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Behov for avklaring om terminologien
Tendensen til å gå bort fra benevnelsene døv og tunghørt har vært et av de mest
bemerkelsesverdige etterkrigs-fenomenene både hos oss og i en rekke andre
land. I Norge kan en gjerne gå så langt som til å snakke om panikkartede til
stander. En har - nesten som om det skulle gjelde livet - gjort de største an
strengelser og de merkeligste krumspring for ikke å bruke benevnelsene døv og
tunghørt på døve og tunghørte mennesker. En må ha fått det sterkeste inntrykk
av at det er forbundet med skam å være døv/tunghørt - å ha et døvt/tunghørt
barn - og at det har vært livsviktig å «skjule sin synd under sjalet» ved å avlede
oppmerksomheten, snakke om noe annet.

Det norske språket er blitt forøket med en rekke misfostre i denne panikk
artede·peribden-. Vi har fått barnehager, førskoler og skoleklasser på kommu
nalt plan der en etter forgodtbefinnende har bidratt til å øke forvirringen ved
å lansere nye benevnelser. Ved at de lokale tiltakene er gitt navn og knyttet til
det kommunale skoleverket, har en på en måte klart å få «autorisert» de språk
lige misfostrene, uklare sekkebegreper som «høreveike», «høresvake», «hør
selssvekkede» og «hørselsskadde» (med uenighet om hvor mange s'er det skal
være i de to sistnevnte uttrykkene). Vi har fått «hørselsklasser», som nærmest
er det motsatte av hva en skulle tro, ettersom disse klassene er for de barna
som har dårligst hørsel i vedkommende skole. Da vi innførte ordet handicap
og begynte å snakke om handikap-grupper, fikk vi benevnelsen «hørsels
handikappede» og varianten «hørehandikappede». Etter at vi så fikk et norsk
ord for det samme og de handikappede skulle benevnes funksjo.nshemmede,
fulgtes dette av benevnelsene «hørselshemmede» og «hørehemmede».

Alle disse nye benevnelsene har det til felles at de peker på hørselen, den sansen
som er skadd, som ikke fungerer normalt - uten at en har gått så langt som
til også å ta i bruk «hørselsløs». (I de tysk-talende landene er gehårlos blitt
vanlig.) Faktisk kunne en si at en på norsk hold har unngått akkurat det som
kunne brakt en avklaring. Vi har ikke løpt linen ut. Trolig er det heller ingen
av landets døve som ville foretrekke å kalle seg hørselsløs. - Men døvelærerne er
blitt audiopedagoger. Også her skal det pekes på hørselen. På tegnspråket må
døve-tegnet byttes med høre-tegnet når vi skal snakke om våre lærere. Det
blir også å snakke om noe annet. Norges Døvelærerlag er blitt Norsk Audio
pedagogisk Forening.

Kanskje, var ,det de. tunghørte som innledet denne utviklingen her i landet da
Landslaget Norges Tunghørte ble til Norges Hørselvern og de tilsluttede foren~

ingene ble hørselvernsforeninger. I de kretsene ble det om å gjøre å kalle seg
alt annet enn tunghørt. Norske Døves Landsforbund på sin side fant det i sin
tur nødvendig å presisere at forbundets virksomhet omfattet de døve og de
sterkt tunghørte. For øvrig har Norske Døves Landsforbund stått nokså alene
om å hevde det synet at «en spade bør kailes en spade» og at «navnet skjem
mer ingen». Også i dag står en på dette standpunktet at det er greit med en
terminologi som gir tilnærmet klarhet. En bør forsøke å snakke om faktisk
tilstand ved inndeling i tre grupper med klar ulik benevnelse: Hørende, tung
hørt og døv. Ved behov vil en så kunne dele de tunghørte og de døve i flere
definerte undergrupper. Det er en viktig oppgave å skape klarhet i det kaoset
som en i dag befinner seg i.

\.._-----------_--/ Th. S.
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Diplomet (noe forminsket) som fortetter om utnevnelsen. Det er signert av bl.a. president Nixon, som er skolens høye beskytter.

Stor påskjønnelse til overlege Terje Basilier:

.Utnevnt til vitenskapelig æresdoktor
ved Gallaudet College, USA

Ved den store høytideligheten i for
bindelse med den årlige avsluttings
festen ved Gallaudet College, Washing
ton D. c., ble en nordmann, overlege
Terje Basilier ved Hjemmet for Døve,
kreert til vitenskapelig æresdoktor ved
dette verdens eneste «døve-universitet».
Begivenheten fant sted 21. mai.

Årets festligheter var de 109. i sitt
slag ved Gallaudet College. Den store
katedralen National Shrine of the
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Immaculate Conception var leiet for
anledningen. Den ligger på den ka
tolske delen av universitets-området.
Når høytideligheten var lagt til denne
katedralen, skyldtes det at det her er
meget god akustikk. Dessuten er det
ingen søyler som sperrer utsikten for de
døve som er avhengig av munnavIesing
og døvetolker. Dessuten er det god
plass. Ved denne anledningen var det ca.
2.500 mennesker til stede i katedralen.
Det var meget høytidelig da æreskandi-

datene og alle de 156 studentene som
skulle få sine forskjellige universitets
grader toget inn i prosesjonen til orgel
musikk. Foran forsamlingen satt Gal
laudets ledelse og æresdoktorandene
sammen med en rekke ambassadører
og kongressmenn som skulle være med
på å dele ut gradene. Gradene blir
prinsipielt delt ut av presidenten ved
colleget, dvs. av dr. E. C. MerriII jr.,
men når det er en kongressmann fra en
kandidats stat (eller en ambassadør



fra en kandidats hjemland) til stede, blir
utdelingen foretatt ved disse.

Programmet startet med orgel-pre
ludium. Deretter kom prosesjonen. En
av de døve professorene i kollegiet,
Higgins, holdt en kort andakt. Nasjonal
sangen ble sagt fram med tale og tegn
kor. Talen for dagen ble holdt av Jayne
Baker Spain, som for anledningen ble
kreert til juridisk æresdoktor. Hun talte
om verdens-situasjonen, kom inn på
spørsmålet om forurensing av naturen,
forurensing av menneskesinnet og be
tydningen av å ha et rent sinn, fylle sitt
sinn med verdifulle tanker. Hun hadde
en klar kristen appell i sin tale. Hun er
for øvrig nestformann i De forente sta
ters sosialkommisjon, så hun har en
meget høy posisjon i USA.

Gallaudets tegnkor tolket sangen
«Let there be peace on earth» (la der
bli fred på jorden), mens teksten ble
sunget aven solist, operasangerinnen
Celina Cornett. Hun hadde en vidun
derlig stemme som bar gjennom hele
katedralen, og tegnkoret ga en ualmin
nelig nydelig framstilling av tekstens
innhold.

Seremonien med utdeling av gradene
«Bachelor of Science», «Bachelor of

-Arts», «Master of Science» og «Master
of Arts» tok lang tid. Det ble utdelt
diplomer til samtlige, og de som hadde
tatt sin «Master»-grad fikk dessuten
kappe lagt over skuldrene.

Den norsk-ættede Leonard M. EI
stad, som trakk seg tilbake som presi
dent ved GaUimdet i 1969, ble utnevnt
til æres-president. Deretter ble det ut
nevnt 5 æresdoktorer. Det var før

nevnte Jayne Baker Spain. Så var det
Joseph P. Youngsjr., tidligere professor
ved Gallaudet. Det ble nevnt at han
hadde gjort en meget stor innsats for
å bedre de døves skolesituasjon i USA.
- Tre mann ble utnevnt til vitenskape
lige æresdoktorer «doctor of science»,
nemlig nordmannen Terje Basilier og
de to døve tvillingbrødrene Arthur W.
Wenger og Ray G. Wenger. Om de to
døve brødrene ble det nevnt at de i sin
tid hadde tatt sine grader ved Gal
laudet, senere supplert sin utdannelse
innen biokjemi, og de hadde grunnlagt
staten Utah's første blodbank og medi
sinske laboratorium. De nærmer seg nå
80 år, og de kan stå som gode symboler
på hvor langt døve kan nå, dersom de
får god utdannelse. - Om dr. Basilier
ble det nevnt at han i over 10 år hadde
vært psykiater for døve og spesielt
engasjert med døve som har tilleggs
handikap. Ved introduksjonen ble spe
sielt nevnt det arbeidet som Hjemmet
for Døve har gjort ved sin barneavdel
ing. - Høytideligheten ble avsluttet med
sang og velsignelse, hvoretter det ble
servert lunsj på skolen.

Det bemerkelsesverdige ved utnev
nelsen aven æresdoktor fra et meget lite
land i en stor verden, er at ledelsen ved
Gallaudet College, den høyeste under
visnings-institusjonen for døve i verden,
følger med i det som skjer rundt om
kring også i små land. Når det gjelder
Terje Basilier, har han besøkt Gal
laudet flere ganger, bl. a. for å holde
gjeste-forelesninger om døve barns
språk- og personlighetsutvikling, og han

har vært med på å drøfte problemene i
forbindelse med fostring av døve med
tilleggshandikap. For øvrig har han
hatt kontakt med enkelte av lederne ved
Gallaudet ved deltakelsen i en arbeids
komite under FN som har hatt i opp
gave å utarbeide en teknisk håndbok
for døve, en bok som skal gi praktisk
veiledning for utviklingsland m. h. t.
sosiale og undervisningsmessige tilbud
for døve.

*
Døves Tidsskrift vil på vegne av

bladets lesere få sende overlege Terje
Basilier de hjerteligste gratulasjoner
med utnevnelsen til vitenskapelig æres
doktor ved Gallaudet College.

Red.

N Y STILLING I TROMSØ
Sentralsykehuset i Tromsø, høresen
tralen, har avertert etter audiopedagog/
logoped til en nyopprettet stilling.
Audiopedagogen skal ha sitt daglige ar
beid ved høresentralen, men det vil også
bli en del reisevirksomhet.

Den som tilsettes, må ha utdanning
fra spesiallærerskolens 1. og 2. avdeling,
med spesialisering som audipedagog/
logoped - grunnutdanning fortrinnsvis
som førskolelærer - og helst også prak
sis. Den ansatte skal planlegge og iverk
sette den audiopedagogiske virksomhet
ved Høresentralen og samarbeide med
de eksisterende pedagogisk/psykolog
iske distriktssentra i Troms og Finn
mark. Arbeidet vil videre omfatte audio
pedagogisk veiledning og taletrening av
småbarn i førskolealder, -heter det i
kunngjøringen av stillingen. ,

BEHRENDT SLUTTER
Den velkjente døvepresten i Køben
havn, Th. Behrendt, har søkt avskjed
og slutter nå i en alder av 68 år. Sam
tidig har han også bedt om avløsning
som president i Danske Døves Lands
forbund.

Pastor Behrendt kom først med i
«døvearbeidet» da han ga privatunder
visning for to døve barn i' Estland.
I 1936 ble han døvelærer i Fredericia.
Fra 1940 har han vært døveprest i
København. I 1956 ble han utnevnt til
Dannebrog-ridder.

Abonner ,på.

Fra seremonien da-«dokto!,"kappen» ble lagt over skuldrene på overlege Basilier. Det er en døv
stud~rt (pikeii)ogJn~rofe.sscir (nesten skjult)- som ordner med kappen. Til venstre står~
James Colston, medlem av skolens styre. som ledet seremonien. Til høyre sittter den døve _
professor Higgins.
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For lite kontakt mell'om spesial~

skole-elevene og deres hjem?
Staten dekker i dag 4 hjemreiser pr. år for elevene

og ett foreldre-besøk på skolen

Stortingsrepresentant Liv Andersen.

I Stortinget 16. mai stilte representanten
Liv Andersen, A, Oppland, dette for
oss meget interessante grunngitte spørs
målet til kirke- og undervisnings
ministeren:

«Hva akter departementet å gjøre for
å bøte på den utilstrekkelige kontakt
mellom de funksjonshemmede barn i
spesialskoler med internat og deres for
eldre, og for å muliggjøre et koordi
nerende servicesenter for dem?»

Liv Andersen: Mitt spørsmål går både
på sosialmedisinske og sosialpedago
giske. forhold; da det er vanskelig å
skille dette når det gjelder funksjons
hemmede barn.

På et møte i februar i år som As
sistanseforeningen for synshemmede
barns sak arrangerte, hvor statsråd
Skulberg og medlemmer av sosialkomi
teen og kirke- og undervisningskomi
teen deltok, ble en rekke av de proble
mer funksjonshemmede barn og deres
foreldre har, belyst. Hjelpeapparat og
tiltak for å lette dem i deres situasjon
svikter på de fleste områder. De er ofte
ensomme i sin kamp og står alltid ba
kerst i køen, hvis de overhodet kommer
i køen for å ta del i velferdssamfunnets
goder. Svikten starter allerede ved fød
selen på grunn av manglende registrer-
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ing av barnets eventuelle funksjons
hemning. Til tross for det store fram
møte til den, alminnelige helsekontroll
av barn i første leveår, er det utrolig
hvor mange som er gjennom denne
undersøkelse uten at foreldrene får noen
informasjon hvis barnet har noen form
for funksjonshemning. Det kan bl. a.
skyldes manglende diagnostikk. Det
undersøkelsesprogram som gjennom
føres på helsestasjonene, er utilstrekke
lig når det gjelder å avsløre funksjons
hemning. Den medisinske fødselsre
gistrering har ikke svart til forvent
ningene.

Det er meget viktig med en tidlig
diagnose og tidlig hjelp fordi den ge
nerelle utvikling av barnet i de første
leveår er raskere enn noen gang senere
i livet, både fysisk og psykisk. Lokal
samfunnet, kommunene, har i dag ikke
oversikt over hvor mange funksjons
hemmede de har i sitt eget miljø. Derfor
er en offentlig registreringsplikt helt
nødvendig. I dag hender det at regis
treringen skjer for vitenskapelige formål
og blir arkivert som taushetspliktig ma
teriale. Dette er etter min mening helt
uholdbart.

Innsikt i forholdet funksjonshemmet
barn og familie er mangelfull, og det er
en manglende koordinefIiig mellom de
ledd i samfunnet som etter hvert skal
arbeide for disse barna - helt fra hjem,
skole og til de offentlige myndigheter.
Det er et stort behov for servicesentrer
som kan rettleie både foreldre og funk
sjonshemmede barn medisinsk, sosialt,
pedagogisk og på annen måte.

En slik rådgiingstjeneste kan i mange
tilfelle hindre at et barn blir sendt til
institusjon, og foreldrene kan hjelpe
barnet over den første kneiken. For
eldrenes holdning til barnet er av be
tydning, og foreldrenes ressurser må tas
i bruk. Det foreligger forslag til lov om
integrering av funksjonshemmede barn
både i førskole og grunnskole. Hvis
dette skal kunne la seg gjennomføre, er
det helt nødvendig med tverrfaglige
råd både på det lokale og sentrale plan
som kan gi sosialmedisinsk og sosial
pedagogisk service både til lærere, for
eldre og barn. En slik integrering krever
en spesiell planlegging.

Men vi vil også ha barn som ikke kan
integreres, og som har behov for spe
sialskoler. De barna vi i dag har i slike
spesialskoler med internat, fører en
isolert tilværelse med liten kontakt med
foreldre, søsken og familie. Det er barn
fra hele landet samlet i noen få spesial
skoler med lange avstander til hjem og
familie. Ofte ser de familien kun en
gang i året, og mange ganger ikke det
en gang. Barnet trenger å ha en forank
ring i mennesker som står det nær.
Jeg er kjent med at det ved Dalen
offentlige skole for blinde eksisterer
en turnusordning hvor de yngste barna,
de tre første årsklasser, er fem uker på
skolen og en uke hjemme, som en
hjemmearbeidsuke, hvor foreldre og
barn arbeider aktivt sammen. Erfar
ingene fra dette tiltaket er meget gode
og positive. Haken ved det er imidlertid
at det kun gjelder de yngste barna, slik
at de eldste føler seg tilsidesatt og iso
lert, og dette skaper problemer for sko
len. Denne ordningen bør derfor utvides
til å gjelde alle barna på skolen og også
søkes gjennomført ved andre skoler og
institusjoner.

Videre bør en lette adgangen for for
eldrene til å besøke sine barn, bl. a. ved
støtteordninger til reiseutgifter og tapt
arbeidsfortjeneste. Foreldrene og deres
organisasjoner må i langt større'gr@-

Statsråd Anton Skulberg.



enn nå komme med i et samarbeid rried
skole og myndigheter i arbeidet for å
legge forholdene best mulig til rette for
sine barn. De bør få representanter i
styrer og råd ved skoler og institusjoner
som har med funksjonshemmede barn å
gjøre.

Hva kan og akter myndighetene å
gjøre med de forhold jeg her har berørt?

Statsråd Anton Skulberg: Spesial
skolene for barn og unge med funksjons
hemninger administreres etter reglene i
lov av 23. november 1951 om spesial
skoler. De fleste spesialskolene drives
av staten, men det er også med hjemmel
i lovens § 4 godkjent fylkeskommunale
og kommunale spesialskoler.

Ved en rekke spesialskoler hvor
elevene bor i elevhjem, har skolene hele
landet som opptaksdistrikt. Dette gjel
der skoler for blinde og talehemmede.
Andre skoler kan ha opptaksdistrikt
som omfatter flere fylker. Dette gjelder
skoler for døve, psykisk utviklingshem
mede og skoler for barn og ungdom
med atferdsvansker.

Skoler med store opptaksdistrikt vil
ofte få stor avstand mellom skolene og
elevenes hjem. Det vil ved disse skolene
være vanskelig å få en fullt tilfreds
stillende kontakt mellom elevene og
deres foreldre.

Det er vesentlig for kontakten mellom
elevene og elevenes foresatte at elevene
kan foreta hyppige hjemreiser. Reglene
om elevenes hjemreiser er fastsatt i spe
sialskolelovens § 19 nr. 1, hvor det er
uttalt.at ved statens skoler skal staten

dekke utgiftene ved elevenes hjemreiser.
Departementet har trukket opp ret
ningslinjene for disse hjemreisene i
rundskriv av 11. juli 1968. Hoved
regeJen er at elevene skal ha fire hjem
reiser i skoleåret, dvs. at de skal kunne
reise hjem på skolens bekostning i jule
ferien, påskeferien, sommerferien og en
høstferie. I tillegg til elevenes hjemreiser
er det gitt adgang for en av elevenes
foreldre til på skolens bekostning å
besøke skolen en gang i året. Dette skjer
fortrinnsvis ved avsluttingen av skole
året. Departementet arbeider ellers
med å øke den administrative staben
ved spesialskolene for også på denne
måten å kunne forbedre kontakten
mellom skgIeIl,pg elevenes foreldre. Det
er også de siste årene opprettet sosial
kuratorstillinger ved en rekke skoler for
også å drive mer kontaktarbeid.

Departementet arbeider ikke med
planer om å opprette et koordinerende
service-senter for å bedre kontakten
mellom elevene og deres foreldre, og
departementet kjenner hel1er ikke til at
spørsmålet om et slikt organ er tatt opp.
Vi forutsetter at arbeidet med å for
bedre den kontakten det her gjelder, må
gjøres på den skolen hvor den enkelte
elev får sin undervisning.

Eventuell innføring av fem dagers
skoleuke vil i visse tilfelle kunne gi bedre
kontakt, og oppretting av foreldreråd
ved spesialskolene vil også ha inn
flytelse på kontakten mellom elevene og

deres foreldre. Disse spørsmål vil de
partementet arbeide videre med.

Liv Andersen: Jeg takker statsråden
for svaret. Det bekrefter i grunnen hvor
lite tilfredsstil1ende situasjonen er når
foreldrene kun en gang i året på skolens
bekostning får besøke sine barn.

Statsråden sa videre at departementet
ikke arbeider med planer om å opprette
et koordinerende servicesenter. Da det
jo er kjent at det foreligger forslag til
integrering av funksjonshemmede barn
i den vanlige grunnskole, vil jeg stille
statsråden følgende til1eggsspørsmål:

Vil departementet, hvis denne loven
blir vedtatt, sørge for at'det btir opp
rettet spesialpedagogisk råd både sen
tralt og lokalt, som kan gi veiledning
om hvilke barn som med fordel kan
integreres, og samtidig gi foreldre og
lærere den veiledning de i den nye si
tuasjon trenger?

Statsråd Anton Skulberg: Ved inte
grering av funksjonshemmede i det van
lige skoleverk vil det bli et betydelig be
hov for rettledningstjeneste, både med
sikte på skolene selv, deres lærerper
sonale og for elevene og foreldrene. Jeg
vil understreke at det her kan komme på
tale med tverrfaglig rettledning, hvor
både pedagoger, medisinere, psykologer
og sosialkuratorer kan få sin viktige
plass. Det er departementets hensikt å
utbygge en slik faglig rettlednings
tjeneste både på lokalt og regionalt
plan hvis loven om integrering av funk
sjonshemmede i grunnskolen blir ved
tatt av Stortinget.
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Åser som senkede rygge
av dyr i hvilende ring
strakte seg solskinns-trygge
hele min bygd omkring.

Her så jeg himlen heise
regnbuens flagg og tegn,
som om vi var på reise
like mot lykkens egn.

Himlen skiftet med skyer
og blinkende glans av stål.
Men stjernene lyste som byer,
hvor seilere ser sitt mål.

Ofte i drømmende netter
lå jeg i graners ly,
til lykter på himlens sletter
sluktes i by efter by.

Ingen i verden aner
hvor jeg var glad i hu
mel/em de stjerner og graner
som jeg besynger nu.

Konfi rmasjonen
opa øyer

Herman Wildenvey.

øyer off. skole for døve hadde kon
firmasjon søndag 31. mai. Hovedpresten
for døve, Conrad Vogt-Svendsen, hadde
forberedt elevene, og han forrettet også
ved konfirmasjonen. Det var godt og
varmt vær på dagen, men under mid
dagen var det et kraftig tordenvær.
Styreren tolket tordenbrakene som sa
lutt for dagen og for konfirmantene.
Det ble en hyggelig dag og en høytidelig
avslutting for de seks konfirmantene.

På bildet øverst ser vi konfirmantene
sammen med presten og styreren, foto-

grafert i kirken. Fra venstre: Stein Tore
Stø, Vinstra, Oppland. Døveprest Con
rad Vogt-Svendsen. Alfred Ove Vigdal,
Luster, Sogn og Fjordane. Terje Hov
land, Eikefjotd, Sogn og Fjordane.
Per Chr. Dahl, Elverum, Hedmark.
Oddbjørg Bjelland, Jørpeland, Roga
land. Styrer Steinar Hegstad. Sidsel
Simonsen, Porsgrunn, Telemark.

Bildet nedenfor viser skolens elever
sammen med foreldre og andre gjester
som feiret dagen.

Oslo Døves Smalfilmklubb arrangerer
KLUBBMESTERSKAP I 15 meter
mesterskap.

Emne: Langs Karl Johansgate (uten
klipp).

Startkontingent kr. 5,- pr. rull.
Siste frist er 31. aug, og filmene sendes

til: Formann Olav Kristensen, Tante
Ullrikkesvei 46B, Oslo 9.

Styret.

Bare kr. 20.- pr. år!
Adr.: Møllendalsveien 17, 5000 Bergen
Postgiro 1 3691
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Bør døve barn plasseres i
kommunale hørselsklasser?

ERFARINGER FRA KRISTIANSAND TILSIE.R
OVERFLYTTING TIL DØVESKOLE ETTER 3 AR I HØRSELSKLASSE

Innledningsforedrag av audiopedagog
Inger-Marie Hørsdal, Kristiansand, ved
Norges Døvelærerlags landsmøte

Først vil jeg få lov å si noen ord om det
forslaget som vi i Kristiansand Døve
lærerlag sendte inn til Norges Døve
lærerlag i vår, siden det i referatet fra
siste styremøte stod: «Posten aktuelt
blir satt opp på landsmøtet, med spesial
tema i år: Undervisning av døve i hør
selsklasser .»

I vårt forslag bad vi om at det måtte
bli avsatt tid til en aktuelt-post, der
en kunne ta opp saker som er aktuelle
innen døve/tunghørt-arbeidet - det vil
si ting som en i førskolene, skolene,
klassene og administrasjonen for tiden
er opptatt av. Vi foreslo også at forslag
til emner skulle sendes til Norges Døve
lærerlag, som så måtte redigere posten.

Det er kanskje et mindreverdskom
pleks vi får, vi som arbeider ute i pro
vinsen. Vi spør oss selv- fordi vi vet at
faren ligger snublende nær: Tenker vi i
ring? Stagnerer vi? De problemene vi
har (og problemer har vi jo alltid noen
av) - løser vi dem tilfredsstillende?
Kan det gjøres annerledes - bedre?
Hvordan løses problemene på andre
skoler? Er det viktige ting vi overser?
Hva er de opptatt av på de andre sko
lene og i de andre klassene? Har de
problemstillinger som er'de samme som
hos oss, og har de eventuelt funnet fram
til løsninger som vi kan dra nytte av?

Det var dette som var bakgrunnen
for vårt forslag om en aktuelt-post 
med anledning for representanter fra
de enkelte skoler/klasser til å redegjøre
for saker som de synes er spesielt viktige
og aktuelle. Vi tenkte oss bare korte
innlegg, og at posten burde stå nokså
tidlig på møteprogrammet. Om ikke alt
ville være av interesse for samtlige,
ville vi f. eks. få vite: «Der sitter folk
fra Drammen, der fra Stavanger, og de
er opptatt av akkurat det samme som
jeg - henne og han vil jeg kontakte over
kaffekoppen og drøfte problemet nær
mere med!»

Vår erfaring er nemlig den, at når vi
- dessverre så altfor sjelden - får besøk
utenfra, gir det oss alltid inspirasjon og
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nye tanker. Ofte fører det også til kon
krete tiltak. Og selv om det i seg selv
er inspirerende å være med på et lands
møte som dette, tror vi faktisk at ut
byttet kunne bli enda større med en slik
aktuelt-post. De diskusjonene som så
ble ført over kaffekoppen kunne så føre
til fortsatt kommunikasjon og samar
beid etter landsmøtet.

I Kristiansand har vi hatt mange
tema oppe til diskusjon siste vinter,
men det har vært ett som har overskyg
get alle de andre, nemlig diskusjonen om
døve elever i hørselsklasser. Problemet
ble aktuelt for oss i Kristiansand for 3
år siden, da daværende fylkespsykolog
fikk forespørsel fra departementet om
Kristiansand var villig til et forsøk med
døve elever i sin hørselsklasse. Etter
mange og lange drøftinger, og under
stor tvil, sa vi ja til forsøket. - Nå, etter
3 år, sitter vi så med litt erfaring, noen
refleksjoner - og mange spørsmål.
Det var disse spørsmålene og reflek
sjonene vi gjerne ville drøfte med dere.

Siden dette skal være et kort innlegg,
er det noen momenter jeg vil holde
utenfor:

l) Jeg vil holde meg til de pedagogisk
døve elevene, og ikke ta med grense
tilfellene.

2) Jeg vil ikke trekke inn tegn/tale
problematikken.

3) Jeg stiller ikke opp døveskole
kontra tunghørtklasse som prinsipp.
(Var det døveskole i vårt distrikt, ville
det ikke vært aktuelt å drøfte disse
spørsmålene for vårt vedkommende.)

Jeg har hørt utsagn fra tunghørtklas
ser som: «Vi tar helst ikke mot døve
elever.» - Det er denne vage holdning
til problemene jeg nå synes det er på
tide å ta opp til virkelig gjennomtenk
ning. Det skal ikke være spørsmål om
hva vi helst vil, men om hva som er
riktig. Vi må spørre: Er det riktig
å ha døve elever i en hørselsklasse ?
På den annen side: Er det riktig å ta
barna hjemmefra i 7 års alderen og
sende dem til en internatskole? Finnes
det en «middelvei»?

Vi sendte engang før jul et forslag
til Kirke- og undervisningsdepartemen-

tet om at grupper av døve elever skulle
få gå i hørselsklasse de tre første skole
årene, for deretter å overføres til døve
skole. Departementets nei til vår
«pakkeløsning» kom ikke uventet. Vi
er jo også klar over at barn er ulike og
må behandles individuelt, også når det
gjelder skoleplassering. (I parentes kan
en jo bemerke at prinsipper av og til
bør kunne brytes - etter saklig vurder
ing - og vi hadde jo dessuten tatt et
visst forbehold ved at vi brukte be
tegnelsen «grupper av døve elever».)
Vårt forslag bygde på det vi mente å
vite fra generell psykologi, men også
på det vi mente å ha observert blant
de døve elevene på skolen. Vårt hoved
argument er at barna skal få vokse opp
i hjemmet og i hjemmemiljøet så lenge
som mulig. Vi skal heller ikke legge
skjul på at vi er under et sterkt påtrykk
fra foreldrene. Det er ikke lett å over
bevise foreldrene om at barn i 7 års
alderen får det bedre på en internatskole
enn de har det hjemme, særlig iklce når
foreldrene med overbevisning hevder
at barna har mange kamerater hjemme
som de leker greit sammen med, og når
en selv synes å se at barna har god kon
takt med familien. Jeg tror ikke vi skal
feie det hele av med at foreldrene bare
synes det er «fælt» å sende barndfra
seg, og at de er redde for at det skal
lengte hjem. Jeg tror det stikker langt
dypere. Jeg tror de er mest redd for at
barna skal bli fremmede for dem, og for
hjemmet.

Nå sier enkelte psykologer at barna
tilpasser seg et nytt miljø meget lettere
når de er yngre enn når de er eldre.
Men hva er det «å tilpasse seg»? Er
det å kunne være glad og trygg ~ eller
er det å resignere, er det å innordne seg
en viss rutine, en viss lydighet, et visst
livsmønster? - Jeg er blitt litt redd for
dette ordet «tilpassing», og jeg lurer
av og til på om vi kanskje bruker det litt
for lettvint og litt for overfladisk.
Kanskje vi burde tenke oss grundig
om - enten vi nå hevder at døve små
skolebarn tilpasser seg ih",rselsklasse,
eller vi hevder at disse småel~verie ,til
passer, seg internatI}iiljøetb~~f; Jeg
spør: Vet vi noe om hva -riarha taper



Ord til ettertanke:

Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måte Kristi lov.
Enhver skal bære sin egen byrde. Gal. 6, 2 og 5.

Din byrde

menheng i undervisningen. Slike vans
ker skulle likevel ikke behøve å bli sær
lig store, både fordi vi har en enhetlig
lærerutdanning og fordi døveskolene og
hørselsklassene har et godt samarbeid.»

Dette er jo både fagert og velment 
og jeg håper det er rett. Jeg er klar over
at det kan bli pedagogiske problemer,
og det er innflytteren det vil gå ut over.
Men hvor stort blir problemet? Hvor
mye skal dette argumentet veie når alle

Dette er underlige ord. Først står det at vi skal bære hverandres byrder,
og så står det at enhver skal bære sin egen byrde. Jeg synes jeg ser situa
sjonen for meg. En mann skal ut på reise. Han har stor opp-pakning
å bære. Dette er ille nok, men så kommer flere andre og lesser sine byrder
på ham. Det må bli en tung reise. Først skal han ha sin egen oppakning
å slite med, og så skal han bære andres. Dette må være urettferdig.

Nå er det ikke bare slike byrder det tales om her. Livet har andre ting
som tynger, og vanskeligheter som skal bæres.

Du har ingen rett til å kreve at andre skal overta dine vanskeligheter.
Du skal bære din egen byrde.

Og de andre har ingen plikt til å hjelpe'deg. Derfor har du ingen grunn
til å bli fornærmet om de går deg forbi,

Slik er den kalde virkelighet i vår verden og vårt samfunn. Så kommer
Kristus med sin lov som sier: Dere skal elske hverandre. Dette var hans
første og største bud.

Det er altså ikke plikten som skal drive oss - det er kjærligheten.
Da blir vi ikke stående og vente på at andre skal overta våre byrder.
Vi går aktivt inn for å hjelpe andre.

Men kan du som har så nok med deg selv hjelpe andre? Du plages
kanskje natt og dag med dine egne problemer, og du har ingen krefter
tilovers. Hvordan kan du bære andres byrder?

Her kan det merkelige skje: r det øyeblikk du med Kristi sinnelag
går inn for å hjelpe andre, forsvinner din egen byrde. Du dyttet den
ikke over på andre. Kanskje var det andre som tok den fra deg - eller
kanskje Kristus tok den? Det var i alle fall hans lov som stod bak, og
byrden forsvant.

Da er vi garantert en god og hyggelig reise. Spørsmålet om hvem som
skal bære er forsvunnet. r stedet er det kommet et nytt spørsmål. Hva
kan jeg få bære, og hva kan jeg få hjelpe med?

Livet er en reise. Vi vet ikke hva som møter oss. Kanskje synes du at
du har fått ekstra mye å bære? Du har ingen å dele med. De andre legger
heller sten til din byrde. Da er det fristende å gå inn i isolasjonen og
grave seg ned i selvmedlidenhet og tungsinn. La Kristi kjærlighet sprenge
isolasjonen. Gå inn i fellesskapet med hans sinnelag. Tenk, du skal få
krefter til å bære andres byrder. Og din egen byrde? Ja, hvor er den?

Arne Stokkan.

som også er nyttige å ta med. At ord
ningen også har positiv virkning den
andre veien - det vil si for de hørende
elevene på skolen - er jeg heller ikke i
tvil om.

Dette forslaget vårt har vært forelagt
Spesialskolerådet. Jeg vil gjerne knytte
noen kommentarer til det svaret som er
gitt derfra. De skriver:

«En innser at det ved en overføring
kan oppstå visse problemer med sam-

rent menneskelig, rent personlighets
messig ved et oppbrudd fra hjemmet i
en så tidlig alder? Hva er det vi fra
røver barnet? Er det ikke verdier i det å
høre til i et hjem som oppveier temmelig
mange av de grunnene vi har som taler
for å. sende barnet til en internatskole?

Dette er for meg det egentlige, det
alvorlige i denne saken.

Hvordan kan vi da anbefale å sende
barnet bort når det skal opp i 4. klasse?

Jo, fordi vi heller ikke overser den
betydningen det har for døve elever å
ha kontakt med jevnaldrende døve.
r de første skoleårene kan den døve stort
sett delta i leken og kommunisere med
hørende barn, fordi leken vanligvis ikke
krever noen større verbal ferdighet.
Men det er en generell utvikling hos
døve, som hos hørende. Det virkelige
kameratskapet får etter hvert større og
større betydning. Etter hvert blir sam
talene, diskusjonene, betroelsene og
klikkene en viktig del av de hørendes
samvær, og her er det klart at de døve
vil måtte føle seg utenfor.

Atskillelsen fra hjemmet kan nok
bli vond og vanskelig, men jeg tror
at eleven vil ta med seg noe verdifullt
som ballast hjemmefra og så får han
så det døve fellesskapet som vi på det
lokale planet ikke har kunnet gi ham.

La oss se litt på de praktiske og peda
gogiske sidene. De fleste stedene klager
jo lærerne over at de har for mange ele
ver i klassen. Hos oss i hørselsklassene
er det omvendt. Gruppene blir, iallfall
som oftest, for små, kanskje ned til
en elev pr. årsklasse, og dermed går
elevene glipp av den stimulanse som en
naturlig, sunn konkurranse gir. Det
er vel en gammel pedagogisk sannhet
at det er lysten til å lære, som driver
verket. At en sunn konkurranse fra med
elever er bedre og mer drivende enn
bare ros og ris fra læreren, er jeg over
bevist om. - Dette er ett av ankepunk
tene mot døve elever i hørselsklasser.
Et annet, som en også av og til hører,
er at de døve elevene sinker de tung
hørte. Til dette er det etter min mening
bare ett svar: De skal, i de aller fleste
fag, undervises hver for seg.

Det er en stund siden jeg leste min
Myklebust, men så vidt jeg husker var
han inne på det samme som jeg synes å
ha observert hos oss: De døve elevene
lærer ikke av de tunghørte - eller av de
hørende - barna, iallfall ikke tale.
Men med et fornuftig opplegg tror
jeg de kan lære mange andre ting, både
av de tunghørte og av de hørende barna
på skolen: en videre interesse og for
ståelse for det som skjer omkring dem,
samhold, øket tilpassingsevne og åpen
het til skolesamfunnet og samfunnet for
øvrig - altså erfaringer og holdninger
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Meget viktig melding til søkerne!

pluss og minus skal regnes med? Det
tør ikke jeg uttale meg om.

Spesialskolerådet og departementet
har også påpekt den rent administrative
siden av saken. Jeg ville tro at proble
met ikke var uovervinnelig når den
mottakende skole alt tre år i forveien
(kanskje enda tidligere) fikk greie på
hvor mange elever en måtte regne med
å ta inn. Derimot ser vi jo hvor vanske
lig det kan være å få overført elever når,
som det heter fra departementet «det
ut fra en totalvurdering av den enkelte
elevs situasjon finnes mest hensikts
messig med overføring».

Departementet nevner i denne sam
menheng samarbeidet mellom skolene
og hørselsklassene. Det er så lett å
bruke slike ord som samarbeid. Men
en må oppleve nødvendigheten av det
på kroppen før en virkelig forstår be
tydningen av det. Etter de siste dagenes
hendinger tror jeg imidlertid at vi skal
få til dette med samarbeid.

Spørsmålet er imidlertid om det er
riktig å ta opp døve elever i hørsels
klasser. Og det har dessverre ikke
departementet og Spesialskolerådet ut
talt seg om. Spesialskolerådet skriver
bare:

«Rent prinsipielt har ikke Spesial
skolerådet noe å innvende mot at det
skjer en overføring av døve elever fra
hørselsklasser til døveskoler på ulike
klassetrinn. Det må imidlertid i det
enkelte tilfelle være en forutsetning 
a) at elever og foreldre er innstilt på
overføringen og at foreldrene har sagt
seg interessert i ordningen.»

Vi vet at i de aller, aller fleste tilfeller
er foreldrene innstilt på å ha barna
boende hjemme - men de vil barnas
beste, og så spør de «ekspertene» til
råds. Og hvem er så de ulykksalige
ekspertene? Jo, det er lærerne i før
skolen og i skolen på hjemstedet.
Hva skal de så råde til?

Før neste høst må fire foreldrepar i
Kristiansand ha tatt avgjørelsen om
sine barns skoleplassering. Hva de vil
velge, vet jeg ennå ikke. Men det inn
trykket jeg satt igjen med etter det felles
møtet vi hadde med førskolen i vinter,
var at foreldrene syntes et 3 + 7 år
tilbud var greit. Da visste de i hvert fall
hva de hadde å holde seg til.

Våre døve elever har vært opptatt
«på prøve», men lengden av prøvetiden
har ikke vært fastsatt. Vi har altså måt
tet foreta en fortløpende vurdering av
den enkelte eleven og hans skolesitua
sjon. Vi har hatt foreldremøter, også
med deltakelse av fagfolk utenfra. Vi
har diskutert pro et contra med de
enkelte foreldreparene. Må ikke slike
møter ofte skape usikkerhet hos for
eldrene? Der sitter de med sin foreldre-

12

Denne gangen kan jeg komme med en
gledelig nyhet: Skolen har klart å
skaffe dekning for alle oppholdsutgifter
for elevene på hovedkurset 1973-74!
Med andre ord: Et årskurs på Ål folke
høyskole vil være helt gratis for elevene!
I tillegg til dette vil de få fri fram- og
tilbakereise en gang.

Jeg tror at dette kommer som en let
telse for mange og regner med at flere
vil melde seg som elever. Vi har grunn
til å glede oss - skal vi sette kryss i
taket?

Ellers har det ikke skjedd så meget
på Bakketeigen siden forrige nummer
av D.T. kom ut. Ferietiden setter sitt
preg på alt. Men de nærmeste månedene
vil det nok bli forandringer. 1. oktober
skal selve bygningene stå ferdige og
overleveres. Det nærmer seg!

De første elevsøknadene er kommet,
og jeg vil si til den som tenke:" på å
sende søknad: Ikke vent, få den av
gårde snarest mulig. Hvis du ikke har
søknadsskjema, så henvend deg til

rett og vet ikke hva de skal gjøre med
den! Vi tør ikke gi dem noe entydig
svar på spørsmålene.

Egentlig har vi vel bare to veier å gå
i dag med de døve barna i Kristiansand:

l) Den vanlige: Barna flytter hjemme
fra i 7 års alderen, går så 10 år på
internatskole for døve. Deretter vil de
kanskje komme til Bjørkåsen skole.

2) Barna får bo hjemme de tre første
skoleårene, hvoretter de overføres til
døveskole.

Etter min mening er ingen av de to
alternativene ideelle. Men kan det
tenkes andre løsninger? Er det noen
som tør våge seg ut på litt ny-tenkning?
Kan vi tenke oss en eller flere andre
løsninger - andre undervisningsopp
legg - der en kan unngå eller i hvert fall
minske vanskene for de døve elevene?

nærmeste døveforening, eller direkte hit.
Skolens adresse er:
AI folkehøyskole og kurssenter for
døve,
Møllendalsveien 17, 5000 Bergen.

eller:
3570 Ål.

Gunnar Gi/berg,
rektor.

MODERNE PRILLARGURI

Da jeg leste i DT om den «moderne
Prillar-Guri på Dombås», fikk jeg lyst
til å fortelle hvordan det gikk til at
Christine Fagerhaug fikk denne for
sinkede anerkjennelsen:

Våren 1970 deltok jeg i en av «Aften
posten»s «Ut i det blå>>-turer til Lille
hammer. Der ble det holdt et foredrag
om forskjellige begivenheter under kri
gen, og det ble fortalt om en døv pike
på Dombås Turisthotell som hadde
fått tak i viktige tyske dokumenter. 
Som gammel døvelærer ble jeg naturlig
vis interessert i dette. Jeg gikk til fore
dragsholderen og spurte hva denne
piken het. Nei, det visste han ikke, og
heller ingen andre på Lillehammer visste
det. «Ja, da kan jeg fortelle dere det,
for jeg kjenner henne godt fra døve
skolen i Trondheim», sa jeg. - Stor for
bauselse og interesse! De fikk Chri
stines navn og adresse, og dermed ble de
i stand til å sende henne en hilsen. Et
pussig sammentreff, ikke sant?

Vennlig hilsen
Freydis Brekke.

'BEKJENTSKAP ØNSKES
Jeg er en mann på 36 år, som søker
bekjentskap med en norsk døv dame
i 25-30 års alderen. Egen leilighet.

Kjell Celin
Bjerringsvag 5 A
26051 Ekeby, Skåne, Sverige.



:-8': døve jenter: på mannequin-kurs i Bergen
Døves Ungdomsklubb i Bergen' fikk
sikkert ideen fra Oslo, da' de bestemte
seg for å forsøke å få i gang et manne"
quinkurs for døve. Det viste seg at det
var mulig,~g interessen blant jentene

varstor.Mote-eksperten Else Kolderup,
fra moteforretningen med samme navn,
påtok seg å legge opp kurset for 8
jenter. Med Vigdis Peterson som tolk
har kurset gått over 10 kvelder i vår;

f:'g en kan.,trygt si at jentene har hatt det
festlig. 'Utenom selve opplæringen i å
,nære klærne på riktig måte, gå og føre
~egrik'tig, har de også fått råd om hår-
-~tell og\sminke.

,;...... \

_ _ :gå, .~rgen, - Døveforenings årsfest
:'holdt de åtte døve'jentene en flott man
;\ nequin;oppvisning:<ledet av Else Kol
",> derup. Det ble yist en rekke flotte kles
<p-l<l:gg;'t{jofer, drakter, buksedrakter,

aftenantrekk m, m. Publikum hadde
en meget morsom stund, og det ble til
slu~t ,strødd ross:r u~~,.?lant de mange til-
skuerne. '.I

På bildet ovenfor ser vi jentene som
deltok i kurset. Fra venstre: Molly

o"~ .Hestet,un" Wenche Anda, Grethe Ols
vol(L, Oddlaug Karlsen, Sissel Beate
Tofte~ N'oru~n Ellingsen, Gro Onar
h<:irri 'og Eva }4arie Lauritzen.
'Else Koi<!erup-ga uttrykk for at hun

syntes det hadde vært spesielt morsomt
å ha de døve jentene som elever, Hun
syntes de hadde vært meget lærenemme
og interesserte. De var også blitt så
gode venner under kurset.

Det er mulig at kurset vil fortsette til
høsten. Mange flere har sagt, seg inter
essert i å være med - også blant dem
som har passert aldersgrensen for med
lemskap i ungdomsklubben. Det er i
skrivende stund'ikke avgjort hva det vil
bli til høsten, Men det er klart at kurset
ble en riktig stor suksess, som frister
til gjentakelse, og som bør inspirere
også til andre slags kurs.

For, 25 ,år· siden
(Fra «Tegn og Tale» nr. 8-1948)

Grebstad, kasserer. Karsten Samuelsen
og Gabriel Rafoss, styremedlemmer.
Helge Martinsen, Oslo, vant det uof
fisielle første døvemesterskapet i sjakk.

*'
Landsmøtet 'har vedtatt å sende hen
stilling til departementet om opprettelse
aven stilling som·konsulent for døve,
underlagt forbundet. Døve og hørende
skal kunne 'søke på like vilkår. - Det
ble vedtatt å arbeide for å oppnå per
manent moderasjon for døve på jern
bane-reiser: - Forbundsstyret ble på
iagt å utarbeide et jakkemerke for for
bundets medlemmer, og et hederstegn.
- Me-doverveldende flertall ble det ved
tatt å utvide forbundsstyret til 7 med
lemmer, hvorav et' arbeidsutvalg på 3
personer fra samme sted, - Forslag om
landslotteri ble' trukket tilbake, for at
styret først' skulle undersøke andre
muligheter. - Tegn for Norge ble ved
tatt. Det vedtatte tegnet ble foreslått av
Ansgar Breiteig. - Styret etter larids-

møtet: Wilhelm Schrøder, Oslo, for
mann. Nils Gjerstad, Bergen. Finn Jo~

hansen, Drammen. Olaf Foss, Mo i
Rana. Torstein Simonsen, Trondheim.
Edel Herlofson, sekretær, Oslo. Jo
hannes Rekkedal, kasserer, Oslo.

*
«Det er gledelig stor misjons-inter

esse' blant de døve» sier misjonsprest
Borgenvik. I løpet av vel et år er det
samlet inn 30.000 kroner til døveskolen
på Madagaskar, som Borgenvik ar
beider med å få opprettet.

*
Norske Døves Sjakkforbund er stif

tet: Stiftelsen fant sted 13. juli i Trond
heim. Forbundets første styre fikk denne
sammensetting: Eilif Ohna, formann.
Thorbjønl' Sander, sekretær. Sverre

I Ulster er det en skole for døve og
blinde barn. Elevene blir undervist hver
for seg, men de leker sammen. De har
av seg selv (?) utviklet en kommuni
seringsmetode,' med resultatet at den
blinde hører for den døve og den døve
ser for den blinde - et «touch'-system».
Når det f. eks. vises en talefilm, sitter
barna og' holder hverandre i' hendene
under hele forestillingen, forteller hver
andre hva de ser og hører, slik at de ut
fyller hverandre - blir det fortalt.

*
Veteranen Axel Fleischer oppfordrer

forbundet til å gjenoppta saken om å få
kontroll med alle innsamlinger «i de
døves navn». Ikke hvem som helst
bør kunne sette i gang innsamlinger til
ett eller annet formål blant de døve.



på døvelærer-Iandsmøtet

Tiltrekkende miljø
Det er ikke morsomt å ha «frammøte
plikt» for å høre på lange taler, når en
føler at en har viktigere ting å gjøre.
Men når jeg har en søt tolk med meg,
går det an. Vigdis klager ikke engang
over bilen min! Hun kan være så snill.

Folk bør bli forskrekket, bestyrtet,
sjokkert - når de hører at en døv 
utgått fra døveskolen med S i norsk og
S i avlesingsdyktighet - tar med seg
tolk til et døvelærerlandsmøte. For
det første bør døvelærerne og de døve
kunne forstå hverandre bra (i hvilket
miljø skal ellers den døve ha muligheter
for integrasjon ?) - for det annet bør det
mellom 50 døvelærere finnes en og
annen brukbar tolk, om det skulle være
behov for det. Når Torsar kommer med
Vigdis som tolk, sier det noe om situa
sjonen. Det er ikke nok at døvelærerne
er positive til tegnspråket og lærer seg
en viss mengde tegn. På talerstolen er
det de færreste av dem som makter å
tale tydelig, når de skal tale til en
hørende-førsamling. De har behov for
å bruke sitt «morsmål». Så trenger de
straks tolk.

Jeg skal ikke overdrive problemene.
Jeg finner snart hele døvelærermiljøet
tiltrekkende. (Jeg hadde egentlig bare
tenkt å være til stede ved åpningen.
Men miljøet tiltrakk meg slik at det
også ble festdeltakelse, og deltakelse i
programmet neste dag.)

Integrert røyking
Formannen i Norges Døvelærerlag,
Knut Arnesen, kan selvfølgelig ikke la
være å spøke med Bergens-været. (Det
er tåke denne morgenen.) Han kom til
Bergen dagen før, i strålende sommer
vær, og ble litt bekymret ved tanken på

14

at han ikke skulle få oppleve detriktige
Bergens-været. Nå har det heldigvis
rettet på seg, sier han.

Verten på Bjørkåsen skole, styrer
Naustvoll, repliserer at det lenge har
vært nydelig sommervær, men «straks
det kommer østlendinger og trøndere
på besøk, blir det regn og tåke». (En
time etter lettet tåken, og-vi fikk tilbake
det fine været.)

Forsamlingen er meget interessert i
den integreringen som plasseringen av
Bjørkåsen skole tok sikte på. Men den
sosiale integreringen med de hørende
skoleungdommene fra ungdomsskolen
og yrkesskolen på samme område er
sannelig ikke kommet langt. Hittil har
den knapt nådd lenger enn til «inte
grert røyking» i friminuttene, og det
synes ikke Naustvoll er noe positivt.
Derimot har en hatt mer positiv kon
takt med elever fra to folkehøyskoler.

Mange misforståelser omkring inte
grering
Skolesjef Lysne slår fast at intet er blitt
mer misbrukt og misforstått enn be
grepet integrering i forbindelse med de
funksjonshemmede. Lysne har selv
vært med på å utforme planene for ut
bygging av undervisningstilbud, og han
er ingen fanatiker. Det skal ikke være
«integrering for enhver pris», men der
en finner at det er grunnlag for det.

For min del har jeg inntrykk av at vi
i Norge har sloppet ualminnelig heldig
fra «integrerings-stormen». Derimot
virker det som om våre naboland har
fått store problemer. Det er blitt satset
på «integrering for enhver pris» i Dan
mark og Sverige, og nå er Finland også
trukket inn. Døveorganisasjonen raser
imot vanviddet, støttet av enkelte peda-

goger og andre spesialister. Hos oss
virker det som om «krigen» for lengst
er over. De spesielle undervisningstil
budene for døve og tunghørte blir ut
bygd, samtidig som det bygges opp før
skole- og hørselsklasse-tilbud på det
lokale planet, der en ;finner det er
grunnlag for det - og vel å merke med
pedagoger som ikke går inn for å presse
elevene inn i en situasjon som hindrer
dem i integrasjon i sitt naturlige miljø.
Det naturlige for den døve er å kunne
finne seg til rette både blant hørende og
døve - og dette er intet annet enn hva
som har vært målsettingen for døve
undervisningen i de siste hundre årene.
Forskjellen er at vi nå også,satser på
lokale tilbud - og at døvepedagogene
stort sett har fått et mer fordomsfritt
syn på tegnspråket og døvemiljøet..

Mangler ved den nye skolen
Omvisningen på den nye Bjørkåsen
skole avslører visse mangler. Det blir
nok nødvendig å rette på litt av hvert.
F. eks. vil det være for upraktisk å
bruke stige'når en skal vaske et sving
vindu utvendig, bare fordi en vegg er
plassert slik at den hindrer vinduet fra å
bli åpnet. Flere steder er mangelfull
lyd-isolasjon et problem. Det har neppe:
vært meningen at lærerne skal høre alt
som blir sagt i naborommene. Men tross
alt har vi fått en flott ny skole, med glim
rende muligheter.

Styrer Bjørg Høiby forteller meg
(triumferende) at skolen i Stavanger
kommer til å fortsette. - Det har jo
stått i Døves Tidsskrift at det skal bli
nedleggelse i Stavanger, sier hun.

- Det var sikkert ikke mine ord. Det
er ikke jeg som «finner på» alt i Døves
Tidsskrift. Forresten merket jeg meg
hva Naustvoll sa i sin orientering, at en
tidligere hadde sett på Stavanger
skoIen som en konkurrent, mens en nå
ser på den som en samarbeids-partner.

Fru Høiby's sønn deltar i landsmøtet.
Han er nå ansatt ved døveskolen i
Holmestrand.

- Hele familien går inn for døve
undervisningen, sier hun. - Jeg har
også en datter i Trondheim.

Sterk tilhenger fra Tønsberg
Ved kaffen kommer jeg i et sterkt
Stavanger-preget miljø, hvor det er
Kristine Gilje som fører ordet. (Hun
har noen merkelige øyne, men jeg har
aldri turd se henne ordentlig i øynene.
Jeg er redd det kan virke som nakke
skudd.)

Rektor Gunnar Gilberg har en map
pe på stolen ved siden av, men selv er
han borte, og så detter det en ung dame
ned på stolen. Jeg har aldri sett henne
før: Ida Frøydis Aglen, Tønsberg.



Noen av landsmøtets forgrunns-figurer, fotografert under omvisningen på Bjørkåsen skole. Fra venstre: Styrer Odd NaustvoJl (Bjørkåsen).
styrer Knut Arnesen (Skådalen, avgående formann i Norges Døve/ærerlag). rektor Gunnar Gi/berg (AI). tidligere døvelærer Freydis Brekke
(Holmestrand. landsmøtets eldste deltaker). og styrer John LangfJæran (Elton).

Overbevist tilhenger av tegnspråkbruk,
hun bruker det systematisk i under
visningen av førskolebarna i Tønsberg,
forteller hun.

- Ja, slik som du bruker det nå, er
det helt riktig;

- Jeg har -kranglet med mange om
dette. Det er slett ikke alle som er enige
med meg.

- Jeg er helt overbevist om at du har
rett.

- Jeg også. Jeg har jo merket det så
mange ganger, hvordan det blir en helt
annen forståelse hos barna når jeg
bruker tegn samtidig med talen. Ordene
alene sier ikke noe, de kan så lett for
veksles av den som ikke hører dem. Når
jeg hjelper til med tegnspråk, blir
barna sikre og trygge.

- Helt riktig!
- Jeg studerte deg og tolken på mø-

tet. Det er jo så mange som sier at
døve ikke lærer å munnavlese hvis vi
bruker tegn. Men jeg så hvordan du
hele tiden så på tolkens munn, og jeg
ble enda mer overbevist om at jeg har
rett. Er det ikke riktig at det er munnen
og ikke hendene de døve ser på?

- Jo, riktig. Tegnene bare liksom re
gistreres av det perifere synet. Hvor har
du lært tegnspråket?

- Først lærte jeg litt på Andebu.
Senere har jeg gått på tegnspråkkurs,
med Marit Melgaard og Mathilde Møl
bach Karlsen som lærere.

- Jeg kjenner dem godt. Og jeg synes
du er meget flink.

(For en stor og positiv overraskelse
fra Tønsberg! Full av idealisme og en
tusiasme.)

Med fotsid tolk på festen
Jeg kommer alene til festen. Skjegget
skjuler at jeg blir litt lang i ansiktet da
jeg får se alle de vakkert pyntede da
mene, mange i fotsid kjole. Ergerlig at
jeg ikke tok på meg mørk dress!

- Hvor er damen din ?
- Jeg har jo trengt meg på, og jeg

turde ikke be om plass også til en dame.
- Har du ikke med din kone?
- Nei, hun er i Sverige.
- Hvor er t41ken din?
- Jeg har ingen, jeg kommer bare for

å spise.
Så blir jeg «pådyttet» Marit Borud

fra Kristiansand som tolk. (Kåre Engen
er meget brukbar tankeleser. Jeg hadde
tenkt å spørre om å få henne til bords,
men jeg trengte nok dette puffet.)

- Hvordan skal hun kunne tolke
skikkelig for meg? Hun har jo fotsid
kjole! sier jeg. Men så byr jeg henne ar
men, og hun svever avsted ved min side
(eller var det jeg som svevde?)

Marit Borud er bra nok tolk for meg.
Hun tolker det som hun mener er av
noen betydning - altså omtrent ingen
ting av det som blir sagt i talene. Astri
Eng oppfatter det som om jeg er helt
utenfor, og så får jeg pastor Hammer
som ekstra tolk. Så må jeg følge med i
alt som blir sagt.

Synd på min borddame
Marit Borud forteller at hun er fra
Hedmark, fra Ilseng, Vang. Det betyr
at vi nesten er for naboer å regne. Hurra
for oss! Hun er en alvorlig dame, men
av og til kommer smilet nesten som en
eksplosjon. Hun har i flere år arbeidet

med døve og tunghørte småbarn i
Kristiansand, og vi har hatt litt brev
kontakt. Nå har- vi saklige samtaler
(mellom hver gang Hammer avbryter
oss). Jeg undres etter hvert på om jeg
ødelegger festen for henne; Det må-da
være måte på å drive med tørt fagprat
på en fest! Men hun er beundrings
verdig tålmodig og hensynsfull.

På andre siden av bordet har jeg Gull
og øystein Grøntoft, som også er en
gasjert i arbeidet for småbarna i Kris
tiansand. Gull er datter av vår kjente
misjonsprest Borgenvik, og hun er født
på Madagaskar. Hun underviste på
Skådalen til hun for noen år siden giftet
seg og flyttet.

Rosiner og sukat
Stein Størkson er en spirituell toast
master på festen. Bare synd at han har
fjernet skjegget. Johan Sæbø holder en
anslående tale. Først virker det som om
det skal være en tale for damene, for han
skryter av sine borddamer, som han
med stor dyktighet har valgt, begge to.
Den ene er hans kone. Den andre er
Freydis Brekke, landsmøtets «grand
old lady». Hun fylte 80 år i januar.
Også hun holder tale. Hun forteller
bl. a. om en tid da lærerne brukte av
sine egne penger for å kjøpe nødvendig
skolemateriell til elevene.

Det er John Langfjæran som holder
talen for damene. Om ham er å si at
han virker ualminnelig dyktig, uansett
hva han taler om. Det er et stort tap for
døveskolen at han valgte å gå over til
Elton skole (for talehemmede). Heldig
vis har han fortsatt kontakten med
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Døvepedagogene blir stadig klokertl ~ i
Norge
Neste formiddag har jeg tenkt å bruke
pastor Hammer som tolk, men jeg ser
ham ikke. I siste øyeblikk får jeg Kri
stine Gilje til å påta seg oppgaven.

- Du var jo tolk for Stavanger-jentene
på en tur til Kristiansand nylig.

- Ja, det var en tryllekunstner på to
get, og jeg tolket for ham. Det var en
ung mann, riktig «tøff», og jentene var
så interessert i ham at de slett ikke så på
meg.
~ Det er klart at du er feil-plassert.

Hvis du hadde vært på en gutteskole,

døvelæ!:l(rl1e. ~ Talen for .herrene blir, han~prerså,b~<l ~t',ha? ~~~~p~IJls:~:Jrf-~, ville~uttfnfe}<!.~t!}ertatt ikke~sett på
holdt av en førskolepedagogfra Åle-' fop. Hva er rett?,' ;,;:f~, '1" .' .,.....", ~rYlle1<:unstnety~~', . ')J,;"/",
sUlld':'J-iun sammenlikner herrenemed'\~Det kan' jo. hende,'at ha~!h'år;br.uk't' ',' Hun tolker ril,<.tig bramens~unmiJ
p<1tskeb,oller, fylt med rosi~er og sukat,,", t~lefonen, bare en, ye'i.per~6piig.han;!j~g,;i:;'~ilberg oriente~~nilmÅl. Sene:~i~"
B lteiet det «mye godt» 'i (mange rp- ..:; regnet ham sP\~eg~nt,y~d~Y":l1l:~!~'tte>tår Hammer. D" \r særlig disk:usn
$i" ,mens,det også er n8en som det" ~ør j~ oppkJar~ '<;i'.,~;,tr;l ,~'~)'!i!}:'~/,;~\~~~,Inger-Ma ·fIrrs.fals innle. ~~g

ikke 'fins rosiner i. Sukat er def" ~ Sa er det(JP'Ør~m~tpV,1-,b~ga~eJse.,};;()J:lif'"1J:>øve ba " :ørselsk!ftsse'splp
b'~så\hdelrtt';nqe s~{ninged liker, men: Skal vi finrie ut hvoi<ll;lngf enegentlig., JYjse:r>at døvepe. ogene i !'ItQr . Mig
$6m SKaiv~re med. Poenget er å få tak,.:d~~'(1J1~d et:;geiii~ bf~~V~l§itlf:an ,nåJ+,',.W:l)'0"~10kere. " geritlig~~iJ?i\i~te
j-enhe.rres6'm'deter mye r6siner og lite 'ellY1'e~, døv"me4;gjenfiQlpsnittsbe",;lt!Jetydelig meningsforsk'jen'Q .ilKen
såkatL ,1$;,,)'., ::;gi;welse·?:.. , ; ,;,' ..,,·M'i~'. .:\\'yei.en skal gå.DetgjeJ'derst .ett'å

"'. ;..':-=Jeg synes,iaU~al) døvelæretne burde'·,fiJ~).jtt på systemet,litthef,pg;cUtt d,e~r.

flissig' (l'~d~:'går til angrep få Ktilrlagt omt~~ntWg hyor langt det et ~;Qg så er det viktig å sørgefQr'~tt~rken
Min pord~~hte og jeg har så vidt kom_muVg,~:pLB:vis dei,kkeJlar n,<?en pej-, de ':døve barna e!Jer deres,:}~~,~e))lir
met lit rqr'å trekke litt frisk luft, da lingpå det, blirundetvisningsoppleg/?et(,«jlqsomme» i hørendemiljø~t.!fc
Odd K. lenssen går til angrep på meg,nærmest somå gå il?1ing med en ~al?a(: ;'hiregelmessig kontakt.. n'1e~~':ijt}
så å~i med, senkede horn. Han er for_· som i det hele, tatt ikke Kan gå opp~ '1ige miljø:- andre d~ye og,' "
restefi en utmerket kar, men «riktig Jeg håper dll~il ~tudere ciette ilJS4}' lærere. 1',\1\(""
norsk: tegnsJ?råk» har han fått i vrangen:,. ·hvQJ;' dedo'~rså 11)aIlge døve som har' ,;., '. . ,:'t'
Jeg'får høre ,at det er rent Bergens-' ' tatt høyereutdåttnetse.'·; )v ;A" ":> , '..... f",'"
tegnspråk, at det er jeg alene som har ~ Det &kal jeg gjerne, svar:jlr Arnes~l)ir,; Oinleggil)g a:vlari~sIlløt~t?:.':;,~, . '.
bestemt alt sammen ~ han anbefaler Inger-Marie Hørsdal fra den'lil e øVe-
meg å ta fornuften fangen og begynne Hun burde lede utviklingen! lærergruppen i Kristiansand antyder
pånytt. ~ Hvis vi skal få et riktig norsk En av de mennesker jeg beundrer, er noe skuffelse over opplegget av lands
tegnspråk, må det være grunnlagt på Solveig 0stenby. Hun er vel best kjent møtet. For min del må jeg si meg fullt
samarbeid mellom folk fra forskjellige for sitt arbeid med småbarna i Andebu. enig. Jeg kjenner riktignok ikke «tradi
kanter av landet. Hennes spesialfelt er døvblinde barn og sjonen», og jeg vet ikke hva som fore-

Torsar er ikke av de mest saktmodige døve barn med komplikasjoner. Vi står gikk på forhandlingsmøtene. Men jeg
i landet, så det blir en temmelig hissig ute og diskuterer nærmest alt som har synes det burde være rikelig stoff til to

d,agersseriøs, debatt pmkringaktue.lledebatt mellom to kamphaner. Jenssen foregått i døvblindesektoren de siste
og jeg er egentlig enige om svært mye. årene. Myggen svermer om oss, det blir emner - hvert år ~ med møteplikt for
Uenigheten skyldes hovedsakelig mis- kjøligere i luften, men 'vi fortsetter alle som er engasjert i.undervisning av
forståelser. (Det er vel på tide at lands- minst en time etter at de andre har døve og tunghørte barn. Døveorgani-

sasjonenbør også ha anledning til åstyremedlem Reidun Veddeng tar en rømt inn til varmen og' musikken.
tur på døveskolen i Trondheim og ~ Du kommer vel til å søke den nye få satt opp debatt-emner. Dessuten
orienterer lærerne der' om hvordan stillingen somdøvblindekonsulent, når bør det være gruppemøter for behand-
«riktig norsk tegnspråk» er blitt til. vi får en slik stilling til ? ling av enkelte vesentlige spørsmål.
Det er nettopp resultat av samarbeid, ~ Jeg tror ikke det, svarer hun. En bør komme fram til en del konklu-
som har pågått i en mannsalder både ~ Nei, jeg tror forresten det er vik- sjoner, som kan bli retningsvisende.

Jeg savner ganske mange lærere påmellom de nordiske landene, og 'nå tigere at du fortsetter å ta deg av barna
mellom anerkjente eksperter fra våre i Andebu. dette landsmøtet. En rekke dyktige folk
forskjellige landsdeler.) Solveig0stenby er av den typen men- glimrer ved sitt fravær, folk jeg hadde

nesker som burde få lede, utviklingen i gledet meg til å treffe igjen. Jeg savner
samfunnet. Men noen bør passe på også en rekke lærere jeg bare har hatt
at hun ikke sliter seg ilt. Også bør hun brev-kontakt med, og som jeg gledet
få den oppmuntring hun fortjener. meg til å få treffe. Stort sett kan en si at

Jeg klarer å få henne inn før myggen landsmøtet blir preget av folk som ar
har spist henne opp. (Forhåpentlig ble beider med småbarna (i barnehagejfør
hun heller ikke syk av den lange sam- skole) og i tunghørt-jhørsels-klasser.
talen i kjølig natteluft.) Disse virker svært engasjerte og en-

tusiastiske. Er det internatskolene som
virker frustrerende på de andre læ
rerne? (Jeg ser da bort fra Stavanger
skoIen, hvor entusiasmen er stor nok.)

Slik frammøtet og stemningen er på
dette landsmøtet, er det ingen grunn til
å bli forbauset om førskole- .og hørsels
klassepedagogene overtar hele organi
sasjonen. Kanskje kan en si at «kup
pet» allerede er gjennomført. Døve
skolene har 2 av 5 i det nye styret. For
mannen Kåre Engen vil kapskje komme
i en vippe-posisjon. Men han er verken
integreringsfanatiker eller motstander
av tegnspråket (og det er vel ingen av de
andre heller).

Hvor langt kan døve nå?
Knut Arnesen forteller at Johan Sæbø
nå vender tilbake som styrer på Skå
dalen. Arnesen selv drar til USA, til et
langt studieopphold. Han har fått et
stort stipendium.
, - Er det mulig for egentlig døve å til

egne seg helt normalt språk? spør jeg.
- Det kan være spørsmål om hva vi

mener med normalt språk. Jeg tror nok
det er mulig for døve å tilegne seg et
skriftspråk som er grammatikalsk rik
tig - det har vi eksempler på. Mer
vanskelig er det nok å tilegne seg et
levende språk, å få den fulle følelses
messige kontakt med tale- og skrift
språket.

- Hva mener du om tilfellet Odd
Inge Schrøder?

- Jeg har ikke muligheter for å vur
dere det. Jeg kjenner ham ikke godt
1l0k; Noen sier f. eks. at han er helt døv
fra fødselen av, mens andre påstår at
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NAPP UT DISSE MIDT-SIDENE! 10 - 1

RIKTIG NORSK TEGNSPRÅK
Bilag 10 for kurstrinn 1 ved tegnspråkkursene

De følgende 3 sidene omfatter tegn for
ordene fra og med TANNB0RSTE,
til og med VENDE, eks. 1. Noen be
merkninger:

Telefon/Telefonere: To ulike tegn.
Det første viser til apparatet (røret som
en taler i og lytter til), det andre viser
til situasjonen når vi bruker apparatet
(holder i røret).

Teskje: Vi bruker grunn-tegnet for
skje i forbindelse med alle skje-typer,
med tilleggstegn for spesial-benevnel
sene: dessert-skje, potet-skje, sause
..skje, spise-skje, te-skje osv.

Tilbake: Med fire ulike tegn blir dette
et mangfoldig ord. De to første henger
sammen, og eksemplene viser at de kan
brukes i flere betydninger. De to siste
henger også sammen, og her tales det
om sted som ved ordene «hit» og «dit».

Trapp: Hvis en snakker om å gå
nedover en trapp, er det mer naturlig
å vise trappetrinn som fører nedover.
Ordet er kort, og for at 'tegnet skal
kunne følge taletempoet, gjør en tegnet
så raskt at det nesten bare blir en bølge
bevegelse oppover (eller nedover).

Trett: Trettheten er her rent fysisk, og
-den nedgående bevegelsen sier at en
er «nesten segneferdig av tretthet».
(Motsatt brukes et «friskt» tegn opp
over når en snakker om å være opp
lagt.)

Tung: Med knyttede hender viser en
her at en må bruke kreftene for å holde
noe som tynger. Tegnet brukes både
når en snakker om tunge gjenstander og
om abstrakte begreper som «tunge
tider», om å være «tungsindig» osv.
Men vi bør bruke en tilpasset mimikk.
Snakker jeg om tunge økonomiske for
hold i familien, bør jeg se bekymret ut,
mens en gutt vil vise begeistring når han
snakker om hvor tung sparegrisen er
bli tt.

Tørke/tørre:- Tegnet har bare et be
grenset område. Vi bruker selvsagt
andre tegn når vi snakker om å tørre
oss med badehåndkleet etter dusjen, når
vi snakker om å tørre av føttene på dør
matten, om å «tørke svetten» osv. 
Tegnet for tørr henviser til at det ikke
finnes fuktighet.

Under, eks. 2: Her er det tale om tid,
i mosetning til eks. 1. (For svært mange
er det nødvendig å øve seg på å skjelne
mellom disse to tegnene, så vi kan få
slutt på det meningsløse at eks. 1 blir
brukt når det tales om et tidsrom som
f. eks. «under krigen» eller «under
middagen».)

Ut og ut er så forskjellig i betydning
at det er behov for ulike tegn ettersom
en mener i betydningen «utendørs»
(ut av huset) eller i betydningen «ut
gjennom nærmeste dør» (til et annet
rom).

Vann: Vi konsentrerer oss om to
tegn: Vann som vi vanligvis får fra
vannkran 3n («springen») og vann i be
tydningen innsjø/tjern (Maridals-van
nei, Møsvatn, Vågå vatn).

Varm: Eks. 1 gjelder varme i luften,
ute eller inne, mens eks. 2 gjelder f. eks.
mat og drikke som er blitt «oppvarmet».

Vekke: Det er så alminnelig å bli
vekket ved «klapp på skulderen» at
vi bør ha dette tegnet. Like alminnelig
er det å bli vekket ved hjelp av innstilt
vekkeklokke. Ettersom vekkeklokken
vekker oss på annen måte (ikke ved
skulderklapp), trenger vi et annet tegn:
Vekkeklokken får oss til å våkne.
Eks. 2 bruker vi da også hvis vi f. eks.
snakker om at «hun ble vekket av
solstrålene» eller «han ble vekket av
larmen fra gaten».

Tillegg til bilag 9-1:

TA (Eks. 2)
Hh griper lett rett fram. (Jeg skal ta
toget. Hun har tatt eksamen. Hvorfor
tar du det så tungt? Han tok seg en
blund.) .



(TANN.)BØRSTE
(Først tegnet for tann.) Hh holder
en tenkt tannbørste og børster. (Jeg
tar med tannbørsten når jeg
reiser.)

TELEFO N ERE/RI NGE
Hh holder et tenkt telefonrør til
øret. (Jeg skal telefonere. Jeg tele
fonerte i går. Mor ba meg ringe
igjen i dag.)

TI LBA KE(Eks:1·)
Hh halvåpen føres. inn. m'ot brystet.
(Det går tilbake med bedriften.
Jeg har fått boken tilbake.)

TOMAT
Hh med Ft krummet om en tenkt
tomat. Hfl inn, gjør to skru-bevegel
ser fram/tilbake. (Gro spiser tomat.
Hun liker tomater.)

(TANN.)GLASS
(Først tegnet for tann.) Hh krum
met om et tenkt glass føres opp fra
Vh Hf!. (Tannbørsten min står i et
tannglass.)

TEPPE
Bh med Hfl ned føres til sidene. (De
har fått teppe på golvet. Det er
vegg-til-vegg teppe. Hun støvsuger
teppet hver dag.)

TILBAKE (Eks. 2)
Hh med Hfl inn, føres rett fram.
(Du skal få boken tilbake. Gå
tilbake i bussen!)

TRAPP
Hh med Hf! ned føres et par «trinn»
opp/ut. (Hun falt i trappen. Det er
en bratt trapp med mange trappe.
trinn.)

(TANN.)KREM
(Først tegnet for tann.) Hh klem
mer på en tenkt tube og føres langs
Vh Pf. (Jeg bruker tannkrem med
fluor.)

TESKJE
Hh Tf{Pf viser «liten» - deretter
holder Hh en tenkt skje, føres til
munnen. (Hun rører i koppen med
en teskje.)

TILBAKE (Eks. 3)
Hh Pf føres i bue innover/ned. (Kom
tilbake i kveld! Jeg er tilbake på
mitt fødested. Vi må være tilbake
her før solnedgang.)

TRETT
Bh med sprikende fingre, Ft opp,
Hbak mot Hbak, føres nedover
brystet. (Jeg er så trett! Vi er nok
alle trette.)

TELEFON
Hh i Y (HA) holdesemd Tf til øret,
Lif til munnen. (Kan jeg låne tele·
fonen! Du kan få mitt telefon
nummer.)

TIL
Hh bøyd, Hf! inn, føres med utsiden
av fingrene mot Vh Hfl.(J~mal reise
til byen. Pakken er til deg.)

TILBAKE (Eks. 4)
Hh Pf føres i en bue utover. (Jeg
reiser tilbake til Oslo. Nå må vi gå
tilbake til de andre.)

TUNG
Bh knyttet antyder å holde i noe
tu ngt, sen kes Iitt. (Sekken er tu ngo
Det er tyngre å gå i dyp snø.
Tyngden ble så stor at tauet røk.)



2.

TV
Hh viser håndalfabetets T og V. (Vi
har ikke farge-TV. Hvor er TV
programmet! Jeg skal se filmen i
TV i kveld.)

UNDER (Eks. 2)
Hh Pf dreies i en liten bue fra V til H.
(Det var stille under måltidet.
Under krigen var det lite mat.)

UT/UTE (Eks. 2)
Hh med Hf! ut gjør et kort støt ut.
(Hun ser ut av vinduet. Det er
varmt ute, og hun skal ut i kveld.)

VANN (Eks. 1)
Hh med Ft samlet, hengende, åpnes
samtidig med et støt ned, som sprut
fra en vannkran. (Et glass vann.
Vannet er lunkent.)

TØRKE/TØRRE
Hh,. gnir på Vh Hf!. (Han veltet
ft~sken, vil du tørke opp! Jeg skal
hjelpe med oppvasken, hvis du vil
tørre.)

UR (Eks. 1)
Hh Pf slår på Vh Hledd. (Hun fikk
armbåndsur til konfirmasjonen.
Uret mitt er hos urmakeren.)

UTOVER (Eks. 1)
Hh med Pf/Laf sprikende føres i

J'Jåtv.sirkel utad i øyen høyde. (Han
ser utover byen. Talerert så utover
publikum.)

VANN (Eks. 2)
Hh i skulderhøyde med Ft ut, Hfl
ned, føres i bølgelinje mot H. (I
dette vannet er det ørret. Innover
fjellvidda er det mange vann.)

TØRR
Bh grtir Tf fram/tilbake over de
andre Ft. (Nå er badebuksen tørr.
Høyet er tørt. Det har vært tørke
denne sommerert.)

UR (Eks. 2)
Hh Pf opp, føres i enhalYsirkel mot
H. (Vi har et gjøkur i Stuen. Uret i
kirketårrtet viser at klokken er 12.)

UTOVER/UT pA (Eks. 2)
Hh lett bøyd, Hfl inn, gjør to «byks»
fram. (Det blir mye bær utover
høsten. Det blir reg.n ut på dagen.)

VANNE
Hh holder en tenkt kanne og «skjen
ker». (Skal jeg vanne blomstene?
Nei, de ble vannet i går. De skal
ikke vannes daglig.)

UNDER (Eks. 1)
Bh med Hfl ned, Hh «smyger» ut
under Vh. (Skoene står under
sengen. Hun har krøller under
toppluert. Vi kjører under broen.)

UT (Eks. 1)
Hh i vinkel med Ft ned, føres rett
fram. (Hun går ut av rommet. Få
katten ut herfra!)

UTOVER/UT pA (Eks. 3)
Hh litt skråstilt, Hfl ut, føres fram.
(Mannen ror utover vannet. Gutten
svømmer ut på dypt vann.)

VAR
Hh i skulderhøyde med Hfl inn, Ft
opp, gjør et «vink» ned (bakover)
med fingrene. (Hvor var du i går!)



VARM (Eks. 1)
Hh med Hfl inn trekkes over pannen.
(Det var en varm dag, så varmt at
smøret smeltet i skyggen. Men
varmen gikk fort over.)

VASKE (klær)
Bh knyttet, Hh gnir i lengderetnin
gen på Yh. (Jeg vasker strømper.
Skjorten er vasket. Det er tungt å
vaske uten vaskemaskin.)

(VASKE-)SERVANT
(Først tegnet for vaske hendene.)
Bh med Ft ned, Hfl inn, former inn
siden av servanten. (Yi har vaske
servant på bad et.)

VARM (Eks. 2)
Hh med Hfl inn trekkes over mun
nen. (Yannet er varmt. Potetene
er så varme at jeg nesten brenner
meg. Hvor varm skal suppen være?)

VASKE OPP
Hh knyttet gnir i sirkler på Yh Hf\.
(Jeg ska~'vaske opp for deg. Har du
vasket opp etter frokosten?)

VED (å fyre med)
Yh utad med fingrene bøyd inn. Hh
med Hfl ned føres fra overarm til
Yh Hf\. (Yil du hente ved? Yi har
brukt all veden til peisen.)

VASKE (hendene)
Hh gnir på langs av Yh Hf!. (Du er
skitten, gå og vask deg! Yi vasker
hendene. Du kan gå til bords når
du har vasket deg.)

(VASKE-)KLUT
(Først tegnet for vaske ansiktet.)
Bh Pf utad, tegner en halv firkant.
(Bruk vaskekluten! Det henger en
vaskeklut på knaggen.)

VED
Bh med Tf-siden opp, Hfl inn, gjør
et støt ned ved siden av hverand re.
(Jeg bor ved buti kken. Treet står
ved gjerdet.)

VASKE (ansiktet)
Bh med spredte fingre gnir to ganger
opp og ned på kinnene. (Du må
vaske deg! Gro vasker seg når
Stein har vasket seg.)

(VASKE-)MASKI N
(Først tegnet for vaske klær.) Bh
føres nedover mens fingrene griper
inn i hverandre som tannhjul. (Mor
har vaskemaskin.)

VEGG
Hh ute på H side lar håndbaken gli
nedover en tenkt vegg. (Rommet
har 4 vegget·, med bilder på hver
vegg. Veggene er malt gule.)

VEKKE (Eks. 1)
Hh gjør to støt med Ft på Y skulder.
(Yil du vekke meg? Mor vekker
meg hver morgen. Skal du vekkes
i morgen?)

VEKKE (Eks. 2)
Hh Tf/Pf sammenknepet ved Høye,
åpnes mens øynene åpnes. (Jeg har
vekkeklokke. Jeg blir vekket av
ringingerr.)

(VEKKE-)KLOKKE
(Først tegnet for vekke, eks. 2.) Hh
åpen, Ft krummet, som omkretsen
av vekkeklokke på nattbord på H
side. (Vekkeklokken ringte ikke.)

VENDE (Eks. 1)
Hh med Pf/La{fram, Hfl ned, hånden
vendes mot H. (Han vendte seg mot
veggen. Gutten ville vende seg på
ryggen i soveposen.)



selsrester kan «bli døve» ved, tidlig ,-skolen i Trondheim. Nå er han på Vik
bruk av tegnspråk?) , ' hov, og han har «glemt» mange tegn.

Ida Frøydis Aglen blir oppfordret l!an~r imidlertid en «frisk» fyi-, som det
til å tolke talene ved avsluttingen for er fueget lettll munnaviese.
meg. Representanten fra det danske døve-

- Nei, jeg kan ikke. Jeg er bare vant læretlaget beklager na~nee~dringen.
til å snakke med døve småbarn. Jeg har. Han mener at de som undervIser døve
ikke stort nok tegnforråd for voksne" bør k;alle seg døvelær~re, og at d~ve-
sier hun. - lærerne har behov for sm egen orgamsa-

L'k I h . bb D o fin" sjon. Han tror ikke døvelærerne i Dan-
I eve tar un JO, en. .et gar t. mark' kommer til å følge eksemplet fra

Ellen ~ønne «kaster» av og tIl nQ~n tegn. Norge.
over tI! henne.

Dansk beklagelse over navne-endring'
Ved avsluttings-lunsjen er småbarna i
sentrum for samtalen ved mitt bord.
Ellen Lønne mener at tegnspråket ikke
skal tas i bruk før barna er opptrent til
utnyttelse av mulige hørselsrester. El
lers gidder de ikke anstrenge seg for å
trene opp hørselen, sier hun. For min
del hevder jeg at dette går ut over de
døve barna, som på denne måten mister
verdifull tid. Vi blir ikke enige, men jeg
har følelsen av at vi blir goae- venner.
Ida Frøydis Aglen blir henrykt da jeg
sier at jeg har større tro på systemet i
Tønsberg enn i Trondheim. (Kan vi
ikke få vitenskapelig fastslått om Ellen
Lønne har rett i at småbarn med hør-

Den nye formannen i døvelæretlaget
(Norsk Audiopedagogisk Forening) har
skjegg, men ikke vegg-til-vegg. Kåre
Engen har tidligere vært lærer på døve-

*
Trist å ta avskjed med så mange hyg

gelige mennesker. Landsmøtet 1973 var
så altfor kort . .. .

Vikna Sparebank
7900 RØRVIK

E. N.Ediassen
SORTLAND - Tlf. 62

Tempus-urmaker - Optiker - Ur
Gull - Sølv - Plett - Tinn

C. Sundtsgt. 52
Tlf. 21 ·3377 -21 8971
,"5000 BERGEN ,~

Stedet for et godt b,lkjøp

-I"'·:

KLISJEER
etter moderne etsemetoder,

Ring 21 6301 - 21 4257

For avis og boktry~k

Reklamefoto - Tegning - Retusj

BERGEN KLISJE OG OFFSET A.S
Nygårdsgt. 5

5000 BERGEN

MATH. M. ANGELVIK
SKIPSHANDEL

Telefon: 230014, privat 296511 - Finnegården 3
5000 BERGEN

ALT I SKIPSPROVIANT'
SKIPS- OG FISKEUTSTYR

Havtrygd
GJENSIDIG TRYGDELAG

Slottsgt. 3
5000 BERGEN

PAUL JEBSEN SKIPSREDERI
Strandgaten 6

. Telefon 21 0528

5000 BERGEN

F. Steen-Hansen
LAKK- OG MALINGFABRIKK

Lars Hillesgate 18 - Telefon 21 2110
5000 BERGEN
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Ad: Tegnspråkkurs også i Fredrikstad

Om spesialpedagogisk service for
voksne døve og tunghørte

bet er med glede jeg har lest artikkelen
i Døves Tidsskrift nr. 13 og hvor det
framgår forståelse for nødvendigheten
av audiopedagogisk behandling av
voksne tunghørte og døve.

Etter ca. 6 års arbeid med undervis
ning av voksne tunghørte og døve kan
jeg bare bekrefte det store behov som
foreligger for slik undervisning og den
rett voksne i likhet med barn burde ha
til slik undervisning.

Det er i mange tilfelle store prob1e~

mer som rammer voksne som gradvis
eller ganske raskt mister sin hørsel i
større eller mindre grad. De får pro
blemer i omgangen med andre mennes
ker, på arbeidsplassen - ofte trekker de
seg tilbake i isolasjon og som igjen kan
føre til ofte alvorlige psykiske vansker.

Det er bare et fåtall voksne og eldre
med nedsatt hørsel som kan helbredes
ved medisinsk behandling. Men peda
gogisk kan mye gjøres for å avhjelpe
en stor del av vanskene. I mitt arbeid
har jeg vært så heldig å være ansatt
ved en høresentral, og således har jeg
kunnet arbeide i team med lege, tek
niker, hørselsassistenter samt i noen
tilfelle også fått bistand fra annet fag
personale ved sykehuset.

Når det gjelder selve undervisningen,
har jeg lagt stor vekt på selve tilpas
singen og riktig bruk av høreapparater.
Undersøkelser i våre naboland har vist
at uten grundig veiledning og oppfølg
ing på dette området, havner ca. 50 %
av høreapparatene i kommodeskuffen
etter kort tid. Dette å utlevere et høre
apparat til en hørselssvekket uten at
denne får inngående orientering og
oppmuntring i bruken må derfor ka
rakteriseres som direkte sløseri med
statens midler. Dette å begynne å bruke
et høreapparat er for mange innled
ningen til en ofte lang og vanskelig til
venningsperiode og hvor hjelp er nød
vendig.

Alle med nedsatt hørsel vil videre
kunne dra god nytte av trening i munn
avlesing. Ved siden av praktiske øvelser,
legger jeg her stor vekt på at den tung
hørte/døve skal fortsette denne tren
ingen på egen hånd siden. Videre kom
mer høretrening og talekorreksjon inn
som en viktig del av den audiopeda
gogiske behandling.

Arbeidet med voksne får ellers et
stort preg av terapeutisk og sosial
pedagogisk art.

Jeg vil sterkt understreke hvor viktig
og nesten nødvendig det er for den
spesialpedagogiske service å kunne ar-

I nr. 13 av DT står det noe om oven
nevnte tegnspråkkurs som trenger å
korrigeres.

Foreldrene til barna i klassen for
høresvake tok ikke initiativet til kurset.
Initiativtakeren var fru Louise Hol
wech, sosialsekretær for småbarns
arbeidet i De døves menigheter, Oslo.
Gjennom C. Bonnevie-Svendsen satte
hun seg i forbindelse med oss i Østfold
Døveforening, men da verken vi eller
NDL hadde lærere og midler å avse
til tegnspråkkurs, ordnet fru Holwech
det selv. Hun reiste sammen med John
Vigrestad til den nyansatte konsulenten
for handikapomsorgen i Østfold, Moss,
og ble da lovet økonomisk støtte til et
kurs for foreldre til døve småbarn.
Hun reiste også til Fredrikstad og
snakket med styreren for Trara skole,
og han ordnet med gratis lokaler i
samme rom som småbarna ble under
vist i om dagen.

Men uten fru Aabakkens velvilje
hadde det ikke gått. Hun lot seg over
tale til å lede kurset.

beide i team med ovennevnte fag
personale. Det forekommer ikke sjelden
at høreapparater eller annet teknisk
utstyr ikke fungerer som det skal, eller
at for eksempel en ørepropp ikke passer
helt. Det er viktig å få dette hurtig ord
net, og det er meget tidsbesparende å få
dette ordnet aven audiotekniker i nær
heten. I andre tilfelle kan graden og
arten av hørselstapet være forandret slik
at det kan være aktuelt med skifte av
høreapparat. Da må en ty til hørsels
assisteJl!:ene og med en evt. etterfølg
ende rekvirering av nytt høreapparat
fra lege.

Når det gjelder organiseringen av den
audiopedagogiske behandling på lands
basis vil det på mange måter være en
stor fordel at denne i størst mulig grad
legges til de høresentraler/høreklinikker
som nå etter hvert utbygges utover lan
det. Dette er da også en utvikling som
er i ferd med å skje.

Undervisningen av voksne tunghørte
og døve skiller seg på mange måter ut
fra undervisningen av barn. Det er der
for en oppgave for Statens Spesial
lærerskole å lage eget utdannelsesopp
legg for audiopedagoger som har
interesse for voksenopplæring. Det er
å håpe at mange vil få interesse for et
slikt utdannelsesopplegg. Jeg kan i den
forbindelse bare gi uttrykk for hvor
interessant, allsidig og givende denne
undervisningen er. Arne Aasen.

Fredag 9. mars ble kurset åpnet ca.
kl. 17. Det var deltakere fra alle byer i
Østfold, også fra Moss. Lærerinnen for
de døve småbarna var også med og
deltok på alle kurskvelder. Fru Aa
bakken ønsket smilende som alltid
velkommen, og håpet at det som ble
lært ville komme til nytte i samvær med
barn og voksne. Fru Holwech og to
døve, ·~nhild og Yngvar Andresen,
var også til stede.

Fru Aabakken har vært veldig flink
til å lede kurskveldene, og det har vært
både lærerikt og morsomt. Hun ble da
også rost og takket, og som et synlig
bevis på takknemligheten fikk hun av
foreldrene en vakker blomsteroppsats i
en kobberurne/vase på siste kurSkveld
28. mai. Kursdeltakerne ble da prøvd i
sine tegnspråkferdigheter, og etterpå
gikk vi til et festlig dekket bord, hvor
flere korte taler ble holdt. Ved denne
anledning var 4 døve til stede: Lohr
mann's og Andresen's. Også fru Hol
wech var med og ble takket for ini
tiativet til kurset.
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, Foreldrene fikk så innbydelse til å
besøke Fjellstua feriehjem med barna
søndag 10. juni, og de sa seg villig til å
komme.

Under den festlige avslutningen før
ferien foreslo fru Aabakken at for
eldrene dannet en forening og søkte fyl
ket om økonomisk støtte til kurset som
skulle settes i gang til høsten. En for
eldreforening ble så stiftet med Bjarne'
Karlsen, Dyreveien 85, Moss, som for
mann.

1. pinsedag kom så foreldreforenin
gen på besøk til Fjellstua. Vår PR
mann Odd Semstrøm og flere døve tok
oppstilling ved låven på Karlsøy gård
for å lose gjestene til feriehjemmet.
Disse ble ønsket velkommen. Været
var strålende, så vi var heldige som
kunne by gjestene kaffe og brus i det
fri. Alle hadde tatt med seg smørbrød
selv. Per Merlie filmet begivenheten, og
filmen ble fin. Det var morsomt og
hyggelig med alle disse smårollingene.
Vertinnen, Ragna Hagen, med flere
hjelpere sørget for at ingen tørstet.

Før foreldrene tok avskjed, ble de
ønsket velkommen igjen med barna.

Ref.

BEMERKNING:
Vår notis om tegnspråkkurset i Fre
drikstad bygde på omtale av kurset i en
Østfold-avis.' Avisen var altså feil in
formert om hvem som tok initiativet til
kurset. Red.

VI DØVE
Til Klara Klok!

Det skrives meget om de døves situa
sjon. I Alle Kvinner m. 15, skriver en
i Deres spalte: «Vær ikke redd for å
hjelpe oss døve». Hun (han) nevner som
eksempel å stå på en stasjon når høyt
taleren annonserer togforsinkeiser.

Jeg har vært i den situasjonen mange
ganger, og går da selvsagt bort til nær
meste jernbanefunksjonær og spør.

Hvordan skal andre kunne henvende
seg til oss først? Døvhet er et handikap
som ikke vises, og jeg har ofte tenkt
på at det burde lages et bestemt merke
som vi kan bære.

be bliridehar ~in hvite stokk, så
hvorfor ikke et kjennetegn for oss?

En liten appell til alle bilførere:
Dere gir fra dere en «bært» i hornet,

freser forbi i samme farten med det re
sultat at den døve skvetter himmelhøyt
idet bilen farer forbi. Kommer bilen
bakfra, hører vi den faktisk ikke før vi
bokstavelig talt sitter på panseret.

Jeg-har lysttil å fortelle en «historie»,
som jeg nå må le av. En morgen på vei
til kontoret, skal jeg som vanlig krysse
Tollbugt.-Akersgt. Jeg bruker øynene
ekstra godtp.g.a. dårlig hørsel. Samtlige
biler stopper. Bevares, tenker jeg, mar
ken til høflige bilførere på morgen
kvisten! Jeg stiger ut i gaten som en
dronning. Halvveis over får jeg se år
saken til denne høfligheten. Det var
ikke meg, nei, men en brannbil, som
kommer for fulle sirener rundt hjørnet.
Den hørte jeg ikke før jeg så den. Og
at jeg tok resten av distansen i et ken
guruhopp som var en dronning lite ver
dig, er vel unødig å si. Men jeg reddet
da livet den..gangen også.

En døv må prøve å ta det humoris
tisk. Hva jeg derimot ikke kan ta med
humor, er den historien som står i alle
skolebøker, og ofte blir gjengitt som
sketsj: «Goddag mann, økseskaft»!

Her lærer faktisk barna å more seg
over andres tragedie. Historien er sik
kert morsom for dem som hører. Men
du verden som det sårer oss døve å bli'
latterliggjort slik!

Og her er en appell til skolepsyko
loger: Få den historien vekk fra skple
bøkene! Og takk for det.

Noe mer hadde jeg ikke på hjertet
idag, kjære Klara Klok, men det gir
kanskje en liten grunn til ettertanke hos
noen hver?

Med humoristisk hilsen en døv.
(Alle Kvinner;)

HJØRDIS HASSEL

Etter' en tiM sykdom avgikk Hjørdis'
Hassel (f. Weberg) ved døden 5. juli.
Hun var enke etter Nils Hassel, og hun
ville fylt 75 år i november.

HjøJ;dis hadde mange års medlem
skap i Oslo Døveforening og Døves
Kvinneforening bak seg. I kvinne
foreningen satt hun i mange år som
lcasserer, og hun ble på årsmøtet for
noen år siden hyllet for lang og sam
vittighetsfull innsats da hun fant at det
var på tide å trekke seg fra dette tillits
vervet.

Bisettelsen fant sted i Vestre Krema
torium, nye kapell, tirsdag 10. juli.
Ved båren lå krans fra Oslo Døve
forening og signert blomsterhilsen fra
Døves Kvinneforening.

Hjørdis Hassel etterlater seg to gifte
døtre og flere barnebarn. Disse vil savne
en kjær mor og bestemor.

Velsignet være Hjørdis Hassels min~

ne.
Karin Jensen.

ELDOR AASE
Vestfold Døveforening har det triste
budskapet å meddele at vår gode ka"
merat Eldor Aase er gått bort. Vi kom
mer til å savne ham svært, da han var
mye på feriehjemmet vårt. Hans syk
dom var dessverre ikke til å helbrede,
og han hadde nok store smerter gjen
nom lang tid, med tre sykehus-opphold
den siste tiden. Han ble kjekk Og kom
hjem, men så ble det å dra tilI~!lke til
sykehuset igjen. Nå er striden ertdt, og
han har fått hvile.

Eldor Aase var født i Honningsvåg,
. men han bodde nå i Sandefjord. Han

ble bare 54 år gammel. Hans kone
Ragnhild sitter igjen med savnet aven
snill og hjelpsom mann.

Ved begravelsen la formannen i
Vestfold Døveforening ned ·en vakker
krans med gode ord for hva Eldor Aase
hadde vært for foreningen. En mann vi
alle kommer til å savne. Det var mange
smn·Julgte avdøde til'hans siste-hvile
sted, hvorav mange tilreisende foren
ingsmedlemmer, som også deltok i
minnesamværet etterpå. Både hørende
og døve venner ville på denne måten vise
avdøde den siste 'ære.

B. Marthinsen.

TIL SALGS
'l Kodak Instamatie filmopptaker,

kr. 300.
1 VoigtHinder fotoapparat, kr. 200.
1 Consul skrivemaskin, kr. 200.

Henvendelse til:
Helge Bastesen

8834 Skibbåtsvær.

OM MUSEER
«Museene har et særlig ansvar for å
ta vare på minner fra vårt folks fortid.
De skal gi et speil-bilde av folkets kul
turelle og materielle innsats gjennom
tidene, og vise sammenhengen i vår egen
historiske utvikling.»

Stortingets kirke- og undervisnings
komite.

KULTUR-POLITIKK
«Den generelle målsetting for kultur
politikken er å utvide menneskenes opp
levelses-evne og kvalitets-sans, stimu
lere skapende virksomhet hos den en
kelte og egenaktivitet i lokalsamfunnet.»

Stortingets kirke- og undervisnings
komite.
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Mulighetene for stønad til uføre husmødre
fortolkes ulikt

Til stede: Gisholt, Svare og Breiteig. 
Dessuten møtte døvekonsulent Vigrestad.
BI. a. ble følgende saker behandlet.

Videobandprogram-produksjonen
Breiteig ga orientering om møtet i Helse
direktoratet som blant annet Gisholt,
Vigrestad og han hadde deltatt i samme dag
angående framtidig arbeid med produksjon
av videobandprogrammer.

Vedtak: Breiteig lager en rapport om
møtet og sender til landsstyrets medlem
mer. Likeledes utarbeider Breiteig innen
ca. 15.8.73 til Helsedirektoratet en rapport
om NDL's arbeid med «videosaken» til nå.
I tillegg fremmes NDL's synspunkter om
det fortsatte arbeidet og om finansierings
behovet.

En Oslo-avis har i det siste året hatt
flere artikler om Rikstrygdeverkets be
handling aven viss type trygdesaker.
Avisen hevdet i mars 1972 at mange
uføre husmødre ikke har fått den stønad
de etter gjeldende bestemmelser hadde
krav på, og at Rikstrygdeverket helt fra
uføretrygden ble innført i 1961 og fram
til 1970 har satt til side Sosialdeparte
mentets og ankeinstansens retningslin
jer for behandlingen og avgjørelsen av
slike saker. Disse retningslinjer bygget
ifølge avisen på en annen forståelse av
loven enn den Rikstrygdeverket har lagt
til grunn.

Det saken gjelder rent materielt er i
hovedtrekkene om en ufør husmor kan
tilstås hjelpestønad til hjelp i huset der
som hun mottar alderspensjon fra tryg
den eller ektefellen har pensjon med for
sørgingstillegg for henne. Hvis hus
moren selv er tilstått uførepensjon, som
i ytelse tilsvarer alderspensjon, kan hun
etter gjeldende bestemmelser ikke til
stås hjelpestønad til hjelp i huset. Dette
har vært fastsatt i forskrifter helt siden
uføretrygden ble innført.

De som anses som husmødre i denne
forbindelse er gifte kvinner som for
sørges av sine menn.

Husmorferier 1973
Breiteig meddelte at døveforeningene for
1973 har søkt om tilskott til husmorferier
med tilsammen kr. 15.460,-. Norske Døves
Landsforbund har søkt om kr. 15.460,
Bevilgningen fra staten er for 1973 bare
kr. 6.600,-.

Vedtak: Døveforeningene får for 1973
det beløp de har søkt om, dog innenfor
rammen av statens bestemmelser. NDL
dekker det underskott som oppstår.

Neste landsstyremøte
Neste landsstyremøte legges til Oslo 15.
16.9.1973.

Justisdepartementet som har hatt
saken til uttalelse, er kommet til at i
visse tilfelle hvor husmoren oppebar
alderspensjon, har Rikstrygdeverket i
en periode bygget sin praksis på en
annen tolking av forskriftene enn den
en var kommet fram til som den rette
i departementet og i ankenemnda for
klagesaker.

En har vurdert hva som bør gjøres
for å rette opp vedtak fra denne periode
hvor avgjørelsen ville blitt gunstigere
for den trygdede om Rikstrygdeverket
hadde bygget på sin nåværende retts
oppfatning, som faller sammen med de
partementets og ankeinstansens. I en
viss utstrekning har Rikstrygdeverket
allerede tatt skritt til å gjøre om tidligere
vedtak. Justisdepartementet anbefaler
imidlertid at det overveies nærmere i
hvilken grad det bør foretas en ytter
ligere gjennomgåelse av ferdigbehand
lede saker av denne art.

Justisdepartementet har gjennomgått
regler og praksis på området, men pre
siserer i sin uttalelse at det ikke har gått
nærmere inn på spørsmålet om det kan
rettes bebreidelser mot Rikstrygdever
ket når det gjelder behandlingen av de
aktuelle saker.

Sosialdepartementet har gitt Riks
trygdeverket instruks om på eget tiltak
å ta opp til ny behandling alle aktuelle
saker der den saken gjelder fremdeles er
i live. Saken forutsettes da avgjort etter
de retningslinjer departementet og an
keinstansen har lagt til grunn.

Stortingets ombudsmann for for
valtningen, som etter anmodriing har
vært holdt løpende underrettet om sa
kens gang, har fått oversendt Justis
departementets uttalelse.

Sosialdepartemeritet har" for øvrig
satt i gang et utredningsarbeid med sikte
på å gå gjennom en rekke bestemmelser
i folketrygden, blant annet på grunnlag
av de erfaringer som er høstet siden
folketrygdloven ble satt i kraft. I sam
band med dette vil også de regler som
gjelder for stønad til uføre husmødre,
bli tatt opp til ny vurdering.

NYTT HAp FOR DØVE?
Chr. Michelsens Institutt utfører i sam
arbeid med Sentralsykehuset i Trond
heim forsøk som kan gi døve uten
trommehinne hørselen tilbake. Prin
sippet er dette: I en hylse som stikkes
inn i øregangen, ligger det en mikrofon
som lar lydsignalene modulere 10-12
MHz radiobølger som lett går gjennom
bensubstansen i kraniet. I benet ved
siden av øregangen har en innplantet
en krystallmottaker som via en pie
zoelektrisk stav bringer ørets ambolt
til å vibrere i takt med de opprinnelige
lydbølgene. Forsøk utført av dr. med.
Gundersen på pasienter, tyder på at
kvaliteten av de mottatte signaler blir
vesentlig bedre enn med konvensjonelle
metoder.

Den innplantete mottaker er 3 mm i
diameter og 10 mm lang, og innplan
teringen er en relativt enkel operasjon.
Senderen er 7-8 mm i diameter og 15
mm lang og innbefattet batteri med le
vetid ca. 70 timer. Batteriet skiftes lett
vint.. Apparatet synes å burde bli bil
ligere' enn vanlige høreapparater i pro
duksjon.

Prosjektet ledes av sivilingeniør T.
Gytre, og finansieres av NTNF. Det
ventes avsluttet i løpet av året.

(Ingeniør-Nytt)

FLYTTER DU?
Hvis du flytter - husk å sende oss din
nye adresse fort, så vi kan sende Døves
Tidsskrift til riktig adresse.
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Kurt Oksnes.

Alesund-Bergen uavgjort
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Bergen Døves Sjakklubb gjestet Åle
sund i pinsen, hvor det ble spilt mot
Ålesund Døves Sjakklubb. Resultatet
ble at Ålesund tok ledelsen første dag
med ett poeng, men neste dag tok Ber
gen igjen denne ledelsen, slik at slutt
resultatet ble uavgjort 4-4. Det skal be
merkes at Bergen stilte med et B-Iag,
som tidligere, da Ålesund-klubben be
står av forholdsvis nye spillere.

Første dag:
ÅLESUND-BERGEN
Fiskergård-Grebstad .
Iversen-Oksnes .
Krogstad-Karlsen .
Vestre-Anda .

Annen dag:
Fiskergård-Grebstad .
Iversen-Oksnes .
Krogstad-Karlsen .
Vestre-Anda .

Sammenlagt 4-4 poeng.

Ikke uriktig}} sølv
til færøyene

Fra Hermundur Zachariassen på Fær
øyene har vi mottatt anmodning om å
rette på meldingen om at hans bror Jan
hadde fått sølvmedalje for sitt svenne
stykke i typograffaget i København.
Avisen «Sosialurin» brakte feil opp
lysning.

Det riktige er at Jan fikk bronse
medalje for svennestykket. I tillegg til
dette fikk han flids-premie fra Fagskolen
for Boghåndværk. Dessuten fikk han en
sølvmedalje for flid og dyktighet gjen
nom læretiden. Medaljen bar inskrip
sjonen: «Kundskab forædler og flid
belønner».

22.15: Sam. Britisk serie, 1. episode:
«Hverdag».

2. sept.
18.20: Silkesvarten, siste episode.
19.25: Brasils kirke i kamp. Erke

biskop Helder Camara i sam
tale med Henry Notaker.

21.50: Arsene Lupin, 9. episode.

hjelpemidler for eldre svak
synte. (TH)

23. aug.
18.15: Utenriksmagasinet. (TH)

24. aug.
18.00: Vindu mot vår tid. (TH)
20.45: Dick Cavett intervjuer Bette

Davis.
22.00: Detektimen: Cannon.

25. aug.
18.30: Skippy, siste episode.
20.30: Moro med stumfilm.
21.20: Forbrytere på flukt, siste del:

«Nå er det slutt, Billy Boy».
26. aug.

18.20: Silkesvarten, 25. episode.
19.00: Jubileumsgudstjeneste i Ge

neve.
20.15: Møt meg på London Bridge.

En musikalsk kjærlighetshis
torie med Jennifer O'Neill,
Tom Jones, Kirk Douglas m.
fl.

21.05: Primore. Sovjetisk film fra den
fjerne sørøst-kysten av Sovjet
unionen.

21.50: Arsene Lupin, 8. episode.
27. aug.

18.00: Sportsrevyen. (TH)
19.00: Roadies. Om mennene som

hjelper pop-gruppene på deres
turneringer.

20.45: Nordens gull. Polsk film om
rav.

22.00: De gamle er eldst igjen.
Amerikansk film fra 1970 med
Walter Brennan, Fred Astaire,
Edgar Buchanan og Chill
Wills i hovedrollene.

28. aug.
18.20: Tjuvstart. Hvordan arbeide i

en gruppe med «Start», høs
tens gegynner-kurs i engelsk
for voksne? Spesielt for ring
ledere. (TH)

21.10: «Okkupert land.» Om for
holdet mellom franskmenn og
tyskere i en fransk by under
siste krig. Del 1.

29. aug.
22.00: Massøren. Italiensk komedie

med Fernandel i hovedrollen
som ungkaren Fernando.

30. aug.
18.35: Intervju med Ingmar Berg

man om kvinneskikkelsene i
filmene hans. (TH)

20.45: Torsdags-toner. Gjensyn med
Jose Feliciano.

22.00: «Okkupert land.» Del 2.
31. aug.

22.00: Detektimen: Førstebetjent
Keiler.

l. sept.
18.50: En mann og hans hest. Et

fransk progråm for hele fa
milien, del 1.

15. aug.
18.00: Forsyte-sagaen, siste episode:

«Svanesang».
20.30: Solo. Film etter en fortelling

av Maxim Gorkij. Produsert
av sovjetisk fjernsyn.

21.00: Dagbok fra India, del 6.
16. aug.

21.15: Enbom-saken, siste del: «Året
1952».

17. aug.
18.00: Vindu mot vår tid. (TH)
20.30: Samklang. Presentasjon av

sanggruppen «The King's
Singers» fra Cambridge.

21.25: Detektimen: Førstebetjent
Keiler.

18. aug.
18.05: Jeg kan! Om å oppleve og ut-

trykke seg. (TH)
19.05: Skippy, 5. episode.
20.30: Moro med stumfilm.
22.20: Forbrytere på flukt, del 12:

«Hva skal vi gjøre med
George?»

19. aug.
18.25: Silkesvarten, 24. episode.
20.40: Filmmagasinet. Intervju med

regissøren Joseph Losey og
Jane Fonda som spiller Nora.

21.50: Arsene Lupin, 7. episode.
20. aug.

18.00: Sportsrevyen. (TH)
19.25: «Hår» i Israel. En reportasje

fra Tel Aviv, der det pasi
fistiske budskapet i musicalen
«Hair» settes i forhold til den
aktuelle politiske og militære
situasjon i landet.

22.00: De gamle er eldst. Ameri
kansk film fra 1969, med Pat
O'Brien, Walter Brennan,
Chiil Wills, Edgar Buchanan
og Gypsy Rose Lee i hoved
rollene.

21. aug.
18.25: Kongerike uten framtid? Ris

øy i Tromsø kommune. (TH)
22.15: Dagbok fra India, siste del.

22. aug.
18.00: Må gamle se dårlig? Om

Programmer som er tekstet:
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16.08 to: Kulturaften. Foredrag (Bergen
Turlag).

21.08 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Dameklubben har hyggekveld kl. 19.30.

23.08 to: Kulturaften. Kåseri av Rune Anda
om tur til Afrika.

28.08 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
idT-ettsklubben har styremøte på styre
rommet kl. 18.00.

30.08 to: Kulturaften.
01.09 lø: Norske Døves Sjakkforbund arran

gerer jubileums-turnering i sjakk i foren
ingslokalet, med Døves Sjakklubb som
teknisk arrangør.

04.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Ungdomsklubben har styremøte på styre
rommet kl. 19.00.

05.09 on: Døveforeningen har styremøte på
styrerommet kl. 19.30.

06.09 to: Kulturaften.
11.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklu bben.

Dameklubben har styremøte på styre
rommet kl. 19.30.
Tegnspråkkurs starter på Nygård skole.

12.09 on: Formannsmøte i storsalen kl.
19.00.

13.09 to: ,Kulturaften.

SANKTHANS-FESTEN
Vi fikk i år alle tiders sankthans-vær, slik
at vi riktig kunne kose oss på feriehjemmet.
Vestfold Døveforening holdt som vanlig fest
på Skogstua. Det var mange besøkende.
Jeg talte 15 privatbiler. Det var både familie
medlemmer og venner av de døve som
feiret dagen sammen med oss. Det var lek og
deilig bevertning, to ganger kaffeservering.
Det var stort bål. Mange raketter ble sendt
opp. Hobbyklubben arrangerte lek i peise
stua og fikk stor applaus. Og mange over
nattet etter festen.

Nå er det ferietid. Folk trekker til ferie
hjemmet vårt. I år har det vært godt vær på
forsommeren, slik at det har vært godt be
søk på feriehjemmene. Nå gieder vi oss til
å treffe mange av våre faste gjester og ven
ner på «Skogstua» gjennom feriesesongen.

Bergliot !'t1arthinsen.

I september: Tyttebær-tur til Sirdal (øg
lænd-hytte)?

Hver torsdag har døveforeningen hygge
samvær.

TELEMARK

BERGEN

FERIEHJEMMET
«SOLHØY», OKSØYA

Bestilling på ferieopphold sendes til Per
Jonassen, Nedre Sørli, 3900 Porsgrunn.

STAVANGER;:.·~ ,
...., ... ~ fl ,
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.,"

. ~'.

20.09 to: Døveforeningen.
21.09 fr: Døvblindes kontaktkveld i foren

ingen.
23.09 sø: Døves Menighet har kaffefest kl.

19.
25.09 ti: Døves Smalfilmklubb har medlems-

møte kl. 20.
26.09 on: Ungdomsgruppa.
27.09 to: Døveforeningen.
02.10 ti: Sportsklubben har medlemsmøte

kl. 20.
03.10 on: Ungdomsgruppa.
04.10 to: Basar i døveforeningen.
05.10 fr: Basar i døveforeningen,

HYGGETREFF
for eldre og for uføretrygdede døve holdes i
Oslo Døveforening, Sven Brunsgate 7,
følgende dager fra kl. 11.00-14.00:

Onsdag 29. august
Onsdag 12. septem ber
Onsdag 26. september
Onsdag 10. oktober
Onsdag 24. oktober
Onsdag 7. november
Onsdag 21. novem ber
Onsdag 5. desember
Onsdag 19. desember, julebord.

21.08 ti: Dameklubben.
24.08 fr: Døveforeningen.
29.08 on: Sjakklubben.
31.08 fr: Døveforeningen, bingo.
04.09 ti: Dameklubben.
05.09 on: Sjakklubben.
07.09 fr: Døveforeningen.
12.09 on: Sjakklubben.
14.09 fr: Døveforeningen, bingo.
18.09 ti: Dameklu bben.
19.09 on: Sjakklubben.
21.09 fr: Døveforeningen.
26.09 on: Sjakklubben.
28.09 fr: Døveforeningen.
02.10 ti: Dameklubben.
03.10 on: Sjakklubben.
05.10 fr: Døveforeningen.
10.10 on: Sjakklubben.
1Z.10 fr: Døveforeningen,bingo.
16.10 ti: Dameklubben.
17~10 on: Sjakklubben.
19.1<) fr: Døveforeningen.
24.10 9n: Sjakklubben.
26.10 fr: Døveforeningen, bingo.
30.10 ti: Dameklubben.
31 ..10 on: $jakklubben.
02.11 fr: Døveforeningen.
07.11 on: Sjakklubben.
09.1.1 fr: Døveforeningen, bingo.
13.11 ti: Dameklubben.
14.11 9n: Sjakklubben.
16.11 fr: Døvefor;eningen.
21·110n:Sjakklubben.
23.11 fr~.oøveforeri!ngen, bingo.
27.11·~i: Dameklu.bben.
3().:.1~ fr: Døveforeningen.
07.12 fr: Døveforenihgen, bingo.
11.12 ti: Dameklubben.
14.12 fr: Julebord.

Spesielle arrangement blir bekjentgjort
ved oppslag i forenings-lokalet.

«Mjøsgløtt»
De som ønsker opphold på feriehjemmet
«Mjøsgløtt», kan skrive til hyttesjefen:
Ragnvald Hangenholen, Soput, 2380 Bru
munddal.

HEDM. - OPPlQ;

Menighetsrådet.

, OSLO

Feriehjemmet Fjellstua
Alle henvendelser om besøk og opphold på
feriehjemmet framover til 1. oktober (uten
om lørdager og søndager) må skje til Ragna
Hagen, Engebretsensgate 7, 1790 Tistedal.

DØVEGUDSTJENESTE
Søndag 2. september skal det være guds
tjeneste i Skjeberg kirke kl. 10.30 ..Etterpå
blir det kirkekaffe, men stedet for' dette er.
ennå ikke bestemt. - Vi ønsker alle vel
kommen til hyggelig samvær. Reisegodt
gjørelse.

14.08 ti: Døveforeningen åpner etter ferien.
15.08 on: Ungdomsgruppa.
16.08 to: Døveforeningen.
21.08 ti: Døveforeningen.
22.08 on: Ungdomsgruppa.
23.08 to: Døveforeningen.
28.08 ti: Forman nsmøte kl. 20.
29.08 on: Ungdomsgruppa.
30.08 to: Døveforeningen.
31.08 fr: Døvblindes kontaktkveld i forenin-

gen.
01.09 lø: Sportsklubben har fest.
04.09 ti: Sportsklubben har medlemsmøte.
05.09 on: Ungdomsgru ppa.
06.09 to: Døveforeningen har ekstraordi-

nært årsmøte kl. 20.
07.09 fr: Døves Skytterlag.
08.09 lø: Døvemesterskapet i skyting.
09.09 sø: Døveforeningen har kaffefest kl.

18.
11.09 ti: Kvinneforeningen (tur til Blefjell

planlegges).
12.09 on: Ungdomsgruppa.
13.09 to: Døveforeningen.
15.09 lø: Fotball Norge-Sverige v/NDI.
18.09 ti: Bridgeklubben.

18.08 lø: Døveforeningen på «Mjøsgløtt»
kl. 18.

25/26.08 lø/sø: Stevne for ensomtboende
døve på Rena (?)

15.09 lø: Kulturprogram på «Mjøsgløtt» kl.
18.

29.09 lø: Døveforeningen har høstfest på
«Mjøsgløtt».

13.10 lø: Kulturprogram på «Mjøsgløtt» kl.
18. - Dette blir siste dag på «Mjøsgløtt»
før feriehjemmet stenges for vinteren.

10.11 lø: Døveforeningen har møte. (Sted og
klokkeslett kunngjøres senere.)

08.12 lø: Døveforeningen har julebord.
(Sted og klokkeslett kunngjøres senere.)

Rett til forandringer forbeholdes.
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18.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Dameklubben har hyggekveld ;kl. 19.30.

20.09 to: Dameklubben har..,:-BASAR i
foreningslokalet kl. 19.00.

22.09 lø: Døves Dag-fest, arrangør Kultur
utvalget.

23.09 sø: Døves Dag, med gudstjeneste og
etterfølgende kirkekaffe.

25.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Idrettsklubben har styremøte på styre
rommet kl. 18.00.

27.09 to: Kulturaften.

VELFERDSSENTRET
i Yestre Torvgt. 20a, åpner etter ferien
mandag 30. juli, og blir åpent alle ukedager
(unntatt tirsdag og torsdag) fra kl. 18.00.

HYGGETREFF
for eldre og for uføretrygdede døve holdes
i Bergen Døveforenings velferdssenter,
Yestre Torvgt. 20a (småsalen). følgende
dager kl. 12.00:

Tirsdag 11. september.
Tirsdag 25. september.
Tirsdag 09. oktober.
Tirsdag 23. oktober.
Tirsdag 06. november.
Tirsdag 20. november.
Tirsdag 04. desember.
Tirsdag 18. desember, julemøte.

MØRE - ROMSD.
18.08 lø: Felles døvestevne i Torvikbu.kt på

Nordmøre.
19.08 sø: Gudstjeneste i Torvikbukt kl. 11.
01.09 lø: Døveforeningen har medlemsmøte

på feriehjemmet kl. 17.
15.09 lø: Høstfest på feriehjemmet kl. 17.00

v/festkomiteen.
29.09 lø: Døves Sjakklubb på feriehjemmet

kl. 17.
11.10 to: Døveforeningen har utlodding v/

Døves Dameklubb kl. 18.30.
25.10 to: Døveforenin'gen har tillitsmanns

møte og filmaften kl. 18.30.
08.11 to: Døveforeningen har medlems

møte, muligens med film kl. 18.30.
24.11 lø: Døveforeningen har foredrags

aften v/arrangør kl. 17.
25.11 sø: Gudstjeneste kl. 11 i Yolsdalen

kirke ved døveprest Hammer.
08.12 lø: Døveforeningen har julebord og

hyggekveld på Grand Hotell i Alesund
kl. 17.

Rett til forandring forbeholdes.

TRONDHEIM
16.08 to: Døveforeningen.
19.08 sø: Døveforeningen.
21.08 ti: Døveforeningen, foredrag.
23.08 to: Dameforeningen.
26.08 sø: Døveforeningen.
28.08 ti: Ungdomsklubben.
30.08 to: Døveforeningen.
02.09 sø: Døveforeningen, filmaften.
04.09 ti: Døveforeningen.
06.09 to: Dameforeningen.
09.09 sø: Døveforeningen.
11.09 ti: Ungdomsklubben.
13.09 to: Døveforeningen, filmaften.
16.09 sø: Døveforeningen.

Etter denne dato skifter foreningen møte
dager til onsdag, fredag og søndag.
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19.09 on: Idrettslaget.
21.09 fr: Dameforeningen.
23.09 sø: Døves Dag.
26.09 on: Ungdomsklubben.
28.09 fr: Døveforeningen, foredrag.
30.09 sø: Døveforeningen.

SALTEN

FERIEHJEMMET «MØllEBEKKEN»
Salten Døveforenings feriehjem «Mølle
bekken» er åpent fra pinse og helt fram til
august-september. Yi tar gjerne imot besøk
av gjester for kortere og lengre opphold.

Åse (f Auensen) og Bjørn Kihle Hal
vorsen, som ble viet 9. juni i Østsiden
kirke, Porsgrunn.

Åshild(f Kibsgård)og Erik O. Johansen,
som ble viet i Bragernes kirke, Drammen,
9. juni.

Anja(f Waara), Umeå, Sverige, og Arnt
Naurstad, Bodø, som ble viet av døve
prest Folke Segerstedt i Mariehem
kyrkan, Umeå, 21. juli. De er nå bosatt
i Umeå.

FØDT
Gerd (f. Kvingedal) og Ola Sande,
Trondheim, fikk en sønn 22. juli. De
har fra før to døtre.

85 AR
Gunhild Hansen (f. Skaaren), Døves
Aldershjem, Klostergt. 60, 7000 Trond
heim, fyller 85 år 25. august. Hun er
født på Ytre Kvenvær på Hitra. I 8 år
gikk hun på Gløshaugen døveskole i
Trondheim, og deretter bar det rett ut
i arbeidslivet. Hun arbeidet som hus
hjelp, og særlig minnes hun tiden i Le
sund på Nordmøre. Ellers holdt hun
seg for det meste i Trondheim.

I 1951 ble hun gift med smed Adolf
Hansen, og i 1954 flyttet de inn på
Døves Aldershjem, hvor hun nå er den
som har bodd lengst. Hun er nå enke.

Gunhild er en vennesæl og grei dame,
som lyser opp i et stort smil når hun får
besøk. Vi gratulerer med dagen og
ønsker henne bare godt i årene som
kommer.

Reidun.

70 AR
Elise Karlsen, Havreveien 63, Oslo 6,
fyller 70 år 2. september.

65 AR
Agnes Tanberg, Nils Juelsgt. 70A, Oslo
2, fyller 65 år 4. september.

60 AR
Rolf Rønning, Utlertunet 14C, Ris
vollan, 7000 Trondheim, fyller 60 år
21. august.

60 AR
Signe Eger Pettersen (f. Eger), Rektor
haugen 5, Oslo 8, fyller 60 år 1. sep
tember.



Sommerstevne på Vasstulan

50 AR
Arnfinn Kaare Matre, Nebbeveien 7,
5033 Fyllingsdalen, fyller 50 år 24.
august. Han er ekte bergenser. Sin sko
legang fikk han på Skådalen døveskole.
Deretter forsøkte han seg bl. a. i typo
graffaget, men bestemte seg for skred
deryrket. Ved siden av utviklet han seg
til en fremragende tryllekunstner, og
han ga en rekke oppvisninger, både for
hørende og døve. Han var også på tur
neer som tryllekunstner rundt i landet.

Men Arnfinn var full av eventyrlyst.
Han ønsket å komme seg rundt i verden.
Da det viste seg helt umulig å få hyre
til sjøs, fordi han var døv, dro han til
USA. Etter en tid der, fikk han hyre 
det var nemlig ikke fullt så strengt fra
amerikansk side. Det ble mange år til
sjøs, da han først hadde sluppet gjen
nom nåløyet. Våre lesere kunne følge
ham etter hvert som han sendte reise
brev til vårt blad fra alle kanter av jord
kloden. Han ble kjent som «Den seil
ende magiker». Når han var i land, var
han ettertraktet til å underholde for
sjøfolkene. Særlig i sjømannskirkene
hadde han mange oppvisninger og stor
suksess.

Arnfinn steg også i gradene ombord.
Han utdannet seg i kokkfaget, og han
oppnådde å reise både som 2. og som
1. kokk på store skip. Innimellom tok
han kortere opphold i USA, hvor han
da arbeidet som skredder og fartet
rundt i sin bil, inntil han igjen tok hyre
for fart på det fjerne østen, Afrika eller
Sør-Amerika.

Problemer med en gammel skade
gjorde at Arnfinn for noen år siden
måtte mønstre av og ta seg jobb på
landjorden igjen. Han valgte da å bo
sette seg i sin hjemby Bergen.

Når «Den seilende magiker» nå fyller
50 år, sender vi de beste gratulasjoner
med dagen, samtidig som vi takker for

I tiden fra 19. til 25. juni ble det arran
gert stevne for eldre, fortrinnsvis en
somtboende døve fra hele landet.
Frelsesarmeens døveoffiserer med bri
gader Gudrun Myhre i spissen ledet ar
rangementet. I alt var vi 65 deltakere,
hvorav 6 døveoffiserer, to pensjonerte
offiserer (Sina Sveen og Magnhild
Pedersen) samt noen hørende gjester
som hjalp til.

Vasstulan ligger skjønt til på 1.100 m
over havet i Numedal. Vi bodde altså
oppe i snaufjellet. Været var på sitt
beste i alle dagene som stevnet varte.
Hotellet var stort og komfortabelt og
maten førsteklasses. Programmet var
rikholdig, så det var noe for enhver
smak og alt ettersom hva den enkelte
hadde lyst til. Blant annet var det kortere
fjellturer, hvorunder deltakerne kunne
nyte den flotte utsikten over dalen fra
vardetoppene. På enkelte steder var det
snøflekker, hvor vi hadde mye moro
med snøballkrig.

I et par dager hadde vi hobbyvirk
somhet, og da kunne de som hadde
lyst lage fine bilder ved hjelp av sytråd
og spiker, kaffebrett med mosaikk
dekorasjoner, kroter av bast m. m.
Mange eldre døve satte pris på denne
formen for sysselsetting, og det bk da
også laget mye pent.

En dag hadde vi busstur til Geilo,
videre over Hardangervidda til Vør
ingsfossen. Snøen var flere steder ganske
høy, så vi observerte noen turister som
gikk på ski i bare soldrakt. Et par reins
dyr så vi, likeså den berømte jettegryta.
Ikke å forglemme Vøringsfossen, som
mange av oss ikke hadde sett før. Den
var jamen mektig stor, og ikke rninst
var den nifs å se på.

En dag holdt sosionom Arild Daleng
kåseri over emnet «Sosialomsorg for
funksjonshemmede». Det ble gitt en
grei innføring i sosialomsorgen, men
det som vakte størst interesse blant oss
døve var nok hans innledning om det
daglige samværet mellom døve og hør
ende, med etterfølgende gruppe-disku
sjoner og dialog på plenumsmøte. Det
kom fram. mange synspunkter, ikke
minst i fonn av erfaringer fra de døve
deltakerne.

de mange hyggelige stundene han gjen
nom en årrekke har gitt bladets lesere
med sine reiseberetninger. Red.

50 AR
Johan E. A. Sæther, 7100 Rissa, fyller
50 år 23. august.

Sankthansaften var det leirbål med
konkurranser, lek og annen underhold
ning, samt mye god mat og bløtkake.

Gudstjenesten på søndagen ble holdt i
den flotte Uvdal stavkirke, som er ca.
200 år gammel. Brigader Arvid Strand
ledet gudstjenesten, offiserene tolket.

Ellers var det andakt hver dag på
hotellet, ledet etter tur av de forskjellige
offiserene, samt rikelig med stunder da
vi bare kunne kose oss og prate med de
andre. Stevnet ga oss rike muligheter
for åndelig fornyelse og beskjeftigelse,
til å nyte de naturskjønne omgivelsene
og til å opprette kontakt mellom de døve
som bor avsides. Vi døve ble da også
enige om at Frelsesarmeens døve
offiserer fortjente stor honnør og en
gave fra oss for deres gode ledelse og
opplegg av stevnet på Vasstulan.

En deltaker.

MANGE KIRKETJENERE
ER BLITT DØVE . . .
Biskop Per Lønning er motstander av
maskinell ringing og kiming i kirke
klokkene. Han ønsker å vende tilbake
til den gammeldagse måten, hvor kirke
tjeneren står og trekker i tauet. (<<Gam
lemåten» brukes fremdeles i mange
kirker.)

De klokkerne og kirketjenerne som
er spurt om denne saken, er ikke enig
med biskopen. - Det er nok romantisk,
men ikke særlig realistisk i vår tid,
sier de.

Organist Simon Hauge i Rolvsøy sier
det slik: Som mangeårig organist har
jeg truffet mange kirketjenere, og nesten
alle er blitt døve av å stå og dra i tauet.
Det er ikke tvil om at ringemaskinene
er en veldig forbedring i så måte.

Takk til Frelsesarmeen
Vi 8 fra Bergen som fikk være med på
Frelsesarmeens døvestevne på Geilo
vil på denne måten sende vår hjerteligste
takk for den hyggelige og minnerike
turen til høyfjellet. Vi hadde det så
godt og hyggelig på alle måter. Døve
offiserene gjorde alt for at vi skulle
trives. Vi er dem meget takknemlige.
Vi håper på gjentakelse og gjensyn, og
vi hilser dere med verset: «De retter
sine øyne opp til fjellene».

Hjertelig hilsen fra Borghild og An
dor Arnesen, Martha Gjerstad, Inge
borg Hardeland, Hilda Angell, Nanna
Holmås, Serine Bråtenes og

Amalie Hansen.
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Blaker Meieri
1925 Blaker - Tlf. 72 80 26

- Prøv vår CAMEMBERT OG BRIE -
- eller BLAKER DE LUXE -

AlS JOTUNGRUPPEN
IJERCICE-DENQFA-w.EBORCa-ftSICtI8I-.KmIi

Jæren Potetmjølfabrikk A/L
Erling Friis

MALEBoMESTER

4062 KLEPP STASJON Rektorhaugen 9, Tåsen - OSLO 8
Telefon 230847

RYGENE-SMITH & THOMMESEN A.S
ARENDAL

Tremasse

Elektrisk kraft

Trykksaker
Ta kontakt med oss, og la våre
avdelinger hjelpe Dem.
Grafisk industri med boktrykkeri,
I itografisk anstalt, offsettrykkeri
BOKBINDERI

A.s St. Hanshaugens Farvehandel
Når det gjelder maling

Waldemar Thranesgt. 4 - Oslo 1
Telefon 693880 Til storvask

og småvask

Sprayflaske
for hurtig-stiving

Tøyet blir
penere og
varigere
med:

- ALFAXELSEN Als

Drammen tlf. 837970

Sna.kk med

Bærum Optiske Forretning
EGEDIUS & SCHOU

Drammensveien 601 - Vis a vis Rådhuset, Sandvika
Telefon 540636 - Filial Stabekkhuset

BRILLER· KIKKERTER· LUPER
HØREBRILLER • BATTERIER TIL HØREBRILLER

Oslokontor tlf. 41 3464



Norges Døve-Idrettsforbund:
Fung. formann: Oskar Nilsen, Vetlandsveien 67 a, Oslo 6

Redaktør: Harold Nielsen, Etterstadgt. 22, Oslo 6

Tor Hammerborg - viser at det går an,

Døv vektløfter EM-debutant

Innbydelse til DM i skyting 1973

anvisning etter serien.
->)- -»-
-»- -»-

Oslo Døves Skytterlag har herved den
glede å innby alle lag som er tilsluttet
Norges Døve-Idrettsforbund til å delta
i D.M. i skyting som holdes på østre
heim lørdag 8. sept. kl. 9.00 presis.
Opprop kl. 8.30.

Program
Skyting I: 100 m.
3 prøveskudd.
5 skudd ligg.,
5 skudd stå,
5 skudd kne,
3 prøveskudd.
3 skudd stå, 3 kne og 4 ligg., anv. etter

serien.

Skyting Il: 300 m.
5 prøveskudd.
10 skudd ligg., anv. etter hver 5-skudd

serie.
10 skudd stå, anv. etter hver 5-skudd

serie.
10 skudd kne, anv. etter hver 5-skudd

serie.

Det finnes idrettsmenn som ikke bare
resultatmessig, men også menneskelig
sett kan stå som forbilde for enhver
idrettsutøver. En idrettsutøver som
viser en utrolig viljestyrke og tålmodig
het for å nå toppen. En slik idrettsmann
er den 23-årige døve Tor Hammerborg,
som deltar i vektløfter-EM for første
gang.

Tor Hammerborg er ikke kommet
med til Madrid p.g.a. sitt handikap,
men fordi han gjennom syv år har vist
en utrolig viljestyrke til å ville noe med

Gevær: Det kan benyttes Krag-Jørgen
sen rifle, Mauser, Kongsbergs nye
skarpskyttergevær eller geværer som til
enhver tid benyttes innen Det Frivillige
Norske Skyttervesen. På 100 m kan
også benyttes Krag-Jørgensen rifle og
Mauser med 22 long løp.

All skyting foregår etter reglementet.
Startkontingenten er kr. 5,- pr. øvelse

og betales forskuddsvis.
Innmelding sendes arrangementsko

miteens formann Nils Vikene, Grense
vn. 11 D, Oslo 5, innen 25. aug. 1973.

Fest med premieutdeling holdes i
Døves Hus samme aften kl. 19.00 og
hvortil alle skyttere har gratis adgang.

Vi ønsker alle skyttere velkommen til
kappestrid om disse D.M.

Med skytterhilsen.
OSLO DØVES SKYTTERLAG

Nils Vikene
formann.

Anders Haukedalen
sekretær.

sin idrett. Han har kjempet imot de
ulemper som er blitt ham til del, fordi
alt treningsarbeid og kommunikasjon
blir hindret av hans handikap.

I dag er Tor Hammerborg et av våre
mest lysende vektløftertalenter, og en
av dem som er satt opp som OL-kandi
dat i 1976.

Vanskelig
- Det var for syv år siden jeg begynte å
interessere meg for vektløfting. Jeg tok
turen om Dælenengen og så 09-guttene

i trening. En av dem, Hans Seilø, som
siden er blitt min beste venn, fikk meg
til å prøve vektene, og tok meg siden
med på treningen.

I begynnelsen syntes jeg det var store
problemer. Jeg følte meg ikke sterk nok,
og hadde lyst til å gi opp. Men Hans
Seilø maste på, gav meg mot og fikk
meg til aldri å gi opp. Etter hvert kom
også resultatene. Så vidt jeg husker lå
mitt første sammenlagtresultat i kon
kurranse på 255 kg fordelt på tre øvel
ser. I dag har jeg 277 1/2 kg fordelt på
to øvelser.

Syv Oslo-mesterskap er vunnet på
rad. I år ble det en bronsemedalje i
junior-nordisk, en femteplass i senior
etter uhell i rykk. NM burde han også
vunnet, men hadde uflaks.

- I 1970 ble du norgesmester for se
niorer?

- Den gang var det jeg som hadde
flaks, ler Tor Hammerborg, og vil ikke
gjøre noe nummer ut av det. - Tore
Bjørnsen, som var storfavoritt, misset i
første øvelse press, og dermed lå NM
tittelen duket for meg.

- Hva slags treningsforhold har du
hatt?

- Tidligere når vi trente på Dælen
engen var de dårlige, og jeg har ikke før
i år hatt et skikkelig treningsprogram.

Skikkelig trening
- Fordi kommunikasjonsproblemene
har vært vanskelige har jeg ikke kunnet
dra nytte av de erfaringer de andre gutta
har gjort. Nå har jeg fått hjelp med
treningsprogram, bl. a. fra Per Mar
stad, og det har hjulpet på resultatene.

Under et stevne tidligere i år løftet
jeg jevnt med Tore Bjørnsen, men han
vant fordi vi ikke hadde samme kropps
vekt.

- Hvilke ambisjoner har du i år?
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2. OSLO
1. Werner Wennerstrøm, spyd

65,52.......... 827
2. Reidar Brenden, 3000 m 9.18,8. 692
3. Reidar Brenden, 5000 m 16.27,4 664
4. Tor Hammerborg, lengde ult. 3,02 609
5. Reidar Brenden, 1500 m 4.28,3. 601
6. Gunnar Kvitvær, tresteg 12,20.. 590
7. Gunnar Kvitvær, lengde 5,89 ., 580
8. Per Chr. Larsen, lengde ult. 2,90 537
9. Tore Christiansen, spyd 41,64.. 515

10. Harald Håverstad, lengde 5,54. 500
11. Gunnar Kvitvær, høvde 1,60 ... 493
12. Harald Håverstad, 200 m 25,9 .. 483
13. Per Chr. Larsen, høyde ult. 1,40 480
14. Gunnar Kvitvær, høvde ult. 1,40 480
15. Gunnar Kvitvær, 200 m 26,0 ... 475
16. Werner Wennerstrøm, kule 9,55 426
17. Gunnar Kvitvær, lengde ult. 2,71 420
18. Tor Hammerborg, høyde ult. 1,34 404
19. Trond Wilhelmsen, lengde ult. 2,68 402
20. Ottar Thoresen, lengde ult. 2,67 395

10.573

poeng. Trønderne er gode for 11.449
poeng, men det er 4 resultater som jeg
ikke kan godkjenne da disse er satt i
klubbens lagseriestevner i våres. Rik
tignok er Døves IL lagseriestevner god
kjent av Trondheim fri-idrettskrets,
men ikke av NDI, så det er av hensyn
til reglene jeg ikke kan godkjenne dette.
Saken er sendt til NDI for avgjørelse.

Oslo har gått opp med 350 poeng
takket være Wennerstrøms verdens
rekord i spyd og Brendens 3000 m.

Kjell O. Olsen har forbedret seg på
800 og 1500 m og han har skaffet ber
genserne 81 nye poeng.

Tormod Bjerke begynner nå å finne
formen på sprintdistansene og han har
erobret 102 poeng for Hamar siden sist.

Det er intet nytt fra Stavanger og
Drammen, så jeg går ut fra at det ikke
er noen nye resultater heller.

Jeg vil minne lagene om at dersom
de ønsker å arrangere lagseriestevner
eller lignende, bør de søke NDI om
godkjennelse på forhånd, dersom de
ønsker resultatene med i serien.

Red.

6. STAVANGER
1. Jan Ståle Storøy, spyd 40,68 . . . . 501
2. Gaute Stangeland, lengde 5,44. 477
3. Gaute Stangeland, 200 m 26,2 .. 460
4. Bjørn A. Jerstad, spyd 36,20 ... 432
5. Jan Ståle Storøy, lengde U.t. 2,70 414
6. Gaute Stangeland, 100 m 13,0 .. 390
7. Bjørn A. Jerstad, lengde ult. 2,66 389
8. Gaute Stangeland, lengde U.t. 2,66 389
9. Bjørn A. Jerstad, kule 8,06. 310

10. Jan Ståle Storøy, lengde 4,66 286
11. Jan Ståle Storøy, kule 7,14 234

4.282

5. DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud, høyde U.t. 1,52 627
2. Bjarne Gunnerud, lengde U.t. 2,99 591
3. Bjarne Gunnerud, høyde 1,70 .. 588
4. Erik Johansen, lengde 5,88 ..... 577
5. Bjarne Gunnerud, 100 m 12,4 .. 501
6. Erik Johansen, 200 m 26,1 ..... 468
7. Geir Jensen, lengde ult. 2,76 .. . 451
8. Magne Gaustad, diskos 28,97 .. . 450
9. Magne Gaustad, spyd 36,32 434

10. Magne Gaustad, kule 9,21 401
11. Erik O. Johansen, 100 m 13,1 .. 373
12. Erik O. Johansen, lengde 2,57 .. 333
13. Geir Jensen, høyde U.t. 1,28 ... 327
14. Magne Gaustad, høyde U.t. 1,25 288
15. Magne Gaustad, lengde U.t. 2,49 282
16. Erik Johansen, høyde U.t. 1,20 .. 222

6.903

643
636
613
606
582
548
542
540
533
470
461
451
444
406
364

7.839

639
635
607
601
584
579
568
562
534
517
496
488
482
482
448
448
442
439
415
404

10.361

3. BERGEN
1. Kjell O. Olsen, 800 m 2.06,7
2. Ketil Kvitvær, 200 m 24,1 .
3. Ketil Kvitvær, 400 m 54,9 .
4. Ketil Kvitvær, 100 m 11,9 .
5. Kjell O. Olsen, 400 m 55,5 .
6. Kjell O. Olsen, 1500 m 4.32,9 ..
7. Ketil Kvitvær, lengde 5,84 .
8. Ketil Kvitvær, tresteg 11,95 .
9. Karsten Ramsvik, 400 m 56,9 ..

10. Jon Stokvik, tresteg 11,54 .
11. Jon Stokvik, lengde 5,52 .
12. Jon ~kvik, kule 10,38 .
13. Svein Tømmerbakke, spyd 39,40
14. Geir A. Olsen, 1500 m 4.47,0 ..
15. Geir A. Olsen, 800 m 2.20,3 ...
16. Karsten Ramsvik, 800 m 2.20,3 .
17. Jon Stokvik, høyde ult. 1,37 ...
18. Ketil Kvitvær, lengde ult. 2,74 ..
19. Svein Tømmerbakke, kule 9,40 .
20. Olav Espedal, høyde u/to 1,34

4. HAMAR
1. Tormod Bjerke, 100 m 11,7 .
2. Tormod Bjerke, 400 m 54,1 .
3. Magnor Rosland, 800 m 2.08,4 .
4. Magnor Rosland, 1500 m 4.27,5
5. Tormod Bjerke, 200 m 24,7 .
6. Alfred Vangen, 1500 m 4.36,3 .
7. Tormod Bjerke, høyde ult. 1,45
8. Magnor Rosland, 5000 m 17.40,0
9. Johnny Olsen, spyd 42,86 .

10. Johnny Olsen, 1500 m 4.49,0 .
11. Sem Bratland, spyd 38,04 .
12. Tormod Bjerke, lengde ult. 2,76
13. Tormod Bjerke, høyde 1,55 .
14. Sem Bratland, kule 9,27 .
15. Sem Bratland, diskos 25,35 .

861
607
593
591
588
585
577
574
571
570
556
545
534
532
509
505
504
499
491
486

11.278

1. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg, slegge 54,23 .
2. Olaf Garberg, kule 12,12 .
3. Bjørn Myran, 5000 m 17.07,7 .
4. Olaf Garberg, høyde ult. 1,49 ..
5. Thor L. Thoresen, høyde 1,70 ..
6. Walter Pedersen, 1500 m 4.30,6
7. Olaf Garberg, diskos 34,68 m ..
8. Walter Pedersen, 800 m 2.11,0 .
9. Walter Pedersen, 3000 m 9.56,4

10. Walter Pedersen, 1000 m 2.51,1
11. Walter Pedersen, 2000 m 6.23,1
12. Walter Pedersen, tresteg 11,79
13. Ola Sande, 3000 m 10.08,7 .....
14. Ola Sande, 2 eng. mil 10.58,3 ..
15. Ola Sande, 5000 m 18.00,0 .
16. Bjørn Myran, 1500 m 4.43,2 .
17. Bengt Robertsen, 400 m 57,8 ..
18. Bengt Robertsen, 200 m 25,7 ..
19. Thor L. Thoresen, 200 m 25,8 ..
20. Thor L. Thoresen, lengde 5,48

Red.

->'eg har et håp om å klare 305 kg
i EM, men det er først i Baltic Cup jeg
regner formkurven på topp. På lengre
sikt ser jeg selvsagt fremover til OL i
1976.

- Hvor mye har du løftet på trening?
- Jeg løfter ikke tungt på trening, men

bygger formen opp foran konkurran
sene. Før EM skal jeg til Horten på
treningssamling.

- Hvilke andre problemer møter du
som aktiv vektløfter?

- Fordi jeg ikke kan høre at dom
merne beordrer vekten ned, har dette
medført misforståelser flere ganger for
meg. Når man løfter tungt, kan det av
og til nesten svartne for en. Jeg må se
på dommeren hele tiden.

(V.G.)

Misforståelser
Blir man blendet av fotografer, eller
ikke ser dommerens signal, oppstår det
raskt misforståelser. Jeg har ofte latt
vekten gå ned for tidlig, og fått løftet
underkjent.

Til EM skal de norske lederne sørge
for at dommerne gir meg skikkelig sig
nal, sier Tor Hammerborg.

En idrettsmann som kan være et for
bilde for andre idrettsmenn uten hans
handikap. Bare de som har opplev.d
hans skjebne forstår å verdsette hans
prestasjoner, og i Vektløfterforbundet
har man lenge vært klar over hans ta
lent.

Nå får han lønn for strevet, og Tor
Hammerborg kommer til å ha enda
mer på lager. Han har ikke nådd toppen
av karrieren.

Siden forrige nr. har flere lag gått
opp med en del verdifulle poeng.
Trondheim har gått opp med 789

Rettelse til nr. 13: Til fri-idrettsserien i
nr. 13 må jeg beklage at jeg har gjort en
regnefeil på Trondheims serie. Det viser
seg at de har fått 1.000 poeng for lite,
og attpåtil er 2 DM-øvelser ikke kom
met med. Det er Ola Sandes 5000 m,
18.00,0 (509 poeng) og Bengt Robertsen
800 m 2.21,0 (440 poeng). Det vil si at
Bengt Robertsen, 100 m 12,9 (408
poeng) og Thor L. Thoresen, lengde
ult. 2,67 (395 poeng) ikke skulle ha
vært med sist. Samlet poengsum blir da
10.489 poeng, og det vil si at trønderne
skulle ha vært på lederplassen sist. Jeg
ber trønderne tilgi feilen. Det var ikke
med hensikt jeg gjorde det.

Fri-idrettsserien 1973
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dobbeltlandskampen
mot Danmark

Tap

Det var med en viss spenning vi så fram
til håndballandskampen mot Danmark
som siste test før Yerdenslekene i
Malmø. Det ble ikke norsk seier denne
gang, men vi får være glad for at det
ikke ble et større tap. Det var ikke noe
å gjøre mot danskene, noe som~yldtes

broderlandets taktikk og hurtighet.

1. dag 26. mai
Norge-Danmark 12-17 (5-7)
Etter en kort velkomsttale av NDI's
representant Finn Johansen, som øns
ket spillerne velkommen med håp om
en spennende og ærlig kamp, kunne
kampen ta til.

Norge vant målvalget og danskene
scoret sitt første mål etter noen minut
ters spill og sitt 2. mål like etter, før
Norge fikk: sitt første mål v/Johnny
Olsen. En merket fra begynnelsen at
danskene var hurtige og hardhendte i
forsvaret, mens nordmennene spilte
nokså tamt. Danskene fikk: 2 mål til før
Bjarne Gunnerud scoret Norges 2. mål.
Deretter fikk: danskene et mål på straffe,
og Bjarne Gunnerud scoret så norsk
igjen. Etter dette så det ut til å lysne for
Norge, da Johnny Olsen fikk: ballen i
det danske nettet og det ble norsk scor
ing like etter igjen. Stillingen var 5-5,
men det varte ikke lenge før danskene
var i teten igjen med 2 mål. Stillingen
ved pause var 5-7.

I begynnelsen av 2. omgang gikk det
pent for seg og en merket tydelig at
danskene passet godt på Bjarne Gun
nerud. Rolf Smenes scoret Norges 6.
mål på straffe, men så begynte danskene
å få farten opp igjen. Etter en stund
ledet danskene med 7-11. Danskenes
Erling Pedersen fikk: ballen i det norske
nettet i en stor åpning, som nordmen
nene burde passet på, men en kunne se
at våre spillere begynte å bli slitne.

I kampens siste 10 minutter gikk det
livlig for 'seg da stillingen var 9-14.
Bjarne Gunnerud fikk: ballen 2 ganger i
det danske nettet, men så scoret dans
kene igjen, før Gunnerud plasserte
Norges siste ball bak den danske mål
mannen. Danskene satte punktum på
kampen med 2 mål til. Sluttstillingen
ble 12-17.

Lagleder Odd Landehagen var ganske
fornøyd med kampen, selv om det ble
tap, men han håpet at det ville gå bedre
for Norge dagen etter.

Harold Nielsen.

Etter 1. dags kamp ble alle spillerne
samlet til et hyggelig matbord i for-

bundets regi i Døveforeningen, en
dansk-norsk forbrødring i idrettens
tegn. Humøret var på topp hos begge
lag, og der ble holdt taler med ønske om
gode resultater for begge lag i' tiden
framover, spesielt i Malmø, som nå
begynner å spøke for fullt i hjernene hos
de aktuelle kandidatene. Under sam
været overrakte den norske laglederen
på vegne av NDI og håndballguttene en
statuett i miniatyr aven håndballspiller
til Danmark med ønske om at denne
statuetten overrekkes den spiller i
Danmark som har gjort seg best be
merket innenfor det danske forbund,
ikke til den beste spiller, men til den
spiller som gjennom flid, god oppførsel
etc. fortjener honnør.

2. dag: Norge-Danmark 12-14 (4-6)
Som i den første kampen vant Norge
også nå målvalget, men denne gang
valgte lagkapteinen å beholde ballen,
og dermed åpnet Norge kampen.
Mens nordmennene i den første kampen
åpnet usikkert, grunnet et langt avbrekk
(i forbindelse med påsken og innen
dørsslutt) i treningen, var åpningen
mange streker bedre nå. De visste hvor
de sto og spilte deretter. Tross den po
sitive starten, ble det likevel Danmark
som kom først i målprotokollen etter
noen minutter. Nordmennene svarte
kort etter under stort bifall fra publi
kum, som kanskje øynet sjansen for
norsk seier. Men, dessverre, i en periode
på 8-10 min. rotet Norge utilgivelig
med ukonsentrert spill. I denne perio
den gikk danskene opp til 5-1-ledelse,
og da anså mange slaget for tapt for
Norge, med utklassingssifre. Som i tid
ligere kamper måtte det fenomenet til
at Norge lå under for at spillerne skulle
våkne og kjempe, noe som også denne
gang slo til. Konsentrasjonen og inn
stillingen ble forandret og nordmennene
begynte å spise opp ledelsen, slik at stil
lingen i pause var 6-4 til våre granner i
sør.

2. omgang ble resultatmessig jevn.
Danmark burde ha vunnet denne om
gangen på sine større sjanseskapende
angrep, men konsentrasjonen sviktet i
skuddøyeblikket. Norge spilte hardere i
forsvar og nøytraliserte danskene bedre
enn i 1. omgang og lørdagens kamp.
Lagene fulgte hverandre i protokollen,
med danskene foran, enkelte ganger var
ledelsen oppe i 4 mål, men nordmen
nene kom igjen.

I kampens siste 15 minutter, da
danskene ledet 13-8, begynte Kjell Ny-

sted å finne formen, da han ble hyper
farlig i angrepet. Norge fikk: nå inn 4
mål etter hverandre og reduserte ledel
sen til 12-13. Jubelen sto høyt i været
på tribunene da det så ut til å bli uav
gjort, men dessverre snudde lykken seg.
Det glapp for nordmennene og danskene
avsluttet spillet med 2-målseier og
æren i behold. For Norges vedkom
mende var det framgang siden lørda~

gens kamp, noe som kanskje skyldtes at
gjestene brukte to andre keepere. Når
det gjelder spillets gang, vant danskene
på sine rusjangrep og hurtige reaksjoner,
der de utnyttet den dårlige norske kon
sentrasjonen. Bare i denne kampen ble
det 3 mål på rusjangrep fra dem. Når
skal nordmennene en gang lære å kon
sentrere seg, bruke hode og øyne?
Gjør vi det, blir det et langt skritt fram
over. Uansett hvordan vi ser på kam
pen, ble det en fortjent seier til Dan
mark, ikke bare på grunn av sitt bedre
spill, men også fordi de på det taktiske
og psykiske plan var sterke. Det er her
det først og fremst svikter for Norge.

I denne kampen som var hardere enn
gårsdagens kamp, ble det delt ut flere
advarsler og en spiller fra hvert land ble
utvist i 2 min. Bjarne Gunnerud fikk:
forstuet den ene foten, men heldigvis
uten at det influerte på spillet. Han var
ellers godt nøytralisert, så de andre
spillerne måtte klare seg på egen hånd,
og det resulterte i at målene ble fordelt
på flere spillere. Et positivt tegn; man
må regne med at Bjarne G. i fremtidige
kamper ikke vil få utfolde seg som før,
det betyr at spillet må legges om. Ellers
kom de norske guttene bedre fra kam
pen, de spilte jevnere og mer konsen
trert og kjempet godt. Syvmålsscoreren
Erling Pedersen fra første kamp i det
danske laget ble tatt bedre vare på,
men uten at det hindret dansk seier.
Danmark hadde flere gode kort i bak
hånden.

FEST
i Oslo Døveforenings lokale Sven
Brunsgt. 7 lørdag 1. sept. kl. 19.00.

Program
Yelkomsthyllest til Malmø-farere.

Dans - Musikk - Dans
Leik og konkurranser

Smørbrød, kaffe, øl og mineralvann
fåes kjøpt.

Alle er velkommen.
Entre: kr. 10,-

Arr.:
Døves Sportsklubb
Fri-idrettsgruppen
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Konklusjon:
Etter svenskekampen var det stor op
timisme i den norske håndballeiren,
men nordmennene fikk nå et skudd for
baugen, hvilket vil si at vi kom fort ned
på jorden igjen, og det var godt det
skjedde. Som nevnt tidligere gikk hånd
ballen inn i en død og farlig tid etter
innendørssesongens slutt. Og dessverre
ga det utslag i negativ retning. I tids
rommet 7. april til 26. mai kom påsken.
Ingen samlinger ble holdt, grunnet
trang økonomi, slik at spillere utenfor
Oslo tapte formen. På den annen side
kan det gi positive utslag på lengre sikt,
vi fikk lære at samlinger må til, uansett
hva den dårlige økonomien sier. Vi
fikk vite hvor vi står, vite hva som må
gjøres, og samtidig fikk vi et mer rea
listisk syn på sjansene i Malmø. Kam
pene mot Danmark og tidligere kamper
fortalte at de norske guttene har kondi
sjonen og styrken i behold, noe som vil
slå ut i store turneringer med mange
kamper, men da må konsentrasjonen,
våkenheten bli bedre, samt sikrere og
hardere spill i forsvaret.

For Danmarks vedkommende har de
gode sjanser til å nå toppen i Malmø;
konsentrasjonen, spillet, ballfølelsen,
taktikken og den psykiske siden er .på
godt nivå, men, og det er et stort men,
har de fysikk og utholdenhet til en lang
og hard turnering som verdenslekene i
Malmø vil bli? Der må det i første rekke
bli danskenes mål, bli sterkere og mer
utholdende fysisk sett.

Trygve Gunnarrud var nok ikke i sin
beste form, som i Sverige-landskampen,
p.g.a. senestrekk, men han gjorde en
god innsats likevel.

Det ble delt ut bestemannspremie til
Kjell Nysted for hans angrepinnsats i
kampens siste fase. Reidar Brenden var
nær på å erobre dette etter hans gode
spill både i angrep og forsvar.

Erling Pedersen ble tildelt premie som
beste danske spiller, takket være hans
gode lagspill og hurtighet.

Danskene har hatt treningssamlinger
hver 14. dag med hensikt på Malmø
lekene. Vi går nå inn i siste fase før
Verdenslekene, og i den anledning skal
vi ha 3 treningssamlinger.

Etter kampenes slutt, skiltes danske
og norske spillere med: På gjensyn i
Malmø. Og det betyr da at de norske
spillerne heretter må gå inn for lekene
med full styrke, fysisk og psykisk.
Det er igjen to måneder, og denne tiden
må benyttes godt, skal vi oppnå resul
tater. NDI og kontaktmannen vil gjøre
sitt beste for å skape et godt opplegg
under de rådende økonomiske forhold.
Drar alle sammen i samme retning, kan
mye skje. Nordmenn er kjent for å være
store individualister, men et felles mål
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burde også vi greie å samle oss om.
Tvi - tvi.

Johnny Olsen.

Det norske laget besto av: 1. Trygve
Gunnarrud, 2. Johnny Olsen, kaptein,
3. Kjell Nysted, 4. Bjarne Gunnerud,
5. Benny Persson, 6. Reidar Brenden, 7.
Einar Feide, 8. Botolf Myrvold, 9. Rolf
Smenes, 10. Terje Lund, 11. Jørgen
Holden, 12. Kai Bendiksen. Leder og
utskiftingsleder: Odd Landehagen. Tre
ner: Pål Schlytter.

Det danske laget besto av: Fleming
Hovej, 2. Erling Pedersen, 3. Svend H.
Sørensen, 4. Ole Faustrup, 5. Bent
Jensen, 6. Bent Brøndum, 7. Jørgen
Balle, 8. Torben Kristiansen, 9. Arne
Albertsen, 10. Poul E. Pedersen, Il.
Bent Sivgaard, 12. Jens E. Jensen, 13.
Søren Jørgensen, 14. Erik Thomsen, 15.
Knut Tanggård, 16. Henning Kristen
sen (3. keeper). Lagleder: Hardi Nor
dentoft. Trener og utskiftningsleder :
Randolf Nikolaisen (tidligere bergen
ser).

Norske målscorere i kampene var:
Kjell Nysted 8 mål, Bjarne Gunnerud 5
mål, Rolf Smenes 5 mål, Johnny Olsen
3 mål, Benny Persson 2 mål og Reidar
Brenden 1 mål.

Danske målscorere var: Erling Peder
sen 10 mål, Torben Kristiansen 6 mål,
Arne Albertsen 5 mål, Erik Thomsen 5
mål, Bent Jensen 2 mål, Poul E. Peder
sen 2 mål og Ole Faustrup l mål.

Ny verdensrekord
av Werner Wennerstrøm
Reidar Brenden deltok i et kretsstevne
på Bislet 9. juni. Han ble nr. 2 på
3000 m på tiden 9.18.8. IL Bygdegutten
var arrangør.

Under et fri-idrettsstevne på Gjøvik
17. juni ble det en verdenssensasjon
innen døveidretten. Werner Wenner
strøm deltok i spydkast og hans beste
kast ble målt 65,52 m. Det er ny ver
densrekord for døve og hele 90 cm
bedre enn den tidligere rekorden som
lød på 64,62 m, satt av svensken R.
Øhman i Vanersborg i 1954. Det måtte
gå hele 19 år før rekorden ble slått.
Det hører med til historien at Werner
gjorde arrangøren oppmerksom på at
det er ny verdensrekord for døve og ar
rangøren sørget for at det ble kunngjort

i høyttaleren og attpåtil fikk han en
flott premie bestående av 6 kniver, 6
gafler og 6 skjeer. Arrangør var Gjøvik
IL. Gratulerer med verdensrekorden,
Werner!

Erling Eriksen, oppmann.
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Etter DM i Stavanger deltok Kjell O.
Olsen i et stevne i Ålesund 5. juni. Han
løp 1500 m på 4.32,9. Aksla IL var
arrangør.

7. juni var Kjell O. Olsen på pletten
igjen. Han løp 800 m på tiden 2.06,7.
Arrangør var Ålesund IL.

Svein Tømmerbakke, oppmann.

6/6: I et nasjonalt stevne (DnC-cup)
på Melløs Stadion i Moss deltok Olaf
Garberg i slegge. Han ble nr. 4 med re
sultat 52,62 m.

7/6: Døves IL avviklet lagseriestevne
på Stadion. Walter Pedersen løp 1000 m
på tiden 2.56,3. Tor Lasse Thoresen
svingte seg over 1,60 m i høyde. Han
vil nok klare 1,70 m neste år.

9/6: Olaf Garberg deltok i DnC
cupens kastestevne på Frogner Stadion.
Han ble nr. 5 med resultat 51,80 m.
Under oppvarmingen kastet han over
55 m. Han skal delta i flere konkurran
ser rundt omkring i landet.

10/6: Tor Lasse Thoresen vant høyde
med 1,60 m iårskl. 1955 i Karusell
stevnet i Selbu. Forholdene var ikke så
gode, da det var kaldt og kraftig vind
samt glatt bane.

13/6: Døves IL arrangerte lagserie
stevne- på Stadion. Walter Pedersen løp
1000 m og han ble klokket inn på
2.51,3. Det viser seg at han er i fram
gang etter sykdom i våres. Det var
meningen at Ola Sande og Bjørn Myran
skulle løpe 2 eng. mil (3218 m) men de
møtte ikke fram.

17/6: Tor Lasse Thoresen vant høyde
i Sør-Trøndelags kretsmesterskap for
gutter iårskl. 1955. Resultatet ble 1,65
m. Han er medlem av Selsbakk IL
i tillegg til Døves IL. Dagen i forveien
deltok han i nasjonalt skolemesterskap,
samt spilte fotball mot Skådalen, så
han var slapp i beina. Flott gjort av
ham.

Walter Pedersen, oppmann



MINERALVANN

A.s Sarpsborg og Halden
Bryggerier

Sarpsborg - Halden

Ørnen
FORSIKRING

Karl Johansgt. 6 - OSLO 1

Alfr. Andersen Mek.
Verksted & Støberi A.s

Telegr.adr.: «Verkstedet»
3250 LARVIK

Sentral bord 83 060

/Istad & Pedersen A.s
Byggmesterfirma

Nybygg og reparasjoner
8000 BODØ - Tlf. 21 449

Fauskebygg
8200 FAUSKE

Telefon 375

Bygg- og anleggsvirksomhet i
Betong - Jernbetong

Mur· Tre

Carl Bøyesens Eftf. A.s
KJEMIKALIER OG RAsTOFFER
Telefon *41 0316
Akersgaten 11 - OSLO 1

Arne Grønbeck
Mek. Verksted -1473 SKARER

Tlf. 701683

Besøk MELKEBAREN

når De er i Gjøvik

GitlJyik Meieri

Shell- Stasjonen
Tlf. 71 2192 - 2010 Strømmen

SPESIALFORRETNINGEN

A.s Kontor-Servi ce
Telefon 84660
3250 LARVIK

Olav G. Hanssen Afs
N. Storgt. 5 - Drammen

Spesialforretning i trikotasje
Telefon 832241

Altafjord Meieri
ALTA HAMMERFEST
Telefon 35521 Telefon 11 549

Gummistempler
MØNSTERVALSER - SINKKLISJEER

Norsk Gummiklisje A.s
Brennerivn. 5 - Telefon 202533

OSLO 1

Gunnar Hippe
PLATE- OG SVEISEVERKSTED AfS

2390 MOELV - Telefon 47157

tNORSK :JERNVERK:



Retur-adresse:
Møllendalsveien 17 - 5000 BERGEN

L. Hviding
Begravelsesbyrå

Kongsgt. 64
Telefoner 28772

Utenfor kontortid 36 758 - 36 479

4000 STAVANGER

Leif W. Hansen
GULLSMEDFORRETNING

Prostebakken 2
Telefon 25209

4000 STAVANGER

Rogalandsbanken A.s
Hurtig og effektiv bankservice

Haakon den VII '5. gate 8
4000 STAVANGER - Sentratbord 26080

l.H.NÆVDALR.5
8YGGEFORRETNING .• SNEKKERVERKSTED

Sverresgt. 31 - Telefon 21 0525

5000 BERGEN

Vartdal Skipshandel Afs
Skipsproviant - Ass. forretning

Yelefon 11
6170 VARTDAL

~~_ I i

BERSERK FABRIKKER A-S
\-l~ l

DAME., HERRE- OG BARNESKO

NESTTUNGARDEN

Telefon 272450 - 5050 Nesttun

Jakob Idland

4300 SANDNES

Haugaland Billag A.s
Sentralbord (047)24214 - Karmsundgt. 178

5500 HAUGESUND

~'---J,..,.L..".(--,5) Il
INGENiØRENE

Lund, Mohr & Giæver-Enger
M.N.I.F.

Skips- og maskintekniske konsulenter

Tlf.sentral 23 29 00
Strandgt. 201 - 5000 BERGEN

A. Stoltz, Røthing & CO.
Vetrlidsalmenning 4 - Telefon 21 1090

5000 BERGEN

6501 KRISTIANSUND N.

Sentral bord 74322

Døves Trykkeri A.s - Bergen


