingolf Rønning 42.42
5. Torfinn Trondsen , 52.01

Kl. B (1 runde):
1. Jan Thomassen 25,06
2. Kåre Jakola 26.49
3. Jon Pettersen 27.10
4. Arnt Naurstad 28.20
5. Reidar Jakobsen 28.31
6. Magne Pedersen 28.45
7. Georg Bjerkli 37.21

med en poengsum på 12.970 som er
ny rekord for laget. Det kom vel som
en stor overraskelse at Oslo, som i
de senere årene har ligget på toppen,
denne gang måtte overlate leder
plassen til Trondheim, men årsaken
til trøndernes store framgang ligger
sikkert i den hyppige deltakelse ved
stevner arrangert av hørendes lag.
Og nå gjelder det for de øvrige lag
å merke seg dette ved neste korsvei,
for det ligger klart i dagen, at ster
kere konkurranse gir bedre resulta
ter og dermed større poengsum til
serien.

Oslo ble en klar toer med 12.622 p.,
mens Bergen la beslag på tredje
plassen. Hellas-Døve klarte 4. plass,
med 11.035 p., mens Hamar ble nr. 5
denne gang. Men kjenner jeg Hamar
guttene rett, så kommer de sterkere
igjen i 1968, og da skal noen og hver
se opp for gutta på Hamar.

Vi gratulerer Trondheim med
mesterskapet og takker de andre for
god innsats. Så ønsker vi alle lagene
vel møtt til ny dyst om seriemester
skapet 1968.

Klubbmesterskapet i langrenn
Døves Idrettslag, Trondheim, ar

rangerte klubbmesterskap i langrenn
for damer og herrer, 28, januar, fra
døve-hytta Granly. Det var strå
lende vær og fint føre ved klubb
mesterskapet, som hadde samlet god
deltakelse. Der startet i alt 12 menn
og 3 damer, som alle gledet seg til en
morsom konkurranse i det fine ter
renget i Bymarka.

I klasse A, som tellet 5 deltakere,
gikk seieren som ventet til Arne
Karl'len, ca. 1 Y2 min. foran Ola
Sande. I klasse B vant Jan Thomas
sen foran Kåre Jakola, mens Marga
reth Opsahl vant dameklassen.

vil gjerne også konkurrere med døve
fra andre deler av landet, og nevner
at det er alt for få konkurranser for
døve. De har sikkert rett i det, Og
noe må gjøres for å løse dette pro
blemet. Et døvemesterskap og en
tre-land'lkamp er alt man kan se
fram til, men det er alt for lite. Det
sier seg selv at det ikke er på denne
måten man får fram nye emner, da
disse to konkurranser bare er for
beholdt noen få av de beste. Jeg
tror man bør bestrebe seg for å få
i stand et bedre samarbeid klubbene
i mellom og med arrangering av flere
klubbkonkurranser. Her vil alle kun
ne være med som har lyst til å prøve
seg, og dermed får man også større
bredde blant de aktive. Jeg tror
dette er en tanke som er vel verdt
å feste seg ved, for det er tross alt
det å få flest mulig med i de aktives
rekker, som er våre døveidrettslags
viktigste formål.

Seriemester 1967:

Døves Idrettslag,
Trondheim

Det har tatt en del tid å få inn
resultatene for serien 1967, men nå
foreligger de etter å ha vært til god
kjennelse av forbundet. Serieresul
tatene 1967 bygger på årsbeste, inn
sendt av døveidrettslagene og opp
nådd i den tid reglementet for serien
bestemmer.

Følgende 5 lag har deltatt i serien
1967: Trondheim, Oslo, Bergen,
Drammen og Hamar. Vi har savnet
Stavanger dette året, men håper
laget i 1968 vil komme sterkere til
bake!

Arets seriemester ble altså denne
gang Døves Idrettslag, Trondheim,
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Fra sportsred.
Det er olympia-år, og over hele

verden følger man spent med i hva
som skjer i den lille alpebyen
Grenoble i Frankrike, Gjennom
fjernsynet får også vi døve del i de
nyheter som kommer fra olympia
byen, og vi gleder oss hver gang vi
ser Norges flagg gå til topps på
seiersmasten. Det er store øyeblikk,
og vi tenker med forundring på at
vårt lille land virkelig er i stand til
å vinne seier på ~eier i fredelig kappe
strid med de store nasjoner! Dette
viser at selv om man er få, kan man
nå det helt store - på banen, i bak
ken, eller i løypa - når man bare
går inn for oppgaven! Dette kan
være noe å tenke på for våre døve
idrettsmenn. Være en oppmuntring
og spore til større innsats og til å
sette seg større mål, for det som skjer
i Grenoble viser at selv om vi er få,
kan vi likevel nå fine resultater, om
vi bare vil satse noe, for det er til
syvende og sist viljen det kommer
an på!

Det var også en annen ting jeg
spesielt merket meg under de Olym
piske vinterleker. 15 km langrenn
ble en triumf for de norske farger
ved at Grønningen gikk til topps,
det var en stor seier for en stor
idrettsmann! Men det var andre som
stillte til start på 15 km og som jeg
beundret nesten like mye, nemlig de
fire deltakerne fra Tyrkia! De hadde
intet gull å hente i disse konkurran
ser, de deltok for å lære, de var st.olte
over å få være med. Og de reiser
hjem med nye impulser og mye lær
dom. Kanskje vil de, som italiene
ren Nones, om noen år komme til
bake for å vinne.

Vi hadde et brev nylig fra Trond
heim. Våre skigutter der oppe er
flittige til å trene, og de konkurrerer
meget sammen med hørenqe. Dette
er utmerket, for det gir selvtillit
og konkurransetrening. Men guttene
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671
658
653
610
590
584
584
571
558
553
543
537
535
497
492
487
390
364
356
336

10.569

5. HAMAR
1. Johnny Olsen lengde 6.30 .
2. Johnny Olsen spyd 51.86 .
3. Trygve Gunnarrud 800 m 2.05.8 ..
4. Trygve Gunnarrud 400 m 54.8 .
5. Johnny Olsen 110 m hekk 17.9 .
6. Johnny Olsen 400 m 55.5 .
7. Johnny Olsen diskos 35.03 .
8. Kåre Johansen spyd 45.50 .
9. Alfred Vangen 800 m 2.12.1 .

10. Johnny Olsen kule 11.31 .
11. Per Byvold kule 11.17 .
12. Alfred Vangen 2.000 m 6.27.6 .
13. Alfred Vangen 5.000 m 17.43.2 .
14. Alfred Vangen 3.000 m 10.21.6 .
15. Alfred Vangen 1500 m 4.45.4 .
16. Alfred Vangen 400 m 58.3 .
17. Arne Olsen 100 m 13.0 .
18. Kåre Johansen kule 8.73 .
19. Per Byvold diskos 25.05 .
20. Kåre Johansen diskos 24.25

3. BERGEN
1. Willy Johansen spyd 53.23 676
2. Pål Kjellid 800 m 2.05.8 653
3. Pål Kjellid 400 m 54.7 614
4. Pål Kjellid 200 m 24.4 608
5. KjeilO. Olsen 1500 m 4.28.9 597
6. Kjell O. Olsen 800 m 2.09.8 592
7. Kiell O. Olsen 400 m 55.4 588
8. Pål Kjellid 100 m 12.0 580
9. Kjell Fiskergård tresteg 12.03 571

10. Bjarne Tømmerbakke tresteg 11.90 557
11. Kjell Fiskergård 200 m 25.0 556
12. Kjell Fiskergård h. u/to 1.46 554
13. Pål Kjellid 1500 m 4.36.2 549
14. Kjell Fiskergård lengde 5.74 546
15. Kjell O. Olsen 5000 m 17.37.0 545
16. KjeilO. Olsen I. ult. 2.89 531
17. Kjell Fiskergård I. u/to 2.87 519
18. Lorents Ness 200 m 25.6 507
19. Alfinn Nordøy I. ult. 2.85 506
20. Svein Tømmerbakke spyd 40.82 503

11.352

1. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg slegge 53.26 848
2. Bjørn Myran 1500 m 4.05.5 771
3. Bjørn Myran 3.000 m 8.59.4 762
4. Bjørn Myran 5.000 m 15.36.8 762
5. Bjørn Myran 800 m 2.01.1 729
6. Bjørn Myran 1 eng. mil 4.32.2 723
7. Walter Pedersen tresteg 13.19 696
8. Bjørn Myran 400 m hekk 1.02.9 .. 625
9. Walter Pedersen 100 m 11.8 622

10. John Stokvik tresteg 12.43 615
11. Walter Pedersen lengde 6.03 611
12. Olaf Garberg diskos 36.04 605
13. Walter Pedersen 800 m 2.09.0 604
14. Walter Pedersen 400 m 55.0 603
15. Walter Pedersen 200 m 24.7 582
16. Olaf Garberg kule 11.68 578
17. John Stokvik lengde 5.88 577
18. Arne Karlsen 1500 m 4.33.7 565
19. Arne Karlsen 3000 m 10.02.6 552
20. John Stokvik høyde 1.65 540

12.970

2. OSLO
1. Reidar Brenden 3.000 m 8.45.6 814
2. Reidar Brenden 1.500 m 4.02.7 794
3. Reidar Brenden 5.000 m 15.35.4 764
4. Reidar Brenden 10.000 m 33.22.2 .. 738
5. Per Chr. Larsen 200 m 23.6 681
6. Tore Christiansen tresteg 12.97 673
7. Reidar Brenden 800 m 2.04.8 668
8. Gunnar Kvitvær tresteg 12.72 646
9. Tore Christiansen 800 m 2.07.5 625

10. Per Chr. Larsen I. u/to 3.02 609
11. T. Christiansen 400 m hekk 1.03.8. 604
12. Per Chr. Larsen 100 m 11.9 601
13. Tore Ch ristiansen 400 m 55.1 599
14. Roar Pedersen I. u/to 2.94 561
15. Tore Christiansen 1500 m 4.34.1• .. 560
16. Tore Christiansen I. ult. 2.92 549
17. Gunnar Kvitvær høyde 1.65 540
18. Gunnar Kvitvær 100 m 12.2 540
19. Gunnar Kvitvær lengde 5.71 539
20. Gunnar Kvitvær h. ult. 1.43 517

12.622

Dameklassen (1 runde):
1. Margareth Opsahl 40.20
2. Astrid Movold 43.21
3. Solfrid Gjerstad 44.22

*
I Strindheimstafetten, 14. januar,

over 3 x 10 km stillte Døves Idretts
lag opp og ble nr. 13 i kl. Senior, med
tiden 2.19.24. Vinneren av stafetten
brukte 1.57.03. Laget var: Arne
Karlsen 41.34, Ingolf Rønning 51.39
og Ola Sande 46.11.

*

Nidarvoll15 km kl. C, 21. januar:
Nr. 2 Arne Karlsen, ca. 2 Yz min.
etter dagens beste tid. Ola Sande
var 7 min. etter Karlsen.

Skioppmann.

4. DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud h. u/to 1.60 722
2. Bjarne Gunnerud lengde 6.44 701
3. Bjarne Gunnerud 100 m 11.5 687
4. Bjarne Gunnerud 400 m 53.0 679
5. Bjarne Gunnerud 200 m 23.7 672
6. Bjarne Gunnerud I. u/to 3.12 669
7. Erik O. Johansen 200 m 24.0 644
8. Erik O. Johansen 100 m 11.7 643
9. Erik O. Johansen 400 m hekk 1.03.3 616

10. Erik O. Johansen tresteg 12.10 579
11. Erik O. Johansen lengde 5.81 562
12. Magne Gaustad spyd 41.72 516
13. Ma.gne Ga.ustad diskos 31.04 497
14. Erik O. Johansen høyde 1.60 493
15. Magne Gaustad kule 10.31 483
16. Nils E. Holtungen spyd 35.28 418
17. Kjell Danielsen kule 8.93 380
18. Magne Gaustad h. u/to 1.32 379
19. Magne Gaustad slegge 22.78 349
20. Nils E. Holtungen kule 8.51 346

11.035

DRAMMEN

Innendørsidrett
Ved et innendørsstevne, arrangert

av Sturla, Drammen, 1/2 1968, del
tok to av Hellas-Døve's medlemmer
og oppnådde følgende resultater:

Høyde ult., B. Gunnerud 1.57
Lengde ult., B. Gunnerud 2.93

E. O. Johansen .. 2.60

*
•

Ved idrettsforeningen Hellas' tre
ningsstevne, 14/2 1968, oppnåddes :

B. Gunnerud, høyde ult. . .. 1.56
Erik O. Johansen, høyde ult. 1.11

o SLO

Døves Sportsklubbs langrenns
løpere har deltatt i flere konkurran
ser med hørende, og de har hevdet
seg godt, med bra plasseringer i de
renn de har deltatt i. Men så har de
også trent iherdig, og det har gitt
gode resultater nå foran Døvemes
terskapet i Trondheim. Jeg er godt
fornøyd med langrennsguttene både
når det gjelder trening og innsats.

Guttene har vært med i følgende
konkurranser og oppnådd disse re
sultater:

21. januar, Nøklevannet rundt,
45 km:

Reidar Brenden 2.54.12
Kjell Nysted 3.13.00
T. Karlsen, junior 15 km, ble

uplassert.

28. januar, Vester-Gyldenløpet,
30 km:
Reidar Brenden 1.52.55
Kjell Nysted 1.57.22
Finn Gjøen 2.06.52

Kretsmesterskapet for Oslo, 15
km, 4. februar:

Reidar Brenden 55.52
Kjell Nysted 1.02.19
Finn Gjøen 1.06.54
R. Smenes 1.07.22
O. J. Stgvartsen 1.08.49
T. Karlsen (junior) 57.55
Vinneren av mesterskapet (kjent

hørende) brukte tiden 50.02.
Skioppmann F. G.
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DM ikke i TV

Vi meldte i forrige nr. at opptak
fra Døvemesterskapet på ski i Trond
heim ville komme i TV (i Sports
revyen).

I brev fra Arild Moslet i Trond
heim har vi nå fått vite at det ikke
ble noe av, på grunn av at Fjern
synet var altfor opptatt av Olym
piaden i Grenoble. Men han tror at
det er gode muligheter for opptak
fra 3-landskampen i langrenn for
døve 25. februar.

Olaf Garberg, på topp også i 1967, med verdensrekord.

Verdens-statisti kk
for døve 1967

Vi har nå fått oss tilsendt mel
dingsbladet for Comite International
des Sports Silencieux (C.I.S.S.), hvor
besteresultatene for 1967 er oppført.
Dessverre har vi, på grunn aven
eller annen feil et sted, ikke fått
med Willy Johansens spydresultat
på 53.23, som ville gitt ham en 6.
plass på statistikken. Dette er meget
beklagelig.

Våre gutter har hele 16 plasse
ringer på verdensstatistikken, noe
som vi må si er flott levert! Av disse
har vi to bestenoteringer, nemlig ved
Olaf Garberg i slegge og Odd Lande
hagen i 3.000 m marsj. Videre har
vi hele 5 annen-plasser, ved Angel
tvedt, Brenden og Landehagen, og
5 tredjeplasser ved Myran, Angel
tvedt og Landehagen, 1 fjerdeplass,
ved Brenden, og 4 sjetteplasser ved
Gunnerud, Myran, Brenden og Lan
dehagen, og vi skulle altså hatt en til
ved Willy Johansen.

Vi har altså all grunn til å være
fornøyd med våre gutters resultater
i året 1967, og vi har håp om at vi
i år kan pynte opp ytterligere på
verdensstatistikken.
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Når vi ser på bestenoteringene som
er oppnådd, så må vi si at de ligger
på et ganske høyt nivå. Vi skal her
gjengi en del av disse, så kan leserne
selv studere dem.

Følgende besteresultater ble opp
nådd av døve idrettsmenn 1967:

110 m hekk Bogdanov, Sovjet 15.7
400 m hekk Lanz, Tyskland 56.6
100 m Bogdanov, Sovjet 10.7
110 yards Gowars USA 9.6
200 m Nikonov, Sovjet 22.2
400 m Nikonov, Sovjet 49.4
800 m Sannikov, Sovjet 1.56.4
1500 m Krivov, Sovjet 4.00.5
3000 m Brzoska, Polen 8.31.4
5000 m Dvornikov, Sovjet 15.06.0
10.000 m Volkov, Sovjet 32.18.0
3000 m hinder Brzoska, Polen 9.12.8
1 eng. mil, Schroder, Tyskland 4.20.7
Lengde Mix, USA 6.77
Høyde Kegler, Tyskland 1.95
Tresteg Saarikoski, Finland 14.20
Stav Suutari, Finland 3.80
Kule Henriksson, Sverige 15.77
Diskos Stacker, Tyskland 43.09
Slegge Garberg, Norge 53.26
Spyd Ramberger, USA 68.24
1500 m gang Sperling, Tysk!. 5.55.0
3000 m gang Landehagen, Norge

14.31
10.000 m gang, Sperling, Tyskland

44.16.8

5000 m gang Zourlov, Bulgaria 24.54
20.000 m gang, Sperling, Tyskland

1.30.08.0
*

I CISS' bulletin finner vi for øvrig
en fullstendig innbydelse til Europa
mesterskapet i terrengløp som skal
holdes i Bergen samt godkjennelse av
Olaf Garbergs verdensrekord i slegge
53.26.
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Det norske gjensidige
Skogbrandforsikringsselskap

Rådhusgt. 23b - OSLO 1

Telefon 424574 - 425116

INGENiØRENE

BONDE. & CO.
Rosenborggt. 19 - O S LO 3
Sentralbord: 695925

Rådgivende ingeniører for byggeteknikk

M.N.I.F. M.R.I.F.

Tinfos Papirfabrikk

NOTODDEN

Oscar Grenager
Fargehandel

Telefon 1276 - HALDEN

Fargehandel - Vindusglass - Linoleum
Tapeter

Uogts.Jnogt%
'lJ0rsikringcns nagter

Stortorvet 5
OSLO

H. Klein A.s
O. Trygv. gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

Polarsirkelen Høyfjellshotell

LØNSDAL

A.s Ivarans Rederi

OSLO

Kjelstad Kafe
BAKERI og KONDITORI
an befales

SKREIA

Ramberg & Sønner A.s

Næri ngsmiddelfabri kk

Telefon 22551 - SKIEN

A.s Ingeniør Gran
Postboks 1

DRAMMEN

P. M. Engebretsen A.s
Manufaktur· og utstyrsforretning

Grensen. Hj. Akersgt. - O S L O

Steinkjer komme EI.verk

Autorisert installasjonsforretn ing
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Os Meieri
OS I øs TERDAL

Produksjon av kløvermerket smør,
ekte og blandet geitost



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

Sov behagelig på

madrassen
FRA

AfS INDUSTRI
Telefon 39545 - Boks 93

VEGSUND/ALESUND

Torger Naversen

Aut. Rørleggerbedrift

Telefon 23383 - STAVANGER

Olaf Haaland A.s - Haugesund
JERNVAREFORRETNING

Alt i jernvarer og sanitærutstyr
Sprengstoff

Telefon 2277 - 2297

ROMSDALS FELLESBANK AfS

Sentral bord 52 211

MOLDE

H. M. Wrangell & CO. A.s

SKIBSREDERI

HAUGESUND

O. K. Elektriske
Aut. installatør i Stavanger ag Hetland

HILLEVAG - STAVANGER
Telefon 22096

KLÆR AV KVALITET

for by-eleganse og sport.
Velkommen innom.

De finner oss midt i byen

:l~C~
Etablert 1885

Handelens og Sjøfartens Hus. - Telefon 11197

BERGEN

Humøret på topp i arbeid,

iek og sport. Feiende frisk
ungdom setter pris på

perlende frisk
CITRONBRUS fra HANSA

TØRSTEDRIKK I SÆRKLASSE

Døves Trykkeri A.5, Bergen


