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'Døves I)ut
Dette blads lederside pleier å brukes til stoff som vi mener er av stor betydning for

Norges døve. I dag vil vi gjerne snakke litt om landsforbundets julehefte, «DØVES
JUL».

Gjennorn en rekke år har det nå presentert seg for leserne som et pent hefte. Mange
er det som har kjøpt bladet på grunn av den vakre forsiden i 3 farger, og på grunnlag
av uttalelser som er kom met fra mange hørende og døve lesere, må vi tro. at også in n
holdet har vært av verdi. En del av stoffet har vært om de døve og deres levevilkår,
og derfor har juleheftet sin store betydning som propagandamiddel.

Nå er høsten kommet, og noken gang ligger «DØVES JUL» i arbeide på trykkeriet,
og en gang i oktober er det klart til utsendelse. Som i fjor er opplaget satt til 25.000
eksemplarer. Landsstyret har vært litt usikker på om o'pplaget skulle settes så høyt,
fordi vi i fjor satt igjen med nokså mange usolgte eksemplarer. Nå er imidlertid
bestemmelsen tatt, og så går vi da på med krum hals for å få ut hele opplaget.

For å stimulere salget har vi denne'gang gjort en forandring i den provisjon som vi
betaler ut til selgerne i våre foreninger. Tidligere har vi betalt kr. 0.50 i provisjon
for hvert hefte til alle dem Som solgte ti hefter eller mere. I år betaler vi provisjon
etter denne skala:

1- 9 hefter Ingen provisjon
10-250 « kr.0.50pr.hefte

251- 500 « «0.55 -«-
501-1000 « « 0.60 -«-
Over 1000 « «0.70 -«-

Eksempel: En mann selger 1700 hefter, og får da denne provisjon:
250 hefter a kr. 0.50 kr. 125.00
250 « «« 0.55 « 137.50
500 « «« 0.60 « 300.00
700 « «« 0:70 « 490.00

Tilsammen kr.1052.50
I fjor ville utbetalingen bare blitt kr. 850.00, slik at denne mannen i år vil tjene

kr. 202.50 mere. Vi håper at denne forandringen i våre regler vil gi våre mange flinke
selgere rundt om i landet økt lyst til å nå de riktig store tallene.

Vi retter en inntrengende appell til våre foreninger om å gå sterkt inn for salget
av Døves jul i år. Landsforbundet trenger pengene mere enn noensinne, ogforenings
kassene likeså. Gjør mektig propaganda blant medlemmene slik at de går alvorlig
inn for saken.

Våre døve lesere rundt om på landsbygden må gjerne sende sine bestillinger inn
direkte til forbundskontoret i Møllendalsveien 17, Bergen, gjerneså snart som mulig,
slik at vi får oversikt over salget.

Lykke til med forberedelsene til salget. La oss løfte i flokk. Det gir klingende mynt
i kassen, og det som ikke er mindre viktig: 25.000 stykker «DØVES JUl» spredt
rundt i Norges land betyr mektig opplysning om dl;!lvesaken.



Øen .lO-m l!llJ-t fLå 'JVam, .lkal ikke hii til .!kamme!

Rom. 9,33.
Den som setter sin lit til Jesus,

skal ikke bli til skamme. Han skal
bli rettferdig; han skal bli frelst.

Det har ingen betydning hvor
dan menneskene er, eller hva men
neskene har gjort. For Jesus er
alles Herre, rik for alle dem som
kaller på ham. Hver den som kaller
på Herrens, det er Jesu navn,
skal bli salig. Der blir ikke gjort
noen unntakelse, så det er frelse
å få for alle.

Ved å kalle på Jesus, tro på
ham som sin Herre og frelser, blir
man fri for Guds dom og rettferdig
i Guds øyne.

Men det skal vi også huske: Å
tro på Jesus er den eneste vei til
frelse. At vi setter vår lit til ham
er det eneste som gj elder i Guds
øyne. Han døde for våre synder,

Mottakelse på Københavns rådhus

Vi hadde vært hjemme på hotel
let og pusset oss opp til mottakel
sen på Københavns berømte råd
hus, og vi følte oss som noen be
tydningsfulle personer. Det er nem
lig bare storfolk som blir en slik
ære til del, og vi følte oss sikkert
noe høy på «pæra» noen hver av
oss! I god tid før klokken 19 var
vi samlet ute på rådhusplassen, og
der var det et yrende liv hvor de
døve for en gangs skyld dominerte!

Inne i den ruvende hallen ble vi
ønsket velkommen av borgermes
ter Urban Hansen som på vegne
av kommunen ønsket de døve vel
kommen til København. Ole Plum
takket på vegne av de døve, og så
ble vi anmodet om å gå ovenpå,
hvor der var dekket det nydeligste
koldtbord. Du verden så mye god
mat! Her var det en fargeprakt
uten like blant den varierte anret
ning, og så vel laks som røket ål
gikk ned på høykant! Store tønner
med øl var plasert rundt omkring
for å slukke tørsten, og hovmestre
ne hadde noe aven jobb med å fylle
krusene. Senere var det kaffe og
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han oppsto for å gjøre oss rett
ft)rdige. Disse ord rna vi oppta i
våre hjerter; dette må vi leve på.
Er det dette du lever på? Eller
prøver du ennå å skaffe deg rett
ferdighet ved dine gjerninger?
På den vei kommer du ikke fram
til Gud, men du vil bli til skamme.
Derfor gjør du vel, om du oppgir
å stole på deg selv og ydmykt
mottar den nåde som Gud skjen
ker deg for Jesu Kristi gjernings
skyld.

Kjære Herre Gud! Vi har intet
hos oss selv å stole på. Vi har vært
uduelige tjenere. Men vi takker
deg, fordi du allikevel tenker på
oss. Hjelp oss til å tro på Jesus
og søke vår frelse i hans gjerning
for oss.

Amen.
Conrad Svendsen

bløtkake! Vi ble så vist rundt i de
vakre salene, og den helt igjennom
festlige mottakelse ble avsluttet
med at vi skrev våre navn i Råd
husets gj estebok og ble fulgt til
døren av elskverdige livrekledte
tjenere. Det var i sannhet en hyg
gelig kveld.

Tirsdag formiddag, kl. 10, tok
kongressen til for alvor. I Lagting
salen på Christianborg slott, ble
møtene åpnet med foredrag av den
svenske forbundsformann Lars
Kruth, som talte om «De døves
skoleproblemer». Vår egen for
bundsformann, Eilif Ohna, ledet
formiddagens møte på en meget
god måte, og på sin humørfylte
måte, sa han i sin innledningstale
at vi i denne sommervarme fritt
kunne kaste jakka og ta fatt, hvil
ket ble fulgt omgående! Lars
Kruths foredrag viste at han var
en mann som kjente det stoff han
talte om, og hans foredrag ble
fulgt med den største oppmerk
somhet. Vi gjengir foredraget i sin.
helhet et annet sted i dagens num·
mer. Den etterfølgende diskusjon
viste at der også fra skolehold var
enighet med Kruth i flere av hans

Forbundssekretær Breiteig var frampå med
mange gode innlegg.

ankepunkter, men når det gjaldt
. tegn i undervisningen, var det
slutt med enigheten. Dette var
døvelærerne imot, dog skal for
stander Knudsen ha honnør for at
han kunne være villig til å gjøre
innrømmelser her, men. at tegn-

. språket i undervisningen bare kun
ne tenkes å komme på tale fra det
5. skoleår.

Sander, Norge, pekte på at det
var viktig å gi de døve barn et
større ordforråd og språkforståelse
og mente dette ville bli lettere ved
å benytte tegn som hjelpemiddel i
undervisningen, fordi man da slip
per å kaste bort tiden med stadige
gjentakelser. Han mente forøvrig
at alle normalt begavede døve har
krav på undervisning så de kommer
på høyde -med de hørende når det
gjelder språkforståelse, og at de
først da blir selvstendige. Han var
enig med Lars Kruth i hans mange
ankepunkter angående døveunder
visningen.

Forstander Holm, Danmark,
gikk inn for taleundervisningen,
selv om han i sin ungdom var av
gjort tilhenger av tegnspråk, men
belært av erfaringer hadde han
gått bort fra dette.

Flere hadde ordet i saken uten at
man syntes å komme til noen enig
het om hva som var det rette når
det gjaldt undervisning av de døve
barn. Spørsmålet står fremdeles
åpent om hva som er best: Tale
og tegn - eller bare tale?

Etter at foredragsholderen Lars
Kruth hadde· hatt ordet til slutt,
avsluttet ordstyreren Ohna for
middagens diskusjon.

De døves yrkespl'oblemer
ble innledet med foredrag av Eilif
Ohna, Norge og med Lars Kruht
som ordstyrer. Ohna berørte den



I,mledningsforedrag ved kongressen av Lars J(ruth, Sverige

Døveundervisningen i Nordenstigende konkurranse på arbeids
markedet, og at de døve kommer
etter i utviklingen om ikke noe blir
gjort for å gi dem bedre yrkesut
dannelse enn tilfellet er i dag. Vi
gj engir et annet sted i dagens
nummer Ohnas foredrag i sin hel
het.

I den følgende diskusj on hadde
Albert Breiteig og styrer T. Eng
ordet, hvor begge kom inn på en
rekke problemer i arbeidslivet,
som den døve vil møte, når han
eller hun tar fatt på sitt yrke.
Begge innlegg ble fulgt med største
interesse.

Viderehadde fru Katri Pitkanen
og værksleder Christiansen, Dan
mark, hvert sitt innlegg, og disse
skal vi komme tilbake til i neste
nummer. Ohna fikk til slutt ordet
og takket for alle innlegg, som han
mente for en stor del var av samme
mening som hans.

Dermed var tirsdagens møte
slutt, og vi må si, at hadde åp
ningen av kongressen vært vel
lykket, så var fortsettelsen i høy
grad like løfterik, med gode fore
drag og interessante innlegg i dis
kusjonen.

Vi tok oss så en høyst fortjent
hvil før vi"dro avsted til:

Teateraften og hall.
Hadde noen fortalt oss på for

hånd at vi skulle få se døv skue
13pillerkunst på høyde med de beste
hørende, så hadde vi vel dratt på
smilet, men i dag sitter vi igjen
med det inntrykk av at bedre kun
ne det ikke lages av de profesjonel
le skuespillere! «Jeppe på Bj erget»
var fantastisk! Den store salen i
«Borgernes Hus» var fylt til siste
plass, ja til trengsel av et forvent
ningsfullt publikum.

Det ble spillt et pal' numre av et
orkester hvoretter formannen i
Døveforeningen av 1866, Helmut
Hansen kom fram foran teppet og
ønsket oss alle hjertelig velkom
men, samt uttrykte håpet om at
vi måtte få en morsom aften. Tep
pet gikk deretter opp og foran oss
satt salig Ludvig Holberg, spilt
av instruktøren Alfred Hansen, og
i et kostyme som var utlånt av
Det Kgl. Teater. Han ga en rede
gjørelse for sitt (Holbergs) levne~s"

løp og fortalte om de komedier han
hadde skrevet. Han fortalte også
hvordan «Jeppe på Bjerget» var
blitt til og litt av dens handling.

Så begynte forestillingen, og la
det være sagt med en gang: Den
-var intet mindre enn en opplevelse!

Om man sammenlikner døveun
dervisningen i de nordiske' land
med den øvrige verdens, så ser man
at Norden ligger blant de fremste
når det gjelder å gi de døve barn
en god skoleutdannelse. Dette skal
vi være takknemlige for, men det
er ingen målestokk å sammenlikne
med hvordan de andre land har
det, når det gjelder Nordens døve.
Nei, sammenlikningen må gjøres
med de hørendes skoleutdannelse
her i N orden, for det er nemlig med
de hørende de døve skal konkur
rere med på arbeidsmarkedet etter
endt skolegang.

I Sverige blir det fra og med 1960
en 9-årig skole for hørende som er
obligatorisk. Denne skole gir ut
dannelse tilsvarende den nåværen
de realskoleeksamen. Dette betyr
at arbeidsmarkedet i fremtiden vil
bli tilført store skarer yrkesfolk
med høy teoretisk skolegrunnlag.
J o høyere det teoretiske grunnlag
er, j o mere kvalifiserte arbeidsopp
gaver kan man få. Den 9-årige en-

. hetsskolen kommer til å bli en me
get stor konkurrent for de døve,
og .derfor mfl alt gj øres for å tilføre
de døve større teoretiske kunnska
per. For å kunne klare dette uten
å forlenge den allerede nå så lange
skoletid, må nye veier søkes og
prøves.

I de nordiske land får døve som
regel opptakelse i skolen når de er
7 år gamle, og skoletiden omfatter
f. eks. i Sverige 8 år, og etter sko
lens slutt kommer 2-4 års yrkes
utdannelse. Dette betyr i realiteten

For et spill! Gudmund Kjær Sø
'rensen som «Jeppe» var intet
mindre enn et funn! Han og for
øvrig de andre døve skuespillere
også, spJlte med en slik dyktighet
at man "--,åLte gi seg over! Å be
.skrive handlingen lar seg neppe
gjøre, den måtte sees, og at den
tallrike forsamling satte pris på
det gode spill, vitner det store og
velfortjente bifall om etter fore
stillingens slutt. Der var mange
fremkallinger og blomster til alle
skuespillerne!

Senere på aftenen var det dans
og man hygget seg sammen i de
vakre lokaler til langt ut i de små
timer!

Forts. i neste nr.

en skoletid på 1Q--.:-12 år. Å øke
denne skoletid ytterligere et eller
to år er neppe tilrådelig, da de
døve derved alt for sent kommer ut
i arbeidslivet.· Etter min mening
finnes det bare to måter under de
nåværende forhold til å øke graden
av utdannelse ved våre døveskoler
uten å øke skoletiden og de er:

L De nåværende klasser med
10-12 elever ma reduseres til å
omfatte høyst 4-6 elever. Jo
færre elever det er i klassene, jo
mere kan læreren tilføre hver elev
av kunnskaper. Det sier seg selv
at en klasse på 4-6 får betydelig
bedre og mere individuell under
visning enn en på 10-12 elever,
og dette vil igjen bety en bedre
taleferdighet og et større ordfor
råd. For min del anser jeg det vik
tigst ved våre døvesk(}ler å gi ele
vene et så stort ordforråd som
mulig, ja, jeg mener det er vikti
gere enn taleferdighetene !

Et menneskes ferdighet og mu
ligheter til å tilegne seg de kultu
rdle gaver vår tid har å gi, dets
ferdighet til å tenke og omsette
tankene i ord, henger intimt sam-.
men med dets ordforråd. Om an
tallet av elever i hver klasse mins
kes til høyst 6 elever, så betyr det
visselig at tallet på lærere må økes
vesentlig og dette blir en betydelig
merutgift. Men det blir ikke dyrere
enn å øke skoletiden med et år.
Det medfører også krav på flere
klasserom, men dette blir j o en
engangskostnad som bør bæres.

2. Den andre muligheten til å
øke de døves ordforråd og gi dem
større almenutdannelse er. å inn
føre simultanmetoden i døveunder
visningen, d.v.s. tale og tegn sam
tidig. Gang på gang har de døve i
Sverige og i våre naboland, i sine
døveblad, tatt opp til diskusjon
tegnspråkets rolle ved skoleut
dannelsen. Tungtveiende grunner
for en ny reform på grunnlag av
egne erfaringer er blitt lagt fram,
Nesten like ofte er diskusj onene
ebbet ut av mangel på innlegg fra
motparten, i dette tilfelle døve
skolens folk. Døveprestene og kon
sulenter vet sannheten om dette og
arbeider etter den, d.v.s. 'sinlUltan
metoden, som også benyttes ved
den eneste høyskole for døve i ver
den: Galludet College i Washing
ton. .
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J eg lever i den tyste verden,
hvor lyd og tone nægtes færden.
Jeg ved, at lyden går på æterbølger,
men for mit øre får den ingen følger.
For mig er lyd kun vibrationer
en fattig rest af livets toner.
Men derfor er jeg ingen pessimist,
der føler livet surt og trist.
Nej-nej! Jeg hører til Vorherres glade børn.
der gør min pligt og ta 'l' min tørn.
J eg ved ej, hvad det er at lytte,
behøver ej mit øre at beskytte. ..
Trafikkens larm fra travle trafikanter
er som en symfoni af tavse musikanter.
J eg går min gang i gadens tyste vrimmel,
og jetmaskinens larm mod skyfri himmel
når ej mit øre - kun mit øje,
som ser den hvide stribei det- høj e.
J eg går min gang med hele livets nerve spændt,
fordi jeg har mit ansvar fuldt erkendt -
et ansvar for min næste på min vej,
det samme ansvar, som han har for mig.
Den døve fjende nr. l er ensomheden,
men værst af alt er selve kedsomheden.
J eg ser på livet som en gave,
der har sin rod i Paradisets have.
Mit liver skænket mig som alle andre,
og d.erfor kan jeg fro og fri på vejen vandre,
fordI den vej er skabt for alle,
der kan med hjertet andre kalde,
fordi jeg vil det liv, jeg fik som mit
og leve det, så det bli'r. mit og dit,
så jeg i fællesskab med andre går i takt
og tager hverdagsbyrden helt til sidste vagt.
Den bærer byrden let, som bro'derånden bringer.
Den stærke skulder trykkets tyngde tvinger.
Vi mødes her til fest- og arbejdsdage,
hvor vi til fælles mål skal stilling tage.
Fra sagaøens havombruste strande -
fra orge, Sverrigs og Suomis lande
er mødt en skare gode venner,
som vi en særlig velkomst sender.
Nu er vi samlet her i København
for i et festligt fællesskab at gøre gavn,
som mennesker med både ret og pligt.
Kontakt med andre er kongressens hverdagssigt.
I nuets gry skal morgendagens sejre vindes '--
I næstekærlighed kontakt med andre findes.

Peter Knudsen.

egne seg mere lærdom i sin 8 års
skolegang, og dertil er risikoen for
at de som er mindre dyktige til å
avlese skal komme etter og dermed
sinke de øvrige, .eliminert. En an
nen fordel for simultanmetodens

Tale- og tegnmetodens innføreise
i døveundervisningen er helt enkelt
et rettferdig krav. Gjennom denne
metode blir døveundervisningen
mere levende og mindre tung for
barna, dessuten vil de sikkert til-

For å unngå misforståelse vil jeg
poengtere at de døve er vel innfor
stått med viktigheten av språk
kunnskap og språktrening. De hil
ser med glede den utvikling som i
de siste tiårene er blitt gitt døve
skolene med helt andre tekniske
ressurser enn før. De ønsker en
mere inQividualisering og intensi
vert språkundervisning i alle skole
stadier. Men de vet også at uten
den klarhet og intimitet som tegn
språket kan gi, blir skoleundervis
ningen for den egentlige døve tom
og trist. Situasjonen er en aimen
for dem som har så store hørsel
rester at de kan nyttiggjøre seg
høreapparater. I Sverige får de
døve med hørselrester gå på spe
sialskole i Ørebro der undervis
ningen går etter nesten samme
linjer som de hørendes. I det føl
gende, er det de egentlig døve og
svært hørselsskadde j eg skal tale om.

Menneskets liver ikke bare in
tellekt. Også følelse og viljeliv må
tilgodesees, og her har tegnsprå
ket sin selvfølgelige plass, også
under skoletiden. I dette sammen
heng vil jeg påpeke at når vi taler
om tegnspråket i undervisningen,
så gjør jeg det klart at det er lærerne
som skal bruke tegn i undervis
ningstimene og ikke elevene. Det vil
si at lærerne skal bruke tale og
tegn samtidig. Alle elever er ikke
like flinke til å avlese hva deres
lærer sier, og de blir derfor handi
c~pet i forhold til dem som er dyk
tIge avlesere. En døvekommisjon
nedsatt av Dansk Socialministeri
um 1939, har i sin. betenkning ut
trykt følgende om avlesningen:
«Den helt døves eneste mulighet
(hjelp) ved samtale med hørende,
er,. om man unntar papir og penn,
munnavlesning. Dyktigheten i
ved hjelp av leppenes bevegelser
og ansiktets mimikk å avlese hva
en person sier er meget forskjellig
hos de forskjellige personer. Mu
ligheten til å trene seg opp i munn
avlesning beror dels på anlegg,
konsentrasjon, fantasi og kombi
nasj onsevne, tålmodighet og frem
for alt språkkunskap».

Det sier seg selv at en ferdighet
som beror på så mange faktorer,

. ved innøveisen, ikke kan tilegnes
i like høy grad av alle. Man bør
også huske på at likesom ikke alle
har like lett for å avlese, så er
heller ikke alle like lette å avlese.
I Sverige f. eks., der slapp artiku
lasjon er en regel, er åpne og tyde
lige munnbevegelser en sjeldenhet.
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innførsel i undervisningen er at
gjennom denne metode blir tegn
språket en støtte for den døve etter
endt skolegang når han skal ut
trykke seg skriftlig. Nå er det jo
dessverre alt for vanlig at den
døve i voksen alder uttrykker seg
frasiologisk uriktig når han skal
skrive brev o.l. Det nåværende
forvanskede tegnspråket får alt
for stor innflytelse på hans skrive
måte. Dette kan kun motvirkes
ved at den døve på skolen av sine
lærere får lære seg å tale og bruke
tegn samtidig, det vil si, enhetlig.
Det vil igjen bety at vi må ha et
«talende tegnspråk», et tegnspråk
som har tegn for bindeord o.l., ord
som den døve i dag hopper over
eller forvrenger. Vi må derfor inn
rette oss på å lage tegn for ord
som er grunnlaget for et enkelt
svensk, dansk, norsk og finsk
språk.

Tegnspråket trenger likesom alle
andre språk, å bli bearbeidet, gjort
mest mulig korrekt, for at det
ikke skal utarte seg, og ensrettet
kan det bare bli ved at det linder
vises i det på skolen.

Den nedsatte Nordiske tegn
språk-komite har i 10 år arbeidet
med å få et felles tegnspråk i Nor
den og den danske komite har
fått i oppdrag å redigere dette ar
beid og utgi det i bokform. Det er
nå klar til å trykkes. Om det
nordiske tegnspråket skal bli hva
vi hadde tenkt oss, må dette danne
grunnlaget for det «talende tegn
språk» som vi trenger i våre døve
skoler. Man kan også si, «et tegnet
talespråk» hvilket klarere sier me
ningen.

Da de døves åndelige utvikling
begynner så sent som i 7-års
alderen, (et hørende barn har ved
denne alder et ordforråd som sik
kert er 3 ganger større enn det ord
forråd en begavet døv har etter
8 års skolegang), må all tid på
skole nyttes helt ut. Dette gjelder
også i høy grad barnas fritid når
de står under betjeningens tilsyn.
Dette personalet bør gis spesialut
dannelse slik at de på beste måte
kan medvirke til å øke barnas
åndelige vitalitet, samt gjøre deres
fritid mere stimulerende. Dette
betyr at personalet bør kunne
tegnspråket og ha en del øvelse i å
rette eventuelle talefeil hos barna
i fritiden. K4?rt sagt, bør styrer,
lærere og den øvrige betj ening med
virke i arbeidet for å gi de døve
barn en så stor utdannelse og ånde
lig oppfostring som mulig innen de
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sendes ut i livet og den hårde
kampen på arbeidsmarkedet.

Forskoler for døveharn.
Når j eg ikke tidligere har berørt

forskolene, så kommer det av at
j eg anser dem så viktige at de bør
behandles særskilt. Etter den nå
værende organisasjonsplan begyn
neI'· de døve barn sin skolegang i
samme alder som hørende normale
barn. De siste har i denne alder
gjennomgått en rik åndelig ut
vikling. Stort sett behersker de
sitt morsmål. Via språket har de
under oppveksten blitt delaktig i
sitt miljøs forestillingsverden, tan
ker og tankebaner. Det døve bar
net (det er ennå de egentlig døve
vi sikter til) har derimot i de første
7 år vanligvis hatt ubetydelig
framgang i spørsmålet om psykisk
utvikling. Døvheten har vanske
liggjort kontakten med miljøet og
dermed lagt hindring i veien for
utviklingen. Barnet står ofte in
tellektuelt på 2-3-års stadiet.
Verre er det dog, at de naturlige
språklige anlegg ikke har fått
næring i sin rette utviklingsperiode.
Det for språkutviklingen nødven
dige sentrale apparat er ikke blitt
brukt. Det perifere taleorgan er
ikke blitt trenet til sitt bruk. Leng
re fram, f. eks. i 7-års alderen er
det vanskelig å vekke anlegget til
live igjen. Det har mistet noe av
sin tilpasningsevne. Ut fra dette
synspunkt må det være klart at
barna tidligst mulig må komme i
sakkyndige hendel'. I Sverige el'
det fremmet forslag om at 5 for
skoler skal bygges og at der blir
innført skoleplikt fra 5-års alderen.
Ennå er bare en forskole bygget,
nemlig i Boden, men man har to
private forskoler ved siden av. Men
så lenge de øvrige ikke er bygget,
kan ikke skoleplikten tre i kraft.
De fleste foreldre forstår ikke hva
som er best for deres barn, og der
for er skoleplikt i forskolene en
nødvendighet ..

Men jeg anser den foreslåtte lese
tid å være litt vel lang når jeg
tenker på barnets alder. 35 uker
er en lang tid å være borte fra
hjemmet selv om barna har som
mer-, jul- og påskeferie, samt
andre fridager. Jeg tror det vil
være klokere å minske antallet
uker for barnas del og i stedet
ordne med kurser for foreldrene
de øvrige uker. De døve barns
foreldre bør i aller høyeste grad
få undervisning i hvordan de best
skal kunne hjelpe sitt døve barn

Søt norsk representant i København.

til en så stor modenhet som mulig
innen de begynner på døveskolen.
J eg har selv ved besøk på en for
skole sett hvordan de små døve
barna med et enkelt tegnspråk har
snakket med hverandre, men dette
tegnspråk har meget lite å gjøre
med det som benyttes på døve
skolene av de større barna. De
lærere som har hånd om undervis
ningen på forskolene bør kunne
vårt tegnspråk slik at de døve barn
allerede tidlig kan få lære et vak~

kert og hensiktsmessig tegnspråk
ved siden av den øvrige språktre
ning. Å mene at tegnspråket er
ulempelig i en forskole fordi barna
først og fremst skal trenes i å bruke
sine taleorganer er feil. Det er da
bedre å lære dem et riktig tegn
språk med hvis hjelp lærere og per
sonale kan lære barna større ånde
lig modenhet, da selvfølgelig i for
bindelse med språktreningen.

De nordiske lands forbund bør
rette en henvendelse til myndig
hetene for å søke å gjennomføre:

at de nåværende store klasser ved
våre døveskoler for egentlig
døve og svært hørselsskadde,
radikalt reduseres til å omfatte
høyst 4-6 elever pr. klasse,

at simultanmetoden blir obligato
risk ved alle skoler for egentlige
døve og svært hørselsskadde,

at betjeningspersonalet ved våre
døveskoler blir gitt spesialut
dannelse for bedre å kunne fylle
sin oppgave.

at forskolesaken skal utbygges hur
tig og at forskoleplikt blir gjort
gjeldende for alle egentlig døve
barn fra 5-års alderen.

at tegnspråket blir offisielt aner
kjent som de døves eget språk
jamsides morsmålet.



Innledningsforedrag på kongressen av Eilif Ohna.

De døves yrkesproblemer

Å tale om de yrkesproblemer
som vi døve har å streve med, er en
oppgave som fordrer atskillige
kunnskaper og erfaringer. Jeg kan
ikke skryte av å ha «atskillige
kunnskaper og erfaringer», men
jeg kan trygt si at jeg har kjenn
skap til de problemer som knytter
seg til ovennevnte emne. Det er
derfor ikke til å unngå, at foredra
get blir preget av mitt personlige
syn. Til gjengjeld kan vel dette
være en fordel, da det skal være
innledning til en diskusjon.

J eg er av yrke skofabrikksarbei
der. Har jeg valgt dette yrke som
mitt levebrød? Svaret er nei. Men
hvorfor er jeg skofabrikksarbeider
da? Hva annet kan jeg svare, enn
at det var forholdene som i sin
tid gjorde at jeg havnet i en sko
fabrikk.

Slike svar vil vi få av minst 50%
av de døve som ble utskrevet fra
barneskolene i alle år før 1940.
Ikke bare i I orge, men også i
Norden forøvrig. I disse årene var
et stort flertall av døve konsen
trert i3 håndverksyrker, nemlig
de 3 berømte S-yrker: skomaker-,
skredder- og snekker-yrket. Jeg
vil ikke påstå at det er flaut å
være enten skomaker eller skred
der. Tvertimot. Men spørsmålet
var om de døve selv valgte ett av
de 3 S-yrker som levebrød for seg.
Fikk de døve muligheter til å
velge et yrke som interesserte dem,
og som de hadde evner og anlegg
for?

Dessverre nei. Bare i noen få
··tilfeller vet vi enkelte av elevene
på grunn av sine spesielle evner og
anlegg ble veiledet til å velge et
bestemt yrke, som f. eks. billed
huggere ved Tr.ondheim domkirke,
kartgrafikere og liknende ved or
ges Geografiske Oppmåling i Oslo.
Det kan nevnes andre liknende ek
sempler, men - som sagt - ho
vedtyngden av elevene gikk rett
inn i arbeidslivet uten noensom
helst veiledning og forberedelse til
valg av det yrke som passet best
for den enkelte. Dette var en av
årsakene til at så mange av de
døve havnet i ett av de 3 S-yrker.

Andre årsaker? Jeg vil nevne en
årsak, som jeg tror har stor med
virkning til at de døve kom i ett av
S-yrkene. Det er sløydlæren i bar~

neskoiene. Den gang som nå. var

der verksteder ved barneskolene.
I 5-6 år deltok guttene her som
skomaker - skredder eller snek
ker. Resultatene måtte bli der
etter - guttene ble yrkesbestemt,
og det allerede i barnealderen.

For 40-50 år siden kunne dette
være bra forsåvidt som arbeids
markedet den gang vesentlig be
sto av håndverkere. Håndverker
standen sto den gang høyt i kurs
og mange døve nådde høyt opp
innen sin stand. Men vi må huske
på at det den gang ikke var snakk
om yrkesskoler og liknende. De
døve fikk starte på like fot med sine
hørende kamerater i arbeidslivet.
J a, takket være sløydlæren hadde
de døve et betydelig forsprang
fremfor de hørende. Som vi for
står var forholdene på arbeids
markedet forsåvidt ideelt for de
døve den gang.

I 1930-årene ble forholdene imid
lertid ikke lenger så ideelle for de
døve. Arbeidsledigheten florerte
som verst. Industrien mekaniserte
mer og mer det manuelle arbeide.
Det gjorde at håndverker-yrkene
ikke lenger ble så solide levebrød
som før. Mekaniseringen reduserte
dessuten behovet for den mennes
kelige arbeidskraft.

I konkurransen om de ledige
plasser måtte de døve gi tapt over
for de hørende, da industrieierne
foretrakk hørende arbeidstakere
til å betjene de forskjellige ma
skiner. Forholdene ble slik at de
døve, som en minoritet i det store
samfunn, måtte kjempe mot det
alminnelige syn, at de døve ble
regnet som 2. eller 3. rangs ar
beidere, i hvert fall som industri
arbeidere. Selvsagt fantes der unn
takelser, hvor arbeidsgivere hadde
det syn som svarer til det riktige
bilde av de døve og deres arbeids
kraft. Men disse var kun et lite
mindretall. På den tid dukket den
ene fagskole eller yrkesskole opp
etter den annen, skoler hvor de
døve ingen sj anse hadde til å følge
med.

Som man ser, ble de døve 
på grunn av at de var en ganske
liten minoritet - glemt når det
gjaldt å få adgang til de goder som
samfunnet ga. Det ble ikke gjort
noe vesentlig for døveungdommen
som følge av omslaget på arbeids
markedet. Det nærmeste burde jo

vært å ta opp til reVISJon hånd
arbeidslæren i barneskolene.

Håndarbeidslæren fortsatte i
samme spor, upåvirket av utvik
lingen, og elevene ble fortsatt ube~
visst penset inn på de 3 s-yrkene,
som da var blitt «overbefolket»,
og usikkre som levebrød. På den
tid måtte døveprestene tre til som
arbeidsformidlere, og deres inn
sats har avhjulpet en god del
arbeidsløshet blant døve. Som man
forstår, var forholdene blitt slik,
at de døve fikk være glad til om
de fikk arbeide, samme hva det var.
Hovedsaken for dem var at de fikk
leve selvstendig og at arbeids
stedet var i byer eller tettbygde
strøk hvor der var muligheter for
kontakt med andre døve. Kort
sagt; med de lange ventelister av
arbeidssøkende døve, var det ikke
mulig for døveprestene ut fra for
holdene på arbeidsmarkedet å
kunne planlegge en systematisk
yrkesplasering. Der var simpelt
hen ikke tid til det. På den måten
oppsto der en stor gruppe indu
striarbeidere blant døve, hvorav
en stor del arbeidet i skotøy-,
konfeksjon- og trevareindustrien.
Her ser vi at de 3 industrigrener er
i nær slekt med de 3 berømte
s-yrkesfag. Så sent som i 1940 var
størstedelen av de døve kjørt fast
i noen få yrkesfag..

I årene etter 1940 var forholdene
betydelig bedre med hensyn til
plasering av døve i arbeidslivet.
Det ene yrke etter det annet blir
åpnet for døve. Hva var det som
gjorde at døve fikk lettere adgang
til flere forskjellige yrker enn i
1930-årene? Der kan være flere
årsaker. Jeg vil i den forbindelse
nevne at jeg under ordiske døve
kongress i Helsingfors i 1955 hadde
en samtale med unge finske døve
om plasering i arbeidslivet der.
J eg hadde etterhvert oppdaget, at
døve der ble plasert i et stort antall

Selgere søkes

Energiske og ærlige direkte
selgere, som kan reise og be
søke hjemmene for salg av
kosmetika, kån få salgsjobb.
God provisj on! Hørende
kommer også i betraktning.

Søknad sammen med re
feranser (anbefaling) sendes
til

Thoralf Wiik .
Andebu i Vestfold.
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forskjellige yrker, vesentlig i jern
og metallindustrien. Etter disse
samtalene forsto jeg at det var
krigen i 1939-45 som medvirket
til at de døve ble tatt inn i yrker
som inntil da hadde vært lukket
for dem - for å erstatte hørende
som var blitt utkommandert i
krigstjeneste. De døve der må ha
gjort det godt, for det er i dag den
alminnelige oppfatning at de døve
hevder seg like godt som de høren
de i yrker hvor hørselen ikke spiller
noen rolle. Hva med oss i Norge?

J o, også hos oss var det i krigs
årene at der ble en kursendring
når det gjaldt plasering av døve i
arbeidslivet. At krigen var hoved
årsak kan ikke diskuteres. Men det
ville være urettferdig om jeg ikke.
også trekker frem en annen med
virkende årsak til kursendringen.
en årsak som også trygger den nye
kurs. Og det er de to yrkesskolene
som vi fikk startet i N orge. Yrkes
skolen for unge døve gutter ble
satt i gang i 1942 og yrkesskolen
for unge døve piker startet i 1946.
Skolene sorterer under Kirke- og
undervisningsdepartementet, og
således at staten dekker alle ut
giftene. Det er 2-årige kurser ved
skolene. For guttenes vedkom
mende er pensum identisk med
normalplanen for yrkesskolene (hø
rende). Til å begynne med hadde
skolen i 1942 de 3 s-yrker som
skolefag. Men elevene hadde (og
har det fremdeles) anledning til
å velge et yrke hvor de kan gå i
lære i bedrifter på stedet - eller
spesialisere seg hos sådanne. Da
plassforholdene ved skolen senere
gj orde det mulig ble det innført et
nytt skolefag, nemlig jern- og
metall-fag. Skomakerfaget gikk ut
på grunn av manglende interesse.

Statistikken for lO-års perioden
1942-1952 forteller at skolen
hadde hatt 113 gutter som elever
som i dag er plasert i 30 forskjellige
yrker i håndverk og industri. Re
sultatet viser at yrkesskolene har
sin berettigelse og at pengene som
er lagt i skolene er vel anvendt.

Det samme kan sies om Døves
Trykkeri A.s som Norske Døves
Landsforbund eier og driver. Det
hle startet i 1951, og forbundet har
lagt ned store summer i bedriften.
Under den dyktige ledelse har
trykkeriet vokset i de forløp ne 8
år og levet opp til sitt formål: Å
utdanne unge døve som typografer.

Hos myndighetene har trykke
riet status som «bedrift for yrkes
valghemmede». Dette innebærer bl.
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a. at trykkeriet kan regne med
myndighetenesnnansielle støtte i
en viss utstrekning når det gj elder
kjøp av maskiner og utstyr.

Trykkeriet tar i lære utvalgte
gutter blant elever som er påmeldt
til yrkesskolen. Under ledelse av
en døv typograf har trykkeriet i de
første 8 årene utlært 3 døve settere.
I dag har trykkeriet 3 døve lære
gutter hvorav 2 som settere og
l som trykker. Interessen for
typograffaget er meget stor blant
elevene, og Døves Trykkeri kunne
nok ha utlært flere døve, hvis det
ikke hadde eksistert et såkalt
«kvote-system» for læregutter i
bransjen.

Hvordan er situasj onen for de
døve i Norge i dag?

Resultatene for de siste 10-15
årene forteller at der er gjort frem
skritt når det gjelder plasering
av døve i arbeidslivet, og at pla
seringen er jevnt fordelt over et
større antall yrker. Som sagt var
det de gode forhold på arbeidsmar
kedet som gjorde det mulig for de
døve å prøve seg i flere andre yr
ker. De har hevdet seg så godt i de
yrker hvor de har sluppet til at de
har fått fotfeste. Yrkesskolene for
døve har dessuten bidratt til at
de døve står bedre rustet til å
hevde seg selv i nedgangstider med
større arbeidsledighet. Situasjonen
i Norge er god, der er få arbeids
løse blant de døve og nesten ingen
blant døveungdommen.

Men selv om situasjonen er god,
hiu vi likevel problemer å kjempe
med. Vi skal se litt på hva disse
problemer gjelder.

Yrkesveiledning. Når det gjelder
yrkesveiledning, får vi si at det
finnes ikke systematisk yrkesvei
ledning for de døve elever på bar
neskolene. Det hører ikke med
under skolens pensum, og det er
opp til den enkelte lærer eller
skolebestyrer om de får tid til å
ta opp spørsmålet med elevene i
avgangsklassene. Der er ingen tvil
om at dette er beklagelig. Spørs
målet om yrkesveiledning har stor
betydning for de døve på grunn av
deres handicap.

Av de eksempler jeg nevnte tid
ligere, hvor døve ble veiledet til å
velge spesielle yrker som billed
hugger eller kartgrafiker, ble ingen
skuffet, hverken de døve, deres
veiledere eller deres arbeidsgivere.
Resultatene oversteg deres for
ventninger. Derfor er det underlig
at de gode resultater som ble opp
nådd på den tid ikke klarte å an-

Suomi representert ved ekteparet Pitkiinen
og søt jente i nasjonaldrakt.·

spore de rette vedkommende til å
innføre yrkesveiledning i skole
pensumet for avgangsklassene i
barneskolene. Det er klart at det
er i barneskolene og ikke andre
steder det må være, om det skal
være yrkesveiledning. Skolestyrere
og lærere der har de beste forut
setninger· til å bedømme elevenes
kvalifikasj oner og deres mulighe
ter for de yrker som kommer på
tale.

Vi vet at det arbeides meget
med dette spørsmål. I dag er det
tale om at skolestyrerne for yrkes
skolene skal besøke avgangsklas
sene ved barneskolene. Sammen
med elevene skal de ta opp spørs
målet om valg av yrker. Arbeids
konsulentene på de steder hvor
barneskolene holder til skal muli
gens delta i samtalene. Dette er et
tiltak som vi håper blir satt i verk
og som vi med forventning ser frem
til, selv om tiltaket bare blir mid
lertidig. Vi regner med at tiltaket
vil gi verdifulle erfaringer, som
med tiden vil understreke nød
vendigheten av å ha yrkesveiled
ning med i pensumet for avgangs
klassene i barneskolen.

Utdannelsesmuligheter for døve.
Foruten de to yrkesskolene, har vi
i Norge også en framhaldsskole for
døve. Skolen har l-årige kurs og
har teoretiske fag i pensumet. Pen
sumet tilsvarer 5. eller 6. klasse i
folkeskolen for hørende. Alle er
sikkert oppmerksom på skolepla
nen for folkeskolen, framhalds
skolen og yrkesskolen for hørende
er en sammenhengende plan, og
det samme kari" sies om realskole
og gymnas som bygger på folke
skolens kunnskapstrinn. Det hø
rer ikke med til min oppgave å
reise spørsmålet om' skolevesenet
for døve bør legges radikalt om.
Men jeg vil peke på det faktum a.t
spranget fra barneskolen og fram-



haldsskolen for døves kunnskaps
trinn og fram til det trinn yrkes
skolen bygger på er for stort.

Som tidligere nevnt har yrkes
skolen for døve den samme plan
som yrkesskolen for hørende. Føl
gelig har de døve meget vanskelig
for å kunne absorbere fagene i
yrkesskolen. Som vi forstår er der
ikke den sammenhengende plan i
skolene for døve som i skolene for
hørende. Derfor roper jeg et var
sko. Hvis planen i skolene for døve
skal fortsette som den nå er - er
det fare for at de døve vil komme
til å miste terreng som de har
vunnet på arbeidsmarkedet i opp
gangstidene de siste 10-15 årene.
Til dem som er av den mening at
det vel neppe er så ille, vil jeg nev
ne et eksempel. Ved Norges Geo
grafiske Oppmåling har de i løpet
av 80 år hatt 5 døve i sin tjeneste.
De ble ansatt i den tid da det var
de manuelle ferdigheter og spesielle
anlegg som var avgjørende for an
settelsen. Senere er faget blitt mer
og mer komplisert, så situasjonen
er i dag den at faget er lukket for
de døve som bare har det pensum
som skolene for døve nå gir. For å
bli opptatt som lærling ved N. G.
O. kreves det nå realskoleeksamen
eller tilsvarende kunnskaper. Vi
må ikke tro at dette er et isolert
tilfelle. Nei, vi må tvertom være
forberedt på at flere og flere fag
i tiden fremover vil gå til samme
krav som faget jeg nevnte foran.

Dette var de praktiske yrker.
Men hva med de intellektuelle
yrker? Dessverre må vi si at de
døve i dag ingen mulighet har for
videreutdannelse som sikter på
eksamener som kreves for for
skjellige intellektuelle yrker. Har

, vi i orge nok døve som med sine
spesielle evner kan anbefales å ta
høyere utdannelse? Meget tvil
somt. Omkostningene vil bli for
store til at staten vil holde høy-

skole for døve. Men hva om VI

tar spørsmålet opp på nordisk
basis og vurderer mulighetene for
et nordisk akademi eller nordisk
høyskole for døve. Hvis dette
spørsmålet ikke blir berørt under
«De døves skoleproblemer», må
vi gå løs på det her.

Fagorganisasjoner. Det er ingen
ting å si på at de døve arbeids
takere blir organisert på like fot
med sine hørende kamerater. Det
er jo bare bra så lenge de døves
interesser blir ivaretatt like godt
som de hørendes. Som oftest blir de
døve bra behandlet som organi
serte, men jeg har dessverre kon
statert enkelte tilfelle av det mot
satte.

Kontakten mellom de døve og
de hørende på arbeidsplassen er i
de fleste tilfelle meget dårlig.
Hva de hørende taler om og dis
kuterer aner de døve som oftest
ingen ting om. De døve er like
isolert på arbeidsplassen som over
alt ellers. Det er faktisk i sin isola
sjon at de døve yter mere og gjør
bedre arbeide enn sine hørende
kamerater. Det er jo hyggelig å
konstatere at de døve er så flinke,
men er dette forhold heldig for de
døve?

Vi er oppmerksom på at fag
organisasjonen i dag er en makt
faktor i samfunnet, men den kjen
ner lite eller intet dl de døve og
deres problemer. Vel, initiativet
må komme fra de døve, men på
den annen side burde fagorganisa
sjonen med sitt sosiale progtam
sette noe inn p å å lære de døve å
kjenne, ikke bare som organiserte,
men også som mennesker, og de
vanskeligheter som følger i døv
hetens kjølvann.

Arbeidsgivere. Vi kan trygt slå
fast at de aller fleste av døve ar
beidstakere har bare godt å si om

sine arbeidsgivere. Og vi har bevis
for at arbeidsgiverne i alminnelig
het er fornøyet med de døve som
de har i sin tjeneste. De fleste ut
talelser lyder slik: De døves yte
evne ligger jevnt med eller over
normalen. Jeg kan trygt føye til at
hvis vi også her bruker den russiske
betegnelse «Stakanov» er det ikke
den minste tvil i meg om at regnet
i prosenter har vi flere døve «Sta
kanover» enn hørende.

Erfaringer forteller at arbeids
giveres tillit til de døve som ar
beidstakere er vunnet inn ved per
sonlig kontakt.' De har etterhvert
dannet seg det riktige bilde av de
døve og at det intet har med vel
dedighet å gjøre å gi døve arbeide.
Vi må imidlertid konstatere at folk
med denne oppfatning er i mindre
tall. Majoriteten blant folk har
fremdeles en feilaktig oppfatning
av de døve - dessverre.

Har f. eks. en arbeidsgiver hatt
en uheldig erfaring med en døv,
og gitt ham sparken, så er denne
arbeidsplass for alltid lukket for
de døve. Slik denne ene døve var,
slik er alle døve. Man kj emmer lett
alle med samme kam. Andre har
den oppfatning at det er bortkas
tet tid og penger å prøve døve i
sine bedrifter. De regner døve for
2. eller 3. klasses arbeidskraft,
som de ikke tar inn før mangel på
arbeidskraft tvinger dem til å
prøve disse. Enkelte kan til og
med svare at de driver ikke vel
gjørenhetsarbeide, når de blir spurt
om de vil ta døve i arbeide. Vi
har altså både godt og vondt å si
om arbeidsgiverne i dag.

Opplysning blant almenheten. Er
det like stort behov for opplysning
om døve blant almenheten i dag
som før? Jeg mener ubetinget ja.
Opplysningsarbeidet før var ikke
effektivt nok. Tross økt virksom
het er det heller ikke i dag til
fredsstillende. Almenheten vet

GODT NYTT I MØBELVElEN •••
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fremdeles sørgelig lite om de døve,
om deres problemer og vanskelig
heter, skjønt de er medborgere
av det samme samfunn. Opplys
ningsvirksomheten er i dag riktig
nok bedre organisert, og pressen
i blant benyttet. Men virksomhe
ten må økes intensivt før vi kan
si at den er effektiv nok. Den virk
somhet som de døve i Danmark
driver ser ut til å være virknings
full, når de nå tar film og fjernsyn
i bruk.

Det er klart at økt virksomhet
betyr økte utgifter. Derfor må vi
ta spørsmålet opp på nordisk plan.
Vi må få utredet hva som er mest
effektivt og som gir mest igj en i for
hold til omkostningene under hen
synstagen til hva hver av de en
kelte døveorganisasjoner i Norden
råder over av økonomiske resurser.
Vi må og skal overvinne den uvi
tenhet og likegyldighet som i dag
er dominerende hos majoriteten
i samfunnet. Vi må sørge for at
det blir spredt opplysning om de
døve i fagorganisasjonen og blant
arbeidsgiverne, og gjennom deres
organer, tidsskrifter eller på annen
måte. Vi har i dag utallige bevis
på at almenheten trenger opp
lysning om de døve.

Arbeidskonsulent for døve. Det er
store muligheter tilstede for at
N orge får egen arbeidskonsulent
for døve fra 1. januar 1961. Det er
meningen at konsulentens opp
gaver blir blant annet å arbeide
i nær kontakt med de to yrkessko
ler for døve, og med Attførings
instituttet på stedet hvor skolen
for gutter holder til, å besøke
avgangsklassene ved alle barne
skolene for å diskutere yrkesvei
ledning med elevene, og videre å
kontakte andre arbeidskonsulen
ter i alle andre distrikter i Norge.
Med disse skal han ta opp spørs
målet angående elevene som blir
utskrevet fra yrkesskolene og deres
muligheter for plasering i arbeids
livet på deres respektive hjemste
der - eller i nærheten av disse.

Blir det mulig, skal konsulenten
også ta seg av andre døve, som har
vanskeligheter i sine yrker, med
henblikk på omskolering til det
yrke som passer best for vedkom
mende.

Arbeidskonsulenten vil uten
tvil få betydning for de døves mu
ligheter i arbeidslivet. Det er ikke
rart at vi i Norge setter forvent
ninger til tiltaket.

Konklusjon. For Norges ved
kommende er der j de siste 10-15
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år fremgang å spore med hensyn
til plasering av døve i arbeidslivet.
I motsetning til før, er døve i dag
mere jevnt fordelt over et større
antall yrker. Slik som forholdene
er i dag, har vi grunn til å tro at
de døve ikke er uten muligheter
selv i nedgangs-tider. Det skyldes
i første rekke yrkesskolene for
døve, som nå ser frukter av sin
virksomhet. Norske Døves Lands
forbund har også vært med å skape
muligheter for døveungdommen,
konferer Døves Trykkeri og opp
rettelse av arbeidskonsulent for
døve.

Jo, der er fart over utviklingen,
og mulighetene for døveungdom
men er betydelig bedret.

Men som sagt, mulighetene blir
ikke utnyttet så lenge døveung
dommen kommer så uforberedt
til yrkesopplæringen som den gjør
i dag.

Altså - legg om skolevesenet
for døve barn og gi yrkesveiled
ning en bred plass i pensumet for
avgangsklassen. Det gjelder ikke
bare de rent praktiske yrkesfag,
men også for de intellektuelle
yrkesfag, hvor bruk av hørsel ikke
er påkrevd.

Eilif Ohna.

22. august fylte Nils Skjermo,
Tjøme, 60 år. Han feiret sin dag
hjemme hos sin familie i Årnes,
Nordmøre.

Hans frue Oline, født Olsen, fyl
ler 65 år 14. oktober.
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Herman Jansen, Oslo, døde den
31. august og ble bisatt 6. septem
ber i Haslund kirke, hvor pastor
Kåre Hefty Skollerud forrettet.

Med Herman Jansen er en av
døvesakens tro tjenere gått bort.
Tross sin høye alder, vel 85 år, var
han åndsfrisk til det siste og fulgte
levende med i alt som skj edde i de
døves verden.

Herman Jansen har deltatt mye
i de døves organisasjonsliv og har
bl. a. et par år vært formann i De

Døves Forening i Oslo. Han har i
mange år vært benyttet som fore
ningens representant ved lands
møter og kongresser, og med sin
store interesse for vår sak, utførte
han et betydelig arbeid.

I «Tegn og Tale» har Herman
J ansen vært en dyktig medarbei
der, og mange er de innlegg han
har hatt i bladet gjennom årene.

Ved bisettelsen ble der lagt ned
en vakker krans fra De Døves
Forening ved formannen ils Vi
kene, som tolket foreningens takk
til dens gamle, trofaste medlem.

Vi ly.ser fred over Herman
Jansens minne!

Red.

Julius Ekstrand, Oslo, døde 8.
september 88 år gammel og ble
bisatt 14. september under stor del
takelse fra slekt og venner. Der ble
lagt krans på båren fra De Døves
Forening, Oslo, ved formannen
Nils Vikene som på foreningens
vegne takket for mange års trofast
medlemskap.

En av Skien-Telemarks medlem
mer, Halvor E. Odden, døde plut
selig 23. august. Han var gått ut
på tyttebærtur, og ble funnet død
i skogen et stykke ovenfor sitt
hjem på Rullnes ved otodden.

Dødsfallet kom så plutselig på
oss. - Så sent som søndag 21.
august var han med oss på buss
turen til Vestfold Døves Forenings
feriehjem. Han var hørende, men
hans datter Ingeborg Valle er døv.
Så ofte de hadde anledning kom
han og Ingeborg nedover til oss
på våre møter og fester. Vi døve
satte stor pris på Halvor Oddens
lune humor, og han var bestandig
velsett i foreningen og på ferie
hjemmet. Ofte kom han med gode
råd til oss når det gjaldt utbyg
gingen av feriehjemmet, og på
bussturen søndag før han døde
diskuterte han livlig med oss de
arbeidene vi skulle gjøre på ferie
hjemmet i høst.

Drammen og Omegns Døve
forening holder sitt

ÅRSMØTE
lørdag 22. oktober kl. 19.00
på Central Hotell. Forslag må
sendes til styret innen 14 da
ger før årsmøtet.

Styret



Tur til Titanias gruverHalvor Odden ble 74 år gammel.
Han hadde i 32 år arbeidet ved
Tinfos Jernverk, der han gikk av
med pensjon for noen år siden.
For sitt arbeide ved Tinfos fikk
han Norges VeIs medalje for lang
og tro tjeneste. - Ingeborg Valle
er den eneste gjenlevende av 4
barn, og vi døve i Telemark føler
med henne i sorgen.

Fred være med hans minne.
Begravelsen foregikk ved Hed

dal Stavkirke 1. september. Pastor
Austad talte ved båren, og for
rettet ved graven. Det ble lagt på
mange kranser fra familie,venner,
naboer og arbeidskamerater.

Etter jordfestelsen var det min
nefest i hjemmet på Rullnes. Fru
Skifjeld var med og tolket for oss
døve.

Fin gave til døveforeningen

Det var stor forventning i Oslo
Døveforenings lokaler i Sven Bruns
gateforleden, noe som skyldtes den
fine gave Døveforeningen mottok.
Televisjons- og radioutstillingen
hadde nemlig gitt et flunkende nytt
televisjonsapparat til Oslo Døve
forening, og samme kiveld ble ap
paratet overlevert. Disponent As
bjørn Bjørvig og Knut B. Andersen
fra Radioleverandørenes Landsfor
bund overrakte apparatet til for
mannen i Døveforeningen, Nils
Vikene, og deretter ble apparatet
nøye prøvet. Det var tydelig at
foreningens medlemmer satte stor
pris på gaven, og utover kvelden
var det stor interesse for hva som
foregikk på fjernsynsskjermen.

Gild utflukt

Stavanger Kr. Døveforening
hadde søndag en hyggelig utflukt.
Turen gikk til Tau med båt, og
videre med buss til Årdal. Ferie
koloniens eiendom var stilt til dis
posisjon, og i de vakre omgivelser
nøt alle dagen fullt ut.

Buss-sjåfør Andreas Egeland
hadde en stor overraskelse til oss,
som han skal ha takk for. Da han
hadde satt passasjerene av ved
feriekolonien, kjørte han hjem. Og
etter en stunds forløp, dukket han
opp -igjen, med en kasse plommer.
Når vi hadde sett den vakre byg
den, måtte vi også få smake de fine
fruktene som hadde vokset her,

Søndag den 15. maI l ar arran
gerte Stavanger kr. døveforening
ved Opplysningskomiteen en vel
lykket busstur til Sogndal. Målet
var 2 av titangruvene, det gamle
sandtak og det imponerende ny
alllegget på Tellnes.

Deltakerne dro fra Stavanger i
2 busser tidlig om morgenen. Så
godt som hele foreningen var med,
pluss døveskolens elever og noen
eldre fra gamlehjemmet. Da bussen
startet opp satte den straks kursen
mot Sandnes, mens den andre tok
oppover mot Ullandhaug og stan
set utenfor Karsten Samuelsens
stuedør.

Etter avtale møttes bussene
igjen i Sandnes. Eieren av stedets
isbar var akkurat da ute og sopte
gaten, og da han fikk se oss ble
det gratis is på alle mann. Så gikk
turen forbi Ålgård gjennom Bjerk
reim. Naturen her er meget vakker
og avvekslende med skogkledde
åser, fjell-landskap, bondegårder,
elver og vann. Solen skinte fra en
skyfri himmel og det var tydelig
åse at alle nøt turen i fulle drag.

Fra Sogndal gikk turen oppover
mot Sandbekk. Vi fikk nå den
første føling med malmanlegget.
På høyre side av veien fikk vi
glimtvis se en smalsporet malm
bane og langs veien flommet en
gråsvart elv. Vannet var nesten
tykt som suppe. Den gråsvarte
massen er malmholdig gråberg
(knust fjell) avfallsmasse utskilt
under rensingen av malmen.

Vel fremme ved Sandbekkan
legget ble vi mottatt av sjefen og
formannen for velferden, Georg
Frøyland, dette er pastor G.
Haraldseides svoger og han gjorde
oss den tj eneste å være leder og
veiviser under besøket.

Først gikk turen rett opp til
velferdslokalet i annen etasje, som
vi fritt kunne disponere under be-

mente han. Og det var sikkert, at
frukten var fin. Aldri har vi sett
maken til plommer, og gaven var
til all ære for bygden.

En opplevelse av de sjeldne, var
besøket i Årdal gamle kirke.

Om ettermiddagen fikk ung
dommen anledning til å boltre seg
rå feriekoloniens fotballbane. Fra
Ardal reiste vi med båt tilbake til
byen. Deltaker.

søket. Her drakk vi kaffe og spiste
medbrakt niste. Haraldseide holdt
en kort andakt. Vi tok det så med
ro en stund og av praktiske hen
syn bestemte vi oss til å spise en
tidlig middag. Så begynte om
visningen. Vi delte oss i to grupper
med Ester Singsvoll og pastor G.
Haraldseide som tolker for hver
SIn.

Titan opptrer aldri alene i na
turen. Metallet er kjemisk forbun
det til jern i form av ilmenitt. Det
er ilmenitt Titania-anleggene frem
stiller og eksporterer, og det er
ganske omfattende prosesser mal·
men må gj ennomgå før ilmenitten
er utskilt og renset slik at den kan
sendes ut på markedet. Den varen
som eksporteres er en blanding av
titan, jern og en del andre metal
ler.

For å få rent titan må ilmenitten
befries for jernet, denne prosessen
foregår ikke ved Titanias anlegg
nå, men meningen er å gå videre i
foredlingen. Titan anvendes bl. a,
som fargestoff i maling og lakk, og
er ellers meget brukt som fyll
stoff i papir, gummi, linoleum
m.m.

Omvisningen begynte med be
siktigelse av den store malmknu
seren, og slik foregår fremstillin
gen: I tre trinn blir malmen knust
i svære knuserier. På lange tran
sportbånd selJ-des den fra det ene
knuseriet til det andre og blir
stadig mindre for hver knusepro
sess. Til slutt blir massen blandet
med vann og finmalt i store møller.
Deretter går turen til flotasj ons
maskinene (malmrensemaskiner )
Massen blir tilsatt svovelsyre, tall
olje og luft. I denne boblende
suppen fester malmkornene seg til
de oppstigende luftblærer og blir
skummet av som fløte. Gråberget
(knust sand) faller til bunns i ka
rene og fjernes.

Vannet tas bort i godset som
blir tørket før det blir lesset på
malmtog som går til Rekefj ord
hvor malmen blir lagret på silo
for ekspDrt. Sandavfallet tippes
på taubanen og kjøres bort, men
noe av det følger spillvannet og
renner ut i en elv som renner forbi
fabrikken. Dette så grått og stygt
ut, ingen fisk kan leve i dette van
net. Dessverre er det ofte slik at
de tekniske goder vi får må betales
med et stykke rasert natur.
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Vi steg nå inn i hussene for å
kjøre til det nye Tellnesanlegget
som er under bygging i siste fase
og skal tas i bruk ut på høsten
dette år.

Tellnes er et øde og bart område
inne på ville fjellet hvor malmen
ligger helt opp i dagen, utvinningen
kan derfor foregå i dagbrudd.
Anlegget på Tellnes er en mønster
bedrift hvor alt er rasjonelt og
hensiktsmessig plasert og ordnet.
Det er et gigantisk foretagende
som imponerer den besøkende med
sine veldige mål og svære moderne
maskiner.

Inne i den største hallen fikk vi
oppgitt at det er ca. 42 meter fra
gulv til tak. Det store maskineriet
var enda ikke kommet på plass
her. I hallen ved siden av var man
i gang med å innrette maskin
verksted for vedlikehold og repa
rasjon av firmaets kostbare ma
skinpark.

Det ville nok vært meget in
teressant ,å sett denne bedriften i
full drift. Dessverre var mange av
maskinene ikke montert da vi var
på besøk. Flotasjonshallen med alle
malmrensemaskinene var derimot
fullt montert og var litt av et syn.
Med sine mange ståltrapper og
broer minnet det mest om inn
maten på en av de store osean
farere.

I forbindelse med denne hallen
skal det også bli et fullt moderne
utstyrt laboratorium for viten
skapelig analyse av malmen. Da
besøket i flotasjonsbygget på Tell
nes var over og alle etternølere
var vel plasert i bussen, kj ørte vi
et lite stykke og steg så av igjen
for å spasere ned til Tellnesvannet
hvor fabrikkens grovknuseri er
under bygging. Selve knusema
skinen var enda ikke på plass,
men vi kunne se det svære hullet
i gulvet. Vekten av den amerikan
ske grovknuseren ble oppgitt til
110 tonn, høyden er ca. 6 meter og
største tverrmål er ca. 4 meter. '
Kapasiteten ble oppgitt til mellom
500 og 600 tonn pr. time.

Til transporten av malmen fra
dagbruddet til knuseriet skal det
brukes «Faun trucks», dette er
store, kraftige spesialbygde laste
biler på 17 tonn med 20 tonns
lasteevne. Dessverre hadde vi ikke
anledning til å se noen slik.

Til lasting og planering rundt
lastestedet ute i dagbruddet skal
svære elektriske bulldozere bnlkes.
Den største av disse var på plass
og imponerte oss veldig. Fullt mon-
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tert veier den 150 tonn og kan ta
15 tonn i glefset.

Fra grovknuseriet blir massen
transportert gjennom rør i fjellet
til Tellnesanlegget (flotasjonsbyg
get) hvor den blir finknust, malt
og renset. Under stort trykk blir
den ferdige masse pumpet gj ennom
rør i fj ellet til l øssingfj ord hvor
ilmenitten blir tørket og fylt på
silo for utskipning.

Berget her på Tellnes inneholder
foruten titan og jern, også en rekke
andre metaller og stoffer og på vei
en tilbake til bussen var det en
del døve som plukket opp en rekke
interessante fargerike steiner og
puttet i lommen. Turen gikk nå
tilbake til Sandbekkanlegget og
velferdslokalet hvor vi oppholdt
oss i ca. 2 timer, og de fleste av oss
nyttet anledningen til å spasere
og betrakte naturen i små grupper.

På turen hjemover fra Sandbekk
tok vi en annen vei, og gjorde turen
om Egersund og videre langs læren
til Stavanger. Da vi kjørte gjen
nom Egersunds trangeste gater
bemerket sj åføren at det minnet
om Kirkegaten i Stavanger, og
det ble stor munterhet i bussen.

Turen gjennom Dalane til Bru
sand var interessant. Fjell-land
skapet her er meget skiftende og
noe helt for seg selv. På Brusand
gjorde vi en kort stopp og skuet
utover havet. Brusand er inn
fallsporten til l æren sørfra og det
flate landskapet begynner helt
plutselig. På sommerens varme
dager er Brusand en meget søkt
badeplass. Sandstranden er lang
og bred. I et belte langs hele stran
den er det sandklitter (sandhauger)
bevokst med marehalm som bølger
i brisen fra havet. I hele Norge er
det bare l æren som kan diske opp
med slikt. Man må helt til lyllands
vestkyst i Danmark for å finne
maken.

Da vi kjørte videre kunne vi se
tydelige spor etter storstormen
som herjet tidlig i vår og fikk sand
rokket til å stå høyt til himmels
og kilometervis innover i landet,
i dagevis så en nesten ikke meteren
fremfor seg. Meget av den beste
åkerjorden hadde et tykt dekke
av flyvesand over seg og det vil
ta år før skaden er utbedret.

Bussene kjørte nå den strake
veistrekningen over l æren tilbake
til Stavanger.

Det var bare en mening om den
ne turen, den var meget utbytte
rik. Det må i det hele tatt sies
at Opplysningskomiteen i Sta-

vanger nå arbeider på en meget
bra måte. For tiden er Håkon
Hoff komiteens leder og han fyller
oppgaven på en god måte. Alle
vedtak som er gjort blir gjennom
ført.

Bjørn Kommedal.

N
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Betraktninger etter Nordisk

Alfred Torp, nordisk bymester 1960.

l a, nå er kampene forlengst over
og Oslo vant klart og overbevisen
de, og var desidert det beste laget.
Det var alle enige om. De to første
rundene var avgj ørende for mester
skapet, da Oslo møtte sine nær~

meste konkurrenter (Drammen,N.)
(Goteborg S.) og avfeiet dem lett.
Bedre gikk det ikke Stockholm i 3.
runde. Men Helsingfors var en hard
motstander. Sifrene 16-13 etter
L halvdel forteller om det. Men
Oslo tok ytterligere 8 pt. i 2. halv
del og vant med 11 pt. 37-26, og
hadde 8 pt. etter 4 runder. Mester
skapet var da allerede sikret, da
ingen annen klubb kunne oppnå
denne poengsum. Og da vi i siste
runde slo København hadde vi
scoret fullt hus. Da hadde vi øket
med 3 pt. om lagpokalen, slik at
vår nærmeste konkurrent står hele
5 pt. bak. Det blir nok ikke lett å
ta disse igjen, men umulig er det
ikke. Oslo behøver ikke mere enn
5-6 pt. neste år for å sikre seg den
vakre lagpokalen.

Så var det sluttstriden om 2.
premie og der var det da hele 4 lag
som teoretisk kunne komme på 5
pt.!!, men slik gikk det ikke. Gote
borg vant og fikk 7 pt., 1 pt. foran
Drammen som hadde 6 pt.



10 pl.
7 »
6 »
4»
3 »
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(Utarbeidet av programkomiteen)

Stavanger kr. Døveforening
Program for høsthalvåret 1960

Oslo beviste atter at den frem
deles er den ledende bridgeklubb
for døve i Norden, men nivået
jevner seg mere og mere nå. Og vi
i Oslo vet at vi ikke kan vinne
bestandig. For gjennombruddet
kan komme snart av flere gode par
som jeg noterte meg.

Man har spurt meg om hva jeg
synes om lagene og konkurrentene.
Til dette vil j eg i første rekke fåJov
til å nevne: Man må ha taktikken
klar, når man skal stille opp til lag
kamp. Og dertil trenges det en
dyktig leder som kan legge den
opp og om, om nødvendig. Av
spillerne vil jeg først fremheve
Drammens Finn Johansen. Mot
Johan og meg spillte han klokt og
fornuftig. Og da blir det alltid et
godt økonomisk utbytte, men han
var ikke den samme somfor noen år
siden. Utvilsomt manglende tre
ning? Men med regelmessig tre
ning kan han f. eks. sammen med
Rolf Hansen bli et av de ledende
bridgepar i Norden. Takk for god
kamp, Finn!

Hvor rart det enn høres ut så
var det danskene som tross O pt.
gjorde fremgang!! Og fremgangen
består i at de taper mere knepent
år for år. For 3 år siden hadde de
-:-- 225 i score, i fjor -:-- 187 og i år
ca. -:-- 157, så det er resultater der
også. Det bør man notere seg.

Oslo-laget var jevnt og godt.
Spillerne gikk godt sammen. At
Alfred Torp hører til de aller beste
er det ingen tvil om. Han spilte
sine kamper sikkert og rolig sam
men med Yngvar Olsen som er godt
kjent av bridgepublikummet. Det
er visst første gang disse to spiller
sammen.

Resultatene ble:
l. Oslo .
2. Goteborg .
3. Drammen .
4. Stockholm .
5. Helsingfors .
6. København .

Tabellen etter 3 år:
l. Oslo 26 pt.
2. Goteborg 21 »
3. Drammen 20 »
4. Stockholm 12 »
5. Helsingfors 10 »
6. København l»

Så får man se hva neste år vil
bringe. Da foregår det i Helsingfors
i begynnelsen av august. Jeg håper
at hver klubb får' anledning til å
sende sine sterkeste lag.

Og så ønsker j eg dere alle vel
møtt til neste dyst. Til Goteborg
i begynnelsen av november, hvor

September:
Sø. 4. «Inntrykk fra Døvekon

gressen». Tale av Karsten
Samuelsen, bevertning
(Opplysningskomiteen) .

To. 8. Vanlig samvær uten pro
gram.

Sø. Il. Tur til Årdal. (Døves Kirke
kl. 19.30).

To. 15. Sjakk - idrett - gymnastikk
Sø. 18. Vanlig samvær uten pro

gram.
To. 22. Sjakk - idrett - gymnastikk
Sø. 25. «Døves Dag». - Døves

Kirke kl. 11 form. Lokalet
åpent hele dagen. Pro
gram om kvelden.

To. 29. Sjakk - idrett - gymnastikk

Oktober:
Sø. 2. Vanlig samvær uten pro

gram.
To. 6. Årsmøte for Idrettsfore

ningen.
Lø. 8. Årsfest for Idrettsforenin

gen.
Sø. 9. «Døveforeningens formål».

Tale av Bjørn Kommedal,
bevertning (Opplysn.-ko
miteen).

To. 13. Sjakk - idrett - gymnastikk
Sø. 16. Vanlig samvær uten pro

gram.
To. 20. Sjakk - idrett - gymnastikk
Sø. 23. Vanlig samvær uten pro

gram.
To. 27. Sj akk - idrett· gymnastikk
Lø. 29. Opplysn.-komiteen arran

gerer program mf festlig
samvær.

Sø. 30. Vanlig samvær uten pro
gram.

November:
Sø. 6. Kontaktmøte mellom dø

veforeningens medlemmer
og foreldrelagsmedlemmer
(hørende) kl. 19.00. Hygge
lig samtale m. m.

To. 10. Sj akk - idrett - gymnastikk.
Lø. 12. Sjakk-klubben arrangerer

fest.
Sø. 13. Vanlig samvær uten pro

gram.

sikkert mange vil sette alt inn på
å ta de nordiske bymestres skalp!

Med bridgehilsen,
Kaare E. Jacobsen.

To. 17. Sj akk - idrett - gymnastikk.
Lø. 19. «Opplysningsarbeidet i en

døveforening». Tale av
Thorbjørn Sander, Bergen.
Hyggelig samvær med be
vertning. (Opplysn.komi
teen).

Sø. 20. Vanlig samvær uten pro
gram.

To. 24. Sjakk - idrett - gymnastikk.
Sø. 27. Kontaktmøte mf program.

Døveforeningens døve og
hørende medlemmer møtes.
Bevertning. - -

Desember:
Sø. 4. - (Døves Kirke kl. 19,30).
To. 8. Sjakk - idrett - gymnastikk.
Lø. 10. Foreningens 60-års fest av-

holdes på Hotell Alstor. 
Stort arrangement.

Sø. Il. Vanlig samvær uten pro
gram.

To. 15. Sjakk - idrett - gymnastikk.
Sø. 18. Vanlig samvær uten pro

gram.
To. 22. Julebord for foreningens

tillitsmenn?

Tegnspråk-kurs.
Utenom programmet kan nevnes

at en er i gang med å legge opp et
tegnspråk-kurs for hørende. Kur
set er i første rekke beregnet på
hørende foreldre med døve barn,
hørende tillitsmenn innen forenin
gen og andre som er aktivt interes
sert i døvesaken. -

Kurset blir lagt opp og ledet av
Gabriel Rafoss, i samråd med for
mannen Bjørn Kommedal og av
sluttes våren 1961 med besøk av
forbundssekretær Albert Breiteig,
Bergen, som taler over emnet
«Tegnspråkets grunnregler.»

Foreniugslederkurs.
Samtidig med Albert BreiteIgs

besøk vil en muligens også forsøke
å få i stand et kort 3 dagers fore
ningslederkurs for foreningens til
litsmenn.

Nytt program.
Nytt program utarbeides like

over nyttår, gi derfor formannen
alle opplysninger som har betyd
ning for saken i god tid.

Formann Bjørn Kommedal.
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Trornsøsundets Sparebank

TROMSØ
Telefon 1176

Eget fond kr. 1.500.000.-
Forvaltningskap. « 40.000.000.-

s. O. Eitran
KORGEN
Etablert 1890

Båter· Mohler - Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

Godt utvalg

Bygningsartikel-Compagniet

Drammensveien 6 - OSLO
Telef. 41 77 80
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ALT

til nybygg og vedlikehold
Ass. handel og produksjon
Vår snekkerifabrikk leverer dører, vin·
duer, kjøkkeninnredninger og utfører
ellers innredninger av enhver art. Vår
rørleggeravdeling besørger alt i rør og
sanitær. - Vi leverer også trelast og
ellers alt som skal til for et bygg. Innhent
tilbud.

Grubernes Sprængstoffobriker A.s

N. Vollgt. l

OSLO

Sandvika Veveri A.s

HASLUM

Det beste SKOTØY fåes i

Valkyrien Skomag'asin
Valkyrie plass - OSLO
Tlf. 46 3464

AKtiebryggeriet
Trondheim

c_ &; C_ Knudsen

KAFFE EN GROS OG BRENNERI
Apotekergt. 10B, Tlf. 335118, 334121
OSLO

Anton Giæv-er
Assortert Nordlandsforrening

LYNGSEIDET

Tlf. 4 - 103 - Telegr.adr.: Giæver



De hørselsskadde har fatt
Nordens første realskole

Skulle ikke de hørselsskadde ha
nøyaktig samme muligheter for
skole og utdannelse som de hø
rende? Gratis skole og gratis ut
dannelse, vel og merke?

De har det ikke!
I dag er vi i vårt høyt be

sungne Velferds-Norge ikke
nådd lengre enn at utdannelses
mulighetene for de hørselsskad
de synes tilrettelagt ut fra re
sonnementet: har dere hittil
klart å bære en byrde, klarer
dere nok enda en.

For andre barn er realskolen fri.
For de hørselsskadde koster den
100 kroner pr. måned. Ille - ja
visst! Men forholdet er enda verre.
Vi har i dette land overhodet ikke
hatt noen spesielt tilrettelagt real
skole å by dem før nå. I disse
dager er Nordens første realskole
for hørselsskadde åpnet i Eilert
Sundtsgate 33. Men ikke av det
offentlige, som rimelig ville være.
Det er private som står bak: Hild
lngemann Knutzen og orges Hør
selvern.

Skolen, som er to-årig og har 12
elever, er basert på ettermiddags
undervisning annen hver dag. En
rekke av elevene har full kontor
post om formiddagen. Likevel me
ner skolens bestyrer, fru lng e-

Organ for Norske Døves Landsfor
bund. Bladet utkommer 2 ganger i
måneden, og årskontingenten er kr.
10.-, som betales forskuddsvis di
rekte til bladets adresse, Møllen
dalsveien 17, Bergen, postgironr.
13691, eller til kommisjonærene. I
utlandet koster bladet kr. 12.- pr.
år.

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

Kommisjonærer:
Oslo: Olav Vik, Dronning Ast

ridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad, Søndre

Skogvei 22 C.
Trondheim: Halvor Greftegreff,

.A, Tvereggens vei 11.
Stavanger: Lars Berge, Vi kedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen, Skippergt.

32.

mann Knutzen at de skal klare
å bli ferdige på disse to år og ta
like gode eksamener som de høren
de. Så interesserte og lærelystne
er de.

Seks av elevene kommer fra Os
lo, resten fra hele landet. Oslo-ele
vene får 1900 kroner året av kom
munen. En enkelt av de utenbys
boende får skolepenger av hjem
stavnskommunen. De andre får
ingenting. De må ikke bare ut med
høy~ skolepenger. De må også
skaffe seg hus og mat på egen be
kostning.

Fru lngemann Knutzen synes at
når barn uten handicap får gra
tis realskoleundervisning her i lan
det, burde også de med handicap
få det. De trenger jo både mer
undervisning og spesielt tilrette
lagt undervisning, særlig i språk.
Men, sier hun, her må de nøye seg
med mindre undervisning enn
andre, fordi undervisningen faller
urimelig kostbar når vi bare skal
ha 12 e~ever i hver klasse. Men vi
gir oss ikke, føl' vi når. målet:
samme utdannelsemuligheter som
for de hørende. Skole hver dag.
Gratis skole. Og ikke bare real·
skole. I neste omgang også gym
naSIum.

Den nye realskole er blitt til ved
et samarbeide mellom Bjørknes
privatskole og fru Ingemann Knut
zen· og Norges Hørselvern. Mens
den første skaffer lærere, skaffer
den siste gratis lokaler og gratis
høreanlegg. Læreren taler gjennom
en mikrofon, som er montert oppe
ved kateteret og elevene har sine
individuelle mottakerapparater. I
tillegg hal' de sine høreapparater.
De som har hatt råd til å anskaffe
seg noe slikt vel å merke. Et godt·
høreapparat koster 800-900 kro
ner og når trygdekassetilskuddet er
en bagatell, er det hørselsskadde
som må klare seg uten. Igjen: har
du et handicap, skal du straffes på
pungen! Og på kreftene og nerve
ne! Den dagen disse elevene tar sin
eksamen, skal de opp i alle munt
lige fag, for skolen har ikke fått
eksamensrett ennå.

De av skolens elever som bekos
ter seg frem selv ved formiddags
post, arbeider til klokken 15 og 16
og begynner skolen klokken 17.

Lese gjør de om kvelden, etterat
skolen er slutt klokken 21. Det er
et stridt liv. Men de hørselsskadde
viker ikke unna for kavet og slitet,
bare de får utdannelsesmuligheter.
En av dem, en blid og lyslugget
telemarking, har ennå ikke funnet
seg en jobb. Men han må tjene, om
han skal kunne fortsette skolegan
gen. Og han drømmer om noe på
et elektrisk byrå. Har De noe til
ham, så ring Norges Hørselvern,
spør etter Eivind.

Unn.

Det finske DM
Det finske DM i fri-idrett ble·

avviklet i Helsinki 9. og 10. juli.
N år en ser på resultatlisten, får en
inntrykk av at det er dårlig bredde
i Finnland. Det er de gamle mest
rene som donIinerer.

Seniors: 100.ill Heikkilii 12.6.
200 ill Lehti 22.9, Isoilliiki 24.8.
400 m Lehti 52.2, Ryhti 56.6. 800m
Lehti 2.02.4, Viitakangas 2.05.1.
1500 m' Vallenius 4.25.2, Viita
kangas 4.26.0. 5000 m Savolainen
16.39.4. 1000 ill stafett Hero (Hel
sinki) 2.11.0. Høyde Sødergård og
Saarikoski 1.70. Lengde Saarikoski
5.94 og Heikkilii 5.89. Tresteg
Heikkilii 13.29 og Saarikoski 13.14.
Kule Kaisanlahti 13.46, Kujala
11.55. Diskos Kaisanlahti 35.79,
Hamalainen 31.32. Spyd Harna
lainen 51.42, Kujala 47.55. Stav
Keski-Levijoki 3.65.

Juniors: 100 rn Ojantakainen
12.9. 1000 m Savolainen 2.51.2.
Lengde Suutari 5.88, Johansson
5.27. Stav Suutari 3.75-(verdens
rekord). Kule Johansson 12.12,
Ojantakainen 12.12, Lampinen
12.11. Diskos Suutari 37.42. Spyd
Sakkinen 41.55. (Juniorredskaper.)

.Italiensk-jugoslavisk
2/5 ble det i Milano avviklet en

lagkamp i fri-idrett mellom døve
idrettslaget i Milano og døveid
rettslaget «R.app» fra Beograd.
Vinnerresultatene ble: 100 m Mi
ninno (Milano) 11.7, 400 m Mininno
56.1. 800 m Petkovic (Beograd)
2.03.7.3000 m Fancan (B) 9.23.0.
4 x 100 m Milano 47.3. 1500 m
stafett Milano 3.47.9. 10000 m
kappgang Kossler (M) 52.54.0.
Høyde Buscovic (B) 1.65. Lengde
Buscovic (B) 6.18. Kule Zivanovic
(B) H.45. Diskos Zivanovic (B)
30.47. - Beograd vant med 54.
poeng mot Milano 47.
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Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab

SA N D.N ES

Paul Hetland
Skal turen ble vellykket 
må utstyref være godt.

Alltid til din tjeneste

God tur! SYKKEL & SPORT - SANDNES

Sunnmøre Meieri

ÅLESUND

H. M. Wrangell & Co. A.s
SKIBSREDERI

HAUGESUND

Confectionsfabriken A.s

MOLDE

LANDES RUTEBILER
ÅLESUND

Trafikerer:

Borgundruten
Vestnesruten
Hessaruten
Fjelltunruten
Flatholmruten

Borgund Sparebank"
ALESUND

Egen formue 1/1 - 60 kr. 2.000.000.
Forvaltningskapital kr. 60.000.000.-

Olaf Haaland A.s - Haugesund
JERNVAREFORRETNING
Alt i jernvarer og sanitærutstyr
Sprengstoff

Telefon 2277 - 2297

Hopen & Solheim
SKIPSEKSPEDISJON

Telefon 2306 - Tlg. adr.: «Hopheim»

FLORØ

Støtt Døvesakenl

KJENNER DE VAR BANKS

BOLIG·SPARELÅN?

De sparer til halve innskuddet
SKILLINGSBANKEN låner Dem den andre

halvparten

Be om brosjyre

AlS BERGENS SKILLINGSBANK
Opprettet 1857

Christie & Opsahl A.s

Sivilingeniører

Entreprenørforretninger

MOLDE



( ':Dø.,e~
IDRETTSVERDEN

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen

Friidretts-serien 1960
Det er kommet en del riktig bra

resultater i løpet av de to siste
ukene. Brenden har kviknet til med
tre toppresultater, og han har vel
ikke sagt sitt siste ord for denne
sesongen ennå. Videre har Walter
Pedersen pyntet på Trondheims
toppnotering, og Hamar overrasker
med riktig fin sprint. Det er opp
muntrende, men både Bergen og
Trondheim har et godt stykke igjen
til sine «personlige serierekorder»,
for ikke å snakke om Stavanger og
Oslo. Når dette skrives, er det bare
vel en måned til sesongslutt, og
når leserne får dette bladet, er det
knapt 2 uker igjen. Og været er
ustabilt på denne årstiden. Det vil
være merkelig om noen kan få
klaff så sent. Men gå· på, gutter,
med friskt mot!

Bergen har scoret 563 p. og
Brenden har fått «fullt hus» med
6 øvelser, så nå kan ikke han gjøre
så meget mere, men vi tipper ny
serierekord likevel. Bergen jekker
i dag ut sitt første 500-poengs-re
sultat.

Trondheim har scoret 20 l p. og
klarer fremdeles å holde seg foran
de aggressive Hamar-guttene. Beg
ge lag har nå 4 res. over 500 p.
Hvem som vinner nappetaket, kan
ingen si.

Hamar har scoret 529 p. og har
altså tatt inn over 300 p. på"Trond
heim. Det høres sterkt ut, Hamar
har nå forbedret sin «pers. serie
rekord» fra i fjor med hele 831 p.

Stillingen pr. lf9:

l. BERGEN
l. Reidar Brenden 3000 m 8.42.6 . 870
2. Reidar Brenden 1500 m 4.02.0 . 869
3. Reidar Brenden 5000 m 15:08.2. 849
4. R. Brenden 3000 m hinder 9.42.4 771
5. Kjell Fiskergård h.u/t. 1.48 .... 704
6. Reidar Brenden 800 m 2.00.1 .. 691
7. Kjell Fiskergård I.u/t. 3.02 .... 634
8. Willy Johansen spyd 54.45 615
9. Olav Espedal h.u/t. 1.40 574

lO. Lorents ess 100 m 12.1 572
10. Harry Jegersen 100 m 12.1 572
12. Bj. Tømmerbakke tresteg 12.27. 549
13. Kjell Fiskergård tresteg 12.25 .. 547
14. Lorents Ness 800 m 2.06.3 537
15. Arne Stenberg 100 m 12.3 525
15. Erling Eriksen 100 m 12.3 525
IS. Reidar Brenden 400 m 55~"1· .:. 525

18. Erling Eriksen lengde 6.02 517
19. Olav Espedall.u/t. 2.84 50S
19. Lorents ess 1500 m 4.29.7 508

Sum 12.460
Nye: Brenden 3000 m (før

8.48.4), 5000 m (før 15.35.6) og
3000 m hinder. Tømmerbakke tre
steg (før 11.73). Fiskergård tresteg
(før 11.99) og Ness 800 m.

Utgått: Fiskergård lengde 5.94
(497), Ness 400 m 55.6 (500 p.)

2. TRONDHEIM
l. Walter Pedersen tresteg 12.96 . 638
2. Olaf Garberg høyde 1.65 605
3. Olaf Garberg kule 11.70 556
4. Olaf Garberg slegge 37.88 511
5. Walter Pedersen I.u/t. 2.80 482
6. Geir Jensen høyde 1.50 464
7. Walter Pedersen 100 m12.6 461
8. Asbjørn Kjøsnes I.u/t. 2.76 458
9. Walter Pedersen lengde 5.70 444

lO. Olaf"Garberg diskos 32.75 441
Il. Geir Jensen tresteg 11.23 428
12. Walter Pedersen høyde 1.45. . .. 420
13. Olaf Garberg 100 m 12.9 404
14. Walter Pedersen 400 m 58.0 392
15. Ingolf Rønning h.u/t. 1.25 . . . .. 373
16. Bjørn Myran tresteg 10.56 355
17. Geir Jensen I.u/t. 2.58 354
18. Jon Pettersen 100 m 13.2 350
19. Asbjørn Kjøsnes h.u/t. 1.22 340
20. Arne Karlsen 1500 ill 4.51.7 321

Sum 8.797
Nye: P edersen tresteg (førl2.74)

og 400 m (før 58.3). Jensen og My
ran tresteg.

Utgått: Harper l.uft. 2.49 (309)
og Rønning l.uft. 2.50 (314 p).

3. HAMAR
l. Johnny Olsen høyde 1.63 585
2. Arne Olsen 100 m 12.2 548
2. Bjørn Bekkevold 100 m 12.2 .. 548
4. Johnny Olsen h.u/t. 1.35 501
5. Per Byvold kule 10.85 :. .. 488
6. Johnny Olsen I.u/t. 2.80 482
7. Arne Olsen høyde 1.50 , .. 464
8. Johnny Olsen lengde 5.79 463
9. Kåre Johansen spyd, 45.31 444

10. Bjørn Bekkevold 200 m 25.6 .. 434
Il. Arne Olsen 200 m 25.9 404
12. Bjørn Bekkevold 400 m 58.4 .. 376
13. Per Byvold I.u/t. 2.62 374
14. Johnny Olsen 100 ill 13.1 368
15. Bjørn Bekkevold 800 m 2.15.2 . 362
16. Henrik Hansen I.u/t. 2.59 ..... 359
17. Bjørn Bekkevold lengde 5.30 .. 358
18. Bjørn Bekkevold kule 8.80 335
19. Erling Skriden I.u/t. 2.47 : .. 299
19. Arne Olsen I.u/t. 2.47 299

Sum 8.491
Nye: Arne Olsen 100 m(før 12.7),
høyde og 200 m. Bekkevold 100 m
(før 12.5) og 400 m (før 59.5). Kåre
Johansen spyd (før 45.22).

Utgått: Byvold h.uft. 1.17 (289)
og·Refsahl Luft. 2.40 (266.p.)

4. STAVANGER
l. Oddvar Særheim I.u/t. 2.94 578
2. Arnulf Pedersen L ult. 2.93 571
3. Andreas Kallevig I.u/t. 2.74 446
4. Endre Grytnes I.u/t. 2.67 . . . . .. 404
5. Arnulf Pedersen h.u/t. 1.26 .... 385
6. Gabriel Rafoss I.u/t. 2.63 .. . . .. 380
7. Andreas Kallevig h.u/t. 1.22 340
7. Endre Grytnes h.u/t. 1.22 340
9. Sem Bratland I.u/t. 2.40 266

10. Gunvald Gjedrem I.u/t. 2.33. . .. 238
Sum 3.948

5. OSLO
l. Ulf Pedersen høyde l.70 656
2. Brynjulf Dammen spyd 53.07 .. 587
3. Tore Christiansen høyde 1.60 .. 555
4. Tore Christiansen 100 m 12.4. .. 503
5. Tore Christiansen 200 m 25.6. .. 434
6. Brynjulf Dammen diskos 29.54. 365

Sum 3.100

Heng i, gutter!
Heia, Norge!

Har du sett spøkelset?
Spøkelset er Sverige, som truer

med å ta fra oss 2.-plassen i or
disk fri-idrettsserie for døve. Vi
har klart å slå Sverige to år på
rad, og vi vil ikke la svenskene slå
oss i år! Det er vi enige om, Men
svenskene er farlige i år, og hvis vi
skal klare å slå dem, må vi ha enda
bedre resultater utover høsten.
Alle lagene må gå 100% inn for å
gjøre sitt beste i de stevnene som
er igjen. Våre idrettsgutter over
hele landet må møte opp til alle
stevner som gjenstår og kjempe
som aldri før. Da kan vi slå Sverige
og rykke nærmere Finnland.

Heia, gutter - heia, orge!!!

VEST-TYSKLAND
Ved «sportsfest» i fri-idrett for

døve, som ble avviklet i Reckling
hausen 23. og 24. juli, ble det opp
nådd en del gode resultater, bl. a.:
100 m Horand 11.7, Meier 11.7,
Rausch 12.2. 400 m Thurau 55.1.
1500 m Thyret 4.22,6, Thurau
4.23.0. Kule SHicker 12.25. Diskos
Stikker 37.49. 4 x 100 m Frank
furt 47.5. 1000 m stafett Reckling
hausen 2.09.9. I juniorklassen ble
100 m vunnet på 12.0. De andre
resultatene var meget svake.
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BERNT IVERSEN & SØN AlS

Nygårdsvik pr. Bergen

Skedsmo Betong fabrikk
lnneh. HARRY BRÅTHEN

Ferdig blandet betong mur og puss
mørtel pukkverkprodukter
Entreprenørforretning

Fabrikken: Skedsmo 207-240 Hovedkontor: Nygt. 41
Strømmen. Telefon: Lillestrøm 7118 50

A.S KNAPPEHUSET

Kongensgt. 29

OSLO

Samvi rkelagets Kafe
STEINKJER

Kafe - og middagsrestaurant
ml selvservering

Langseth Industri
Postadresse: HASLUM
Telefon 53 46 32

Flagg, Vimpler etc. - Tekstiltrykkeri

Siv. ing. JOSTEIN SKJETNE

A.s Skaland Grafitverk

OSLO

M.N.I.F.

osLo
Ivar Aasens vei 10,
Vinderen, Oslo

Rådgivende ingeniør M.R.I.F.

TRONDHEIM
Brattør gt. 3 b
Telefon 29346

Biørn Biørnstad & Co:

MOSS og OSLO

Vogt &. Holst
Skipsmeglere
MOSS - Telefon 1047 - 1547 - 3681
Privat 1554 - 3413 - 2828

Varme-Sanitær-Ventilasjon-Kjøleanlegg
Sterilisasjon-Vaskeri-Kjøkkenanlegg m. m.

H. Hansen
Aut. rørlegger

Kontor og'lager: Freskoveien 3, Glemmen
pr. Fredrikstad. - Telefon 1450 • 6373
Sanitær. og varmeanlegg

Magnus Larsen A.s
Etablert 1890

TØNSBERG

Manuf~ktur - Utstyr



2 kretsmesterskap til Brenden - og 3 norske rekorder på 2 dager:

Brenden 5000 ID 15.08.2
Brenden hinderløp 9.42.4
1000 ID stafett 2.12.4

OS LO

Stenberg 200 m 24.9.
21/8, Vika og Tjalve: Arne Sten

berg startet på 200 m, og han viste
seg å være meget god. Det ble fin
pers. rek. på 24.9 sek. En kjent
tjalvist sa til ham etter løpet at
han ville fått bedre tid hvis' han
hadde løpt mere avslappet. Han
bruker for meget krefter.

(Arne er i sommer kommet til
Oslo fra Bergen, og han blir en fin
forsterkning for oss, men da han
tidligere i år har startet for Ber
gen, kan han etter reglene ikke
skaffe oss seriepoeng denne se
songen.)

31/8, Tj alve : Arne Stenberg
startet i guttestevnet på Jordal,
på 400 m, og vi var spent på om
han kunne klare å løpe under 55
sek. Arne løp jevnt og fint i 2.
bane, men han stivnet på de siste
100 m. Tiden ble 56.4 sek. Arne
var ikke fornøyd~ for han er sikker
på at han kan løpe under 55. Banen
var nokså løs.

25/8, Tjalve, kretsmesterskapet,
på Bislet : Brynjulf Dammen del
tok, og han følte seg i fin form,
men spydet'kom ikke så langt som
han ville. Han kastet for urolig
denne gangen, og han likte ikke
det svenske stålspydet. Lengste
kast ble målt til 47.55 m.

Tore Christiansen har ved et
stevne ved Arendal satt ny pers.
rek. på 60 m med 7.6 sek. Men han
klager fremdeles over smerter i
kneet.

Halle.

BERGEN

Brenden 8.42.6
og mot toppform

18/8, Gular, nasjonalt stevne på
Krohnsminde: Reidar Brenden
stilte opp på 3000 m sammen med
bl. a. Hamarsland, som skulle for
søke seg på den norske rekorden.
Det var Brendens første løp etter
ferien. - Hamarsland tok straks
ledelsen, men Breriden hang på
ham 41/2 runde før han slapp. Da
hadde Brenden opparbeidet et stort
forsprang på de andre konkurren-

tene, men farten hadde jo vært så
stor (Hamarsland fikk 8.20.0) at
Brenden ble litt trett mot slutten,
men det ble klar 2. plass med
8.42.6, bare 0.4 sek. fra Brendens
rekord. Mellomtidene var: 800 m

25.-26/8, Gular, kretsmester
skapet for seniors: Det så ut til å
bli ideelt vær, men da stevIiet nær
met seg, begynte det å småregne,
og det småregnet jevnt under hele
stevnet. Likevel viste det seg at
banen var god.

Da Hamarsland ikke stilte opp,
regnet vi med sj anse for kretsmes
terskap til Reidar Brenden. Det
ble et spennende løp. Brenden tok
ledelsen fra start, men de andre
ble liggende på hjul i flere runder,
selv om det var god fart. Halvveis
i løpet overtok Hagen ledelsen,
men Brenden gikk snart opp igjen.
De skiftet en stund. Da det gjensto
3 runder gikk plutselig Graarud
opp i teten og rykket, men han
sprakk på det, og Brenden ledet
igjen med Hagen i helene. Hagen
er vanligvis sterk i innspurten,
men da klokken ringte, viste det
seg at Brenden hadde masse kref
ter igj en og han løp lett fra Hagen,
som ikke hadde klart å samle kref~

ter til spurten, og Brenden ble klar
vinner av kretsmesterskapet. Det
ble dessuten voldsom forbedring av
Brendens egen norske rekord på
distansen fra i fj or. Den nye re
korden lyder på 15.08.2 (den gamle
var på 15.23.8). Dette var Bren
dens første rekord i år, og det er
sikkert verdensrekord i sikte, hvis
han får klaff med vær og bane, og
drahjelp, neste gang.

Lorents Ness gjorde en pen inn
sats på 800 m. Han åpnet fint og
hadde en bra innspurt. Tiden
2.06.3 er bare 0.3 sek. fra hans pers.
rek. fra 1958, men han har vanske
lig for å føle seg hjemme på denne
distansen. - I lengde gikk det
ikke så bra for våre. Erling Erik
sen fikk 5.81 og Kjell Fiskergård
5.80.

Neste dag var været fint, og
Reidar Brenden stilte opp for førs
te ~ang i sitt liv i 3000 m hinder-

2.10, 1500 m 4.06. Brenden for~

talte etter løpet at han nå føler at
formen kommer. Det skal bli mor"
somt å følge ham i konkurransene
framover.

Gunnar reporter.

løp. Det ble en temmelig lett seier
for ham, for han ledet fra start til
mål. Favoritten Endre Gåsemyr ga
opp etter å ha. fulgt Brenden i 3
runder. Brenden gikk i mål på
tiden 9.42.4, som er forbedring av
Asbjørn Kjøsnes' norske rekord
med over et minutt (10.56.4, satt
1957). Nestemann kom i mål 32
sek. etter Brenden; Resultatet
hans er bedre enn verdens beste
res. i øvelsen i fjor.

Willy Johansen kastet jevnt
over 50 m i alle forsøk i spyd, men
det lengste kastet var dødt. Han
fikk notert 53.48 m. På100 m skuf
fet våre deltakere. Harry Jegersen
ble best med 12.3, LorentsNess
fikk 12.4 og Erling Eriksen 12.6.
Mer oppmuntrende resultater fikk
vi i tresteg, hvor Bjarne Tømmer
bakke endelig klarte å slå Kjell
Fiskergård. Resultatene ble 12.27
og 12.25.

I 1000 m stafett hadde vi meldt
oss på, men laget vårt ble ikke så

.sterkt som vi hadde tenkt. Vi syn
tes ikke at vi kunne stille med
Brenden på 400 m straks etter
hans hinderløp. Allikevel klarte
laget vårt å forbedre den norske
døverekorden. Fiskergård løp 100
m, Eriksen 200 m, Jegersen 300 m
og Ness 400 m. Av disse leverte
nok Jegersen den beste innsatsen
denne dagen. Den nye rekorden
ble på 2.12.4, en tid som vi sikkert
kan forbedre neste gang. Den gam
le rekorden hadde Stavanger-Døve,
og den var på 2.13.6, satt i 1951.

Gunnar reporter.

Fabra nr. 6 i Olympiaden.
Den døve italieneren Ignazio

Fabra deltok i Roma i sin 3. Olym
piade. Denne gang ble det ikke
medalje til Fabra, men han klarte
6.-plass i fluevekt (brytning) og
skaffet sitt land ett poeng. Godt
gjort!
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8/8, Vestbyen : Walter løp for
første gang i sitt liv 800 m, og når
man tenker på hans tyngde, ble ti
den god, 2.17.9, som altså blir pers.
rek. for ham. Ingolf Rønning løp
også sin første 800 m, og tiden ble
2.24.0. I høyde begynte Geir Jensen
på 1.52, og han var høyt over i alle
3 forsøk, men hver gang rev han på
nedturen.

,19/8, Stadion, Triangelkamera
tene : Walter Pedersen stilte først
opp i tresteg, men han måtte trek
ke seg, da han fikk smerter i helen.
Planken lå o~er 12.50 m fra gro
pen, og så langt rakk han ikke.
Nedslaget ble derfor meget hardt.
I lengde gikk det bedre. Etter en
jevn serie fikk han 5.70 m som sitt
beste, tangering av hans årsbeste.
- Olaf Garberg var forhindret i å
stille opp, på grunn av nattarbeid.
Han arbeider nemlig på skift, og
for tiden har han derfor liten an
ledning til å konkurrere.

22/8, Stadion, Politiet: Tre av
våre gutter deltok i tresteg. Som
ventet ble Walter best, med 12.50
som resultat. Geir Jensen fikk no
tert en fin pers. rek. på 11.23 i sin
første start i denne øvelsen. Det
samme var tilfelle med Bjørn My
ran, som fikk 10.56 m. Begge de
sistnevnte hadde lengere hopp,
men de ble dømt døde.

Juniorrekord:

Walter tresteg 12.96
25.-26./8, Stadion, kretsmes

terskapet: Walter Pedersen for
bedret endelig sin norske junior
rekord i tresteg ved kretsmester
skapet. Det var stille vær og gode
forhold under stevnet, men tilløpet
ble løsere og løsere etter hvert i
tresteg, og det var løsest nettopp da
Walter foretok rekordhoppet i 4.
omgang. Det begynte med at Wal
ter tok ledelsen i jr.klassen med
12.52 m, men så gikk Warø (hø
rende) forbi. Walter overtok igjen
med noen cm forsprang, og i 3.
hopp økte han til 12.67. Warø
hoppet så 12.68, og spenningen var
stor. Men så smelte Walter til med
12.96, en cm lenger enn sin egen
rekord fra DM i Stavanger i fjor
{og klubbrekorden). Warø kom
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st;)rkere igjen med 12.98 m, og
dette klarte ikke Walter å slå, mens
Warø økte til 13.00.

Walters res. må betegnes som
meget godt, og overraskende. Han
var nemlig langt fra planken. Hvis
han hadde truffet planken like
godt som Warø, ville det blitt over
13 m. - Geir og Bjørn deltok også,
men de var så sterkt opptatt av
Walters prestasj oner at de glemte
seg selv og bare klarte 10.88 og
10.23 m. - På 100 m gikk det
dårlig. Walter løp på 12.7.

Dagen etter var Walter ute av
slag, så det ble bare 5.43 m i lengde.
Han løp dessuten 200 m på 26.5,
i motvind.

29/8, Stadion, Freidig: Fra vår
klubb deltok Olaf Garberg og Wal
ter Pedersen. Walter fikk pers. rek.
på 400 m med 58.0. I slegge kastet
Olaf 36.73 m, og i lengde fikk han
ny pers. rek. med 4.96 m.

Oppmannen.

HAMAR

1/7, KM i 5-kamp: Kåre Johansen
deltok i juniorklassen, og han opp
nådde følgende resultater: Lengde
4.48, spyd 38.68, 200 m 29.0, diskos
19.14 og 1500 m 5.33.8. Poengsum
men hans ble 917 p., som kan noteres
som klubbrekord.

Arne Olsen og Bekkevold 12.2
Kåre Johansen øker igjen.

Årets kretsmesterskap i fri· idrett
for Hedmark (seniors) ble avviklet
'på Hamar stadion 18. og 19. august
under bra forhold. Deltakerne fra
Døves I.L. kom meget bra fra mes
terskapet, og vi er riktig godt for
nøyd med innsatsen, men likevel
håper vi at våre gutter kommer
enda lenger opp på resultatlistene
neste gang.

Første dag løp Arne Olsen og
Bjørn Bekkevold begge 100 m på
den gode tiden 12.2, som var kraf
tig forbedring av klubbrekorden.
(Den gamle klubbrek. hadde Arne
Olsen med 12.5, som Bjørn Bekke
vold senere hadde tangert.) Per
Byvold kastet 10.03 i kule. På
400 m forbedret Bjørn Bekkevold
sin klubbrekord fra i fjor til 58.4
(før 59.1).

Annen dag gikk det også bra.
Arne Olsen løp 200 m på 25.9, som

er pers. rek. Johnny Olsen hoppet
1.60 i høyde, og Arne Olsen tan
gerte sin pers. rek. på 1.50 m. I
spyd forbedret Kåre Johansen
igjen sin pers. og klubbrekord,
denne gang med 9 cm. Resultatet
ble 45.31 m, som er fint for en
junior. Jan Refsahl forsøkte seg
også, og resultatet ble 32.10.

Oppmann E. Skriden

*

Verdensrekord igjen av Hille:

52.2 på langhekken!
øst-tyskeren Christian Hille sat

te verdensrekordenes rekord for
døve da han vant det midt-tyske
mesterskap (for hørende) i 400 m
hekk på den glimrende tiden 52.2,
et resultat som gir hele L058 po
eng. Dette er jo dessuten en meget
vanskelig øvelse, som vi kan si'
passer dårlig for døve. Resultatet
skulle kvalifisert Hille til deltakelse
i Olympiaden i Roma, men aven
eller annen grunn ble han likevel
ikke uttatt. Om resultatet skriver
det vest-tyske døveblad bl. a.:

«Resultatet blir enda mere impo
nerende når. vi tenker at det i
Tyskland for tiden ikke finnes noen
døve' som kan løpe 400 m flatt på
en tid i nærheten av 52:2.»

Skytning i Oslo.
CISS har godkjent Oslo Døves

Skytterlags intern. skytterstevne
for døve i forbindelse med lagets
15 års jubileum. Stevnet er fast
satt til 24. september.

VEST-TYSKLAND
Den nordlige del av Vest-Tysk

land avviklet «sportsfest» i fri·id
rett m.v. i Berlin 17.-18. juni.
Resultatene ble stort sett svake,
spesielt for damer og juniors. De
er ikke verd å nevne. For seniors
ble de beste res.: 100 m Wallach
lL8, Horand og Gerkens 12.L
400 in Wallach 54.7, Schubert 54.8.
1500 m van der Linde 4.19.4,
Schroder 4.22.9. 3000 m van der
Linde 9.32.L Lengde Hogrefe 6.13,
Horand 5.95. Tresteg' Steinweg
10.56. Høyde Hesse L65. Diskos
Stacker ,37.68, Schubert 35.98.
Kule Stacker 12.09. Spyd Kreamer
43.60. 4 x 100 m Hannover 47.3.
1000 m stafett Recklinghasuen
2.12.1.
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