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Faglig utgave «for siste gang»
For bladets lesere - og for bladets redaksjon - nærmer vi oss slutten
av «det store prøveåret». Når dette året slutter, har vi trolig satt en ver
densrekord som vil bli stående til alle tider, - med et «døveblad» som
har kommet ut med 54 nummere i ett og samme kalenderår, L·gjennom
snitt med mer enn ett blad hver uke gjennom hele året. Fordi vi neppe
vil forsøke å slå denne rekorden selv, kan vi regne med at den vil bli stå
ende som verdensrekord ...

Det er 'laturlig å spørre om hvordan dette har vært mulig for et lite land
som Norge. - Svaret er enkelt: Norges Døveforbund og forbundets lands
møte prioriterer informasjonsarbeidet høyere enn hva døveorganisasjo
nen gjør i andre land. Det vil si: Man mener det er svært viktig at landets
døve får ofte informasjon om saker som berører dem og om hva som fore
går i døvesamfunnet. Så viktig er dette, at slik informasjon skal gis på
bekostning av andre oppgaver når forbundets økonomi er slik at det er
begrenset hva som kan gjennomføres.

Nå er ikke dette ment som en beveget «takk og farvel»-hilsen før vi går
over til innskrenkninger. Faktum er jo at vi står på terskelen til et nytt
år som ifølge planene skal føre til en ny utvidelse av Døves Tidsskrift.
Det samlede antallet nummere vil gå ned, og det er på den måten rekor
den vil bli stående. Men det samlede antallet sider vil øke med minst 156
sammenlignet med i år.

Noe vil vi miste - de «rene» fagutgavene. Dette er den siste faglige ut
gaven. Mange har allerede gitt uttrykk for sin beklagelse. Fagutgavene
er nemlig mottatt med stor begeistring. Vi har måttet rasjonere på
overskotts-eksemplarene. Slik redaksjonen har opplevd hvordan disse
utgavene er blitt lest, diskutert og rost, er det litt vemodig å tenke på
at dette er siste gang. Akkurat denne siste utgaven er heller ikke blitt
like fag-preget som de forrige. Vi håper likevel leserne vil hygge seg med
innholdet.

På lederplass vil redaktøren nytte siste sjanse til akkurat her å takke en
kelte for at det har lykkes å gjennomføre «prøveåret» så å si uten ekstra
hjelp dette året. Døves Trykkeri Als har vist god tilpasnings-vilje til re
daktørens uregelmessige arbeidstid og reisefravær. De to som har hørt
til «redaksjonsstaben», Britt Elisabeth Skogstrand og Ingeborg Skaten
Nesse, har selvfølgelig hatt avgjørende betydning for at det har gått bra.
De har hatt mer ansvar enn tidligere, og de har hatt mer skapende arbeid.

Døves Tidsskrift har også vært i den heldige situasjon at mange av le
serne har sendt stoff, uoppfordret. Dette er med på å gi vårt tidsskrift
et folkelig og mykt preg. Noen har vært riktig flinke til å skaffe oss stoff.
Det takker vi for.

Og så ber vi om fortsatt samarbeid i det året som kommer, med sikte
på at vi i fellesskap skal klare å lage et godt tidsskrift, som virkelig kan
være til hjelp - til nytte - for de døve og sterkt tunghørte i landet, for
deres slektninger, lærere og andre som har behov for et tidsskrift som
vårt. th. j. s.
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Departementets svar om døveskolen

Takk for brev av 2. november d.å. angående døveskole i Trondheim
og Bergen.

I Døves Tidsskrift nr. 47 gjenga vi det brevet som Norges Døveforbund
sendte Kirke- og undervisningsdepartementet angående skolespørs
målet i Trondheim og i Bergen. Departementet svarer:

Når det gjelder situasjonen i Bergen, arbeider departementet med

en konkret løsning, hvorav leie av Hunstad skole synes å være den
mest aktuelle. Dette vil etter vår vurdering kunne bli en god ordning.

Med vennlig hilsen
Kjell Magne Bondevik

meisesrett - de skal ikke ganske
enkelt bli fortalt at deres barn tren
ger spesialundervisning. Foreldrene
må få del i kunnskap om barnets
vanskeligheter, og man må prøve å
få dem til å forstå situasjonen.

Det britiske døveforbundet hevder
at foreldrene må få fullstendig infor
masjon for å kunne forstå døve
barns lærevansker og mulighetene
for å overvinne disse vanskelighete
ne. Det er ikke tilstrekkelig at forel
drene bare får høre om hørselstre
nings- og talemetoder i undervisning
av døve barn. For å kunne foreta vel
overveide valg, må de også bli gjort
kjent med de metoder basert på to
tal kommunikasjon som brukes.

Total kommunikasjon
Total kommunikasjon omfatter flek
sibel bruk av alle former for kommu
nikasjon: Tegnspråk, fingerbokstave
ring, avlesning, lydforsterking, tale,
lesning, skriving, mime og gester 
og dette skal tas i bruk så tidlig som

Norges Døveforbund

Postboks 97
5001 BERGEN

Som det vel vil være kjent fra avisene, vil det når det gjelder
døveskolen i Trondheim bli en løsning hvor Stortinget bevilger pen
ger til kjøp av tomt for nybygg for døveskolen. De problemer bre

vet skisserer for Vikhov skulle vel derfor heller ikke inntre.

kologi og undervisning trekkes inn.
Pedagogen skulle ideelt sett væ

re en døvelærer med vid erfaring og
kunnskap om alle de ulike typer hør
selshemning som finnes. Hvis det ik
ke lar seg gjøre å få tak i en slik per
son, bør mer enn en døvelærer kon
taktes for å gi råd. Det er også uhel
dig å basere avgjørelse om skole
plassering utelukkende på barnets
taleferdighet.

Ifølge lov om undervisning 1981, er
det lovfestet at foreldrene til barn
med behov for spesialundervisning
skal trekkes inn og ha medbestem-

Det britiske døveforbunds underkomite for undervisning har skrevet til de
ni regionale konferansene som diskuterer framtidige undervisningstilbudfor
hørselshemmede barn. Komiteens hovedpoeng er at siden dette er en spe
siell gruppe som krever undervisning av spesialister, må ikke tilbudene til
døve skjæres ned og erstattes av velment men misforstått integrering. Her
følger en redigert versjon av rapporten.

Konstatering av døvheten
Det er viktig at døvhet blir konsta

tert tidlig, slik at man raskt kan kom
me igang med riktige undervisnings
tilbud. Enhver regional planlegging
må ta dette med i beregningen. Det
beste vil være å ha audiologiske kli
nikker i tilknytning til døveskoler, slik
at foreldrene tidlig kan få mulighet
til å se døveundervisning i praksis.
De bør også bli satt i kontakt med
støtteorganisasjoner (f.eks. det bri
tiske døveforbundet og den nasjona
le forening for døve barn). De må få
mulighet til å møte voksne døve som
kan formidle kunnskap om at barnet
deres vil vokse opp til å bli et veltil
passet medlem av samfunnet og
som mestrer sin egen tilværelse.

Diagnostisering for å bestemme
riktig skoleplassering

Undersøkelser som ble gjort i den
perioden da alle som gikk ut av dø
veskolene var blitt undervist etter
den rene talemetoden, viste at eleve
ne som gikk ut av døveskolene had
de en gjennomsnittlig leseferdighet
som tilsvarte alderen åtte år og ni
måneder. Undersøkelsene viste og
så at hørende forsto i gjennomsnitt
ti prosent av døve barns tale.

Det britiske døveforbundet hevder
at disse resultatene må kunne bli be
dre - ikke ved å holde krampaktig
fast ved den rene talemetoden, men
ved å forsøke å utnytte barnets mu
ligheter for å tilegne seg språk. Det
te oppnås best ved å plassere det i
et miljø som stimulerer denne utvik
lingen - et miljø som presenterer
språket i en visuell form ved siden av
tale.

Diagnostisering av et barn, for å
avgjøre skoleplassering, burde ikke
avgjøres aven enkelt persons vurde
ring. Ifølge loven om undervisning av
1981, skal eksperter fra medisin, psy-
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mulig. - Ingen ville drømme om å
nekte et hørende barn med døve for
eldre adgang til det talte ord. På
samme måte bør det være vårt mål
å sørge for at hørende foreldre til dø
ve barn får hjelp til å lære å beher
ske bruken av total kommunikasjon,
slik at de kan kommunisere med si
ne barn på en effektiv og utvungen
måte.

Undervisning av døve førskolebarn
Det britiske døveforbundet tror at al
le døve førskolebarn bør få erfare to
tal kommunikasjon for å sikre dem
muligheten for å tilegne seg et språk
lig grunnlag. Hvis det på et senere
stadium i barnets utvikling skulle vi
se seg at det ikke har behov for ma
nuell kommunikasjon, kan denne
kuttes ut.

Det britiske døveforbundet mener
at det er helt uakseptabelt å nekte et
barn som trenger støtte av manuell
kommunikasjon, adgang til denne
kommunikasjonsform, til det har vist
seg å mislykkes med rene talemeto
der.

Hørende foreldre til døve barn må
bli gjort oppmerksom på britisk tegn
språk, totale kommunikasjonsmeto
der og på at det eksisterer et miljø
for voksne døve.

Mange foreldre vil være helt uten
kjennskap til døvhet før deres barn
blir diagnostisert som døvt. Av den
grunn mener det britiske døveforbun
det at foreldrene må bli gjort opp
merksom på forbundets eksistens,
samtidig som det konstateres at bar
net behøver spesialundervisning. På
den måten kan hørende foreldre bli
informert om de synspunkt voksne
døve har når det gjelder skolegang
og kommunikasjonsmetoder. Dette
vil være med å sikre at det britiske
døveforbundet, som en frivillig orga
nisasjon, kan bli involvert i å hjelpe
både det døve barnet og foreldrene.

Døve enheter på skoler for hørende
Skoleloven av 1981 anbefaler inte
grering som generell målsetting.
Men integrering vil lykkes bare hvis
barna blir helt og fullt assimilert ved
hjelp av denne integreringen.

I likhet med mange andre minori
teter, er døvesamfunnet imot full
stendig assimilering. Det britiske dø
veforbundet tror at mange integre
ringsprosjekter er lite heldig for dø
ve barn, siden de på den måten blir
isolert fra hverandre.

Det britiske døveforbundet rår til
at denne type undervisningstilbud
blir ansett for å være lite hensikts-

messig for helt døve barn - av føl
gende årsaker:
1) Det utsetter barna for å mislykkes

i å oppnå et positivt selvbilde, ba
sert på at de har godtatt sin døv
het.

2) Det hindrer at britisk tegnspråk
og bruk av total kommunikasjon
i undervisningen blir anerkjent.

3) Det er ennå ikke kommet fram
noe som klart viser at helt døve
barn som har fått slik undervis
ning, gjør framgang.

4) Enkelte mener det praktiseres in
tegrering når døve barn blir under
vist på samme område som en
skole for hørende barn. Det de i
virkeligheten oppnår, er ikke inte
grering, men et naboskap, uten at
noen av gruppene har såpass stor
dyktighet i en felles kommunika
sjonsform at det muliggjør virke
lig integrering.

5) Når man planlegger skoler for hø
rende, som også har enheter for
døve barn, glemmer man å regne
med et viktig moment i læring for
livet - den tilfeldige læring som
foregår når barna er sammen
utenom skoletimene.

Budskapet
Vi fikk et budskap:
Forferdes ikke,
en frelser er født.
Det gjelder i dag,
i hverdagens jag:
Forferdes ikke!

Vi fikk et budskap:
Vær ikke redde,
en frelser er født.
Det lyder igjen,
og vi trenger det en n:
Vær ikke redde!

Vi fikk et budskap:
Bare vær trygge,
en frelser er født!
Det lyder på nytt,
A, menneske, lytt!
En frelser er født!

if.

Videre planlegging av
undervisningstilbud
Den videre planlegging må omfatte
undervisningstilbud til døve barn
over 16 år. Dette må være varierte til
bud som kan imøtekomme døve ung
dommers ulike behov.

For eksempel vil noen døve elever
ha behov for grunnleggende spesia
lundervisning i lesning, tallbegrep og
sosiale ferdigheter. Noen vil klare å
følge vanlige integrerte opplegg i vi
deregående skole med støtte av tolk
og hjelpelærere. Andre igjen vil ba
re trenge et minimum av rådgivning
og støtte for å kunne gjennomføre
sin utdannelse.

Hvis det ikke er mulig for en elev
å få tilfredsstillende videregående
skolegang i sin egen kommune, bør
hjemkommunen finansiere et under
visningstilbud i et annet skole
distrikt, og retten til et slikt tilbud må
slås fast i lovs form.

Det britiske døveforbundet mener
at behovene til døve elever over 16
år har vært forsømt i lang tid, og vil
presse fram:
• Retten for døve elever og deres

foreldre til å få adgang til informa
sjon om videregående skolegang.

• Retten til å velge mellom videre
gående skole eller yrkesopplæ
ring fra 16 til 19 år.

• Retten til støtte for å gjennomfø
re den utdannelsesvei den døve
eleven velger.

Lærerutdanning
Det britiske døveforbundet søker å
forbedre undervisningstilbudet for
døve barn ved å sikre at undervisnin
gen blir satt ut i livet av velkvalifiser
te lærere. Lærerutdanningen må gi
kvalifikasjon i total kommunikasjon,
lærerstudentene må holdes åjour
med utviklingen innen teknologi, føl
ge med i forskning innen språkvi
tenskapen (lingvistikk), og dessuten
holde seg åjour med nye metoder i
integrert undervisning.

Warnock-rapporten slår fast at læ
rere med syns-, hørsels- og bevegel
seshemning vil kunne ha spesielle
forutsetninger for å undervise barn
med samme type funksjonshemning.
På det nåværende tidspunkt blir dø
ve barn avskåret fra den fordelen det
vil være å ha en døv lærer som vok
sen identifikasjonsmodell. Det briti
ske døveforbundet går sterkt inn for
at reglene for opptak tillærerutdan
ning blir forandret slik at døve med
tilstrekkelige akademiske kvalifika
sjoner kan få mulighet til å utdanne
seg til lærere.
(Fra engelsk v/Kari Irgens Larsen.)
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Kan de unge håpe å få arbeid?

Medlem av det britiske døveforbun
dets uhderkomite, Cherry Glenville,
har sett på regjeringens plan for yr
kesopplæring for ungdom, og den
betydning den vil kunne få for døve.
Miss Glenville arbeider ved avdelin
gen for videregående undervisning
ved Yorkshire internatskole for døve.

Den planen for yrkesopplæring for
ungdom som regjeringen annonser
te i desember 1981, vil komme skik
kelig igang fra september 1983. Den
erstatter et tidligere program for un
ges muligheter, og den har som mål
setting å sørge for at de som slutter
skolen når de er 16 år, får et års yr
kesopplæring som et grunnlag for
arbeidslivet. Tilbudet skal gis til så
vel de som har arbeid som til de ar
beidsløse 16-åringene, og skal også
kunne gis til en del arbeidsløse
17-åringer.

Beskrivelse av planen
The Manpower Services Commissi
on skal godkjenne og kontrollere de
program som planen legger opp. Sty
rene for Manpower i de enkelte di
strikt skal sørge for at planene imø
tekommer de behov som finnes i lo
kalsamfunnet. På landsplan skal rå
det for yrkesopplæring for ungdom
ha tilsyn med planen som helhet.
Dette styret er satt sammen av repre
sentanter for arbeidsgivere, fagfore
ninger, lokale myndigheter, skoleve
sen, frivillige organisasjoner og ung
domsorganisasjoner.

Hvert enkelt program må innehol
de åtte ledd. Disse er: Innføring i pro
grammet, vurdering, yrkespraksis,
opplæring utenfor arbeidsplassen,
veiledning, yrkesopplæring i vid for
stand, grunnleggende ferdigheter og
en oversikt over de resultat som er
oppnådd. Opplæringen organiseres
og finansieres etter to ulike model
ler:

«Modell A» er basert på at de som
får opplæring er ansatt hos en ar
beidsgiver. Store bedrifter eller orga
nisasjoner har ansvaret for hele opp
legget. Mindre bedrifter vil gå sam
men under ledelse aven erfaren le
der som skal koordinere hele pro
grammet. «Modell B»-programmet
omfatter bare arbeidsløse unge og
består av f.eks. treningsverksteder
og fellesprosjekt.

Regjeringen håper at ca. to tred
jedeler av de unge under opplæring
vil følge «Modell A». For øyeblikket
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er den faste lønnen 25 pund i uken
- skattefritt - for begge modeller.

Antallet unge mennesker som vil
starte med opplegget fra september
1983, er anslått til ca. 400.000. Man
regner med at dette tallet også vil
omfatte ca. 20.000 unge funksjons
hemmede, deriblant selvfølgelig og
så et rimelig antall døve.

Hvilken plass har de funksjonshem
mede i dette opplæringsprogrammet?
«Manpower Services Commission»
har slått klart fast at en funksjons
hemning ikke skal hindre noen unge
i å gå inn i programmet, og arbeider
også med å overtale arbeidsgivere til
å se på hva de funksjonshemmede
søkerne kan klare, i stedet for å hen
ge seg opp i vedkommendes funk
sjonshemning. MSC er også klar
over at de fleste unge funksjonshem
mede behøver tid for å tilpasse seg
en utdannelse. Foreløpig har man
forbedret planens utvalgskriterier
ved å slå fast muligheten for å be
gynne programmet inntil fylte 19 år.
Men det er beklagelig at undervis
ningsministeren avviste et forslag
om at funksjonshemmede unge skul
le kunne begynne programmet inn
til fylte 21 år, og fortsette i 2 år.

Hvilken betydning vil planen ha for
de som går ut av døveskolene?
Det overordnede mål er å øke de un·
ges muligheter for å få og å beholde
en jobb, og dette skulle i teorien hjel
pe de unge døve.

Mange unge som har gått ut av
døveskolen, har fått fast jobb ved
hjelp av dette opplegget. Men det har
ofte tatt meget lengre tid enn 18 må
neder. For noen har det tatt fem el-

ler seks år, for de fleste mer enn tre
år.

Alle som arbeider med yrkesopp
læring eller yrkesplassering av un
ge som går ut av døveskolene, vet at .
disse unge begynner sin yrkeskarrie
re med betydelig handikap.
• De er ofte langt tilbake i såvel

akademiske som praktiske
ferdigheter.

• De har problemer med språk og
kommunikasjon.

• De er ofte blitt overbeskyttet.
• De vet ikke hva de vil slå inn på.

Det de trenger er:
• Et strukturert opplegg som omfat

ter praktiske ferdigheter og evne
til uavhengighet.

• Nøye strukturerte yrkesprogram.
• Yrkesveiledning og rikelig med

yrkeserfaring.

Til alt dette trenger de TID.
Når en som går ut av døveskolen

prøver å komme inn på et av disse
opplæringsprogrammene der han
blir ansatt hos en arbeidsgiver, er det
mulig at:
1) Han eller hun får avslag på grunn

av kommunikasjonsproblemer, el
ler fordi arbeidsgiveren er usikker.

2) Hvis han kommer inn og det opp
står problemer på grunn av mang

-lende erfaring og kunnskap i å un
dervise døve, vil det at han ikke
makter å fullføre programmet, fø
re til arbeidsløshet.

Hvis han kommer inn på et «Mo
dell Bil-program, vil det etter all sann
synlighet være et verksted eller et
prosjekt for unge med «spesielle van
sker». Det er slett ikke sikkert at det
har et innhold som passer. Han kan
ha alle forutsetninger for å få yrkes
opplæring og bli ansatt på vanlige
vilkår - og likevel ikke få mulighe
ten til å forfølge et slikt mål.

I de fleste deler av landet er antal-

(Fra Østerrike)



Moderne sted. Dusj, wc og tele
fon på alle roma. - TV-stove. 
Familierom. Sentralt ved Jernba
neparken. Stor parkeringsplass
med motorvarmarar. Hyggeleg,
moderne kafeteria med fin utsikt.
Aircondition. - Røykfritt rom.

1. Hvor skal de olympiske vinterle
ker i ,1984 arrangeres?

2. Det finnes to dyr av øglearten i
Norge. Hvilke?

3. Finnes det pattedyr som kan fly?
4. Hvem hadde den mannlige

hovedrollen i filmen «Tatt av
vinden»?

5. Hva symboliserer stjernene i det
amerikanske flagget?

6. Jesus ble døpt i en elv. Vet du
hvilken?

7. Hvem ble Norges første kvinne
lige verdensmester på ski?

8. Hvor oppstår Golfstrømmen?
9. Hva het kong Haakon VII før han

ble konge av Norge?
10. Hva heter myntenheten i Polen?
11. Hvem har skrevet «Skipper Wor

se»?
12. Hva heter hovedstaden i Austra

lia?
13. Hvilken øyer jordens største?
14. Hve het skuta Roald Amundsen

seilte gjennom Nordvestpassas
jen?

15. Når døde kong Haakon VII?

Svarene finner du på side 34.

Attførings-kongress
Programmet for verdenskongressen
om attføring av funksjonshemmede
er klart. Kongressen holdes i Portu
gals hovedstad, Lisboa, i tiden 3.-8.
juni 1984.

Det er organisasjonen Rehabilita
tion International som står bak kon
gressen. Organisasjonen opplyser å
ha medlems-tilslutning fra 135 orga
nisasjoner i 77 land.

På plenumsmøtene vil det bli tol
ket til engelsk, fransk, spansk og
portugisisk, men man regner også
med tolker til tegnspråk.
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HOTELL & KAFETERIA

Jernbanegt. 3 - Lillehammer· Tlf. (062) 50430
VELKJEND FOR SIN ALLTID VEL

- OG NYTILLAGA MAT

De er velkomen innom når De kjem til Lillehammer.

Hørt på Fornebu 15. novbr. kl. 23 i
høyttaleren:

- Vil den herre som har glemt
igjen sitt hørapparat i setet på flight
598 fra København henvende seg i lu
ke «informasjon».

(Vittighet -? - i Dagbladet.)

re er en av de muligheter som er
åpne for de som går ut av skolen.
Vi har videregående skoler, yr
kesskoler og til og med fast jobb,
der slike finnes.

Et velstrukturert opplæring
sprogram for de som går ut av dø
veskolene har vært et lenge følt
savn. Men det koster penger, det
er der problemet ligger! De som
vokter det offentliges pengepung,
vil være fristet til å se seg om et
ter de billigst mulige løsninger, og
vi vet at det ikke vil tjene våre un
ge døve best.

VTS kan bli et økonomisk billig
alternativ. Men det kan også kom
me til å bli det beste tilbud man
foreløpig har - hvis man ved å
forhandle med Manpower kan få
istand bedre betingelser og
utvalgskriterier.

Fra engelsk ved
Kari Irgens Larsen

let unge døve for lite til at det kan
settes i gang spesielle program for
dem. Det vil være mulig å organise
re tilbud regionalt eller på landsplan.
Disse kan omfatte:

1) Regionale treningssentra. Her
kan de døve få undervisning av yr
keslærere med spesialutdannel
se i å undervise døve. En døve
skole kan brukes som et regionalt
ressurssenter.

2) Døvelærere med utdannelse i re
levante yrkesrettede fag eller uni
versitetslærere med spesialut
dannelse kan brukes som timelæ
rere ved universitetet eller i indu
strien. Døve med aktuelle kvalifi
kasjoner kan med fordel komme
inn her.

3) Videregående undervisningssen
tra for døve kan stå for deler av
oppleggene for en del av de som
deltar i programmet, og som har
kontrakt med arbeidsgivere i sen
terets nærmiljø. Slike sentra kan
også drive verksteder og prosjekt
under «Modell B».

I de tilfelle der deltakere må bo
hjemmefra, må det skaffes midler
på annen måte - for ennå er det
ikke økonomisk grunnlag for et
opplæringstilbud hvor de unge
kan skaffes bomuligheter!

Alle vi som er engasjert i opp
læring av døve som går ut av sko
len, må prøve å påvirke de som tar
avgjørelser som er av betydning
for de tilbud som kommer. Vi må
spesielt arbeide i nær kontakt
med yrkesveiledere med spesiell
kunnskap innenfor et bestemt
yrke. De er våre uvurderlige kolle
ger. De har en meget stor arbeids
byrde, og får høyst mangelfulle
bevilgninger til sitt arbeid - fra
såvel stat som kommune.

Døvhet er en funksjonshem
ning som gjelder en liten gruppe
- men det er et alvorlig handi
kap. De fleste unge døve har mu
ligheter i seg til å bli del aven vel
kvalifisert arbeidsstyrke - hvis
de får de riktige betingelser for
opplæring.

De fleste unge ønsker arbeid 
ikke opplæring som ikke kan
skaffe dem det, og som bare åp
ner dører som ikke fører noen
steds hen. Opplæringskurs som
ikke fører til at de får jobb, resul
terer bare i skuffelser og frustra
sjon. Den unge døve har allerede
måttet gjennomgå en hel del fru
strasjon. Han eller hun behøver
ikke mer av det!

Til slutt må vi huske at VTS ba-
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Dr. V. FOrst

Medisinsk Laboratorium

Søren Bullsvei 25, OSLO 10

Fred. Olsen Lines
Skagerak-expressen

Sentralbord: 26500
KRISTIANSAND S.

Joh. H. Andresens vei 5, Oslo 6

Carlsens Elektriske AlS
Aut. installatør

Utstyrsforretning

SANDNES - Telefon 665374 - 661194

• ISOLA
FABRIKKER~
3S20 EIOANGER - TLf' (035) 55100

G. O. Johnsen A.s
Kjemikalier og råstoffer

Bjørn Farmanns gt. 8
Tlf. 56 24 80 - OSLO 2

Produsent av Østfoldhus

Villa Bygg AlS
Dronningensgt. 30 - Telefon 57442

MOSS

Norske Trekningslister
utkommer 24 ganger årlig.

Abonnement kr. 64,- pr. år.
Dronningens gt. 21

Tlf. (02) 42 36 91
OSLO 1

Hilmarsens Elektriske
Elvegt. 35 - KRISTIANSAND S

Tlf. 24913

~~wrn~
Kværner Brug AlS
Postboks 3610Gb.
Oslo 1, Norway
Kværnerveien 10, Oslo 1

~CVglandgruppell,
4890 GRIMSTAD

Skipsrederier - Oljevirksomhet
Fabrikasjon - Reparasjoner

TEPPE ABO AlS
Tvetenvn. 55, Bryn, OSLO 6 - Tlf. 6792 95 . 679296 . 68 70 91

Alt i tepper· Gulvbelegg - Teppefliser . Tepperester
En forretning med lave priser. Kvalitetsvarer og service.

Kanting av tepper mens De venter - Legging innen 24 timer.
Kontakt oss når det gjelder Deres gulver.

Kjøpekort. Apent fra kl. 09.00-19.00. Lørdag 09.00-14.00.
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Hunstad skole er tilpasset terrenget. øverste del - på bildet her - er i bare en eta
sje. På andre siden av gaten, bak fotografens rygg, ligger Kronstad skole, som er be
tydelig større. (Foto: Red.)

I Stortingets spørretime 12. oktober hadde Marit Nes, Venstre, Hordaland,
et spørsmål til statsråd Kjell Magne Bondevik. Det gjaldt en klargjøring om
departementets planer for døveskole på Vestlandet. Vi bringer her spørs
målene og statsrådens svar:

';:J'/ ~.

Istedenfor å vekke folk om morgenen
med sitt «kykkeliky», har denne ha
nen lært seg håndalfabetet. Her står
den på ett ben og former den første
bokstaven, en K, med den oppgåen
de solskiven i bakgrunnen.

(Tegningen er fra en spansk lære
bok i bruk av håndalfabetet, gjengitt
i det nederlandske døvebladet. På
spansk galer hanen: «kukeleku», og
i Nederland galer den: «kiriko». For
skjellen er at folk oppfatter hane
galet forskjellig.)

Statsråd Kjell Magne Bondevik:
Jeg har ikke bare en viss forståelse
for behovene og problemene for den
gruppe det her gjelder. Jeg har full
forståelse for dem og er klar over at
situasjonen i dag ikke er tilfredsstil
lende. Derfor kan jeg svare bekref
tende på at departementet så raskt
som mulig vil forsøke å få avklart den
framtidige løsning, og vi vil, som re
presentanten bad om, forsøke å for
eta en hurtig vurdering av saken.

Det kan være flere aktuelle alter
nativer som er inne i bildet, men et
ter vår og de andre partiers vurdering
vil det at staten leier og driver Hun
stad skole, sannsynligvis være det
mest aktuelle alternativ. Dette har vi
også signalisert overfor Bergen kom
mune, og vi venter på et svar på de
partementets utspill. Vi vil når vi får
det, ta dette opp til så rask behand
ling som mulig, også med andre in
volverte departementer.

og denne skolen er en statlig opp
gave.

I budsjettforslaget er det ikke satt
av noe til driftsmidler, investerings
midler har vi, og jeg vil derfor be
statsråden ta saken opp igjen til ny,
hurtig vurdering, da de lokalene som
skolen nå disponerer, er oppsagt fra
høsten 1984.

ii ... i ..·. .·.il

Til løsning av boproblemet for til
reisende elever har departementet
foreløpig avsatt 854000 kr.

Etter departementets vurdering vil
det ikke være aktuelt å bygge en ny
skole til dette formål.

Marit Nes: Jeg takker statsråden
for svar.

Både barn og lærere har, når det
gjelder denne gruppen, i alle år hatt
uverdige skoleforhold, og det er klart
at romforholdene ikke tilfredsstiller
de krav som må kunne settes for en
spesialskole for hørselshemmede.
Det er derfor ikke tvil om behovet for
skolen.

Statsrådens svar er på en måte po
sitivt og vitner om en viss forståelse
for problemene. Selvsagt er det ikke
aktuelt å bygge ny skole. Likevel er
vi like langt, fordi andre statlige sko
ler i Bergen meg bekjent ikke er tjen
lige som skole for hørselshemmede,
og det er akkurat derfor jeg spør om
staten vil overta Hunstad skole. Ber
gen kommunes svar lar vente på seg,

Statsråd Kjell Magne Bondevik:
Departementet vurderer nå alterna·
tive opplæringstilbud for hørsels
hemmede elever på Vestlandet, bl.a.
leie av Hunstad skole. Departemen
tet vurderer også bruk av andre stat
lige skoler i Bergen. Dette er det re
degjort for i forslaget til statsbud
sjett for 1984.

Hvilken løsning som blir valgt for
undervisningen, vil bli vurdert bl.a. på
grunnlag av svar fra Bergen kommu
ne angående eventuell leie av Hun
stad skole. Et slikt formelt svar fore
ligger pr. dato ikke.

Vi vil sjølsagt også avvente Stor
tingets behandling av det budsjett
forslag som nå ligger til behandling
i komiteen i Stortinget.

At staten leier og driver Hunstad skole
er «det mest aktuelle alternativ»

Marit Nes: Jeg tillater meg å stil
le følgende spørsmål til kirke- og
undervisningsministeren:

«Vil staten overta Hunstad skole
i Bergen slik at hørselshemmede
barn på Vestlandet får en egen
skole?»

DØVES TIDSSKRIFT - FAG·UTGAVEN 9
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Skisse av grunn-etasjen i hovedbygget
(fellesanlegget)_ På baksiden heller ter
renget nedover mot sjøen, slik at dette
mer vil virke som 1. etasje enn som un
deretasje. Tegnearbeidet er utført av
arkitekt-firmaet Eliassen og Lambertz
Nilssen.

Hjemmet for Døve bygger
for 40 mill. på Nordstrand
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Utvider med sykeavdeling. Totalt 70 plasser
Trikk nr. 9 - Ljabru - bruker nokså lang tid fra Oslo sentrum før den
stopper på Sæter. Jeg har for sikkerhets skyld bedt vognføreren si fra når
jeg skal av. Jeg skal til Hjemmet for Døve. Når en ikke er lokalkjent, og
ikke hører stoppestedet blir ropt opp, kan en lett suse forbi. Men Hjemmet
for Døve er godt kjent. Det går fint.

Et tynt tåkeslør henger over Nordstrand når jeg går nedover fra stasjo
nen. Det er tidlig formiddag. Skolepatruljer passer på ved fotgjengerover
gangene, - barn som strutter av ansvar. - Så tar jeg av til Florabakken
og går inn porten med nummeret 112. Jeg har avtalt å lage reportasje om
Hjemmet for Døve i forbindelse med byggearbeidet.

A ordne økonomien, er hovedopp
gaven.

- Avdelingene har styrere
også ...

- For å si det enkelt: Jeg har ar
beidet utad, for begge avdelingene,
mens styrerne har arbeidet innad for
hver sin avdeling.

- Men dette er noe nytt?
- Ja, på dagen i dag, 13. oktober,

er det ett år siden styret vedtok at det
skulle ansettes administrasjonssjef.

Noe nytt: Administrasjonssjef
Han begynner med å takke for sist.
Han var på Røros ved Døves kultur
dager. - Det er Alf P. Birkeland jeg
snakker om, administrasjonssjefen
ved Hjemmet for Døve.

- Jeg følte at jeg var velkommen
til Røros, for jeg ble hjertelig mottatt
av Norges Døveforbunds folk, sier
han.

- Og hva er en administrasjons
sjef?

- Jeg er den som styret har direk
te kontakt med. Jeg har ansvaret for
at avdelingene ved Hjemmet for Dø
ve, Nordstrand og Andebu, drives i
samsvar med retningslinjene osv.
Jeg har kontakten med myndighete
ne, det vil først og fremst si at jeg har
ansvaret for at vi utnytter mulighete
ne for offentlige tilskott. Jeg har in
formasjonsarbeidet utad, er saksfor
bereder for styret og skal sørge for
at styrevedtakene blir gjennomført.

TEKST OG BILDER:
THORBJØRN JOHAN SANDER

Med 60 fallskjerm·hopp
- Nå kommer det uunngåelige

spørsmålet: Hvilken bakgrunn har du
for denne stillingen?

- I 1970-71 var jeg feltprest. Jeg
foretok 60 fallskjerm-hopp!

- Så du var ikke redd for å hoppe
ut i dette arbeidet. Fortsett.

10 DØVES TIDSSKRIFT - FAG·UTGAVEN



- I 10 år, 1971-81, var jeg sokne
prest i Tokke, hvorav de siste 5 åre
ne også prost i Vest-Telemark. 11980
var jeg forresten 6 måneder i Liba
non, som bataljonsprest i UNIFIL.
Men de siste to årene, fram til i vår,
var jeg personal- og administrasjons
konsulent ved Ardal & Sunndal Verk.
Der arbeidet jeg først med å bedre
forholdene for de ansatte i produk
sjonen, senere med omorganisering
og rasjonaliseringstiltak i admini
strasjons- og serviceavdelingen.

- Og der rasjonaliserte du bort
deg selv?

Han ler.

Kona er "medskyldigll
- Jeg ble ansatt ved Hjemmet for

Døve nå i vår. Styret må ha ment at
jeg var kvalifisert, for det var 16 sø
kere, sier han.

- Og hva mener din kone?
- Hun er spesialpedagog, for ti-

den ansatt på Frambu kurssenter i

Ski. Hun har arbeidet mest med barn
og voksne som har lese- og skrive
vansker. Dette har vi derfor snakket
mye om hjemme. Vi kan jo si at dø
ve også har lese- og skrivevansker,
så på en måte har jeg selv fått inte
resse for mennesker med slike
vansker.

- Var dette en medvirkende årsak
til at du søkte?

- Ja. Jeg kan vel nesten si at stil
lingen her kom som en kompromiss
løsning, sier Alf.

- Og her kom du rett opp i store
byggeplaner.

- Ja, men det visste jeg, og det
gjorde stillingen enda mer interes
sant og spennende.

Bare "murhuseb skal stå
Vi setter oss til å studere model

len. Av de husene vi kjenner fra før,
er det bare det såkalte «murhuset»
som skal bli stående. Det ble bygd
omkring 1960.

- Arkitekten har vært flink til å

pynte opp med trær mellom husene
på modellen, bemerker jeg.

- De trærne står der! - opplyser
Alf. - Arkitekten har vært opptatt av
å bevare flest mulig av de store trær
ne på tomten.

- Og Moelven-brakken?
- Den er satt opp for å avhjelpe

plassmangelen i byggetiden. Når ny
byggene er klar for innflytting, vil den
bli revet. Vi hadde planer om et bygg
på den tomten også, men vi har strø
ket det, av økonomiske grunner.

Alle skal ha u'tsikt
Jeg spør om framdrifts-planen
hva som først vil bli ferdig.

- Det er byggene foran murhuset
som først blir ferdig, i mai. Arbeidet
der er allerede kommet langt. Der blir
det plass til 30, fordelt på tre avde
linger: En under-avdeling for 10, og
to avdelinger over, på hver sin side,
med 10 på hver. Alle får utsikt til
fjorden.

- Blir det enkeltrom, eller ...
- Alle de 30 får enkeltrom, og

hvert enkeltrom vil også gi kokemu
ligheter. Dessuten blir det fellesrom
og felleskjøkken for hver avdeling.

- Hvor bor de nå?
- I murhuset bor det i dag 40 per-

soner, og så bor det 10 nede i huset
hvor tidligere hovedprest Bonnevie
Svendsen bodde. Det huset er svært
brannfarlig. Vi har installert brann
varslingsanlegg der, men det er ikke
meningen at noen av hjemmets be
boere skal bo der senere.

Trenger avlastningsplasser
- Vi har i dag ca. 55 døve som bor

her på Nordstrand, forteller Lise Be
ate Hoxmark, som er styrer. - Og vi
bygger 50 «nye» plasser. Opprinne
lig var planen å bygge 60, men vi har
måttet redusere tallet av økonomi
ske grunner.

Hvem rammes av
nedskjæringen?

- De siste 10 plassene var ment
som avlastnings-plasser. Det er man·
ge som henvender seg hit og spør
om vi kan ta imot døve for en tid.
Som oftest gjelder det voksne døve
som trenger mye tilsyn. Familien kan
være utslitt av å passe på.

- Hvem rammes av nedskjær
ingen?

- Vi vil prøve å holde av 5 plas
ser av de 70 som vi skal ha når hele
byggearbeidet er fullført, sier Lise
Beate, - for vi synes dette er viktig.

Alf P. Birkeland ved inngangen til Solveien 112, aktivitetsbygget, hvor det er arbeids
stue i første etasje og kontorer i annen etasje. Det er litt vanskelig å finne fram, for
veien her heter Florabakken. Huset eies av Døves Venner, som leier det ut til Hjem
met for Døve.

"Skal få dø på hjemmetIl
- Vi skal også få sykehjems

avdeling, fortsetter Lise Beate. - Nå
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Ved inngangen til Solveien 117-119 i dag, står denne «Moelven-brakkem" hvor det er
oppholdsrom/spisesal. Den skal rives når nybyggene kan tas i bruk. I bakgrunnen ser
vi «murhuset», hvor det nå bor 40 døve.

Her graves det ut for svømmebasseng. Grunnarbeidet blir gjort, men det er ikke pen
ger til fullføringen. Administrasjonssjefen demonstrerer at her blir det bare å tørr-trene.

Så langt var arbeidet kommet på de første byggene 13. oktober. Her blir det tre avde
linger, med plass for 10 personer på hver avdeling.

12 DØVES TIDSSKRIFT - FAG-UTGAVEN

har vi ikke slik avdeling, men noen av
de som bor her burde vært på syke
hjem. De ønsker å få være her når de
nærmer seg slutten, og vi ønsker ik
ke at de skal flytte. De må få lov å
dø her.

- Hvor mange plasser blir det på
sykeavdelingen?

- 10, og avdelingen blir i hoved
bygget.

- Hvordan kommer vi da til tallet
70?

- Nå har vi 55 faste beboere, som
vil øke til 60, hvorav 10 på sykeavde
lingen. 5 avlastningsplasser. 5 plas
ser for andre som kommer hit for kort
tid, også for slektninger som kom
mer for å besøke de som bor her. 
20 skal bo i murhuset, 20 i hovedbyg
get og 30 i de tre avdelingene som
nå er under bygging.

Ferdig høsten 1984
- I nybyggene er det tatt mye

hensyn til at mange her vil være dår
lige til bens. Det blir greit for
rullestol-brukere å komme fram. På
rommene vil det være en snor/streng
som man kan trekke i når det trengs
hjelp - så vil det straks komme
hjelp, forteller Lise Beate.

- Hvor skal personalet bo?
- Vi bygger ikke for personalet.

Det er ikke meningen at hørende per
sonale skal bo her, svarer Alf. - Al
lerede i dag er det slik at jeg og min
familie er de eneste hørende som bor
på Hjemmet for Døve's 15 mål store
tomt.

- Når skal det ilele stå ferdig?
- I løpet av høsten 1984 skal det

hele være ferdig, bortsett fra svøm
mebassenget. Vi har ikke penger til
å fullføre det, men grunnarbeidet blir
iallfall utført.

- Hva skal dere så bruke nr. 112
til?

- Det huset leier vi av Døves Ven
ner, og vi har ingen planer om å bru
ke det når nybyggene er ferdig. Ar
beidsstuen og kontorene flytter over
i det nye hovedbygget.

Trenger svømmebassenget
- Tilbake til svømmebassenget,

er det viktig?
- Ja, det synes vi, det vil bli et

svært viktig aktiviseringstilbud for
den type beboere som vi har. Nå bru
ker vi delvis Tøyenbadet og delvis
svømmebassenget i ljan menighet,
men det er tungvint.

- Har dere forsøkt STUI?
- Ja, men der fikk vi avslag fordi

bassenget er mindre enn kravene de
stiller. Altså: Bassenget vårt er ikke



På trappen på solsiden av Solveien 112. Redaktøren (som måtte gi seg og bli med
på bildet) mellom styreren på Nordstrand, sosionom Lise Beate Hoxmark, og admi
nistrasjonssjef Alf P. Birkeland.

Det meste av det som nå kommer
inn, går til byggearbeidet som egen
kapital, sier Alf P. Birkeland og føl
ger meg rundt på byggeplassen.

- Hvordan er grunnforholdene
her?

- Vi bygger på solid fjellgrunn.
Alt kommer til å stå klippefast!

Sa "ja takk» i mai
Lise Beate Hoxmark ble i mai i år

ansatt som hjemmets styrer. Hun
har et fint tegnspråk, og hun funge
rer som tolk det meste av tiden un
der samtalen mellom meg og admi
nistrasjonssjefen, som ennå ikke har
lært så mye tegnspråk. Det går let
test slik. - Men hvordan kom Lise
Beate selv hit?

- Jeg begynte her i 1974 for å få
praksis til å komme inn på sosials
kolen, forteller hun. Jeg ble væren
de her i 3 år, og så kom jeg inn på
sosialskolen. Etter 3 år på skoleben
ken, var jeg et halvt år på Statens att
føringsinstitutt i Oslo. Da ble jeg
bedt om å komme tilbake hit. Jeg ar
beidet da her i to år som kurator. Da

- Og i år sikter dere mye høyere?
- Som nevnt trenger vi 4,5 mill.

for å kunne fullføre byggearbeidet.

tilskotts-berettiget ifølge reglene.
- Hva blir det så?
- Det må komme, og jeg regner

med at det skal komme, men det må
visst vente til senere.

- Hvor kommer Oslo kommune
inn i bildet?

- Kommunen er ikke med på byg
gingen, men når det gjelder driften,
vil Oslo kommune være ansvarlig.

Hvorfor innsamling?
- Er det ikke håpløst gammel

dags å drive innsamling til en virk
somhet som omfatter skole, alders
og sykehjem?

- De offentlige midlene dekker
dessverre ikke alt, og det er dette
som er det store problemet som vi
stadig arbeider for å finne en løsning
på, svarer Alf. - Det skulle være en
selvfølge at Kirke- og undervisnings
departementet og Vestfold fylke dek
ket alt både til barneavdelingen (sko
le) og voksenavdelingen i Andebu.
Men slik er det altså ikke. En stor del
av de pengene vi samler inn, går til
avdelingene i Andebu.

- Vil dere slutte med innsamlin
gene senere?

- Jeg tror ikke det. Med innsam
lede midler vil vi alltid stå friere. Inn
samlede penger vil gi oss mulighe
ten til å anskaffe utstyr som vi ellers
ikke har råd til.

- Hvor mye ga innsamlingen i
fjor?

- Omtrent 600.000 kroner, som
ble delt mellom Nordstrand og Ande
bu. I tillegg fikk vi gaver og arvemid
ler, slik at det samlede beløp kom
opp i 1,6 mill. kroner.

;,..,....-.. <.

Det graves og bygges. Gravemaskinen står omtrent midt på tomten etter den hvite
hovedbygningen, som ble revet i vår. Nede til venstre i bakgrunnen ser vi huset hvor
paret Bonnevie-Svendsen bodde.
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sluttet styreren. Det var vanskelig å
få en ny, og jeg ble konstituert i stil
lingen fram til mai i år. Da ble jeg til
budt fast ansettelse som styrer, og
jeg sa «ja takk».

Når integrering mislykkes
- Er ikke det store byggearbeidet

her i strid med målsettingen om at
funksjonshemmede skal integreres
i samfunnet?

- De som bor her er avhengig av
tilsyn av personer som behersker
tegnspråk, svarer Alf.

- Og de kan ikke få det hjemme?
- I prinsippet er jeg enig i at funk-

sjonshemmede bør integreres i
hjemmemiljøet, men her er det døve
med kombinerte funksjonshemnin
ger, personer som i tillegg til annet
også har kommunikasjonshandikap.
Vi tar imot dem som ikke kan integre
res tilfredsstillende hjemme og tilbyr
et nytt hjem for dem her.

- Men dere prøver altså først på
hjemstedet?

- Jeg skal nevne et eksempel, en
gutt på barneavdelingen i Andebu.
Han lærte bra, og etter hvert ble alle
innstilt på at han skulle komme hjem
igjen. Alle hjemme forebredte seg på
at det skulle gå bra. Men etter en tid
hjemme, gikk det nedover med gut
ten. Han begynte å glemme hva han
hadde lært. Vi ble enige om at han
skulle få komme tilbake til Andebu
igjen.

40 millioner, det holder!
- Det er nevnt at dere bygger for

40 millioner kroner. Har dere de
pengene?

- Nei, situasjonen er slik: Vi har
fått 10 mill. i statsstøtte, mottatt i
fjor. Så har vi fått 18 mill. i lån i Kom
munalbanken, med statsgaranti. Det
er et «billig» lån. Gaver, arvemidler
og en Rotary-innsamling utgjør til
sammen 7,5 mill. kroner. Og da
mangler vi 4,5 millioner. Det blir til
sammen 40 mill., og da er svømme
bassenget regnet med. Nå setter vi
igang en stor innsamling i håp om å
få inn 4,5 mill. Men for sikkerhets
skyld venter vi med svømmebassen
get, for å se om vi får råd.

- Holder det med 40 millioner, el
ler blir det de vanlige overskridelse
ne?

- Vi har nettopp fått oppmuntren
de tall på bordet, som viser at det
skal holde.

•

Murhuset har store vinduer og altaner mot sjøsiden. Det er gravd ut slik at de lave
nybyggene på hitsiden ikke skal ødelegge utsikten for dem som skal bo i murhuset.

Modellen. Blokken til høyre er «murhusetn, som ble bygd omkring 1960. Bygget ak
murhuset blir det ikke noe av. Der står nå en lang «Moelven-brakken, som vil bli revet.
På venstre side er det utsikt mot sjøen. Et artig poeng: Trærne mellom husene her
står allerede fra før. Det er gamle trær som blir beholdt.
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Mye godt servert på ett fat

man og Britta Hansen hadde lagt for
dagen i sine foredrag. Og til sist et
innlegg av Marit Vogt-Svendsen og
John Magne Tellevik, der de forsøker
å summere opp det som er framkom
met omkring språket, utvikling og
opplæring.

Innholdet er såvidt detaljert pre
sentert fordi leseren skal kunne
orientere seg om innholdet som
grunnlag for å gå og kjøpe boken, og
fordi det i en slik anmeldelse ikke vil
være mulig å gå inn på alle foredrag
ene i detalj.

Boken utmerker seg ved at den
bringer sammen, på relativt få sider,
tildels meget kompliserte problem
stillinger, hvor de svar vi har å gi i
dag ikke nødvendigvis representerer
den endelige løsning. Det dreier seg
eksempelvis om spåklæring eller
språktrening, slik John Magne Telle
vik i sitt innledende foredrag behand
ler det, og slik Kerstin Norden og An
na Lena Tvingstedt tar det opp. Mot
stridende syn legges her for dagen,
og dette kan muligens ha sammen
heng med at man fokuserer på to uli
ke grupper, Tellevik på barn i skole
alder der språk er blitt et vesentlig
mer formalisert redskap, og Norden/
Tvingstedt på den helt tidlige språk
utviklingen der behovet for kontakt
og trygghet kanskje er minst like vik
tig som hvilken kode man til enhver
tid uttrykker seg i. Polariseringen
som Tellevik foretar mellom forstå
else kontra oversettelse i samband
med språkinnlæring kan være meget
fruktbar som et utgangspunkt for å
skjerpe seg omkring de prosessene
som finner sted. Interessant er også
Marit Vogt-Svendsens foredrag om
undervisning om tegnspråk, dvs.
hvordan døve barn og ungdom kan
undervises om sitt eget språk. Hun
betrår her jomfruelig mark, men hun
går neppe fram på en måte som gjør
noen skade. Det er helt klart at hun
her beveger seg inn på et område
som gradvis også er blitt mer påak
tet blant hørende barn. Innlednings
vis sier hun blant annet at våre ele-

Il

Du kan få
mindre skatt

Spør oss
1(ItEDITICASSEN

Sparing med Skattefradrag

siske tvillinger, eller hva?» Fra Sve
rige treffer vi Lars-Ake og Anne Ma
rie Wikstrøm, som tar opp «tegn
språk i undervisning», og Inger
Ahlgren, som holder et foredrag kalt
«to-språklig døveundervisning». Bri
ta Bergman snakker om «setningsty
per i det svenske tegnspråket» og
Kersti Norden og Anna Lena Tving-

. stedt har sett på «barn under utvik
ling» og lurer på om det er noe vi kan
lære av dem.

På det norske laget stiller John
Magne Tellevik med et foredrag om
«språklæring hos døve: Spørsmål om
oversettelse eller forståelse?» Odd
Inge Schrøder tar for seg «fonologien
i norsk tegnspråk», og Marit Vogt
Svendsen gir eksempler på hvordan
døve elever kan undervises om sitt
eget språk. Harald Martinsen, Step
hen von Tetzchner og Halvor Nord
eng har to foredrag hvor de tar for
seg utviklingen av de første tegn hos
døve barn; en sammenlikning av
tegnspråks- og taleutvikling, og det
annet hvor man snakker om «forut
setninger for leseopplæring av døve
barn, sett i lys av forholdet mellom
skrift og tegn/tale».

Thorstein Fretheim har en opp
summering av viten omkring tegn
språkslingvistikk, dvs. en oppsum
mering og sammenfatning av det
som Odd-Inge Schrøder, Brita Berg-

Redaksjon: John Magne Tellevik,
Marit Vogt-Svendsen og
Odd-Inge Schrøder:

TEGNSPRAK OG UNDERVIS·
NING AV DØVE BARN
Rapport fra et nordisk seminar,
Trondheim juni 1982.
Tapir Forlag, Trondheim.
176 sider, kr 72.

Seminarrapporten inneholder tretten
ulike foredrag skrevet av nordiske
forskere og praktikere på området
døvt språk. For første gang opplever
man en overvekt av norske medarbei
dere. Dette kan neppe alene skyldes
at seminaret ble holdt i Trondheim,
men er nok et klart uttrykk for at og
så her hjemme har man kommet en
bit på vei når det gjelder tegnspråk
forskning og studier av forholdet
mellom språk og læring.

Fra Danmark kommer Britta Han
sen og forteller om «tegnspråk; noe
annet og mer enn tegn», og hun har
med seg Lars von der Lieth, som tar
for seg «språk og tenkning - siame-
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Jeg ser det jeg ser, men hva ser jeg?

ver vanligvis har større lese- og skri
veproblem enn hørende jevnaldren
de. Men også blant hørende er man
etterhvert kommet til at en foreløpig
ukjent prosentandel av årsaken til
lese- og skrivevansker trolig henger
sammen med en manglende språk
lig (lingvistisk) bevissthet. Det er der
for min overbevisning at hun er på
riktig vei.

Et annet av foredragene som fan
getmin interesse var Tetzchner, Mar
tinsen og Nordengs omkring
utviklingen av de første tegn hos dø
ve barn. Det foretas her en sammen
likning mellom den første bablelyds
produksjonen hos hørende barn kon
tra håndstillinger hos det døve. De
finner at det innenfor alle språkkul
turer er ganske stor likhet mellom ty
piske barneaktiviteter og utforming
en av de første tegnene eller ordene.
Således finner de at de første ord/
tegn som kommer kan forklares som
en følge av foreldrenes evne til å fin
ne mening i barnets tidligere aktivi
teter og omdanne disse til språk. Et
slikt syn mener de støttes av at form
likheten er større enn meningslikhe
ten både innbyrdes blant de første
tegnene og de første ordene, og mel
lom tegn og ord når disse blir sam
menliknet. De finner det vanskelige
re å henge seg på den forklaringsmå
ten som ville hevde at tegnene eller
ordene skulle være bestemt av bar
nets forståelse eller interesse. Hvis
barnas forståelse eller interesse
skulle bestemme hvilke tegn eller
ord de først tilegnet seg, så skulle
meningslikheten være større enn
formlikheten, men i stedet synes det
å være omvendt. De dagboksstudier
som forfatterne refererer til, viser at
der eksisterer et mer komplisert for
hold mellom de første tegn eller ord
og barns ønsker, tanker og behov
enn man tidligere har tenkt seg.

Konsekvensene av et slikt syn på
tegnspråkutviklingen får betydning
for hva en senere vil måtte anse som
et godt eller mindre godt språkmiljø
for det døve barnet. Denne «overfor
tolknings-modellen» innebærer nem
lig at det vil bli ansett for viktigere
å gå inn i en aktiv kommunikasjon
med barnet, framfor, som vi tidlige
re har ment, å stimulere barnet. Den
praktiske konsekvens av dette ville
f.eks. være at døve barn av hørende
foreldre i familier der de hørende for
eldre hadde vanskelig for å tilegne
seg tegnspråk og bruke tegnspråket,
skulle få anledning til å være sam
men med voksne døve, f.eks. i en døv
fadderfamilie enkelte ettermiddager
og helgedager. Dette kunne da gjer-

ne skje sammen med egne foreldre
og søsken. Erfaringene fra lørdags
skolen i Stockholm trekkes fram som
et tiltak som bekrefter nytten av det
te. Som en siste kommentar legger
de til at kanskje vil nytten av dette
være størst utenfor de store sentra.
I vårt grisgrendte land vil det derfor
kunne være aktuelt å tenke på den
ne måten svært mange steder.

Boken bærer i sin helhet preg av
en forskning som er kommet ned på
individplan, en forskning som er pre
get av longitudinelle studier, hvilket

Gate Hanson og Janne Lundberg:
VISUELLA STRATEGIER
HOS OOVA, d.v.s.
HUR MAN SER
NAR MAN INTE HOR
En forskningsrapport
fra Psykologisk institutt
Stockholms universitet

Rapporten innledes med å si at ut
trykket «et bilde kan si mer enn tu
sen ord» er like velkjent som villeden
de. Helt konkret fikk de døve merke
dette da deres forhåpninger til TV
som informasjonsmedium ganske
snart ramlet i grus som en erkjennel
se av at TV på ingen måte kunne bli
det for de døve som radioen hadde

.vært for de hørende. - Det viste seg
fort at bildeinformasjonen på TV
som oftest var ubegripelig uten ytter
ligere språklig informasjon. Dette er
et velkjent fenomen, og lesere av Dø
ves Tidsskrift har gjennom mange år
kunnet følge debatten omkring tek
stede TV-program her i Norge.

I Sverige hadde de hørselshemme
de kunnet glede seg over at uten
/andske program var tekstet for hø
rende og derved også ble tilgjenge
lige for dem, men som i Norge ble de
svenskspråklige TV-programmene ik
ke tekstet, og dette var en stor
skuffelse.

Utallige henvendelser ble gjort til

på sikt nok er det som vil gi mest in
formasjon i forhold til store gruppe
undersøkelser der de viktige detalje
ne forsvinner. Seminarrapporten må
være ideell som en fokusering på ve
sentlige sider ved døvt språk og dø
veundervisning slik det kan aktuali
seres for studenter, og den må væ
re like aktuell for audiopedagoger og
andre fagfolk som er interessert i å
vedlikeholde/utvikle sine kunnskaper
på området.

Thor/eif Eike/and.

Sveriges Radio såvel fra det svenske
døveforbundet som fra enkeltperso
ner og foreldregrupper. Som et resul
tat av dette avsatte Sveriges Radio
penger til forskningsformål for å
kartlegge publikumsreaksjoner på
tekstede TV-program. Resultatet av
noe av denne forskning viste at 93%
av døve TV-seere og 76% av tunghør
te TV-seere anså teksting av pro
grammene som et absolutt vilkår for
at de skulle kunne oppfatte innhol
det i programmet. Likeledes fant
80% av hørende TV-seere at det var
fordeler ved teksting av TV-program,
mens 20% av de hørende TV-seerne
opplevde tekstingen som mer eller
mindre forstyrrende.

Det er imidlertid ingen enkel sak
å finne ut av hvordan man best skal
kunne utvide muligheten for den hør
selshemmede til å få mer ut av et TV
program enn det han eller hun kan
få bare ved å se på bildet. Det er ik
ke uten videre gitt at teksting av pro
grammene alene vil øke
forståeligheten. Vi vet at svært man
ge døve leser dårligere enn hørende,
dvs. at de bruker lenger tid for å kom
me igjennom en gitt tekstmengde,
og det vil derfor ikke være selvsagt
at det løser problemet å dynge ned
bildet med tekst. Bruk av døvett!llk vil
kunne være aktuelt istedenfor tek
sting, eller man kan bruke både tek
sting og døvetolk.

Krav til lesbarhet i etermedia og
stasjonære media
Lesbarheten av tekst blir diskutert i
rapporten og presentert slik man fin
ner forskningsgrunnlag for gjennom
den forskning som er drevet med
hørende seere i etermedia og tilsva
rende i stasjonære media dvs. bøker,
aviser og lignende. Problem omkring
leselighet og lesbarhet, leserens
bakgrunn og innstilthet, setnings
konstruksjon, setningslengde og me-
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ningsdyp, blir diskutert på ganske
mange av rapportens sider.

Mest på en refererende måte går
man gjennom en del teorier omkring
oppmerksomhet, avlesning og begri
pelighet, og man kommer inn på tre
ulike informasjonsbehandlingsteo
rier, som dels inneholder en del spe
kulative element. Slik går hele 213 av
rapporten bort i å presentere teore
tiske funderinger før man kommer til
den egentlige undersøkelsen som er
foretatt.

Hvordan søkes informasjon?
De problemstillinger som man i ut
gangspunktet tok sikte på å få be
svart, var følgende: a) hvordan avle
ser døve tegnspråk? b) hvordan av
leser døve simultant bilde- og tegn·
språkinformasjon? c) hvordan avle
ser døve simultant bilde- og tekstin
formasjon? d) hvordan avleser døve
tekst-tv-informasjon? - For alle
spørsmåls vedkommende søkes sva
rene via informasjon presentert på
TV-skjerm.

Etter å ha prøvd seg fram med et
ti-tall personer, innbød man tjue dø
ve ungdommer og tjue voksne til å
delta i undersøkelsene. De ble invi
tert til å se TV-program i tjue minut·
ter uten noen bestemt informasjon
om hva de skulle foreta seg med det
de så. De fikk se fire forskjellige små
program: 1) En novelle fortalt aven
person på tegnspråk 2) Et teaterstyk
ke framført på tegnspråk med en ho
vedperson og ytterligere fire medvir
kende 3) Et tekstet informasjonspro
gram som handlet om undervisning
av døvblinde i Sovjet 4) Et naturpro
gram med døvetolk innfelt i TV-bil
det. Den innfelte tolken utgjorde cir
ka 15% av billedflaten.

Resultatet må sies å være overras
kende.

Ved program nr. 1 (novellen lest på
tegnspråk) fikseres vedkommendes
munn i 61 % av tiden, øynene i 35%
av tiden, hendene i 3%! av tiden og
brystområdet i 1% av tiden! - Ser
man så på hvordan de enkelte per
soner fordelte seg, viser det seg at
100% fikserte munnen, 71 % mun
nen og øynene og 12% munn, øyne
og hender. M.a.o.: Absolutt alle fik
serte munnen, noen av de som fikse
rer munnen fikserer også øynene og
noen få fikserer både munn, øyne og
hender.

Når det gjelder avlesning av tegn
språk i en dialog, så får man nokså
identiske resultat, altså med en ho
vedfiksering på munn og ganske
små prosenter på andre kroppsdeler.

Når det gjelder den situasjon der
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TV-filmen også inneholder bilde av
en døvetolk, skjer det fiksering av dø
vetolken i 95% av tiden. Fiksering av
døvetolk samtidig med bildeinforma
sjon forekommer altså bare i fattige
5%. (Fikseringstiden som det her er
snakk om måles med et spesialbygd
kamera som følger øyets bevegelser
når forsøkspersonen ser på TV.)

For forfatterne var dette resultatet
overraskende, ettersom svært man
ge døve har meddelt dem at når de
ser TV-program som simultantolkes
med innfelt tOlk, så «ser de både tolk
og bilde». Ser man litt nærmere på
hva personene som sådanne foretok
seg, viser det seg at 19% av forsøks
personene aldri fikserte bildet, mens
81 % av forsøkspersonene, altså cir
ka 30 personer, fikserte bildet, men
bare i 2% av programtiden. Disse 2
prosentene representerer et par til
feller der bildet <<lå igjen» på skjer
men etter at tolken hadde opphørt å
være aktiv.

Når det gjelder den siste delen av
eksperimentet, der de døve fikk se et
program som hadde tekst og bilde,
fordelte aktiviteten seg ikke så enty
dig som i de allerede nevnte.

45% av tiden gikk med til å bare
studere teksten, 13% til å studere
tekst og bilde, 16% til å studere
tekst-bilde-tekst og 19% av tiden
gikk med til å bare se på bildet. 
En ser her at forsøkspersonene an
vender klart ulike strategier for å få
med seg innholdet. En ganske stor
gruppe leser bare teksten, de ser
overhodet ikke på bildet. Dette kan
kanskje virke eiendommelig, mener
forfatterne, men påstår at det bare
beror på at forsøkspersonene rett og
slett ikke får tid til å se på bildet,
men bare rekker å lese teksten. No
en leser teksten og rekker såvidt å få
kastet et blikk på bildet, ca. 1 - 2 se-

, kunder. Noen veksler fram og tilbake
i håp om å finne et nøkkelord eller
noen form for kjerne-informasjon
som kan gi dem en spesiell inn
gangsbillett til innholdet. Noen hav
ner også i den kategori som bare ser
bildet og ikke får tid til å lese
teksten.

Hvor står vi nå?
Undersøkelsen med et førti-talls for
søkspersoner viser altså at når stoff
presenteres på TV aven døv person,
eller innholdet presenteres som en
kommunikasjon mellom døve perso
ner, så brukes cirka 90% av tiden til
å fiksere på vedkommendes munn.
- Når stoffet presenteres med dø
vetolk innfelt i bildet, brukes 95% av
tiden til å fiksere tolken, og kun 5%

av tiden som et gjennomsnitt til å se
på bildet. Resultatet er noe mer va
rierende når det gjelder billedstoff
supplert med tekst der det ser ut til
å foregå en stadig veksling mellom
bilde og tekst, - noen rekker ikke å
se på bildet, og noen rekker ikke å
lese teksten. Forfatterne synes at re
sultatene er entydige og skulle øn
ske å få dem konfirmert med et stør
re antall forsøkspersoner. De spør
seg selv: Får den døve informasjon
fra den munnen han fikserer, eller ut
gjør munnen bare et sentralt fikse
ingspunkt for et perifert syn eller en
perifer registrering av tegnspråk?
Hvis den døve henter informasjon fra
munnen, av hvilken type er så den in
formasjonen? Dreier det seg om den
såkalte «tecknad svenska», så kan
det dreie seg om talespråksinforma·
sjon eller det kan være «prosodiske
element» i de døves tegnspråk.

Man avslutter rapporten med å re
ferere til en gjennomført studie der
man har forsøkt å finne svar på dis
se spørsmålene selv, og hvor det vi
ser seg at en majoritet av forsøksper
sonene ikke avleser «talespråksinfor
masjon» på den munn de fikserer.
Bare som rene unntak vil dette kun
ne forkomme. Forfatterne stiller en·
delig spørsmålet åpent: Vel, hva av
leser man da? - og overlater det he
Ie til framtidig forskning å gi svar på
spørsmålet.

Rapporten gir et 50-talls litteratur
referanser for dem som vil sette seg
nærmere inn i emnet, og burde ved
de mange ubesvarte spørsmål kun·
ne være et incitament for andre til å
gå videre med denne type forskning.
Ikke minst burde her kunne gjøres
noe ved å se nærmere på de strate·
gier som blir brukt og sammenholde
dette med hvilken informasjon som
faktisk sitter igjen. Likeledes må det
være et tankekors å registrere at den
døve fikserer munnen til sin kommu
nikasjonsmotpart, mens man som ny
i en tegnspråksverden kjemper iher
dig for å oppfatte de tegn som utfør
es.

Skjer det utviklingsmessige end
ringer på dette området? Vil et barn
i skolealder anvende andre strategier
enn unge døve og voksne døve gjør?
Resultatet er unektelig besynderlig
når den døve anvender 90% av tiden
til å se på sin kommunikasjonspart·
ners munn, men samtidig medgir at
denne tiden ikke går med til munnav
lesning. Det kreves åpenbart ytterli·
gere forskning som nødvendigvis må
ta med seg de kvalitative aspekt ved
informasjonsinnhenting.

Thorleif Eikeland



Skrivetolkning - en ny
eksamensform for døve?

Forts. side 20

Odd-Inge Schrøder.

ODD·INGE SCHRØDER
- Du fungerte som skrivetolk på

denne eksamen, Odd-Inge. Så du på
forhånd dette som en ny, utfordren
de oppgave?

- Ja, jeg har i alle år sett at døve'
kan fortelle så mye på tegnspråk.
Jeg så her en mulighet til at dette
kunne prøves i praksis.

- Hva var din oppgave som skri
vetoik?

- Min oppgave var å få alt det ek
saminanden hadde å si, ned på pa
piret. Det hun uttrykte f.eks. ved bruk
av lokalisasjon, skulle jeg oversette
til norsk uten å forandre meningen.
Faguttrykk som f.eks. «sosial mobi
litet» hørte med til faget. Det var hen
nes oppgave å forklare slike uttrykk.

- Skrev du med hånd eller på ma
skin?

- Jeg skrev først med hånd, så
fikk eksaminanden lese gjennom
det. Etter eventuell korrigering, skrev
jeg det ned på maskin.

- Mener du at en slik eksamen er
juks?

- Nei, min oppgave var å overset
te fra tegnspråk til skrift, ikke hjelpe
til å fuske!

- Er det vanskelig å oversette fra
tegnspråk til norsk?

- Jeg har fått trening gjennom 4
år som lektor for døve i norsk, med
slik oversettelse. Dette både fra
tegnspråk til norsk, og fra norsk til
tegnspråk, samt ulike typer av tegn·
språk. Det nye ved dette var at den
ne oppgaven var en eksamen.

- Mener du at denne eksamens-

ANNE FOLLAND
- Hva slags eksamen var du oppe

til i vår? - spør jeg.
- Jeg var oppe i norsk skriftlig og

samfunnsfag skriftlig, svarer Anne.
- Under eksamen i samfunnsfag

fikk du en spesiell ordning med skri
vetoik. Hvorfor valgte du det fremfor
å gå opp til eksamen på vanlig måte?

- Jeg hadde lest RVO's rundskriv
og visste at jeg som døv hadde no
en rettigheter. Jeg har problemer
med å skrive riktig norsk. Under ek
samen ville jeg komme til å tenke
mer på språket enn på de kunnskap
er jeg hadde om faget.

- Hvordan var så dette eksa
mensopplegget?

- Jeg leste først gjennom
oppgaven alene, deretter sammen
med faglæreren, som presiserte opp
gaven med ordforklaring. Faglige ut
trykk ble ikke forklart, for de var det
min oppgave å kunne. Så fikk jeg en
viss tid til å tenke gjennom besvarel
sen av spørsmålene og til å lage no
tater. Da denne tiden var ute, kom
tolken. Jeg besvarte da spørsmåle
ne på tegnspråk. Tolken oversatte
dette til skriftspråk.

- Fikk du ekstra tid på eksamen?
- Ja, jeg fikk en time ekstra.
- Ble du fornøyd med resultatet,

og hva mener du er betingelsen for
at en slik eksamen kan gjennomfør
es?

- Ja, jeg ble fornøyd. Forutset
ningen er at tolken må kunne avlese
eksaminanden godt og videre kunne
oversette tegnspråket til norsk så
godt som mulig.

- Hvorfor kunne du ikke ta eksa
men i norsk på samme måte?

- Nei, da var det mine kunnskap
er i norsk skriftlig som skulle prøves.
Da var det klart at jeg måtte skrive
selv.

- Vil du anbefale andre å prøve
eksamen med skrivetolk?

- Ja, jeg syns at døve som ønsker
det skulle få et slikt tilbud. Jeg tror
at mange vil finne ut at det er mye
lettere når man bare kan konsentre
re seg om spørsmålene uten å måt
te tenke på å forme riktige setninger.

na og rektor Aage Barstad ved San
daker skole, som støttet opp om den
ne eksamenstilbudet.

INTERVJU:
ANNY ØDEGARD
Oslo

Anne Fol/and.

så i enkelte tilfeller bli orientert om
elevers spesielle situasjon.

Mange fag har skriftlig som enes
te eksamensform. Hvordan skal da
døve, som har problemer med å ut
trykke seg skriftlig, få en likeverdig
mulighet med andre elever her?

Under eksamen 1983 ved Sand
aker skble, Oslo, ble det gjort et for
søk på å løse dette problemet, ved
skrivetolkning. I denne forbindelse
har jeg laget et intervju med eksami
nanden, Anne Folland, og skrivetoI
ken, Odd-Inge Schrøder.

Vi vil herved også benytte anled
ningen til å takke faglærer Rolf Bren-

Det er etter hvert blitt flere døve som
går på videregående skoler. Dette
kanskje fordi det er kommet flere
tolker og skoletilbudet er blitt
utvidet.

Rådet for vidergående opplæring
(RVO) har som en av sine oppgaver
å tilrettelegge undervisningen for
elever med spesielle problemer.

I rundskriv som RVO sender ut til
skolene, står det bl.a.:

«Som prinsipp gjelder at alle elev
er skal gis likeverdige muligheter
for å dokumentere kunnskaper og
ferdigheter. li

For døve betyr dette at de under ek
samen f.eks. har rett til tolk. Videre
kan faglæreren gjennomgå teksten
med den døve eleven. Sensor kan og-
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Jevnt god kvalitet over kulturdagene
1983 på Røros.

Flere har fått godt tak på pantomim.en

Ordføreren på Røros, Erling Sven Olsen, ønsker velkommen til Røros, tolket av Inge·
borg Skaten Nesse. - Røros har en ,kulderekord på 52 minusgrader, satt for et par
år siden, og byen får årlig besøk av ca. 250.000 turister.

ros er en by som virkelig er severdig,
og at det derfor var naturlig å legge
arrangementet dit, før eller senere.
At det ble i år, er sikkert mange gla
de for. Det blir vel minst 15 år til det
igjen kan bli aktuelt. ..

Noen svikt i deltakelsen ble det
heller ikke. Folk strømmet til Røros
fredag 16. september, fra middags
tid og utover ettermiddag og kveld.
I år var kulturdagene plassert uvan
lig tidlig på kalenderen. Årsak: Vin
teren kommer tidlig på Røros. Tit
vanlig kulturdags-tid vil det være for
kaldt der, på et sted med 52 minus
grader som rekord.

Bilder:
GØSTA ROUGNØ

Tekst:
THORBJØRN JOHAN SANDER

Framførelsen av diktet "Vi lever» ble som en prolog ved åpningen av kulturdagene.
Her ser vi fra venstre: Toralf Ringsø, Norunn Ellingsen og Rune Anda.

Det går framover! - En slik konklu
sjon er rimelig etter kulturdagene
1983 på Røros. Om vi kanskje ikke
oPJill'lådde det helt store, så var det
isted'en hyggelig å kunne slå fast at
det er blitt større bredde og Jevnhet.
De for døves øyne anstrengende
«prrateprogrammene» er nesten for
sVlJnnet. Isteden har flere fått tak på
mime og pantomime - og. viser god
forståelse for hva som passer på
scenen for et døvt publikum. Flere in
struktører har også klart noe annet
som er svært viktig: Å lokke fram
skuespillere med personlighet ut av
«alminnelige mennesker», slik at vi
får oppleve KUNST istedenfor opp
ramsing. - Ja, årets kulturdager var
oppløftende!

Litt utenfor - men ...
Norges Døveforbund har stort sett
basert seg på hjelp fra lokale døve-

Intervjuet . .. (forts. fra side 19)

ordningen bør bli en vanlig praksis
fremover for døve som ønsker det?

- Ja, så absolutt. Så lenge ikke
alle døve kan sies å være fullstendig
tospråklige, er dette en måte å få
tegnspråket akseptert som døves
primære språk.
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foreninger ved avviklingen av Døves
kulturdager. Noen mente vel derfor
at det var betenkelig å legge årets
kulturdager til Røros, langt fra nær
meste døveforening - til en by med
bare 3 bofaste døve. Men det gikk
greit. Hvor mye dyrere det ble for
NDF, vet vi ikke. Det vi vet, er at Rø-

Ca. 400 deltakere
Etter en overdådig lunsj fikk man en
passelig spasertur til byens fine
gymnastikkbygg i Sundveien. For
bundssekretæren var her den første
som ønsket velkommen, til de 16.
kulturdager siden 1967. - Vi er rundt
400 personer fra hele landet som er



kommet til dette arrangementet, sa
Eilif Ohna. - Hvorfor har vi valgt Rø
ros? Her er det jo ikke døveforening.
Men vi har valgt denne byen fordi
den er meget spesiell.

- Det er en stor ære for meg å øn
ske Døves kulturdager velkommen til
Røros, sa ordfører Erling Sven Olsen.
- Jeg tror Bergstaden vil bli en fin
ramme om kulturdagene. Her vokste
det opp et bergmannssamfunn rundt
koppergruvene fra år 1640, som og
så ble landets første industri-foretak.
Det eksisterte gjennom hele 340 år,
inntil det for få år siden ble nedlagt
fordi det ikke lenger kunne drives

. økonomisk. Men mye er bevart, og
årlig kommer det 250.000 turister til
den gamle bergstad. - Han nevnte
byens kulderekord, og han nevnte
også byens store dikter, Johan Falk
berget. Sist uttalte han ønsket om et
vellykket arrangement.

C?g. her er «kammerherre Irgens» lagt i gulvet av sine undersåtter, som har tatt loven
I sme egne hender for å få Spell-Ola ut av fangehullet.

Trondheim Døvefo~ening framførte elet lokale skuespillet «Spell-Ola», fra der gamle
gruvesamfunnet pa Røros. Her ser VI fra venstre: Halvor Greftegreff som ·kammerher
re Irgens, Try9,ve Veddeng som Gammel-Hans, Reidar Jakobsen som lensmannen,
og Jan Atle Flelldalselv som Kristoffer Våghals.

Gjester fra Finland
Forbundsformannen rettet en takk til
Røros kommune og Sør-Trøndelag
fylke for økonomisk støtte til arran
gementet. Han ønsket spesielt vel
kommen to observatører fra Finland,
Kaisu Korhonen og Raija Nieminen,
som begge ble presentert fra sce
nen. - Formannen overrakte så et
krus til Leif Gunnar_Kvernberg, som
et minne fra 7 år i forbundsstyret.
(Han gikk ut ved sommerens ekstra
ordinære landsmøte.)

Som en innledning - en prolog 
deklamerte bergenserne Norunn El
lingsen, Toralf Ringsø og Rune An
da «Vi lever», ledet av Norunn, den
som egentlig deklamerte. Selv om
Norunn bruker tegnspråknorsk, så
får hun det til svært levend på en en
kel måte. Arsaken er vel klar: God
analysering av diktet, slik at man får
fram «sjelen» i det. Det er der så
mange svikter, og da blir det bare
oppramsing. Norunn har fått godt
tak på dette. Men man må konsen
trere seg og følge nøye med, også i
hennes minespill.

Systemet de brukte, med Norunn
som «solo-sanger» og de to andre
som «refreng-sangere», er meget
brukbart. Men «Vi lever» virker noe
kjedelig med alle gjentakelsene.

Skuespillet "Spell·Ola»
skulle vel føre oss inn i Bergstadens
historie og tradisjon. Teatergruppen
i Trondheim Døveforening framførte
dette nesten på hjemmebane, og de
hadde funnet fram til bra typer.

Historien handler om et opprør i
gruvesamfunnet, og som utløses ved

at Spell-Ola blir fengslet. Helt me
ningsløst, mener folkene, men den
mektige kammerherre Irgens tåler in
gen oppsetsighet. Denne gangen får
han det likevel ikke som han vil. Ar
beiderne når fram med en klage, og
Spell-Ola blir satt på frifot igjen.

Nå ble det ikke tittelrollen som do
minerte, men Halvor Greftegreff som
den dynamiske kammerherren. Han

• «stjal showet», som man sier, mens
de andre ble svært anonyme, med
små lysglimt innimellom. Marie Gref
tegreff viste (igjen) god innlevelse, li
keså Trygve Veddeng som Gammel-

Hans kunne glidd rett inn i gruve
samfunnet. Reidar Jakobsen var en
barsk lovens håndhever. Men for en
stor del virket spillet tregt, som om
de enkelte sto og ventet på tur. Det
manglet at personlighetene kom
fram.

Fordi det var så mange replikker
i dette stykket, var publikum avhen
gig av godt lys. Der sviktet det av og
til, når skuespillerne beveget seg på
deler av scenen som var svakt opp
lyst. Likevel var det interessant gløtt
trønderne ga oss inn i en tid som hel
digvis ligger langt tilbake.
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Tragedien Garassim
Lørdagens program ble avsluttet
med enda et «dramatisert skuespill»
av anselig lengde: Bergen Døvefore
ning med «Tragedien Garassim», en
dramatisering aven gammel russisk
fortelling. Det bergenserne viste, bur
de heller vært kalt pantomime 
som vil si: Skuespill uten ord.

Denne fortellingen har før gått
som føljetong i Døves Tidsskrift. Ho
vedpersonen er en døvstum mann,
som arbeider «som en hest» fra mor
gen til kveld, men som viser at han
også har menneskelige følelser, uten
at noen bryr seg særlig om det. (Han
kan jo ikke regnes som mennes
ke ... ) Også kjærlighet kan han fø
le, men jenta, som også viser tegn på
følelser for ham, blir kommandert til
å gifte seg med en drukkenbolt
isteden.

Vi kan ha godt av å bli minnet om
situasjonen for «døvstumme» i en tid
da døve levde i mørket, ikke fikk sko
legang. Og bergenserne brukte et
scene-språk som er midt i blinken, li
ke mye for en døv forsamling som en
blandet forsamling av døve og høren
de, slik som på Røros. - Det er hyg
gelig å kunne slå fast at bergenser·
ne har fått fint tak på pantomime·
kunsten! Og så har de funnet et nytt
skuespiller-talent i Birgit Crone
Leinebø!

Svein Uredd
Søndag formiddag begynte med
skuespillet «Svein Uredd», som også
nærmest viste seg å være pantomi
me, med innslag av ballett, folke
dans og deklamasjon. Oslo Døvefo
rening har etter hvert fått så mange
dyktige folk at de også hadde in
struert seg selv denne gangen. Kva
liteten var garantert ved skolerte
skuespillere som Terje Lund (i tittel
rollen) og Mai-Lis Marman (som Sa
tan). Når vi også nevner at de «prof
fe» ballettdanserne var med, så er vel
det meste sagt.

Svein Uredds far er i en fortvilet si·
tuasjon. Hans kone skal ha barn,
men de mangler hus, arbeid og mat.
Da kommer Satan, og i fortvilelsen
lover faren at Satan skal få barnet
deres mot at han selv får arbeid,
hjem og mat til familien. Faren ten
ker: Vi kan jo få flere barn ... Men
når så Satan kommer for å hente
sønnen, ber faren om utsettelse. Han
får det utsatt og utsatt til sønnen blir
voksen og selv overtar kampen mot
Satan gjennom store fristelser, som
han klarer å motstå ved Guds hjelp,
og Satan blir taperen.

Også denne forestillingen ble noe
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Bergen Døveforenings dramatisering av "FanituIlen" hadde naturligvis innslag av fol
kedans. Her får Asle Karlsen full klaff med et luftig hallingkast, mens Marta Ringsø
smi/er lettet og Johannes og Kari Samuelsen applauderer i bakgrunnen.

Drammen Døveforening med jazzballett! Parene er fra venstre: Borgvar Berntzen og
Bjørg Fjellestad, Anne-Grethe Emi/sen og Ryzard Sosna, Ashi/d Johansen og Allan
Kjeldsen.

Møre og Romsdal Døveforening med «Griskokk-trøsta". Einar Djupvik er på vei opp
i grisebingen. «Grisene» er fra venstre: Bjørg Torunn Ness, Anton Hauge, Anne Ol
sen Oppigård og Tone Rørvik. (Griser i nydelige sunnmørsbunader, - hmm.)



Satan (Mai-Lis Marman) gjør krav på Svein Uredd (Terje Lund), men han klarer såvidt
å motstå den ene fristelsen etter den andre, slik at Satan til slutt må gi opp.

skjemmet av dårlige lysforhold, men
det var en fin - og oppbyggelig 
start på dagens program.

passe utmerket for døve. Mange ro
sende uttalelser «hørte» jeg etterpå
fra forskjellige kanter ...

Skolebarn, ekte pantomime
Døveskolen i Trondheim, med radar
paret Ase Lyngvær Hansen og Guri
Amundsen Bergmann som instruktø
rer, kom også i år med en morsom og
godt gjennomarbeidet pantomime.
Vi har grunn til å legge merke til den
ne skolens forestillinger. Jeg tror in
struktørene har mye å lære bort til
andre, og at de arbeider på en spe
siell måte, kanskje mer profesjonelt
enn andre. Mitt inntrykk er at skole
gruppen først får en ide, og så tilpas
ses ideen til det antall personer som
skal være med (hele klassen) og det
som er typisk for den enkelte person.
Til slutt arbeider man med å utvikle
den enkeltes personlighet, slik at
hver av dem blir mer ekte og original
enn før. Resultat: De spiller ikke,
men er seg selv mer på scenen enn
i dagliglivet! - For andre er det
mest omvendt, slik at de velger et
skuespill og så personer som skal til
passe seg rollene i skuespillet. Da
blir ikke personene seg selv. De må
innstille seg på å spille fremmede
personer.

Døveskolens herlige ungdommer
framførte «Klovneskole» med ekte
sjarm, ekte klønethet og ekte dyktig
het, slik man forventer av ordentlige
klovner. En fin og ekte pantomime!

«FanituIlen» dramatisert
Det er vel naturlig at Bergen benyt
ter seg av at de har så mange dykti
ge folkedansere, og dramatiseringen
av «FanituIlen» viser at det er mulig
heter. (Dette ble omtalt her i DT for
et halvt år siden, da Bergen Døvefo
rening arrangerte lokal kultur-uke.)
- Innholdet, som ble dramatisert,

Utviklet shiva·poesi
Den «lille» Telemark Døveforening
har tidligere år gjort seg bemerket.
Derfra kommer det gjerne nyheter,
overraskelser. Slik også i år. I år var
nyheten en utvikling av «shiva-

. poesien». Den fastlåste rammen
med to personer ble sprengt. Tele
mark viste eventyret «Rødhette og ul
ven» i et samspill med hele 5 perso
ner som sto fastlimt og skiftet om å
spille hus, trær, dører, personer osv.
i fint flyt og samspill. Den
vanskei igste rollen hadde Arne
Skoglund. Han var en meget overbe
visende ulv, men han ble noe hem
met e.v prinsippet om ikke å flytte
seg. (Det prinsippet kan vi vel også
av og til se bort fra.)

Ase Kihle Halvorsen må gratuleres
med denne utviklingen. Som instruk
tør hadde hun fått det fint til og brøy
tet en ny vei for en kultur-art som kan

Fra Oslo Døveforenings skuespill «Svein Uredd". Heksene, ridende på kosteskaft (fra
venstre Nina Hauge, Margareth Hartvedt og Lisa Folkedal) prøver å lokke med seg
Svein Uredd (Terje Lund).
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Fra skuespillet"Tragedien Garassim», framført av Bergen Døveforening. Hushovme
steren Gavrilov (Rune Anda), til venstre, demonstrerer for grevinnen (Elin Buanes) at
den nye arbeideren (Toralf Ringsø) virkelig er døvstum, men en dyktig arbeider.

Sketsjen "Agentem, framført av Drammen Døveforening ved fra venstre Borgvar Be·
rntzen, Gabor Baksa og Anne·Grethe Emilsen.

Telemark Døveforening vakte stor oppmerksomhet med sin videreføring av "Shiva·
poesi». Her ser vi dem i eventyret "Rødhette og ulven». Fra venstre: Inger-Britt Paul·
sen, Mette Kari Jonassen, Arne Skoglund som den glupske ulven, og Kirsten Ytter
bø, mens hendene i bakgrunnen tilhører Ase Kihle Halvorsen, som også hadde
instruert.
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dreier seg om et gammeldags bon
debryllup, fra den tiden «da kvinnen
til gilde tok likskjorten med". Etter
hvert som ølet begynte å gå menne·
ne til hodet, begynte også
rivaliseringen og gammelt nag å
flamme opp. Dansen og musikken
egget dem opp, og så endte det med
kniv-slagsmål. Når det gikk som vil
lest for seg, trodde de at det var Fan·
den som hadde overtatt som
spillemann.

Det var et hederlig forsøk på å inn
føre publikum i en gammel norsk
bonde·tradisjon. Vi følte nok mye av
den rette stemningen. Problemet var
å få flyt i det hele. Mest imponerte
nok hallingdanserne Asle og Olav.
De er ikke lenger unggutter, men
sannelig er de spretne!

Griser i bunad???
Fra Drammen viste tre par en riktig
bra jazzballett. Drammen har vist in
teresse for dette før, og de bør fort
sette. Som helt døv syntes jeg det
var en fin rytme·opplevelse.

«Griskokk-trøsta" fra Møre og
Romsdal var noe ujevn. Poenget der
er fint, nemlig å trekke fram at alle
yrker er «like viktige". Den som f.eks.
har ansvaret for å stelle grisene, er
mer uunnværlig enn sjefen hans. 
Einar Djupvik passet fint i rollen som
grisekokken. Jeg vet ikke hvordan
andre reagerte, men selv syntes jeg
det var fælt å se «grisene" iført vak
re sunnmørsbunader.

Drammens sketsj «Agenten"
handlet om en fyllig aven ektemann
som ble plaget av salgs-agenter.
Stykket hadde noen artige poenger,
som dels gikk på tegnspråket. (Når
man står med barberkosten i hånden
og skal si «døv", så kan man få øret
fullt av barbersåpe!)

Stavanger viste en grei dramatise
ring av folkedansen «Eg gjekk meg
opp i seterli", og så kom konkurran·
sen i pardans, med 6 par.

Dobbelt Bergen
Igjen beviste Bergen sin klasse i fol
kedans, men denne gangen var det
et «nytt" par som gitt til topps: No·
runn Ellingsen og Jøn Olafson. De
kom hårfint foran Marta RingsølAs
le Karlsen, som har vunnet nesten alt
de siste årene. Disse parene fikk
hard konkurranse denne gangen fra
Stavanger! Derfra kom Britt Stange·
land/Fikret Taskoparan og truet de
beste Bergens-parene. Dette vil nok
inspirere Stavanger i fortsettelsen.
Vinnerne danset fanaspringar, mens
par nr. 2 danset vossarull.



Trondheim døveskole, under instruksjon av Ase Lyngvær Hansen og Guri Amund
sen Bergmann, hadde igjen en fulltreffer, denne gangen med «Klovneskole» - et pan
tomimisk skuespill.

1. Norunn Ellingsen/Jøn Olafson,
Bergen 60 p.
2. Marta RingsølAsle Karlsen,
Bergen 58 p.
3. Britt Stangeland/Fikret Taskoparal1
Stvgr 57 p.

Andakt og omvisning
Etter lunsj var det andakt i Røros kir
ke ved døvekapellan Terje Johan
Johnsen. I kirken ble det også gitt en
orientering om kirkens historie. Det

var en fin start på omvisningen som
fulgte.

Under omvisningen ble man delt i
grupper, foreningsvis. Det ble svært
tett med tolkene på denne måten.
Forholdsvis små grupper med opp
til 3 tolker som sto ganske tett og
skulle tolke for hver sin forening 
nei, det var en dårlig løsning, som
også virket pinlig både for tolker og
deltakere. De fleste døve så ut til å
gi blaffen i sin forenings-tilhørighet

Kirsti Vourimies, som har slått rot i Nor
ge, med pantomimen «Døv og musikken».

og fulgte den tOlken som de syntes
tolket best forståelig. Resultat: En·
kelte tolker måtte i perioder tolke ut
i løse luften, uten at noen så på dem.
Meget pinlig!!!

Røros er meget spesiell, rik på ori
ginal historie. Vi fikk innblikk i mye
av dette under vandringen i den eld
ste del av byen.

Jeg stilte spørsmål til guiden om
det var blitt mange hørselsskader
blant dem som hadde sitt arbeid i
gruvene. Svar: Nei, det hadde han al
dri hørt noe om, og det trodde han
ikke. - Jeg kom til å tenke på et brev
jeg fikk fra Johan Falkberget for
mange år siden. Der skrev han at han
selv var blitt tunghørt etter å ha vært
i gruvene en del som gutt. Han tilføy
de: Alle som arbeidet i gruvene ble
mer eller mindre hørselsskadd ...

Ned i gruven!
I busser ble vi kjørt tilOlavsgruva, et
godt stykke ute~for byen. Med hjelm

Harald Aas, Nord-Trøndelag Døveforening, var en original gammeldags fotograf, som
fikk store problemer med familie-fotograferingen.

Fra «FanituIlen», - felespilleren og kjø
gemesteren Sverre Bjørø kommer for å
tappe mer øl. Da ser han en som sitter og
spiller på tønna, mens han slår takten
mot tønna med - hestehoven . ..
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sende små avbrytelser. Forbundet
fikk hilsen og gave fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune, med takk for samar
beidet om arrangementet i fylket.
Det ble delt ut premier i folkedans for
par. Turistsjefen på Røros takket for
maten.

Og så var det dans - i to etasjer
- til god orkestermusikk (som jeg ik
ke hørte). Festen så ut til å gli fint.
Jeg verken så eller fikk høre om
«ukulturelIe utslag». Godt!

Haugaland kommer!
Frammøtet var gledelig stort allere
de ved starten søndag, så vi merket
ikke at det var blitt festet «over
evne».

Først på scenen var Haugaland
Døveforening med pantomimen
«Gutten og bønnestengelen». Den lil
le foreningen i Rogaland har aldri før
fått det til. Denne gangen ble vi ser
vert en overraskelse. Haugesunder
ne har hatt et gjennombrudd, under
Pat Andersens instruksjon. Eventy
ret ble framført som en riktig god
pantomime, hvor alle spilte godt og
riktig. Hurra! Det er festlig å se slik
framgang! Kanskje det var Petter
Solhaug som overrasket mest. Han
og Thor Lasse Thoresen spilte på en
slik måte at jeg satt med inntrykket
av at Petter som trollet var 3 ganger
så stor som Thor Lasse, mens de
egentlig er omtrent jevnstore. Slik
spille-teknikk er det viktig å lære.

Vinnerne av folkedans-konkurransen, paret Jøn Olafsson og Norunn Ellingsen, var
det fin stil og rytme over. De vant nokså hårfint foran to andre par.

Kulturdagene hadde gjester fra Finland, Raija Nieminen (ansatt på det finske forbunds
kontoret) og Kaisu Korhonen, en av de flittigste kulturarbeiderne i landet der øst. Her
takker de for seg og overrekker minnegaver.

på hodet vandret vi ned i gruven, som
ikke lenger er i drift. 50 meter der in
ne fant vi fram til en scene. Telemark
- igjen med shiva-poesi - prøvde
å fortelle litt om Johan Falkbergets
liv og diktning. Vi så også litt folke
dans. Men tvilsom var den opplysnin
gen i den forbindelse at gruvearbei-

. deme hadde danset folkedans som
aweksling etter slitet i gruvene. Man
får nok et annet inntrykk når man har
lest Falkbergets bøker. Gruvesam
funnet på Røros var preget av et evig
slit for å livberge seg. Det ga ikke
verken tid eller krefter til folkedans
eller andre kulturelle aktiviteter.

Besøket i gruven virket på en mer
kelig måte. Med hjelm på hodet føl
te vi oss vel integrert og likestilt mer
enn vi noen gang tidligere hadde følt
det.

424 på fest
Dette var tallet vi fikk da forbunds
sekretær Eilif Ohna ønsket velkom
men til festen på Røros Turisthotell.

Det er ikke rekord for våre kulturda
ger, men det er et imponerende tall.

Vi fikk en utsøkt middag, med pas-

Kirsti «over-proff.?»
Finsk-norske Kirsti Vourimies var
med igjen med «Døv og musikken».
Kirsti har god forstand på kunst og
kultur, men jeg må dessverre innrøm
me at jeg forstår hennes kunst dår-
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Fra omvisningen i den gamle bergstad. De fleste døveforeningene hadde med seg
egen tolk, og da ble det av og til nokså tett mellom dem, som her. Fra venstre: Ber
gen, Britt E. Skogstrand. Møre og Romsdal, Rita Selvåg. Vestfold, Eva L. Ohna.

Her var det gruvesamfunnet vokste opp. Bygningene er godt bevart, og guidene had
de mye interessant å fortelle fra gammel tid. Deltakerne ble delt opp i passende grup
per, med 3 tolker for hver gruppe.

Nede i Olavsgruva finner man også en scene. Inne i fjellet, langt under jorden - men
opptredener på scenen fikk vi. Her er det Telemark Døveforening som i form av shiva
poesi forteller litt om Johan Falkberget, bergstadens store dikter.

lig. Det må være meg det er noe galt
med, eller kanskje Kirsti er «over
profesjonell». Ligger hun foran oss
andre? Ja, slik ser det ut. Vent på oss
andre alminnelige mennesker, Kirsti!

Vestfolds mime «Om morgenen»
viste hvor forskjellig døv og hørende
opplever morgenen. Det slo dessver
re negativt ut for den døve, og slik er
det vel i virkeligheten. Egentlig var
det en tankevekker for de hørende,
og som mest gikk på at de har et for
sprang på oss når det gjelder starten
på dagen.

Drammens «Kunstgalleriet» var en
god ide, med 4 statuer som tilsam
men hadde et budskap til å få for
stand av, døves behov for å få kon
takt med andre døve. Jeg tror ikke
jeg forsto det fullt ut. Men hvis det
blir pusset litt på, så poenget kom
mer bedre fram, så kan dette brukes
mer. Det skaper forståelse hos hø
rende for vår situasjon.

Aller sist kom Nord-Trøndelag
med «Hos fotografen». Den situasjo
nen er velkjent fra før. Familien med
et uskikkelig barn er hos en klønete
fotograf. Morsomt spilt.

Hadde ledd mye
Til slutt var det takkens ord og noen
gave-overrekkelser. Kaisu Korhonen
fra Finland sa bl.a. at hun hadde ledd
mye av det som ble vist. Ved siden
av alt det morsomme, var det også
mye alvorlig og fint, sa hun. Finland
og Norge har gått litt forskjellige vei
er i kulturarbeidet. Mens Norge har
Døves kulturdager hvert år, nøyer
Finland seg med arrangement annet
hvert år.

Programlederne takket og ønsket
alle «på gjensyn» neste år, uten at
sted ennå var utpekt. (Det blir i San
defjord.) Forbundsformannen avslut
tet. Han syntes det hadde vært et
vellykket arrangement. Han takket
Toralf Ringsø og Norunn Ellingsen
for godt arbeid som programledere,
og døvekonsulent Halvor Greftegreff
for hjelp med forberedelsene. Så er
klærte han kulturdagene 1983 for av
sluttet og ønsket alle god reise hjem.

Ikke integrerings-vrak
Knut Bye ber i Norsk Skoleblad om at det
må bli mer saklighet i forbindelse med
diskusjon om integrering. Abruke ordet
«integrerings-vrak» er forferdelig. Hva er
et vrak? Jo, det er noe som er blitt så øde
lagt av skade eller forsømmelse at det
ikke kan repareres - altså bare skrap.
som kan kastes i søppelen. Det går ikke
an å bruke et slikt ord om mennesker.

Altså: La oss slutte å bruke et så fryk
telig ord. Vi må ikke stemple noen av
våre funksjonshemmede som vrak.



Haugaland Døveforening var en positiv overraskelse med pantomimen «Gutten og
bønnestengelen», instruert av Pat Andersen. Her ser vi gutten (Thor Lasse Thoresen)
og hans fattige mor (Inger Knutsen).

De to som jobbet med å få det hele til å flyte gjennom de tre dagene, kulturutvalgets
Toralf Ringsø og Norunn Ellingsen. De utfylte hverandre på en utmerket måte og for
tjener honnør for vel utført jobb.

NORGES DØVEFORBUND
Hovedkontoret, Bergen:

Norges Døveforbund,
Klaus Hanssensvei 22,
5000 Bergen.
Postboks 97, 5001 Bergen.
Tlf. (05) 29 31 25.

Eilif Ohna,
forbundssekretær

Thorbjørn Johan Sander,
redaktør.

Toralf Ringsø,
døvekonsu lent.

Annlaug Koppen,
kontorassistent.

Britt Elisabeth Skogstrand,
kontorassistentitoik.

Ingeborg Skaten Nesse,
kontorassistent/to Ik.

Avdelingskontor, AI:
Bakketeigen, 3570 AI.
Tlf. (067) 81 660

Helge Herland,
studiekonsulent.

Ivar Arne Sletto,
konsulent.

Johanne Margrethe Sletto,
konsulent.

Marit Bergstrøm Kolstadbråten,
kontorassistentitoik.

Sissel Myre,
kontorassistent/tolk.

Avdelingskontor Oslo:
Sven Brunsgate 7, Oslo 1.
Postboks 6850, St. Olavspl.
Oslo 1
Tlf. (02) 11 17 75

Per Chr. Larsen,
døvekonsulent.

Unni Gran,
studiekonsulent.

Evelyn Marner,
kontorassistent.

Avdelingskontor Trondheim:
Eirik Jarlsgt. 2,
7000 Trondheim.
Tlf. (07) 511631.

Halvor Greftegreff,
døvekonsulent.

Ansatte tegnspråklærere
Reidun Veddeng,

Trondheim Døveforening,
Eirik Jarlsgt. 2,
7000 Trondheim.
Tlf. (07) 53 1901.

Aslaug Walters,
Bergen Døveforening,
Welhavensgate 68,
5000 Bergen.
Tlf. (05) 32 79 76.

Anne Gloslie
Norges Døveforbund,
Sven Brunsgt. 7,
Oslo 1.
Tlf. (02) 11 17 75.

DØVES TIDSSKRIFT - FAG·UTGAVEN 29



Trond Wilhelmsen
Viktor Olsen
Unni Gran
Arvid Høiberg
Kåre M. Helgesen
Kjell Nilsen
Ole J. Sigvartsen

Terje Lund
Anette D. Rasmussen
Casper Dreier Lund
Claudia Ina Dreier Lund
Svein Ivar Hansen
Liv Kari Sollyst
Corneliu Alexandru
Erna Haugan Nilsen
Heidi Nilsen
Lars Haugan
Unni Sæter
Jan Sæter
Torill Elvesveen
Ole Elvesveen
Trygve Kjos
Ase Kjos
Inger Marie Kjos
John Nordtorp
Synnøve Bendixen
Kai Bendixen
Inger Skogstad
Svein Skogstad
Annie Wilhelmsen
Arne W. Lund
Synnøve Lund
Elisabeth Riise
Tommy Riise
Ingar Høiberg
Haldis Høiberg
Camilla Høiberg
Espen Høiberg
Edith Seim Sigvartsen
Olve Mardal
Aud H. Høiberg
Turid G. Olsen
Jan Nilsen
Else Nilsen

Hjemmet for Døve, Nordstrand
Vi ønsker venner og kjente en
gledelig jul og et fredelig nytt år.

Lørenskog Døveforening ønsker
god jul og godt nytt år.

God jul og godt nyttår.
Helga og Ole Rogstad

Oslo Døveforenings
Døvblittgruppe
Døvblittgruppen i Oslo Døve·
forening, ønsker alle landets
døvblittgrupper, døve og hørsels·
hemmede en riktig god jul og et
godt nytt år med ønske om godt
samarbeide.

Gudrun Moon
Edel Wilhelmsen
Signe Holterhuset
Asbjørg Olsen
Margith Thom
Arne Nilsson
Pauline Nilsson
Harald Bølstad
Margit Bølstad
Nils Vikene
Sigrid Vikene
Rolf og Gulborg Arnesen
Randi Oddvoll
Osvald Kleppe
Turid Nilsen
Monica Nesje
Bjørn Egil Hammerlund
Helle Heidi Hammerlund
Cathrine Hammerlund
Tone·Britt Handberg
Simen Frostad
Magnhild og Arne Handberg
Nora Edw. og Ole Mosand
Irmgard Andresen
Erik Andresen
Marco Krause Andresen
Aage Mellbye
Jon Martin Brauti
Nille Milly Nyvoll
Bodil M. Østberg
Per Chr. Dahl
Stein Tore Stø
Ragna Svare
Ola Svare
Ulla Jensen
Reidar Blakstad
Gunnar og Haldis Vatn
K. Omahr Mørk
Christian Sliper
Anders Gulsvik
Terje og Anne Marit Karlsen
Birgitte Orholt
Roger Orholt
Simen Orholt
Mari Lunde
Arvid Sumby
Ola Bergseng
Unni Nilsen
Bjørn Nilsen
Klara og Finn Gjøen
Marit Rustad
Ase og Karl J. Eikeland
Berit Nilsen
Elisabeth Lupke
Ruth Holthe
Eivind Hegstad
Randi F. Hegstad
Mabel L. Birkenes
Jorunn Haugen
Erna M. Lindgaard
Kari Mette Ellingsen
Oskar Nilsen
Sigurd og Elsa Borge
Elinor og Jan Johansen
Anne Synnøve Jensen
Inger Marie Ødegård
Oliv Berget
Robert Berget
Signe Kåsene
Johan Larsen
Solveig Larsen
Ruth Baade
Gunvald Baade
Jeanne Mehlum
Einar Mehlum
Jenny og Olaf Skoglund
Kari Dammen
Elisabeth og Gunnar Løvskeid
Brynjulf Dammen
Oddny Flemmen
Harriet Ebbestad
Odd Landehagen
Tore Solberg
Kari Myrhol
Margareth og Svein Sundkvist
Frøydis og Per Chr. Larsen
Jarle Lid
Inger Elise Lid

Oslo Døves Smalfilm
og fotoklubb
Styret sender alle film- og foto
interesserte døve og hørende alle
gode ønsker for julen og det nye
året.

OPPLAND

OSLO/AKERSHUS

Oslo Døveforening ønsker alle
sine medlemmer, unge og gamle,
døve og hørende, en riktig god jul
og et godt nytt år. Vi møtes til ny
dyst i 1984.

Nelly Borgersen
Borghild Rognes
Arnfinn Rafoss
Karin Rafoss
Aase og Arne Hanse jr.
Aase Olsen
Inger og Jens Jacobsen
Reidar og Sigfrid Mathiesen
Lovise og Thorleif Andersen
Amalie Hansen
Signe og Arne Pettersen
Synnøve Ingebrigtsen
Ruth og Fred Sollyst
Gudrun Jakobsen
Gunvor og Johan Solbø
Marit Merlie
Magnhild Furua
Dagny Bjelland
Gudrun Rød

I
Hildelise og Arne Borud

ØSTFOLD Anna Mæhlum
------------- Helge og Johan Bekkeli

Tove Elisabeth Grinden
Odd Arne Vangen
Karen Bækkelund
Marie og Martin Jensen
Gunna Simensen og Jan Mirek
Erling Skriden

God jul! Godt nyttår!
Sigrid og Torstein Alvsåker

Oppland Døveforening ønsker alle
en riktig god jul og et velsignet
nyttår.

Knut Hølen
Agnes Hølen
Stig Karlson
Grete Bjerke Karlson
Else Marie Undlien
Ole Undlien
Harald A. Skaug
Tom Christensen

HEDMARK IHerman Sundby
------------- Reidun Slemmestad

Ingun Lindstad
Marianne Eldevik Trannum
Norunn Eldevik Trannum
Ansis Grinvalds
Grethe Grinvalds
Asbjørn Finsveen
Gunnar Sundby
Liv Sundby
Klara Brenden

Østfold Døveforening ønsker alle
døve, tunghørte og hørende
venner en riktig god jul og godt
nyttår.

Ingrid og Bjørn Ramsdal
Berit og Roar Jarl
Ase M. og Per A. Paulsen
Svanhild og Yngvar Andresen
Gerd og Odd Lohrmann
Aagot og Reidar Hansen
Aslaug og Karl Foss
Gurid og Odd Danielsen
Martha Johanson
Erling Pettersen
Helge Martinsen
Magnhild Martinsen
Kari Marcussen
Rita Johansen
Ingrid Foss
Wenche Prebensen
Margit Kristiansen
Tor Eigil Ruud

Hedmark Døveforening ønsker
alle døve, tunghørte og hørende
venner en riktig god jul og alt
godt i det nye året.

Vidar Øien
Johanne og Olaf Martinsen
Berthe og Alfred Vangen
Marie og Torleif Aasen
Ingar Hannestad
Tordis og Arne Olsen
Jorunn og Ole Bleken
Gertrud og Johnny Olsen
Laila og Jan Refsahl
Svanhild Nordby
Nanna Johansen
Randi og Per Byvold
Solveig Kværnes
Audhild og Olaf Letterud
Eva og Sven Torgersen
Gunnar Bjerklund
Margit Martinsen
Bjørn Bekkevold
Gerd Holtmoen
Fanny Johansen
Birgitte og Ragnvald

Hangenholen
Sissel og Kristian Gillebo
Maj·Britt Wold og Arnold

Granhaug
Alice og Gunnar Gustavsen
Dina Margrethe Lien
Sigrid Røssum
Asbjørg Skjevling
Ragnhild Legreid
Aslaug Kleven
Ambjørg Opedal
Gunlaug Helene og Knut Myrvang
Inger·Ase og Kåre Johansen
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VEST·AGDER

AUST·AGDER

Sandnes Døveforening ønsker
god jul i Jesu navn!

Arthur Barsnes
Kari Bech
Roald Skjæveland
Liv M. Pettersen
Marit Anne Almås
Svein Hommeland
Solveig Hommeland
Rigmor Pedersen
Kristen Pedersen
Paul-Verner Pedersen
Bolette Pedersen
Signe Kari Larsen
Leif Ivar Larsen
Astri Wernes
Aagot Løvli
Kristine Strøm
Mary Ravndal
Karen Ree
Ingebjørg Teigen
Tora Hegre
Aslaug Gundersen
Bjørg Sviland
Evy Ann Seldal
Hillbjørg Levang

Vest·Agder Døveforening

Gerd og Arne Birkenes
Wendla og Rolf Pedersen
Kirsten og Thomas Gunnarsen
Bjørg og Egil Snemyr
Mary Jane og Tormod Asan
Karen og Henry Lillejord
Inger Lise og Reidar Bergstøi
Else og Willy Nordkvist
Solfrid og Finn Gunnarsen
Eva og Ove Køhn
Inger Johanne og John SandelI
Alfhild Trætvik
Sigurd Jacobsen
Alf Sakariassen
Astrid og Kjell Honnemyr
Anne og Olav Løyland
Turid og Bjorgulf Bekkevoll
Anne Birkenes
Terje Gundersen
Egil Bjørkelid
Bjørg Nancy Rafoss
Solveig og Frank Kristiansen
Kari Cecilie Tvedt
Astrid Erika Astrøm
Nancy og Hans Nilsen
Snefrid Thomassen
Turid Ylvisaker
Bjørn B. Kristiansen
Solfrid Ohm
Else Høgfeid Johnsen
Inger Britt Høyåsen

Agder Bridgeklubb ønsker alle
bridgevenner en god jul og et
godt nyttår.

En god jul og et godt nyttår
ønsker vi alle hørende og døve
venner.

Vi ønsker alle hørende og døve
venner god jul og godt nytt år.

Aust·Agder Døveforening

Borgar Ramberg
Reinholdt og Ruth Robertsen
Kristian Skifjeld
Hjørdis og Hans Smukkestad
Inga Thovsen
Gunn Kari Vassbotten
Unni Vasseng
Jane og Knut Ove Westbye
Harry Wetlesen
Kirsten og Nils Ytterbø

Bjørn Arnesen
Harald Breimyr
Gunda og Ernst Dahl
Ida og Arve Eriksen
Leif Evensen
Edith og Thor Gisholt
Ase og Bjørn K. Halvorsen
Lillian og Einar Hartveit
Ruth Haug
Arne Haugerud
Per Jonassen
Britta og Arne Karlsen
Ove Mølbach Karlsen
Ragnhild Karlsen
Kåre Løkke
Frank Sverre Mandt
Nils Måbuholt
Gerd og Nils Nygård
Arne Paulsen
Inger Britt Paulsen

____T_E_L_E_M_A_R_K I
Vi ønsker alle våre venner en
riktig god jul og et godt nytt år. I ROGALAND

Telemark Døveforening '---------------

Arne Skoglund
Olav Haug
Wenche Evensen
Mette Kari Jonassen
Odd Paulsen

Døves kristne fellesskap
vil ønske dere alle Guds fred og
velsignelse over julehøytiden og
et fredfullt nytt år.

Døves kristne fellesskap
viAslaug Kristiansen
P.b. 101, 3171 Sem.

Nedre Gausen skole ønsker
leserne en riktig god jul og godt
nytt år!

Inger Kj. Jensen
Hans Erik Jensen
Marit Gaustad
Else Nilsen
Anders Mathisen
Ingeborg Langkaas
Klara Brekke
Reidun Sletten
Tone L. Ohna
Hege Bratland
Johnny Gustavsen
Laila Kruse
Ingebjørg Jahren
Karin Damdalen
Else Ersrud
Betzy Andreassen
Heidi Lien Vik
Leif Egil Johnsen
Synnøve Kristiansen
Arne Carlsen
Bjørn Brennlien
Erik Lund
Olaug Brattås
Knut Syvertsen
Aase Ramstad
Solveig Skjelbostad
Inger Gustavsen
Margit Hållman
Mette Ingebrigtsen
Turid Håkonsen
Arna Nicolaisen
Jarle Brattås

I
Jostein Flaaten

VESTFOLD Ida Frøydis Aglen
l- Frøydis Brekke
Vestfold Døveforening sender Aslaug Teigen
sine beste ønsker om en riktig Odin A. Solberg
god jul og et godt nyttår! Signe Off

Thorleif G. Fingarsen
Astri J. Nilssen Eli og Ragnvald Strand
Gulborg Larsen Inger Susanne Lavik
Mary Jørgensen Elsa Røed
Alf og Marit Melgaard Marit Marcussen
Elsa og Ole Lysnes Else Fjeldaas
Astrid Nicolaysen Stein Erik Ohna
Alfhild og Finn Nyberg Liv Synnøve Dahl
Ragnhild Aase Rønnaug Sandum
Lillian og John Haga Carl Fredrik Sandum
Unni og Jørgen Bjerg Inger Lise Hauge
Marit og Per Aas Bodil Fiksdal
Anton Skilbred Grethe Berg Svendsen
Else Marie (MIA) Fjelde Svein Myklebust
Claus Halvorsen Kjell Sture Walther
Andreas Fjelde Kjersti Usler
Kristian Fjelde Wenche Lehn
Kari Rør Olsen Hemming Midtstue
Kristine Andersen
Helene Larsen
Synnøve Linnemann
Kjersti Nesse
Laila og John Ulfsten
Synnøve Meyer
Adolf og Elin M. Olsen
Oline og Nils Skjermo
Astrid og Olaf Sørensen
Karin Elise og Knut Syvertsen
Beate, Terje og Yngve Syvertsen
Kåre og Sigrid Langemyhr
Eva Ohna
Mathilde og Einar Mølbach
Alvilde Engelstad
Elsa-Nina og Roald Wennersteen
Tom og Mette Kristiansen
Kai og Line Kristiansen
Hjørdis og Leif Kaupang
Marit og Morten Sørby
Ole Petter Kongelf
Kari og Roy Andreassen

God jul og godt nyttår ønskes av
Anna Kongelf

3273 Steinsholt

Jeg ønsker alle kjente en riktig
god jul og et godt nyttår.

Guri Johansen, Nesbyen

Vaktmestre:
Olav Kolbjørnsen
Thor Kristian Ekra
Kurt Pedersen

Kjøkkenpersonale:
Husmor Turid Kolbjørnsen
Aud Grøslandsbråten
Margit Noss
Gunnlaug Øino
Lise Berit Johansen
Bjørg Tufte

Kommunikasjonslinjen:
Liv Hiim Molland
Mette Klype
Ståle og Ann Karin Voldsund
Mette Nikolaisen
Kjersti Leite
Kristin Kalstad
Tove Bjørkli
Linda Talhaug

Barn:
Karen Helene Molland
Veronica Voldsund
Øyvind Bjørkli

Elevene:
Geir Otto Brorstad
Ann Beate Wærnes
Geir Willumsen
John Solem
Gjermund Johansen
Mona Britt Pettersen
Roger Christensen
Elinor Rønning
Janne Lysholm
Astrid Haugen
Nina Backmann
Rita Skjevik
lngvart Skårnes

AI folkehøyskole for døve ønsker
alle riktig god jul og godt nytt år.

Riktig god jul og godt nytt år
ønskes av

Magnhild og Petter Arsand

I
Lærere og andre ansatte:

_____B_U_S_K_E_R_U_D . Rektor Johs. Helleland
Anette PIøen
Per Ove Nybråten
Helge Svanåsen
Vigdis, Paal Richard og Lars

Jørgen Peterson
Per Harald Buseth
Tore Solem
Gunvor, Inge, Ingunn og Birgitte

Høiby
Oddveig Kaulum
Eirik Præsttun
Viggo Østebø
Ole A. Noss

Drammen Døveforening ønsker
alle en god jul og et godt nytt år.

Ellen Smedsgård
Knut Smedsgård
Finn Johansen
Margit Johansen
Rolf Hansen
Helene Hansen
Alfred Johansen
Bergliot Johansen
Sigvard Holmgren
Inger-Lise Holmgren
Gunnar Jakobsen
Gunvor Jakobsen
Ragnar Woll
Anna Woll
Kjell Danielsen
Anne Folland
Erik Johansen
Ashild Johansen
Leit Emilsen
Anne Grete EmIlsen
Sven Braathen
Bjørg Braathen
Arne Holmgren
Gerd Holmgren
Magne Gaustad
Eva Gaustad
Bjarne Gunnerud
Marit Irene Gunnerud
Oline Myklemyr
Anne Grete Vold
Borgvar Berntzen
Trond Arnesen
May Støen
Jadwiga Baran
Ryszard Sosna
Svend Møller
Ragnar Fauske
Sven Ingar Frederiksen
Ole Reinerna
Kirsti Usler
Inger Lise Helgesen
Kari Sand
Inger Marie Tømmerås
Harriet Kristiansen
Ingebjørg Kleiverud
Bodil Holm
Rune Adde
Allan Kjeldsen
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Kjell Audun Seldal
Alf Jan Sjursen
Anne Marie Sjursen
Gunnar Folgerø
Liv Folgerø
Ann-Kathrin Folgerø
Geir Folgerø
Magnus Øksnevad
Agnes Øksnevad
Karl Seldal
Anna K. Seldal
Torfinn Seldal
Else Berit Seldal
Einar Torgersen
Marit Torgersen
Inga Nordland
lngleif Nordland
Liv Nordland
Sigval Nordland
Bjørn Kommedal
Tor Arild Kommedal
Svein Erik Kommedal
Liv Ase Kommedal
Kjell Roar Kommedal
Olaug Alice Nordland
Ole Terje Nordland
Kari Aareskjold
Georg Aareskjold
Dagmar Aareskjold
Kåre Aareskjold
Dag Martin Aareskjold
Jan Inge Aareskjold . .
Kirsten Nilsdr. Muotkajarvl
Aslak Veinø Muotkajarvi
Ragnhild Berit Muotkajarvi
Johan Anders Muotkajarvi
Inger Margrethe Muotkajarvi
Inga Susanne Sjøblom
Runar Sjøblom
Synnøve Sjøblom
Vegard Sjøblom
Morten Klemetsen
Ellen Klemetsen
Isak Hætta
Josefine Hætta
Lauri Keskitalo
Ellen Keskitalo
Ellen Mari Gaup
Edvard Nilima
Alfred Nilima
Karen Nilima
Anne Katrine Anderson
Carl Anderson
Andor Paulsen
David Williams
James D. Adams
Odd Magne Seldal
Ellen Kristine Seldal
Tor Magne Seldal
Kai Wainø Seldal
Ann Karin Seldal
Marian Kristin Seldal
Bjarne Øksnevad
Myrthel Green Risa
Gunnar Lillefosse
Fransiska Lillefosse
Tommy Gimre
Magnor Rosland
Rita Rosland
Arild Rosland
Merete Rosland
Oddvar Særheim
Olga Særheim
Kjell Særheim

Sandnes Døves Sportsklubb
Vi ønsker alle en god jul og et
godt nyttår.

Stavanger Døveforening ønsker
riktig god jul og godt nyttår.

Ase Berntsen
Marion Moberg
Helge Moberg
Anne Pauline Undheim
Fridtjov Hatteland
Britt Jøsang
Torleif Hoff
Dagrunn Hoff
Per Ketil Hoff
Unn Pedersen
Edmund Kristiansen
Hans Skurve

Svein Grødem
Bjørn Morten Wold
Torunn Rondestveit
Gunvald Rondestveit
Kåre Egeland
Elly Egeland
Erling Kvalsund
Petter Sørensen
Jan Fraas
Egil Galta
Anita Hobbesland
Grethe Røraas
Kari Thoresen
Knut Thoresen
Simo Vuorimies
Kirsti Vuorimies
Ann M. Rafoss
Gabriel J. Rafoss
Jan Ståle Storøy
Sigrunn Storøy
Gaute Stangeland
Britt A. Stangeland
Arnulf Pedersen
Gunhild Pedersen
Thor Inge Jacobsen
Ivar Bjørheim
Marta Bjørheim
Kari Bjørheim
Inger-Lovise Vaage
Vibeke Hoas
Marit Gjedrem
Gunvald Gjedrem
Dagmar Sinnes
Geir Age Sinnes
Hedvig Sinnes
Ketil Kvitvær
Hanne Kvitvær
Astri Kvitvær
Thor Ketil Kvitvær
Håkon Hoff
Pietro Garaguso
Astri Garaguso
Aud Berge
Lars Berge
Berge-Johan Grødeland
Geir Olav Reime
Oddveig Tveiten
Elin Stueland

Stavanger Døves Ungdomsklubb
ønsker alle døve ungdommer en
riktig god jul og godt nytt år.

Stavanger Døves Idrettsforening
ønsker alle idrettsmenn en god
jul og et nytt godt idretts-år.

Stavanger Døves Bridgeklubb
ønsker alle døve bridge-venner en
riktig god jul og godt nyttår.

S.D.I.F. Volleyball for damer
ønsker god jul og godt nyttår.

Døvetolkforeningen i Rogaland
ønsker alle venner og kjente i
Rogaland god jul og godt nyttår.

Sosialsekretæren for døve i
Rogaland ønsker venner o~

kjente god jul og et fredelig nytt
år. Hilsen TOrill Mjelde.

Vi ønsker alle en gledelig jul og
et godt nytt år. .

Ellen og Anders KJuus

Kongstein skole
Elever og personale ved
Kongstein skole ønsker alle en
riktig god jul!

Haugaland Døveforening ønsker
god ju I og godt nyttår.

Inger og John Egil Knutsen
Ashild og Petter Solhaug
Inger F. og Olav Throndsen
Bjørg og Thor Lasse Thoresen
Berit og Andreas KalIevIk
Bergit Kristiansen
Minny Sørdal
Torill Lamela

Bergljot Hauge
Knut Løvsletten
Otto Clementsen
Klara S. Nordhus
Britt Johanne Ørke
Bjørg L. Tangjerde
Pat. Andersen
Martin Dagsland

De beste ønsker for julen og det
nye året til alle døve og hørende
venner!

En spesiell hilsen til Døves
Alders- og sykehjem i Bergen
med takk for året som er gått!

Mange hilsener fra
Ase og Waldis Rosenvold

I HORDALAND/SOGN OG FJ.

Vi sender våre beste jule- og
nyttårsønsker til alle bladets
lesere. .

Bergen Døveforemng

Richard Berg
Anne Berg
Annelise Birket og Hans W.

Larsen
Annlaug Koppen
Einar Koppen
Britt E. Skogstrand
Øivind Skogstrand
Gudrun Olsen
Olaf Olsen
Evelyn I. Haugsvær
Rolf Haugsvær
Mimmi Jacobsen
Alfhild Tvedt
Anne Britt Jacobsen
Erling Jacobsen
Kåre Neeraas
Håkon Osland
Hans Birger Nilsen
Petter Rønnestad
Olaf Harald Håverstad
Eva M. Lauritzen
Age Lauritzen
Inga Birkeland
Toni Birkeland
Norunn Ellingsen
Harry Ellingsen
Bjørg Alisøy
Kari Samuelsen
Johannes Samuelsen
Laila Hansen
Jon Helge Johansen
Arnulf Richardsen
Oddbjørn Vågen
Olav Olsen Lerheim
Malvin Kvingedal
Toralf Kvingedal
Bjørg Tømmerbakke
Bjarne Tømmerbakke
Gro O. Anda
Jon Magnus Anda
Kolbrun Hansen
Gunnar Hansen
Svein Tømmerbakke
Sara Bini
Bente Tømmerbakke
Vera Tømmerbakke
Borghild Sikko
Per Sikko
Jorunn Koppen
Sverre Koppen
Liv Johansen
Willy Johansen
Roger Lygre
Emilie Iversen
Arne Iversen
Gunhild Bjørø
Nils J. Bjørø
Helge Kjølleberg
Ingrid Kjølleberg
Klaus Rasmussen
Marta Bjørnsen
Sivert Bjørnsen
Endre Grytnes
Ingrid Storedale
Kristian Storedale
Rolf Mjaaseth

Jan de Lange
Lisbeth Limbodal
Torkel Eikjeland
Richard Martin
Egil Atle Kjellevold
Terje Hovland
Oddrun Marie Drægni
Roy Berger
Dagny Nesse
Harald Nesse
Øystein Adnanes
Agvald Ingvaldsen
Ingeborg Skaten Nesse
Arne Nesse
Berit Hafstad
Dag Hafstad
Anlaug Martinussen
Berna Martinussen
Maren Martinussen
Egil A. Martinussen
Sissel Tofte
Hans Erik Tofte
Emil Leinebø
Birgit Leinebø m/barn
Arvid D. Støyva
Aud Karin Støyva
Trygve Aase
Liv Ohna
Eilif Ohna
lngard Sørhaug
Aslaug Sørhaug
Age Sørhaug
Erna Espedal
Olav Jostein Espedal
Bente Bjånesøy
Frode Bjånesøy
Per Harald Sunde
Jens Chr. Bjørke
Olav Feste
Kari Opdahl m/barn
Signe Bjørø
Aslaug Walters
William Walters
Eina W. Anda
Rune Anda
Ragnhild Anda
Reidar Anda
Ingrid Iversen
Skjalg Iversen
Torbjørn Tokle
Astrid Tokle
Liv Nyseth
Peder Nyseth
Grethe Johnsen
Jill Madsen
Gudrun Boge Karlsen
Asle G. Karlsen
Jorunn Indrefjord
Marta Sander
Thorbjørn Johan Sander
Gunvor Hoff
Berit Bjørø
Sverre Bjørø
Laura Hagen
Frida Valland
Arnold Valland
Ruth Breiteig
Albert Breiteig
Margot Hammer
Ragnvald Hammer
Edith Haaland
Kjell Haaland
Marta Straume
Asgeir Straume
Gyda Einemo
Reidar Einemo
Kari Handegård
Anna Handegård
Martha Gjerstad
Serine Bråtenes
Astri Aase
Berta Einarsen
Ragna Leivestad
Magnus Leivestad
Gunnvor Tvedtene
Ingeborg Skare
Håkon Skare
Thea Sydnes
Ase L. Rosenvold
Sverre Thunes
Martin Herfindal
Solveig Jakobsen
Lars Storegraven
Ola Grøsvig
Hilma Askevold
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God jul og godt nytt år!
Nord-Vestlandets Foreldrelag Trondheim Døves Dameforening

for Hørselshemma ønsker alle sine medsøstre god
jul og godt nyttår!

Helgeland Døveforening ønsker
alle døve og hørende venner god
jul og godt nyttår!

Bente Einarsen
Inger Lise Nilsen
Henny og Andreas Einarsen
Hanna og Ludvik Nilsen
Klara og Einar Sandvik
Valter Nilsen
Anna Davidsen
Bjørn Krok
Svein Rune og Grethe Mortensen
Morten Husøy
Kjell Helge Jakobsen
Carlos Garzon
Mira og Veronica Einarsen
Catrine Nilsen
Bjørn Larsen
Edd Skår
Jarle Mortensen
Solbjørg Holand
Solveig og Harald Husøy
Laila og Jan M. Einarsen
Margit og Eilif Bersvendsen
Helga Hansen
Johanne, Mona og Jostein

Johnsen
Gunbjørg og Terje Jensen
Jenny Johansen
May Sivertsen
Evy Bakken
Kirsti Norkyn

Stig Arve Smiseth
Arnolda og Anders Hegdahl
Johan Fjellestad
Wenche Johansen (Trana)
Reidar og Ruth Rønning

(Hammer)
Borgny og Harry Jegersen
Anna Fjellestad
Thor Egil Slrugstad
Helene og Jorulf Hjulstad
Anny Skøtt
Monica Skøtt
Kjellrun og Gunnar Modell
Randi og Erling Hoås
Anne og Jan Postholm
Irene Postholm
Elisabeth og Karl Olav

Kristiansen
Harald Aas

NORDLAND

Salten Døveforening ønsker alle
døve og hørende venner god jul
og el riktig godt nyttår!

Narvik og Omegn Døveforening
sender sine beste ønsker om en
god jul og et velsignet godt
nyttår 1984

Olga Skogstad
Julius Skogstad
Ingrid Johansen
Thorleif Johansen
Solveig Davidsen
Ingrid Larsen
Gullan Lorentsen
John Lorenlsen

Ann Karin Johansen
Ole Skoglund
Arnhild Fjellbekkmo
Esther Haugland
Borghild Gaardvik
Helge Thom
Unni og Bjarne Jensen
Dagny og Olav Skotnes
Pirkko Bogevold
Kjell Bastesen
Kåre Langfjell
Helga og Ingv. Hagen
Rigmor og Anders Hovden
Aslaug og Finn Andersen
Helge Bastesen
Halvor Bogevold

Målfrid Søbstad.

Aslaug Ødegaard
Martha Sehm
Trondheim

NORD-TRØNDELAG

Karin og Olav Moen
Marie og Severin Pettersen
Valborg og Trygve Andersen

Hilsen Kari Gerhardsen,
sos.sekr., Trondheim.

Sissel Hegdahl
Karin Skåle
Jan Ivar Hansen
Petter Stangvik
Arnt Saur
Kåre Jakola
Jens Sørvik
Bjørn øye
Hans Hansen
Elisabeth Olsen
Nikoline Olaussen
Helle Skarholt
Anne Marie Forseth
Atle Lorentzen
Henrik Hansen
Mary Sellevåg
Else Lundemo
Nyfrid Grimstad
Sigurd Ørsnes
Kristin Ørsnes
Gudrun Hernes
Kristine Bostad
Hilda Sørensen
Per Kulø
Elbjørg Mjønes
Jan A. Fjelldalselv
Tore Karlgård
Marna Vålen
Hanna Sæther
Leif Rånes
Elia Fosså
Turid Pedersen
Tordis Hagen

Jeg ønsker alle kjære venner en
god og fredelig jul! Håper året
1984 vil bringe framgang i vårt
arbeid.

Jul- og nyttårs-hilsen til alle
kjente fra

Nord·Trøndelag Døveforening
ønsker alle bladets lesere en god
jul og et godt nytt år!

Hilsen styret.

Vi ønsker alle våre venner en god
og stille jul og ennå et nytt år i
fred.

Vi ønsker alle venner og kjente
en god jul og et riktig godt nytt
år.

Hanna og Kåre Strømmevold
7460 Røros

Trondheim off. skole for døve
ønsker tidligere elever, personalet
og alle venner av skolen en god
juI og et godt nyttår.

Trondheim Døves Bridgeklubb
Alle sjakk- og bridgespillere
ønskes en riktig god jul og et
godt nyttår. Styret

Trondheim Døves Ungdomsklubb
ønsker alle ungdommer og
Ungdomsklubber en riktig god jul
og et godt nyttår.

Rita Selvåg
Martin Selvåg
Leif Gunnar Kvernberg
Målfrid Myhr
Kirsten Arseth
Truls Hansen
Tor Einar Slettebakk
Stig Osdal
Kurt Kalseth
Anton Hauge
Else Berseth
Arne Rønning
Inge Heen
Karen Kleive
Gerd Henden
Lovise Stavik
Trond Brudevoll
Tone Rørvik
Martin Stavaas
Mary Lillestøl
Karsten Ramsvik
Jeanne Nygaard
Inga Garnes
Torbjørg Larsen
Ann Kristin Fiksdal
Kjellaug Sylte
Gerhard Goksøyr
Kristian Drabløs
Kjellaug Rønnestad
Idar Ambakk
Minda og Rolf Rotevatn

God jul og godt nyttår ønskes av
Døves Venner i Ålesund

Sender en julehilsen til Døves
Tidsskrifts redaksjon med ønske
om god jul og godt nyttår.

Hilsen Inger Bergljot Rekdal

Emma og Angrim Ytterhus
Unni og Asbjørn Kjøsnes
Marit og Bjarne Grimstad
Aud og Jon Pettersen
Inger S. og Gotthard Langeland
Erna og Jann Tomassen
Marie og Halvor Greftegreff
Karen og Ely Myrvang
Aud og Arne Karlsen
Sissel og Peder Pedersen
Kristina og Haldor Eliassen
Reidun og Trygve Veddeng
Karna og Stein Moldvær
Paula og Egil Strøm
Inga og Kåre Kristiansen
Eli og Georg Kirkreit
Bolette og Halfdan Westavik
Sigrid og Svein Olsen
Karin og Bjørg Myran
Tone og Patrich Myran
Oddvei og Bjarne Fevang
Marit og Leander Johansen
Anny og Jan Pedersen
Synnøve og Torfinn Trondsen
Marit og Leander Johansen
Anny og Jon Pedersen
Gerd og Ola Sande
Astrid Movold
Reidar Jakobsen
Margit Holberg
Sigurd Olsen
Jon Uglem
Knut Ljostveit
Janna Sødahl
Gunnar Wold
Roger Lefstad
Signe J. Sæther
Irene Greftegreff
Torbjørn Thomassen
Randi Rønning
Ketil Rønning
Heidi Hegdahl

Trondheim Døves Idrettslag
SØR-TRØNDELAG Iønsker alle døve-idrettslag god julL-____________ og godt nyttår!

De beste jule- og nyttårsønsker til
alle i by og på land.

Trondheim Døveforening

Bjørg Torunn og Lorents Ness
Torbjørg og Kjell Fiskergård
Solveig og Kjell Olsen
Jorid og Erling Fylling
Inger Anne og Trygve Krogstad
Anna og Harald Oppigård
Bente og Adolf Standal
Solfrid og Magne Lid
Solgun og Tor Inge Gausnes
Anna og Einar Djupvik
Solveig og Bjørn Hjelme
Ann og Eirik Heggem
Eva og Gunnar Kalseth
Kristine Margarete og Magne

Stiansen
Eva og Broder Gundersen
Mary og Karl Otto Heggem

Rakel Samuelsen
Johannes Samuelsen
Jon Nedregård
Otto Eide
Brynjulf Lunde
Amanda Nesmo
Marta Ringsø
Toralf Ringsø
Elin Bu<:\nes
Erling Buanes
Molly Kjellid
Pål Kjellid
Iris Jansen
Arthur Jansen
Oddlaug Karlsen
Terje Karlsen
Vidar Sæle
Inger Øvreeide
Grete Elvebakk
Kenneth Elvebakk
Kristen Elvebakk
Tore Birkeland
Anne Marie Birkeland
Odd Birkeland
Haldis, Gøsta Rougnø og barna
Anna Stokvik
Jon Stokvik

Jeg ønsker alle venner og
bekjente en riktig god jul og et
godt nyttår.

Hilsen Lise Henriksen,
sosialsekretær i
Bergen Døveforening.

Døves Dameklubb
ønsker sine medlemmer en riktig
god jul og godt nyttår. Styret

Døves Ungdomsklubb
Vi ønsker alle ungdommer en
riktig god jul og et godt nytt år.

Styret

Døves Sjakklubb
sender sine beste ønsker for
julen og det nye året. Styret

Døves Idrettsklubb
Vi ønsker alle idrettsvenner en
god jul og et framgangsrikt nytt
år. Styret

Døves Bridgeklubb
ønsker alle bridge-spillere god jul
og godt nytt år. Styret

Døves Menighet
ønsker alle gledelig jul og godt
nyttår. Styret

En riktig god jul og et godt nyttår
til alle kjente og ukjente venner
ønskes av

Stein Arve, Helge Geir,
Arne og Liv Finnestad
(I. Rauset), 6863 Rygg.

MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal Døveforening
ønsker alle medlemmer og kjente
en riktig god jul og et godt nyttår.

Styret
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Margot Hammer.

NORSK DØVETOLKFORENING

Vj ønsker alle idrettsvenner i inn- og utland
en riktig god jul og et fremgangsrikt nyttår.

sender de beste ønsker for julen
og det nye året.

Norske Døves Sjakkforbund
ønsker alle sjakkvenner
en god jui og
et godt nytt år.

Vi sender ønsker om en riktig god
jul og godt nyttår til alle våre
døve og hørende venner.

Fredrik, Frida og Arnt Naurslad
• Umeå.

Willia Saxegaard

DØVEMISJONEN

DIVERSE I I SV..:...E=.:R..:...I..:.G..:.E ---..J

Døvearbeidel på Madagaskar
ønsker alle en gledelig jul og et
rikt, velsignet nyttår. Vi minner
om postgiro 5879549, 5082
Eidsvågneset.

God jul og godt nytt år ønskes
dere alle av

Geir Solli
Johanne Jensen
Arnulf Andreassen
Tor Agnor Larsen
Rolf Høglun
Karin Tanø Høgtun
Terje Brendeløkken
Ruth Brendeløkken
Edda Granly
Reidar Larsen

God jul og godt nyttår ønskes
venner og kjente.

Hilsen Kjærlaug og Charles
Stavnesvik, Skaland i Senja

God jul og godt nyttår ønskes
venner og kjente.

Hilsen Aud Stavnesvik
og Paul Inge Hustad,
Skaland i Senja.

FINNMARK

Kjære alle kjente og ukjente
venner. Jeg vil takke for det
gamle året som nå går ut og
ønske rik velsignelse for det nye
året som kommer.

Hilsen deres venn
John B. Aikio

D.S.F., 9730 Karasjok

TROMS

En koselig julehelg og et riktig
godt nyttår ønskes døve og
hørende venner.

Kjell Tore Åsheim
Vesterålen

Harslad Døveforening sender sine
beste jule- og nyttårshilsener til
alle lesere av bladet.

Karl Lundqvist
Andrea Lundqvist
Marie Larsen

Berthe Pedersen
Magna Markusen
Amanda Andreasen
Johanne Holthe
Bjørg Hendriksen
Edmund Hendriksen
Leif Hendriksen
Enny Sjøvoll
Valdis Sleen
Gerd og Egil Gunnesdal
Pelra-Marie Madsen
Ingrid Greftegreff
Inger Kjeldsen
Magnhild og Ole Madsen
Karl og Agnis Jensen
Ann·Grete S. Finjord
Gunnhild Traasdahl

NORGES DØVE·IDRETTSFORBUNDTromsø og Omegn Døveforening
ønsker alle bladets lesere en god
jul og et godt nyttår.

Edvard J. Strand
Eva H. Hansen
Knut F. Nilsen
Mary Nilsen
Torunn Wale
Trygve Aslaksen
Erland Nordgård
Marie Nordgård
Sverre Nordgård

FRELSESARMEEN

Offiserene i Frelsesarmeens
arbeide blant døve og blinde
sender en hjertelig hilsen og
ønsker Guds fred og velsignelse
over julehøytiden og det nye år.
Johanne Holdhus
Nelly Dahlen
Kelly Smevik
Haldis Kongevoid
Serina Jørgensen
Birgit og Jan Peder Fosen

Odd Landehagen Thorstein Bernås
formann nestformann

Ola Svare Gunnar Hansen
kasserer styremedlem

Bjørn Arnesen
styremedlem

Knut Bj. Kjøde
arg.sekretær

Ingolf Rønning
styremedlem

Bjørn Jerstad
styremedlem

Julehilsen
Gledelig jul i hus og i hytte,
gledelig jul over by, over land.
Gledelig jul i hverdagens nytte,
gledelig jul til hver kvinne og mann.

Gledelig jul over skogenes stillhet,
gledelig jul over hav, over fjord.
Gledelig jul over fjellenes villhet,
gledelig jul over kjempende jord.

Gledelig jul over larmende verden,
gledelig jul på det fjerneste sted.
Gledelig jul over menneskers ferden,
gledelig jul med Guds signede fred.

iL

SVAR
Svarene finner du på side 34.

1. I Sarajevo, Jugoslavia.
2. Firfisle og stålorm.
3. Ja, flaggermusen.
4. Clark Gable.
5. De 50 statene i USA.
6. Elven Jordan.
7. Inger Bjørnebakken slalåm

1958.
8. I Mexicogulfen.
9. Prins Carl av Danmark.

10. Zloty.
11. Alexander Kielland.
12. Canberra.
13. Grønland.
14. Gjøa.
15.21. september 1957.
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Opelforhandler i Telemark:

Als Mobile
3700 SKIEN - Sentralbord 21 500

Mandals Papirindustri A.s
4500 MANDAL

Tlf. (043) 61 511

BERTEL O. STEEN AlS

Peugeot - Mercedes Benz

Per Iglands Fabrikk Als
4890 GRIMSTAD

Even Dahl A.S
Entreprenørforretn ing

Tlf. 703910 - 1473 SKARER

Apoteket Hegren

SANDNES

Eggen's Tollservice A.s
SPEDISJON

Huitfeldtsgt. 36B - OSLO 2
Tlf. *41 2534

Arne Grønbeck
Mek. Verksted - 1473 SKARER

Tlf. 701683

Hjemmet
Norges største ukeblad

Friogrill A. L
Kai 17 - Telefon 27612

Brattøra - TRONDHEIM

Ørnen Apotek
3250 LARVIK

. .I. DVIIIAPAC
Postboks 32 - Alnabru - OSLO 6

Telefon (02) 305055

O. G. Ottersland
4800 ARENDAL

Magnus Larsen A.s
Farmannstorvet

TØNSBERG

Ørnen Apotek
Torggt. 10 - 1750 HALDEN

Telefon (031) 81 086
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PRIORITERT BLAD

Retur-adresse: Postboks 97 - 5001 BERGEN

Gilje Trevarefabrikk

Telefon 61 6377

4335 DIRDAL

TRANSPORTUTSTYR AlS~
Strandvn. 5, Rælingen

2000 LILLESTRØM

Telef.: 8381 10

Intersped A.s
5000 BERGEN

31 0750

Spedisjon - Fortolling - Transport

Gulv· og Takbeleggkompaniet
Telefon 65 08 07 - 65 08 32

Postboks 170·4051 SOLA

Førde Ur & Optik

Reidar H. Pettersen

6801 FØRDE

«Hele Norges premieleverandør»

Kirkevn. 114 - OSLO 3

Tlf. (02) 463034 - 694568

Jens Gjerløv Jensen
URMAKER

Storveien 101 - 1620 GRESSVIK
Telefon 27305

MOSS AVIS

Byens og distriktets
mest utbredte blad

LOGATRON AlS

NIXDORF
COMPUTER STAVANGER AFTENBLAD

Kirkevn. 71 b, Postboks 160, N-1344 HASLUM, Tlf. (02) 122650

STØTT DØVESAKEN !

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN

Bladet for Rogaland

Opplagstall for 1982: 61.130


