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Herr Leonard (i kongress-skuespillet «Maskerade») hadde fiskelykke I (erien. Her har
han (Sigmund Ness) tatt en laks pl nesten 14 kg. Noen bedre?
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Norge et utviklingsland?
Det var ikke bare morsomt å være nordmann blant deltakerne i X. Nor
diske Døvekongress. Vel kunne vi med stolthet vise fram den vestlandske
natur, og et finere kongress-sentrum enn Norges Handelshøyskole kunne
man vanskelig funnet. Vi kunne også glede oss over et strålende arran
gement.

Men når det gjaldt forhandlingene, kunne svensker og dansker her legge
fram resultater så imponerende at vi måtte føle oss som representanter
for et utviklingsland. Det gjaldt i første rekke kontakten med de offent
lige myndigheter og døveorganisasjonens innflytelse på departementale
avgjørelser. Og det gjaldt aller mest offentlige tilskudd til døveforbun
denes virksomhet. Våre naboland er nådd uendelig meget lenger enn oss
på disse områder, og dette har muliggjort en langt mere omfattende for
bundsvirksomhet, hvilket har fått avgjørende innflytelse også for den
service forbundene kan yte de lokale foreninger o. a., og dermed de en
kelte døve og sterkt tunghørte over hele landet.

(Tar vi med det faktum at samtlige norske· døveskoler kan sies å være
kondemneringsmodne, og at det for barnehagenes vedkommende vel bare
er Voldsløkka i Oslo som har hensiktsmessige lokaler, så er vel karakteri
stikken av Norge som et utviklingsland nærmest fullkommen.)

Men kongressen bød også på norske lyspunkter. Og her vil vi i første rekke
trekke fram de norske døvelærernes positive innsats. Ikke mindre enn
fire av våre skolestyrere deltok. Videre deltok formann i Norges Døve"
lærerlag og flere andre lærere. Vi vil ikke nøle med å betegne samtlige
som strålende representanter for sin stand, med både evner og vilje til
å samarbeide med de voksne døve om å løse alle problemer.

Trekker vi også fram den godvilje som preget ekspedisjonssjef T. Sirevågs
innlegg på den skolekonferanse som er referert i dette nummer, blir bildet
enda lysere.

Forholdene skulle således ligge utmerket til rette for et fruktbart sam
arbeid med døvelærerne, og en bedre kontakt med myndighetene synes
også å nærme seg. - Spørsmålet er kanskje om Norske Døves Landsfor
bund kan oppnå statsstøtte, slik at forbundsadministrasjonen kan ut
vides og man kan bli i stand til å nyttiggjøre seg de mange muligheter
som faktisk er til stede.

Th. S.

re • - - • - •
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x. Nordiske Døvekongress, Bergen 1965

Mange verdifulle konklusjoner
- og strålende vær

Kongressens første dag,
26. juli 1965

Den høytidelige åpning, som fore
gikk i Handelshøyskolens vakre fest
sal, ble foretatt av kongresspresi
denten, Eilif Ohna. Han uttalte sin
glede over at betydelige represen
tanter for Staten,Bergen og Verdens
forbundet for døve var til stede. 
Ohna sa bl. a.: Vi vil så gjerne
sammen med de hørende finne nye
veier og skape nye muligheter i ar
beidet blant de døve på nasjonal og
nordisk basis.

Skuespillerinnen Hjørdis Ring
framførte en prolog.

Bergens ordfører, Harry Hansen,
ønsket hjertelig velkommen til byen
og uttrykte håpet om at kongressen
måtte bli til stor gagn for de døve
og at de måtte få noen hyggelige
dager her.

Visepresidentene hilste fra sine
land. De uttalte sin glede over å få
være med i nordisk samarbeid og
høre til Nordens familie. Det er vik
tig at vi har slike kongresser for å
treffes og bli kjent med arbeidet i
andre land.

Skolestyrer Johan Sæbø hilste fra
Kirke- og Undervisningsdeparte
mentet. Han sa bl. a. at utviklingen
har ført til en større fare for isolering
av den døve og at samfunnet må
sette alt inn på å hjelpe den døve ut
av isolasjonen.

Presidenten i de døves verdens
union, Dragoljub Vukotic, Jugosla
via, brakte også en hilsen.

Statsråd Bjerkholt holdt foredrag
om den døve i de hørendes samfunn.

*
Kongressgudstjenesten ble holdt i

Domkirken. Døveprest Hammer had
de altertjenesten. Et tegnkor tolket
salmene. Hovedpresten for døve,
Conrad Bonnevie-Svendsen, prekte
over teksten Joh. 6, 66-69 med det
alvorlige spørsmålet: Vil også dere
gå bort? Han talte om alt det nye
vi får se og oppleve. Vi lever i en
tid med hurtig utvikling. Så kommer
kirken og kirkens herre med noe
gammelt og evig: Guds ord. Det
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er til alle tider det samme. Det evige
livs ord svikter ikke. Det gir oss en
fast grunnvoll som aldri kan rokkes.

*
Fra gudstjenesten gikk deltakerne

til Håkonshallen og var der Bergen
bys gjester. Ordfører Hansen ønsket
gjestene velkommen og ba dem
hygge seg ved bordene. Og hans
ønske ble sannelig oppfylt!

Advokat Knut Vangen fortalte
om Håkonshallens omskiftende his
torie fra den var bygget for 700 år
siden og til i dag.

Kongresspresidenten takket for
mottakelsen i Håkonshallen. Han
takket for Bergen kommunes for
ståelse av de døves sak. Han ville
ta den som et bevis på at de voksne
døve har det offentliges tillit.

Så var det fastsatte program for
dagen fullført, men praten gikk
lenge utover kvelden i de hyggelige
lokalene i Studenthjemmet-på Hatle;;;
berg.

Kongressens annen dag

Kongresspresidenten, Eilif Ohna,
åpnet samværet og leste en del tele
grammer.

Visepresidenten Savisaari fra Fin
land overtok så ledelsen. Undervis
ningsrådet Karin Lundstrom fra
Sverige holdt dagens innlednings
foredrag: Arbeidet for døve og hør
selskadde førskolebarn. Deretter var
det innlegg fra magister Dohn fra
Danmark, inspektør Airila fra Fin
land og avdelingssjef Kjellid fra
Norge.

Savisaari uttalte til slutt at ar
beidet ennå er i sin begynnelse. Det .
trenges at alle gode krefter samar
beider.

Etter en pause ble deltakerne delt
opp i grupper som drøftet .viktige ..

spørsmål i tilknytning til foredraget.
Resultatene ble så lagt fram i ple
numsmøte og godkjent der i denne
form:

Kongressens anser det ønskelig at
man finner mulighet for at de døve
gjennom sine egne organisasjoner
får delta i arbeidet og planleggingen
av undervisningen av døve barn.
Likeså er det absolutt riktigst og
nødvendig at døve får innflytelse på
både offentlige og private saker som
angår voksne døve.

Kongressen kan ikke anbefale å
skape en fast undervisningsplan i
førskolearbeidet, fordi barna må un
dervises individuelt. Men undervis
ningen bør tilrettelegges etter visse
hovedlinjer som naturlig fører over
til døveskolens undervisning.

Bruk av naturlige tegn til små
barn i førskolestadiet hemmer ikke
barnets språkutvikling. Men sam
tidig ønsker vi å understreke at
mere Jorskning på dette-felt er nød...
vendig.

Kongressen drøftet de døves van
skelighet ved at de hørende ikke
forstår hva de sier og at de selv ikke
forstår de hørende. Ulempene kan

--aVhjelpes noe verl å spre opplysning
blant de hørende om de døves situa
sjon. Døve og hørende må lære hvor
dan de skal få kontakt. På grunn
av de bestående kontaktvanskelig
heter døve og hørende i mellom velger
de fleste døve å være sammen med
sine skjebnefeller. Men den usynlige
mur som nå består døv og hørende
i mellom på grunn av at de ikke
kjenner hverandres problemer, må
bort. Kringkasting, presse og fjern
syn kan her være verdifulle hjelpe
midler.

Undervisningsrådet Lundstrom
avsluttet drøftelsene og sa bl. a.:
De døve er en gruppe med svære
problemer, men med vilje til selv å
gjøre sitt til at problemene kan løses.

Gruppeledere var Husberg fra
Sverige, Holm fra Danmark og Vig
restad fra Norge.

*
Om kvelden ble Holbergs skuespill

«Maskerade» oppført i Handelshøy-



skolens festsal. 10 døve amatørskue
spillere - alle bergensere - har det
siste halvår arbeidet på å gjøre denne
aften festlig for oss alle. Og det lyk
tes.

Instruert av skuespillerinnen fru
Hjørdis Ring viste de døve amatør
skuespillere hvordan Holbergs ko
medie kan levendegjøres av de døves
malende tegnspråk. Det er ingen tvil
om at X. Nordiske Døvekongress har
gjort et heldig valg ved å sette Hol
bergs «Maskerade» på programmet.
J er"onimus og Leonards opphissede
vrede, Henriks mange pussige inn
fall; de unges fortvilede elskov, som
får så lykkelig utgang, egner seg
fortrinlig til å bli gjengitt i tegn
språk, og det var en fornøyelse å se·
hvordan de døve skuespillere med
liv og sjel gikk opp i sine roller.
- A framheve den ene fra·mfor den
andre lar seg ikke gjøre. Alle 10 ytet
et framragende stykke arbeid, som
med den sikre instruksjon som bak
grunn ga oss alle en uforglemmelig
opplevelse.

Der kom hilsningstelegram fra de
nordiske statsoverhoder og fra kon
gressens beskytter, kronprins Harald.

Kongressens tredje dag

Kongresspresidenten Eilif Ohna
åpnet dagens første møte. Han leste
så konklusjonene fra gårsdagens
gruppemøter.

Visepresident Karsten Samuelsen,
Norge, overtok så ledelsen. Han ga
ordet til formannen i Danske Døves
Landsforbund, konstruktør Ole
Munk Plum, som holdt innlednings
foredrag om: Den voksne døve, ut
viklingsbehov og -metoder.

Deretter fulgte diskusjonsinnlegg
fra sekretær Jaakko Vaisala, Fin
land, redaktør Thorbjørn Sander,
Norge, og sekretær i Sveriges Dovas
RiksfOrbund, Hugo Edenås.

Etter en spisepause fortsatte ar
beidet i tre grupper som tok for feg
viktige spørsmål i tilknytning til
foredraget. Interessen var stor og
mange hadde ordet.

Gruppene fortsatte etter middag
med nye spørsmål og drøftet saker
som kan hjelpe de døve til bedre
kontakt og resultater i arbei<;lslivet.

Mange deltakere var ute på sight
seeingstur gjennom byen og nær
meste omland.

*
Om kvelden var det hyggesamvær

i Handelshøyskolens festsal, med
god underholdning.

Kongressens fjerde dag

Arbeidet begynte med gruppemø
ter som drøftet viktige spørsmål.
Konklusjonene ble så lagt fram i
plenumsmøte og godkjent der.

Kongressen mener at i de siste
år i barneskolen bør yrkesunder
visning finne sted ved hjelp av særlig
kvalifiserte lærerkrefter, kombinert
med praktiske yrkes- og testprøver.

Kongressen mener at problemene
i forbindelse med yrkesskolene er av
et så stort omfang og innebærer så
store konsekvenser for de enkelte
nordiske land at man bør anmode
de nordiske døveforbunds sam
arbeidsorganisasjon om å ta spørs
målet opp til behandling snarest
mulig.

Kongressen mener at den døve i
mange tilfelle kan hjelpes i attfø
ringsspørsmål ved de bestående in
stitusjoner. Men et heldig utfall av
behandlingen avhenger i mange til
felle av tilstrekkelig adgang til tolke
hjelp. Kongressen vil i denne for
bindelse henstille til de nordiske
døveforbunds samarbeidsorganisa
sjon å undersøke muligheten for i de
forskjellige nordiske land å benytte
den bestående invalide-lovgivning,
slik at nødvendig tolkehjelp kan be
tales.

For de multihandikappede døves
vedkommende bør der i hvert land
være et særlig døvekyndig attfø
ringsteam.

Kongressen mener at den viktigste
metode i voksenopplæringen går
gjennom kursvirksomheten. Derfor
henstiller man til de nordiske døve
forbund å ha sin oppmerksomhet
henvendt på dette spørsmål.

Kongressen mener der er et sterkt
behov for øket innsats for de vel
begavede døves utdannelse. Spørs
målet er dog av et slikt omfang at
kongressen ikke kan ta endelig
standpunkt til det, men vil anmode
døveforbundene om å ta initiativ til
et samarbeid med døvepedagogene
om en løsning.

Kongressen drøftet hvordan døve
kan få bedre utbytte av fjernsyns
programmer. Hva er viktigst: A få
mere teksting av programmene, eller
tegn? Kongressen mener at man her
ikke kan si at det ene er mer viktig
enn det annet. Man bør tenke på de
realistiske muligheter og man mener
at når sendingene er for hørende,
må man ønske mere tekst, mens man
i sendinger for døve må bruke tegn.

Døveforbundene bør i samarbeid
med de tunghørte og andre rette
henvendelse til fjernsynet 'om dette,

for på denne måten å gjøre klart
for ledelsen at man representerer en
gruppe på ca. 100.000 seere, og at
egne regelmessige sendinger for døve
også bør være en rettighet i det hø
rende samfunn.

Kongressen drøftet spørsmålet om
filmer for døve. Har det spesiell
betydning for døve å få film som
framføres i tegnspråket, eller er det
viktigere med teksting av kultur
film slik at også de som ikke kan
tegnspråket har fullt utbytte av
filmene?

Arbeidet med fast filmproduksjon
i Danmark er nytt, og Norge har et
forsøksarbeid med kulturfilm fra
Statens Filmsentral som man for
søksvis forsyner med dels tekst og
dels tegn.

Vi må oppmuntre begge parter til
fortsatte forsøk og orientere sam
arbeidsorganisasjonene om resulta
tene.

Kongressen finner det riktig at
stat og kommune bør yte de nød
vendige tilskudd til et hvert kultu
relt arbeid blant døve. Man har kon
statert at myndighetene i Danmark
og Sverige tilgodeser de døves kul
turelle interesser på en noenlunde
tilfredsstillende måte, mens man i
Finland og Norge er langt baketter.

Man vil henstille til samarbeids
organisasjonene å være Finland og
Norge behjelpelige ved henvendelse
til de respektive myndigheter for å
oppnå de nødvendige offentlige til
skudd til det kulturelle arbeid blant
døve.

Kongressen må uttale at døvefor
bundene i samarbeid med skolene
bør gjennomføre orientering om lan
dets ungdomsarbeid og de øvrige
nordiske lands samarbeid og ung
domskonferanser, og man må hen
stille til myndighetene å være døve
forbundene behjelpelige hva midler
og lokaler angår, slik at den døve
får samme muligheter som den hø
rende ungdommen.

Kongressen mener at lærere på en
døveskole burde lære seg et pent
tegnspråk og at dette tegnspråk også
med fordel ville kunne brukes til en
del av døveskolens elever, men at
man på grunn av elevenes forskjellige
evner burde gå individuelt fram.

Om kontakten mellom den døve
og den hørende uttalte kongressen

.at såframt en større krets av hørende
behersket de døves tegnspråk, ville
det lette kommunikasjonen vesentlig.

Kongressen drøftet muligheten av
å lære de døve morsmålet hurtigere
ved hjelp av andre metoder enn dem

.som' praktiseres i dag. Der brukes
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Til hjelp for hørselsvekkede barn

flere forskjellige metoder, og man
kan ikke peke på noen bestemt me
tode som kan hjelpe til hurtigere
opplæring. Metoden må avpasses
etter det enkelte barns behov. - Det
er viktig å begynne undervisningen
så tidlig som mulig.

Om kvelden var det utflukt til Os,
i strålende vær.

Kongressens siste dag

Dagens første møte begynte med
foredrag av formannen i Norske
Døves Landsforbund, Eilif Ohna:
«Den voksne døve - hans plass i ar
beidet blant døve.» Der var faste
diskusjonsinnlegg av formannen i
Sveriges Dovas Riksforbund, Lars
Kruth, fru Aura Ahlback, Finland,
og sigarmaker Johannes Bagge,
Danmark.

Deretter drøftet man gruppevis
viktige spørsmål i tilknytning tilfore
draget. Konklusjonen ble lagt fram
i plenumsmøte og godkjent etter en
del diskusjon.

Kongressen mener at døve kan
gjøre en innsats for å høyne de
døves kulturelle nivå på følgende
områder:

a. Som studieledere ved kurser
for døve,

b. Som studieinstruktører,
c. I hobbyvirksomhet,
d. I sport, svømming og gymna-

stikk,
e. Som yrkes- og sløydlærere,
f. Innen ungdomsarbeidet,
g. I arbeidet for de døves utvik

ling via døveforeninger, -for
bund og nordisk samarbeids
organisasjon, -og,

h. Ved flere andre tiltak som ikke
nærmere kunne spesifiseres.

Kongressen mener at døve som
har gjennomgått høyere utdannelse
skulle ha mulighet for å bli døve
lærere i enklere fag, f. eks. i gymna
stikk, regning, historie, geografi,
tegning og som fritidsledere.

Det ble nevnt gode resultater fra
Finland, der herr Vaisala med heldig
utfall har undervist elever ved en
yrkesskole for døve, f. eks. i fysikk,
kjemi, bokføring, regning.

Kongressen mener at døve i prin
sippet kan bli døveprester, men at
det vil være vanskelig å gjennomføre
i praksis.

Grunnskolen for døve er ulik i de
nordiske land. Kongressen foreslår
at man som fortsettelse til grunn
skolen burde få aftenskole eller fol
kehøyskole. Etter realeksamen eller
en annen fortsettelsesskolekan den
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Stereofoniske hodetelefoner med
naturtro lydgjengivelse hjelper nå
hørselsvekkede barn til å lære å tale.

døve utdanne seg f. eks. som fritids
leder, tanntekniker, kontorist, op
tiker, laborant, karttegner o. a.

Kongressen mener at det erskolens
oppgave å ha omsorg for de døves
videre utdannelse. Kirkens oppgave
er indirekte å gi de døve inspirasjon
for videre utdannelse, da de døves
prest kjenner sine døve.

Kongressen mener at vi i arbeidet
blant de voksne døve bør benytte
hørende hjelpere i den utstrekning
de døve selv ikke kan makte opp
gavene, og at det først og fremst bør
være en form for hjelp til selvhjelp,
slik at de døve etter hvert selv kan
påta seg flere og flere oppgaver.

Kongressen mener at landsforbun
dene for døve må ha rett til å uttale
seg om alle spørsmål som angår sko
lene, kirkene, sosialarbeidet osv.
blant døve. Departementene bør
henvende seg direkte til døvefor
bundene i alle slike spørsmål.

På spørsmålet om det i dag tren
ges mest arbeidskonsulenter eller
sosialarbeidere, svarte kongressen at
der nå først og fremst trenges sosial
arbeidere.

Etter dette erklærte presidenten,
Eilif Ohna, kongressen for avsluttet.

Om kvelden var deltakerne inn
budt til bankett med godt program,
bl. a. taler av de nordiske døvefor
bunds formenn.

En liten forsterker er forbundet
med en mikrofon. Disse hodetelefo
nene kan frambringe stor nok lyd
styrke uten kvalitetsforringelse, slik
at det blir mulig for hørselsvekkede
barn å høre sine egne forsøk på å
forme lyder og ord.

For å kunne dekke dette behovet 
og for å løse andre problemer i lyd
og språklaboratorier - er det blitt
framstilt et kombinert hode-mikro
fonsett til en pris som ligger langt
under det en vanligvis må betale
for slikt utstyr.

Hodetelefonene, som er vatterte
og derfor behagelige, kan motta,
uten at det oppstår lydfmvansknin
ger, lyder som overskrider «smerte
terskelen» for det normale øre. I til
legg kan styrken reguleres for hvert
øre individuelt.
. Det kan også gis gruppeundervis

ning for barn, hvor hvert enkelt
barns hode-telefon forbindes til en
felles forsterker.

Dette hjelpemidlet, som er blitt
godkjent av Royal National Insti
tute for the Deaf i England, gir en
pekepinn om hvilke interessante ut
nytteIsesmuligheter moderne elek
tronisk teknikk byr på.

(Framstilt av Standard Telephone
Cables Ltd., Connaught House, Ald
wych, London W.C.2.)

Bildet viser et billig telefon-sett,
som hjelper hørselsvekkede barn til
å høre sine første forsøk på å tale.
(Plisene el i England ca. kr. 150.
fm hodetelefoner og ca. kr. 260.
for et kombinert sett.)



En uhyre vanskelig oppgave
å lære døve barn å tale

Av tidligere døvelærer, fil. lie. Gate Hansson, Uppsala

Den tekniske utvikling innenfor
taleteknikk og tale-transmisjon
(overføring av tale) har medført at
et antall tekniske hjelpemidler i dag
står og venter på å bli tatt i bruk i
døveundervisningen. Før disse hjel
pemidler kan innføres i skolene for
døve, fordres at man undersøker
hvorvidt apparatene kan anvendes i
undervisningen..Etter de studier som
er gjort ved Manilla-seminariet i
Stockholm, ansees 2 av disse appa
rater å kunne hjelpe døve til bedre
tale. Men det er her nødvendig i
korthet å repetere grunntrekkene i
taleutviklingen hos det normalt
hørende og hos det døve barnet, samt
også å ta i betraktning de nåværende
muligheter det døve barnet har til
å lære å tale.

Det normalthørende barnets tawut
vikling

Det normalthørende barnet lærer
seg tale uten spesiell hjelp. Hvis bar
net er normalt begavet, fordres bare
at det får høre tale fra omgivelsene,
hvoretter barnet begynner å tale om
trent etter følgende utviklings
skjerna:

1) Barnet begynner sitt liv med
å skrike og gråte. Det lærer seg der
ved at det kan frambringe lyd med
sine stemmebånd, og det lærer seg
til og med at lyden tjener som signal.
Når barnet gråter, kommer mor, og
barnet lærer seg å anvende lydyt
ringene for å kalle på mor.

2) Barnet begynner å bable, og
bablet utgjør en øvelse av den mus
kulatur som senere trenger å være
vel-øvet for å kunne uttale alle van
skelige språklyder. - Det viktigste er
at barnet hører sitt babbel og fort
setter å leke med lyden. Bablingen
er en hyggelig lek og en nødvendig
øvelse for at det normalthørende
barnet skal lære seg å tale.

3) Barnet lytter etter lyd fra om
givelsene. Til å begynne med kan
det ikke skjelne mellom lyd, alt ly
der som en «lydmørje», men litt
etter litt kan det kjenne igjen lyd.
Det er ord som ofte gjentas, f. eks.
ordene mamma og pappa og lyden

i disse ord, som barnet først lærer
seg å kjenne igjen,

4) Barnet forsøker selv å uttale
disse lydene. I begynnelsen er det
vanskelig, og barnet kan ikke «tale
rent» med en gang. Barnet hører
imidlertid om det taler riktig eller
galt, og har i sitt øre det kontroll
apparat som gjør at det uten lærerens
hjelp selv kan rette sine feil.

5) Barnet lærer seg siden time
etter time, dag etter dag og år etter
år å tale, og kan ved 5-6 årsalderen
tale meget tydelig, forståelig og nær
mest feilfritt.

At det normalthørende bar
net lærer å tale, beror altså
på at det har en kontrollme
kanisme - øret - som forteller
om talen er gal eller riktig.

Det døve barnets tawutvikling.
Det døve barnet lærer ikke å tale

uten spesiell hjelp, og et døvt barn
adskiller seg fra et normalthørende
bare i det at det har en skade i kon
trollapparatet - øret - som skal til
for å kunne høre de lydene som om
givelsene og de selv frambringer.
Det døve barnets taleutvikling blir
omtrent følgende:

1) Barnet begynner sitt liv med
å skrike på akkurat samme måte som
det normalthørende barnet, men hø
rer likevel ikke sine skrik og det kan
ikke forstå at disse aktiviteter fra
stemmebåndene kan høres av mor.

2) Det døve barnet begynner i
blant å bable, f. eks. når det er til
freds, men det hører ikke sin egen
lydframbringelse, og bablet opp
hører snart. Det fortsetter aldri å
leke med lyd fra sine taleorganer,
for det hører ikke lyden, og da er
det ingen moro.

4) For at det døve barnet skal
begynne å tale, må nå spesiell hjelp
settes inn. Barnets øre må med
andre ord erstattes med en
person som kan høre, som kan
oppmuntre barnet til å fram
bringe lyd, og som kan lære
barnet å kontrollere sin lyd
frambringelse med andre kon
trollorganer enn øret;

øret og hørselen utgjør således
den kontrollmekanisme for egen tale
som må til for at man skal kunne
lære å tale uten spesiell hjelp.

Hvordan lærer man å tale uten hørsel
kontroll av talen?

Det normalthørende barnet har
ikke bare øret som kontroll av sin
tale. Det har ytterligere 3 kontroll
muligheter. De 4 kontroller som må
finnes for at man skal lære å tale
selv er:

1. øret (auditiv kontroll)
2. øyet (visuell kontroll)
3. Berøring (taktil kontroll)
4. Muskelfølelse (kinestetisk kon

troll).
Det døve barnet· savner kontroll

nr. 1. Døvelæreren må forsøke å
lære det døve barnet å utnytte de
øvrige kontrollmekanismene, og det
kan gå til omtrent slik:

A. Lærer og elev setter seg foran
et speil. Læreryn viser taleorganstil-.
linger og munnbevegelser for en be
stemt lyd eller et bestemt ord. Ele
ven ser på lærerens munn. Eleven
forsøker med sitt eget taleorgan å
etterape lærerens bevegelser, og ele-,
ven kan hele tiden kontrollere sine
talebevegelser i speilet. Eleven får
på denne måte visuell kontroll av
sine talebevegelser, og grunnlegger
samtidig avlesningsmulighet. Denne
kontroll er ikke tilstrekkelig. Eleven
kan ikke se hvilke lyder er tonende
og hvilke som er tonløse. Til dette
kreves:

B. Berøringskontroll eller taktil
kontroll. - Eleven må føle på lære
rens strupehode, hals og brystkurv
og samtidig kontrollere sin egen lyd
produksjon ved å føle på samme
kroppsdeler på seg selv. Etter hvert
lærer så eleven seg å kontrollere sin
egen lydproduksjon uten å kjenne
etter med hånden om stemmebån
dene er i aksjon eller ei. Ikke en
gang de 2 kontroller med øye og
følelse er tilstrekkelig for at en elev
skal vite at han frambringer en kor
rekt lyd. Hertil kreves også:

C. Kinestetisk kontroll~ Med dette
menes «muskelspenningskontroll». Vi
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Kan det døve barnets innøvingsarbeid
forbedres og lettes?

På det spørsmålet kan man i dag
svare et ubetinget ja, selv om dette
ennå ikke kan praktisk bevises.

ferdigheter og kunnskaper enn tale
øvelser læres.

Av det ovenfor anførte framgår
det hvor uhørt strevsom og vanske
lig taleinnøvingen er for såvel elev
som lærer. Det er derfor egnet
til å vekke beundring for ele
ver og lærere om de døve
barna kan tale forståelig. En
hver bedømmelse av taleprestasjon
hos døve barn må nødvendigvis gjø
res mot bakgrunn av de forhold un
der hvilke barnet har fått lære å tale.
Har man ikke disse forutsetninger
klare, og kan man ikke skjelne mel
lom funksjonelt døve barn og barn
med funksjonelle hørselrester, bør
man offisielt ikke gjøre sammenlik
ninger mellom metoder, lærer- og
elevprestasjoner.

Det er likeledes fullstendig klart
at talekvaliteten hos de døve barna
ikke kan bli tilfredsstillende under
de nevnte betingelser for taleinn
øving - noe enhver talepedagog helt
innser og ønsker forandring i. En
slik forandring til det bedre kan
imidlertid ikke finne sted før myn
dighetene viser interesse for og posi
tivt vurderer forskning innenfor dø
veskolene - dog ikke ved papir
bestemmelser men gjennomhandling.

Det spørsmål som nå melder seg
for leseren er:

situasjon er kan kort belyses med
et eksempel:

Hvis en elev ved 10. forsøk lykkes
å uttale et ord korrekt, så har han
altså 9 ganger uttalt galt og 1 gang
korrekt. Det kreves nå ytterligere
9 korrekte uttaler for at det skal
bli 10 korrekte mot de 9 gale. Enda
er denne innøving av korrekt uttale
ikke stabil. Eleven fortsetter og for
søker å uttale ordet korrekt, men
behøver kanskje 4 gale uttaler innen
den 5. uttalen blir riktig. Eleven har
da uttalt ordet sammenlagt 2 gan
ger korrekt og 13 ganger galt. Det
kreves nå ytterligere 12 korrekte
uttaler for å komme opp til 14 kor
rekte mot 13 gale uttaler. Eleven
må fortsette å øve, og da kommer
den store vanskeligheten. Eleven
taper interessen for øvingen, og den
korrekte uttalen innfinner seg ikke.
Læreren må konstatere at eleven
kanskje avslutter øvingen med 4
riktige uttaler mot 28 gale. Situasjo
nen er ikke alltid denne, men ek
semplet er ikke uvanlig og forklarer
vanskeligheten med å oppnå god
talekvalitet.

Til slutt bør ytterligere en vanske
lighet ved taleinnøvingsarbeidet in
nenfor døveskolene nevnes, nemlig
tidsfaktoren. Detnormalthørende
barnet har en eller flere talelærere for
seg selv hele dagen (mor, far, søsken
eller andre talende personer). Det
døve barnet må dele sin talelærer
med 6-8 andre elever i løpet aven
skoledag som omfatter 5-6 timer.
I løpet av disse timene skal andre

Hvorledes får det døve barnet vite om
det taler korrekt?

Det normalthørende barnet får
gjennom sitt øre direkte og umid
delbart kunnskap om det ut
taler et ord riktig eller galt.

Det døve barnet må vente på
beskjed om taleresultatet i
noe lengere tid. Det døve barnet
får indirekte og noe forsinket
beskjed om sitt taleresultat
ved at læreren ved nikking
eller annen godkjennende ad
ferd meddeler at barnet taler
riktig.

Eleven må nå etterhånden forsøke
å huske hvordan det kjentes i
munnen og hvordan taleorganbe
vegelsene så ut i speilet når det talte
riktig. Eleven må med andre ord
forsøke å rekonstruere sine fornem
melser for en bestemt uttale. Dette
er særdeles vanskelig og trenger be
tydelig mere øvelse enn i tilfellet
hvor øret meddeler lyd for lyd i
hvert ord om uttalen er rett.

Som ytterligere hemmende om
stendighet ved taleundervisningen i
denne form kommer det forhold at
eleven må uttale lyd og ord
flere ganger korrekt enn galt
for at det korrekte skal inn
øves: Innøves den gale uttale flere
ganger enn den riktige, innebærer
dette at den feilaktige uttale innøves.
Hvor vanskelig denne innøvings-

vet om vår arm, vårt ben, tærne eller
fingrene er bøyde uten å behøve å
se på dem. I muskler, sener og ledd
er kontrollorgan som «forteller». vår
hjerne om i hvilken stilling kroppen
og forskjellige kroppsdeler befinner
seg. Slike kontrollorgan finnes også
i de muskler, sener og ledd som an
vendes når vi taler. Vi kan f. eks
konstatere at språklydene p og b,
t og d samt k og g:

a) ser likedan ut ved visuell kon
troll, og

b) føles likedan ved berørings-
kontroll,

men at de adskilles ved at det kre-
ves større muskelspenning for å
holde tilbake den sterkere «trykk
bølge» som behøves for at det skal.- 
bli p, t, og k, i stedet for b, d eller g.
Det døve barnet må lære seg denne

-fo"iskjell for·-at:det skal kunne. si kul
så det ikke blir gul, for å kunne si
bil så det ikke blir pil og for å kunne
si deg så det ikke blir teg - for å
nevne noen eksempler. Dette viser
seg å være uhørt vanskelig på grunn
av at den kinestetiske kontrollmeka
nismen av tale er meget svak.
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Styrer' Ludvik Langåker går av
Tildelt kongens fortjenstmedalje i gull

LYN-INTERVJU VED KA-JE

Etter avtale avlegger jeg en lyn
visitt hos styrer Ludvik Langåker,
som tar vel imot meg.En sjarmerende
herre, som jeg straks kommer i god
kontakt med. Jeg stiller ham en del
spørsmål i forbindelse med at han
nå skal fratre som styrer.

- Hvor lenge har De vært styrer
på Skådalen?

- Jeg begynte 1946 og slutter 1.
august i år, altså 19 år'.

- Hvor mange barn er det nå
ved skolen?

- 53 barn, fordelt på de forskjel
lige klasser.

- Hva mener De om barnas ut
vikling før og nå?

- Jo, jeg må si barna har kommet
seg, samtidig som barn og foreldre
får langt bedre opplysninger enn de
fikk i gamle dager.

- Hvordan ligger det an med skole
idretten?

- Idrettsinteressen blant barna er
meget god. Det drives sport hele
året, samtidig som forholdene her
ligger glimrende til rette for frilufts
liv.

- Hvorfor går ikke døveskolen
med i 17. mai-barnetoget i byen?

- Det vil bli altfor få, da bare et
begrenset antall av de største barna
kan regnes med. De vil heller se på
toget, og de tar da de mindreårige
med seg. Derimot er det så mange
barn i de andre byene, som f. eks.
Holmestrand og Trondheim,at barna
der kan være med i toget. Ellers
har vi vårt eget lille tog her oppe.
Og fest blir det holdt for barna fra
kl. 15 til kl. 21-22, med familiebesøk.

- Er denne skole gammel?
- Ja, den er meget, meget gammel.

En stor skuffelse for lærere og elever.
J eg tør ikke tenke på om vi noen
gang skal få noen ny døveskole, det
ville være for godt til å være sant.
Denne skolen var for vanføre før den
ble døveskole.

- Noen ønsker for skolens videre
utvikling?

- Ja, absolutt! (Her legger Lang
åker sterk vekt på og framhever de
skolekunnskaper som fremdeles er
sterkt begrensede, og ingen ting er
mere naturlig enn at barna må få de
kunnskaper de så sårt trenger.) Alle
barn, og voksne med, har behov for
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videre utvikling. Mitt ønske må bli
dette: 9-årig barneskole, 2-3 årig
ungdoms- + 2-3 årig yrkesskole, før
de går ut l arbeidslivet.

- Hva er Deres planer etter at De
nå går av som styrer, herr Langåker?

- En god ferie først, og så blir det
kanskje å ta livet med ro en stund.
Vel, vi får se.

- Ønsker De bedre kontakt mel
lom skolen og døveforeningen, eller
hva synes De?
~ Jo takk! Det er nok ønskelig

med en langt bedre kontakt mellom
skolen og døveforeningen.

- Er det mulig å få Dem som fore
dragsholder?

- Jeg vil gjerne snakke mere om
dette siden. Først vil jeg ha meg en
god ferie, ellers takk!

*
J eg takker for intervjuet og

ønsker lykke til. På veien ned til
byen slår vi aven prat om litt av
hvert. - En ungdommelig herre som
synes altfor tidlig å gå av som styrer,
tenker jeg, idet Langåker går av

. trikken og forsvinner i mengden.
KaJe.

Styrer Langåker i sitt
rette element.

STYRERSKIFTE VED SKADA
LEN OFF. SKOLE FOR DØVE

Styrer Ludvik Langåker ble født
i Skudenes 16. august 1896. Han
ble student i 1918, gjennomgikk et
sommerkurs ved universitetet i Jena
i 1920, tok eksamen i filosofi og fone
tikk ved universitetet i Oslo i 1922
og eksamen ved Volda lærerskole i
1923. Fra 1918 til 1926 var han lærer
i middelskolen på Stord og i Skude
neshavn, en tid også styrer. Fra 1926
ble han ansatt som lærer ved Trond
heim off. skole for døve. En del år
var han også sløydlærer ved Dalen
off. skole for blinde.

I 1936 foretok han en studiereise
til danske og svenske døveskoler, og
skoleåret 1939-1940 studerte han
ved amerikanske døveskoler, spesielt
ved The Clarke School for the Deaf,
hvor han også tok døvelærereksa
men. Fra 1. august 1941 ble hr.
Langåker ansatt som styrer ved



l forbindelse med styrerskiftet
ved Skådalen off. skole for døve, har
vi vært så fri å sakse begge styrer
nes vita fra «Nardisk Tidskrift fOr
Dovundervisningen», da vi vet at
dette er av stor interesse for bladets
lesere. Red.

Trondheim off. skole for døve, hvor
han var til 1946, da han etter søknad
ble overflyttet til styrerstillingen ved
Skådalen off. skole for døve. Imid
lertid fortsatte han stadig sin ut
dannelse. Skoleåret 1951/52 var han
påny i U.S.A., hvor han med Smidt/
Mundt scholarship besøkte flere in
stitusjoner for døve og tunghørte,
men oppholdt seg for det meste ved

. Central Institute i St. Lotlis. Senere
har han dessuten vært på studiereiser
i England og Holland.

Hr. Langåker har deltatt i en
lang rekke kongresser, faglige møter
og lærerkurser på døveundervisnin
gens område. Hans saklige og nøk
terne standpunkter til de forskjellige
aktuelle spørsmål og problemer; og
hans mange veloverveide og grundig
underbyggede foredrag og artikler,
har gjennom årene bidratt sterkt til
b~lysning og forståelse av døvesko
lenes oppgaver og muligheter. Som
leder av Statens døvelærerkurser
gjennom mange år har han da også
vært med å prege utviklingen innen
for døveundervisningen, og en rekke
lærerkandidater har i årenes løp fått
nyte godt av hans kunnskaper, inn
sikt og erfaring. - I tiden 1947-1957
var han norsk redaktør i Nordisk
Tidskrift for Dovstumskolan. Han
har vært formann i Norges Døve
lærerlag og ellers hatt flere tillits
verv innen denne organisasjon.

Som skoleleder var styrer Lang
åker alltid den dyktige, nøyaktige
og sikre veileder for sitt personale,
såvel i skolen som i internatet. Han
var våken for nye impulser og meto
der av positiv karakter, og vurderte
med saklig skjønn og lang erfaring
en hver ide og situasjon. Intet måtte
bli tilfeldig. Noe av det mest sær
pregede ved styrer Langåkers ar
beidsmåte er den grundighet han
behandler spørsmålene med før han
tar sin avgjørelse. Ved siden av hans
store fagkunnskap er sikkert også
her forklaringen på de gode resul
tater han nå kan se tilbake på ved
avslutningen av sin 40-årige skole
gjerning.

Styrer Langåker har mange gode
venner i etaten. Som en av dem-og

på vegne av alle medarbeidere i døve
og' tunghørtskoiene - vil jeg gjerne
benytte denne anledning til å uttale
vår takk og anerkjennelse. En mar
kant skikkelse i norsk døveskole går
fra borde.

Vi ønsker alt godt for år som
kommer.

*

Som ny styrer ved Skådalen off.
skole for døve er fra kommende
skoleårs begynnelse ansatt skolestyrer
Johan Sæbø.

Han er født 17. oktober 1921 i
Voll, Romsdal, og tok eksamen ved
Levanger lærerskole i 1943. Etter
2 års praksis i folkeskolen ble han i
1945 ansatt som lærer ved Trond
heim off. skole for døve. Han tok
døvelærereksamen ved Statens døve
lærerkurs i Trondheim i 1947. Samme
år tok han også examen artium, og i
1948 forberedende prøve i filosofi
ved universitetet i Oslo.

I 1953 foretok hr. Sæbø en studie
reise til England, hvor han besøkte
flere døve- og tunghørtskoier. Skole
året 1958/59 oppholdt han seg ved
universitetet i Manchester hvor han
studerte audiologiske emner, og han
innehar Diplom in Audiology.

Etter 4 års tjeneste ved døvesko
len i Trondheim ble han ansatt som
styrer ved Alm off. framhaldsskole
for døve og tunghørte, Jevnaker,
en skole han drev godt fram og hvor
han skapte gode tradisjoner. I årene
1951-1955 var han sekretær i den
komite som Kirke- og Undervis
ningsdepartementet oppnevnte for å
klarlegge forhold og behov angående
undervisning av tunghørte i Norge.
Komiteen avga sin innstilling om en
landsplan for sådan undervisning i
1955. Som det første resultat av
denne innstilling kom opprettelsen
av Vikhov off. skole for tunghørte,
på Vikhamar i Trøndelag. Hr. Sæbø
ble nå ansatt som styrer av denne
skolen, hvor han har gjort et grunn
leggende arbeid. Etter 8 års virke
kan hr. Sæbø nå legge fram fullt
ferdige og vedtatte planer for en
større utvidelse og utbygging av
Vikhov-skolen, som han altså nå
forlater for å fortsette sitt virke ved
døveskolen i Skådalen.

Styrer Sæbø har i de siste årene
vært leder av Statens døvelærerkur
ser i Trondheim. Han er videre fra
1963 nestformann i Spesialskolerå
det, og sitter dermed i den øverste
faglige ledelse av de norske spesial
skoler.

Johan Sæbø

Han er hovedredaktør for den
«Ordbok for Døve» som f. t. er under
utarbeidelse.

Gjennom mange foredrag og ar
tikler i fagtidsskrifter m. v. har hr.
Sæbø vist sitt grundige kjennskap til
alle sider av døve- og tunghørtunder
visningen og har også lagt for dagen
store administrative egenskaper.
Han møter derfor særdeles godt rus
tet til sin lederstilling ved Skådalen,
hvor han en tid var lærer og et år
også fungerende styrer.

I den brytningstid vif. t. er inne
i når det gjelder døve- og tunghørt
undervisningen, vil hr. Sæbøs grun
dige kunnskaper og allsidige faglige
erfaring være et stort aktivum. Og
ikke minst vil hans elskverdige og
vinnende vesen og hans store diplo
matiske evne, være Em god hjelp ved
løsningen av de problemer som måtte
melde seg.

Vi ønsker til lykke med den nye
stilling.,

Odd Falkener Bertheussen.

K angens fortjenstmedalje i
gull er tildelt skolestyrer Ludvik
Langåker, Skådalen off. skole for
døve. Aftenposten 29/6-65

Til urpremieren på et av sine skuespill
sendte Shaw fire teaterbilletter til Winston
Churchill, og skrev på et vedlagt brev:
- De kan jo ta med et par av Deres ven
ner - hvis De har noen ...

Churchill svarte at han dessverre var
forhindret i it overvære premieren, men
tilføyde: Jeg vil gjerne komme til annen
oppførelsen, - hvis det blir noen ...
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Planene for de døves yrkesutdannelse

Ekspedisjonssjef Sirevåg lover at døveorganisasjonen skal

få planer og materiale til gjennomsyn og uttalelse

Referat fra konferanse i Bergen

Konferansen fant sted etter innbydelse

fra Norske Døves Landsforbund og ble

holdt på Bergen off. skole for døve 2. juni
i år.

Deltakere i konferansen:
Innbudte:

Ekspedisjonssjef Tønnes Sirevåg, Kirke
og Undervisningsdepartementet. Ordfører

Jacob L. Berstad, Fana. Finansrådmann
Bjørn Olsen, Fana. Ordfører Kjeld Lange

land, Åsane. Rektor Frank Hoem, Yrkes
skolen i Bergen. Styrer Ragnvald Frostad ,

Statens Attføringsinstitutt i Bergen. Rektor
Erling Hoel, Spesialskolen for hørselsvek

kede i Bergen. Attføringskonsulent Johan

nes Jeliestad, Arbeidskontoret i Bergen.
Avdelingssjef Erling Kjellid, Fana. Ragnvald
Hammer, døveprest for Vestlandet. Konrad

Rendedal, Bergen, arbeidskonsulent for

døve.
Representanter for de døve:
Eilif Ohna, Bergen, formann i Norske

Døves Landsforbund. Thorbjørn Sander,
Bergen, formann i Bergen Døveforening.

Helge Kjølleberg, Fana, nestformann i Ber
gen Døveforening. Annlaug Koppen, Ber·

gen, medlem av Bergen Døveforening. Er
ling Buanes, Bergen, styremedlem i Bergen

Døveforening.
Skolens personell:

Rektor Toralf Eng, Bergen off. skole for
døve. Teorilærerinne Astri Eng. Faglærer
Nils Gjerstad. Faglærer Øivind Kristensen.

Teorilærer Johan Moldekiev. Faglærer Knut
Skogseid. Faglærer Fred Trøan. Husmor
Rakel Furnes.

Møteleder: Disponent AI bert Breiteig,
sekretær i Norske Døves Landsforbund.

Referent: Frøken Eldbjørg Voksø, Ber

gen.

Sekretæren i Norske Døves Lands
forbund, disponent Albert Breiteig,
ønsket deltakerne velkommen og
foretok en kort presentasjon. Han
uttalte deretter at han håpet kon
feransen ville bringe mange av del
takerne et klarere kjennskap til de
problemer som knytter seg til yrkes
utdannelsen for døve og til de planer
som foreligger for den påtenkte yr
kesskole for døve i Bergens-området.
Han ga deretter ordet til formannen
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i Norske Døves Landsforbund, Eilif
Ohna.

Eilif Ohna pekte på at det å være
døv ikke er noen ulykke. Når det
likevel av og til blir det, er det bl. a.
på grunn av manglende forståelse
av hva døvhet som handikap egent
lig innebærer. Og så lenge man ikke
har den rette forståelse, kan man
heller ikke medvirke til å eliminere
de vanskeligheter som følger i døv
hetens kjølvann. Det problem som
i dag skal tas opp er det som knytter
seg til døveundervisningen.

Vi vet at hørende barn, som i 7 års
alderen begynner på skolen, har et
stort ordforråd - de har et språk de
har tilegnet seg uten besvær. Vi skal
huske at det nettopp er dette som
er grunnlaget for den normale skole.
Det døve barn kan ikke tilegne seg
språket på samme måte, og så lenge
det ikke får hjelp til å lære språket 
eller i det minste et visst forråd av
ord - vil det være hemmet i sin ut
vikling. Det er avskåret fra kontakt
med andre mennesker. Derfor mener
jeg at det må være galt å stille døve
og hørende barn likt når det gjelder
obligatorisk skolealder. Det døve
barnet må få muligheter til å tilegne
seg ord lenge før det fyller 7 år.

Av skoler for døve har vi nå 8-årig
barneskole, l-årig framhaldsskole og
en 2-årig yrkesskole. Det er bare
barneskolen som er obligatorisk, de
andre er frivillige. Dette er de offent
lige skoler. På privat basis har vi
imidlertid arbeidet med døve barn
i førskolealder, i de såkalte barne
hager for døve småbarn. Dette ar
beid har delvis støtte fra staten og
kommunene, men det drives ute
lukkende på de sentrale steder i
Norge. Det er bare barn fra disse
strøk vi har maktet å skaffe førskole
undervisning.

I Norge har vi 4 barneskoler, som
alle er internatskoler. Alle skole
pliktige døve barn må således være
hjemmefra i alle disse 8 år. Spørs
målet om disse skoler på en eller
annen måte har maktet å kompen-

sere det tap som døve barn må lide
på dette området, må dessverre be
svares med nei.

Så har vi framhaldsskolen og yr
kesskolen. Framhaldsskolen har vist
seg å være en blindgate for de fleste
døve som har gått den. De har ikke
etterpå hatt muligheter for å nyttig
gjøre seg kunnskapene. De fleste som
går på yrkesskolen kommer direkte
fra barneskolen, og vi som kjenner
forholdene vet at undervisningspla
nen for yrkesskolen, som er identisk
med normalplanen for yrkesskolene,
ikke gir muligheter for en naturlig
overgang fra undervisningsplanen
for barneskolen.

Når det gjelder barnehagene, reg
ner man med at ca. 40% av de skole
pliktige har hatt sjanse til å gå der.
Disse barna har altså fått et visst
ordforråd og de har hatt muligheter
for kontakt med omgivelsene. Med
dette har de fått et forsprang på
dem som ikke fikk en tilsvarende
sjanse, men etter skolens slutt er for
spranget eliminert. Og hvorfor? Vi
kan umulig kritisere døvelærerne
fordi de ikke favoriserte de dyktigere
av elevene i sin klasse.

r dag er situasjonen den at vi ikke
har noen sammenhengende og auto
matisk plan for døveundervisningen.
Våre skoler arbeider hver for seg
som selvstendige og isolerte skoler.
En slik ordning kan etter min me
ning ikke medvirke til normal ut
vikling av døve elever.

Eilif Ohna understreket til slutt
at det må være et selvfølgelig og
rimelig krav at det offentlige sørger
for at også døve barn får muligheter
til en jevn og stadig utvikling fra den
første dag i barnehagen til den dag
de går inn i yrkeslivet, og han satte
deretter opp følgende punkter som
han mente at man ikke kan komme
utenom når man planlegger under·
visning for døve:

1. Arbeidet med døve småbarn
og døve barn i førskolealder
skal være obligatorisk.



2. Barneskolen legges om til en
7 +3-årig skole, helst til en
7+4-årig ungdomsskole.

3. Yrkesskolen må utbygges slik
at den kan ta imot alle SGID

melder seg. Den må kunne by
på et mere variert utvalg av
yrkeslinjer.

4. Undervisningsplanen skal være
samlet og sammenhengende fra
den første dag i barnehagen til
den siste dag i ungdomsskolen.
Planen må legge stor vekt på
individuell undervisning og
skal gi døvepedagogene frie
hender når det gjelder bruken
av kommunikasjonsmetoder.
Døvepedagogene må ha godt
kjennskap til tegnspråket.

5. Internatskolene må legges om
slik at de kan kompensere det
tap de ,døve lider vep, å være
hjemmefra.

6. Det offentlige skal pålegges å
gi de døve som har lyst og ev
ner mulighet~r for videreut
danning som også kan føre
fram til intellektuelle yrker.

Møtelederen ga deretter ordet til
skolestyrer Toralf Eng, til en orien
tering om planene for den nye yrkes
skolen.

Toralf Eng sa innledningsvis at
han var svært glad for at ekspedi
sjonssjef Sirevåg selv hadde kunnet
komme til Bergen til konferansen.
Det er vedifullt at man får drøfte en
sak som denne med skolemenn fra
departementet. - Eng fortalte der
etter hvordan yrkesutdannelsen for
døve er lagt opp og om de forhand
linger som har vært ført om den nye
yrkesskolen. Det har hele tiden vært
målet at yrkesskolen skal være for
alle. Alle skal kunne komme - uten
hensyn til forskoler. Det er også viktig
at en yrkesskole er aktuell i sine
kursvalg. Ved vår skole har vi hatt
diverse avdelinger som er gått inn,
f. eks. skomakeri. På den annen side
er en avdeling for jern og metall
kommet til. Den er meget populær
og det er lett for unge døve å få ar
beid i dette faget. Resultatene i disse
klassene har vært meget gode. Kur
sene i snekkerarbeid vekker også
stor interesse. Også i dette faget er det
lett å få arbeid, men våre store, fine
fabrikker er lagt utenfor byene. Det
betyr at de døve arbeidere kommet··
bort fra sitt miljø og har vanskelig
for å finne seg til rette. Kurs i skred
dersøm og konfeksjon antar vi blir
vesentlig for piker i framtiden. 
Det er jo meningen at yrkesskolene
i Stavanger og Bergen skal bygges ut

under ett. Vi er glade for at departe
mentet også ser dette som et behov.

De planer vi har for yrkesskolene
er meget gode etter vår mening, de
lar seg godt tilpasse den enkeltes
behov og evner.

Ved planleggingen av den nye
yrkesskole er det fra vår side lagt
stor vekt på at det er tale om inter
natskole for unge gutter og piker,
hvorav de aller fleste allerede har
vært på internatskole fra de var 7
år. Vi mener at dette skaper et helt
spesielt plassbehov. Det vil være av
den aller største betydning at elevene
får f. eks. tilstrekkelig med felles
oppholdsstuer. Videre mener vi at
det i en skole for døve er av umåtelig
sto.r praktisk betydning at det blir
innredet en aula, hvor alle har fri og
god utsikt til talerstolen. I et nytt
skolebygg for døve kan man ikke
hoppe over et så uvurderlig hjelpe
middel som aulaen. Vi har også fore
slått at det i planen tas med en tre
ningsavdeling, idet vi har pekt på at
det her gjelder elever med handikap,
og at de skal trenes opp til å bli
konkurransedyktige i arbeidslivet.
De skal konkurrere med unge men
nesker uten handikap og med som
oftest større teoretiske kunnskaper,
og vi er nødt til å hjelpe dem så de
kan greie seg i den konkurransen.
Etter den erfaring vi har, mener vi
at ca. 20% av elevene vil ha bruk
for å arbeide i treningsavdelingen i
kortere eller lengre tid.

*
Etter Engs innlegg ble det en

kort kaffepause, der konferansedel
takerne samtalte flittig mann og
mann i mellom om de tanker som
var kommet fram.

Døves Hus i Bergen, hvor yrkesskolen har
sitt internat.

Ekspedisjonssjef Tønnes Sirevåg
innledet debatten med å si at han
hadde stor interesse av å høre på
de synspunkter som var kommet
fram, og til Ohnas innledning ville
han bemerke at det ikke var noe av
det som var sagt, som han var uenig
i. Han var enig i den målsetting og
den kritikk Ohnas innlegg ga ut
trykk for.

Det er så at vi ikke har noen sam
menhengende undervisningsplan fra
barnehage til yrkesskole. Men dette
er et mål også vi i departementet ar
beider mot. Formannens målsetting
kan dessuten suppleres. Vi har heller
ikke skikkelig gymnasundervisning
for døve, noe står også igjen når det
gjelder utdannelse av lærerkrefter.
På dette området er vi nødt til å
samarbeide med de andre nordiske
land.

Når det gjaldt yrkesutdannelsen,
pekte Sirevåg på at det er utarbeidet
en generalplan for spesialskolene og
for utbyggingen av disse. Opptaket
ble gjort i 1951. Spesialskolerådet,
som ble oppnevnt i 1953, gjennom
gikk planene på nytt. Det arbeid
som nå foreligger fra spesialskole
rådet, har vært sendt styrere og læ
rere med uttalelsesfrist 20. april i år.
Det skal så ut til de forskjellige de
partementer. Det tas sikte på en
Stortingsmelding om spesialskolene.

For den nye yrkesskolen for døve i
Bergens-området har vi det vanske
lige tomtespørsmål. Vi har hatt et
tomtealternativ i Åsane som ikke
kunne forfølges fordi Statens bygge
og eiendomsdirektorat gikk imot
det forslaget. Siden har en tomt på
Hellen vært på tale, og nå til sist
har vi henvendt oss til Fana kom
mune. Det skal bygges en yrkesskole
i Fana, som også vil kunne gi allsidig
utdannelse for døve. Spørsmålet om
døve skal ha egen yrkesskole har
vært drøftet i spesialskolerådet. Er
det riktig å isolere dem når vi tenker
på hvor vanskelig det siden blir å
komme ut i yrkes- og samfunnslivet?
Vil det ikke være rett å prøve å få de
døves utdannelsesproblem løst innen
for vanlige skoler med en viss til
passing? Ved normale skoler hjelper
vi barn med små handikap. Det er
bare elever med store handikap vi
viser over til andre skoler. Bør ikke
det samme gjelde yrkesskolene? Vil
vi ikke ved å legge yrkesskolen for
døve til samme anlegg som den plan
lagte yrkesskole i Fana gi de døve
elever den beste mulighet for kon
takt med hørende ungdom?

Vi har i departementet fått et
sakkyndig organ for disse saker, og
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Høyegården på Gyldenpris, hvor yrkesskolen i dag har verksteder og undervisningsrom.

som vi mener tar de nødvendige kon
takter før saken blir lagt fram for
Stortinget. Etter det som nå fore
ligger, mener vi å få løst aula
problemet. Det er ikke så enkelt"
med internatet. Vi har i arbeid en
internatkomite som skal legge fram
de internatproblemer som knytter
seg til de forskjellige skoleslag.

Jeg vil ellers bare nevne at yrkes
skolen for blinde har underrettet oss
om at de har et spenn av alder fra
50-15 år. Blindeskolen mener at de
eldste av disse hører hjemme i et
attføringsinstitutt. Dette kan vel ha
en viss interesse for yrkesskolen for
døve?

Thorbjørn Sander sa at de døve
selv føler det som om døveorganisa
sjonen blir holdt utenfor når det ar
beides med planene for døveunder
visningen, og spurte hvorfor de ikke
har fått anledning til å være med i
planleggingen og til å uttale seg. Det
er kanskje· ikke bare skolefolkene
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som har forutsetninger for å forstå
problemene. Det er vel mulig at de
døve selv kan ha noe viktig å si i
denne saken. Situasjonen i dag er
tilsynelatende slik at pedagogene
får utlevert materialer og verktøy
med den beskjed at av dette materi
alet og med dette verktøy skal de
lage noe som mest mulig likner hø
rende mennesker.

Men hva med materialet? Det er
på langt nær utforsket. Det har aldri
vært til utprøving på noen material
prøveanstalt. Det trengs forskning
på dette området. Og hva med verk
tøyet? Er det tilfredsstillende?
Kunne man komme lenger med annet
og bedre verktøy?

Man kan nevne et ferskt eksem
pel fra England. Det er tatt inn i
siste nr. av organet for Norske Døves
Landsforbund. En mor forteller om
sin døve sønn med god gjennom
snitts intelligens. Etter at gutten
har gått i barnehage fra 3 års-alderen
og deretter i sammenhengende døve-

·skole til fylte 17 år, og er blitt under
vist etter- den" rene talemetode, er
resultatet at moren forstår omtrent
halvparten av det han sier. Hva da
med Norge som ennå har et godt
stykke igjen før de døve barn kan
få kontinuerlig"undervisning av spe
sialister fra de er 3 til 17 år? Og
kan vi så ikke regne med bedre re
sultater enn dette når vi kommer
så langt? Bør ikke dette få oss til
å undersøke om det lar seg gjøre å
finne nye veier?

Vi må fram til et samarbeid mel
lom vitenskapsmenn, pedagoger og
de døve selv.

Sander understrekte så betydnin
gen av at det ved den nye skolen blir
en spesiell avdeling for elever som
ikke kan følge den teoretiske under
visning. Det er et meget stort behov
for en slik avdeling, sa han, og den
bør også kunne ta imot voksne døve
som trenger omskolering. Det vil
være en alvorlig feil om denne av-



deling sløyfes, slik som han hadde
hørt at departementet tenkte på.

Sirevåg uttalte at han var helt
enig i at det bør være en intim kon
takt mellom forskning og undervis
ning, og at vi ikke er helt a jour på
dette området i vårt land. Han sa
deretter at når han nå bedre skjønte
hvorledes de døve selv ser på plan
leggingsarbeidet, kunne han love at
de planer og det materiale som fore
ligger skal bli sendt de interesserte
parter til uttalelse og gjennomsyn.

Ragnvald Frostad mente at det for
så vidt er et riktig prinsipp at den
som har muligheter for å følge nor
malskoleundervisning, gjør det. Man
går imidlertid for langt når man sier
at også blinde og døve bør gå på
normalskole. Skau-komiteens inn
stilling, som nå er på trappene, slår
fast behovet for spesialskoler i yr
kesopplæringen. Meningene har imid
lertid vært delte - også blant spesial
skolefolk.

Når det gjelder valg av fagkretser,
bør man kanskje ved yrkesskolen
for døve gå fram på samme måte
som det har vært gjort ved skolen på
Krokeide. Der henvendte man seg
til industrien og ba om hjelp. Det er
industrien elevene skal ut til, det er
der de skal finne seg til rette. Indu
strien kunne - viste det seg - peke
på spesielle fag som det burde legges
vekt på. Samarbeidet var meget godt
og uhyre nyttig. Dette arbeid med
å finne fram til fagkretsene ble gjort
før men gikk i gang med rompro
grammet.

Det er en gruppe innenfor våre yr
kesskoleelever som har opptatt meg
særlig. Det er den gruppe som San
der også nevnte - nemlig de tilbake
stående elever. Eng nevnte at yrkes
skolen bør være for alle - og dette
punkt interesserer oss på attførings
instituttet. Fra flere handikapgrup
per henvises de evnemessig tilbake
stående til attføringsinstituttet.
Denne gruppen trenger skolering
først og fremst. På Krokeide har vi
prøvd en såkalt produksjonslinje,
dvs. en innføring i det enkleste ar
beid i industrien. En tilsvarende
gruppe har vel også yrkesskolen for
døve å arbeide med, og jeg manar at
vår linje kan anbefales.

Foreløpig må vi prøve oss fram til
nye metoder og bedre undervisning
selv. Det tar så lang tid hvis vi skal
vente på vitenskapen.

Frostad foreslo til slutt oppnevnt
en plankomite; som kan: a) under
søke hvilke elevgrupper skolen skal

undervise, b)i hvilke yrker disse
elever kan nå fram til størst mulig
tilfredsstillelse, og c) søke kontakt
med industrien med sikte på et nød
vendig og fruktbart samarbeid.

Eng pekte på at man jo hadde
en svært god tomt i Bergen, som
ville passe for 42 elever. Hadde man
kunnet få tomten også på Øvre
Hellen, ville det ha vært tilstrekkelig
for den utbygging man nå tar sikte
på. Det var ikke ubetinget heldig at
skolen ble flyttet ut i Fana, for de
døve er knyttet til sitt miljø i byen.

Ellers pekte Eng på at planene
ikke er sendt styrerne til uttalelse.
Tvert imot har man fått opplyst at
de er konfidensielle.

Erling Kjellid sa at han som far til
en døv gutt, som har vært 8 år i
internatskole, står helt uforstående
til den differensiering som nå eksis
terer, dvs. den forskjell i standard,
undervisning og service som tilbys
normale barn og døve barn. Hva er
årsaken til denne forsømmelse? Har
de døve selv vært for beskjedne? Vi
som er her, bor i store kommuner
som yter service på mange områder,
men såvidt jeg har kunnet bringe
på det rene, er det f. eks. fra Bergen
ikke framsatt noe krav om ny barne
skole for døve. Vi foreldre venter at
det fra statens side blir tatt initiativ
til å rette på forholdene for våre
døve barn. Vi ønsker litt mindre
planlegging og mye mere arbeid.

Jacob L. Berstad opplyste at Fana
kommune skal bygge både ungdoms
skole og yrkesskole på et område ved
Nesttun, og at det i den forbindelse
har vært tale om en kombinasjon
med yrkesskolen for døve, - ikke
m.h.t. skolebygningen, men m.h.t.
tomtearealet. Representanter for de
partementet har sett på arealet, det
har vært forhandlet med grunn
eieren, og vi antar at det går i orden
i løpet av høsten. Plassen er stor
nok - også for yrkesskole for døve.
Etter min mening vil dette gi de døve
et bedre skoletilbud enn om de har
en isolert skole. Området, Slåtthaug,
ligger dessuten svært sentralt til.

Sirevåg: Vi er i samarbeid med
spesialskolerådet kommet til at der
som denne saken kan ordnes i Fana,
vil det gi en tilfredsstillende løsning.
Vi er innstillet på å ta dette som en
spesialsak og legge den fram i Stor
tinget til høsten.

Det kan ellers pekes på at den
differensiering som Kjellid helt riktig

nevner også er et problem for de
«normale» skoler, men det må selv
sagt være helt klart at målet må
være like gode skoler for barn med
handikap som for dem uten handi
kap.

Når det gjelder behovet for flere
Qarneskoler for døve, kan opplyses
at det i år er så få søkere at det vil
bli bare en klasse. På den annen side
er behovet stigende for barn med
hørselvansker.

Sirevåg understreket til slutt at
den opinion som har vært reist fra
de døves side i denne saken har vært
en støtte for dem som har arbeidet
med den.

*
Møtelederen, Albert Breiteig, sa til

slutt at han håpet at de fleste av
konferansedeltakerne nå forsto litt
mere av de problemer som er knyt
tet til disse sakene, samtidig som
han håpet at dette møtet ville gi
departementets folk litt større for
ståelse for de problemer som de døve
selv har.

Han sa videre at han trodde på
slike konferanser som denne, og at
det kanskje bør innkalles til et nytt
møte når Norske Døves Landsfor
bund og andre interesserte har fått
anledning til å gå gjennom de fore
liggende planer for yrkesskolen for
døve.

Han takket de frammøtte delta
kerne for den interesse de hadde vist
for saken ved å komme, og rettet
en spesiell takk til den mest lang
veis-farende gjest, ekspedisjonssjef
Sirevåg.

Likeledes takket han fra Norske
Døves Landsforbund for at man
hadde fått gjestfri mottakelse og
traktement på døveskolen.

sA SNILL UT

Sjåføren så en kone satt ved vei
kanten og så så trøtt ut. Ved siden
av seg hadde hun en stor veske.
Han syntes synd på henne, stoppet,
og spurte om hun ville kjøre med.

- Takk, mange takk, gjerne.
Ettel å ha kjørt noen mil, spør han

hvor hun skal hen.
- Ja, jeg skulle den andre veien

jeg, men jeg syntes du så så snill ut,
at jeg fikk meg ikke til å si nei!
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NYTT FRA FORENINGENE
Sommer..stevne for gamle og uføre

nytt tiltak i Oslo..foreningen
Man må få lov å skjenke værgudene en

varm takk for at de bidro til det tvers igjen
nom vellykkete stevnet som De Døves Fore
ning i samarbeid med feriehjemmet«5kaug»s
styre for første gang arrangerte for sine
gamle, uføre og æresmedlemmer, søndag

27. juni.
Med strålende sol og det norske flagg

vaiende i frisk vind, fikk de som hadde
mottatt innbydelsen, en mottakelse som de
sent vil komme til å glemme.

La meg i korte trekk referere begynnel
sen: Klokken 10 kom det i alt 5 biler vI
eierne, som generøst hadde hentet og kjørt
ut de gamle, uføre og æresmedlemmer som
hadde vondt for å gå, til feriehjemmet. En
mottakelseskomite som besto av Margit
Bølstad, Erna Lindgaard, jan johansen og
lederen, Brynjulf Dammen, var til gjestenes
store moro kledd ut i forskjellige kostymer,
i «Baby-doll»-klær med kysehatt, samt en
smukk «My Fair Lady», og herrene som
Don juan og sistnevnte lik «Skipper'n».
Det var bare å beklage at ingen filmopptak
ble gjort, til tross for- at noen av de tilstede
værende eide filmopptaker. Foreningen gikk
glipp av verdifull underholdningsfilm.

Gjestene ble servert snitter og kaffe.
Spisestuen var pyntet med det rene bloms
terflor, ja, det kunne hamle opp med «Form
og Flora». Små markblomster var satt sam
men til nydelige små buketter, som tok seg
meget vakkert ut på bordene og veggene.
De flittige hendene tilhørte ingen ringere
enn fru Solveig Larsen, fikk jeg vite.

«Skaug»s styre, vI Rasmus Bjelland, øns
ket alle og spesielt foreningens eldste (nest
eidste) æresmedlem, fru Helgesen, som blir
89 år, velkommen, og ga så ordet til fore
ningens formann, Alf Olsen, som innledet
sin tale med å ønske gjestene hjertelig vel
kommen til foreningens arrangement. Han
hadde den glede for første gang å arrangere
en hyggelig sammenkomst på vårt eget fagre
feriehjem «Skaug». Styret håpet at slike
arrangementer ville bli en fast tradisjon i
årene framover. Han håpet alle ville hygge
seg og finne seg til rette og nyte det fine
været. Samtidig beklaget formannen pastor
Evjen-Olsens sykdom, og meddelte at fore
ningen hadde sendt ham en blomsterhilsen.

Litt over klokken 11 kunne så frilufts
gudstjenesten begynne ved hovedpresten,
pastor Bonnevie-Svendsen. Og den var noe
alle satte pris på. For hvor ofte har man an
ledning til å holde gudstjeneste ute i Guds

14

natur. Pastor Bonnevie-Svendsen overbrakte
pastor Evjen-Olsens hilsen. Han lå syk i
lungebetennelse, så Bonnevie-Svendsen
måtte tre inn i stedet, men det var bare
hyggelig, sa han. Han nevnte at Evjen-Olsen
nok ville være bra om en ukes tid, da han
skulle på reise rundt og besøke de døve
nordover.

Under gudstjenesten holdt Bonnevie
Svendsen en meget god preken over Guds
innbydelse. Det er i ord og gjerning man
med glede skal gå og besøke. Pene, trøs
tende ord er jo bra, men de er likevel ikke
nok. Det er i dagliglivet Gud kaller på oss.
Vi er jo vant til å be, men det er ikke nok.
Man må være tro og holde seg til sann
heten. Det er meget viktig å ha noe å bygge
lykken på, noe å bygge grunnlaget på. Det
er det som er meningen med det hele, å
leve livet lykkelig sammen. Vi må ha lov å
tenke på den lykken når vi blir gamle.
«A, komme til den store festen som aldri
vil ta slutt». Gudstjenesten sluttet etter
noen salmer, med «Gud signe vårt dyre

fedreland» til slutt.
Senere på dagen gikk samtalen løst og

utvungent. Som korrespondent tok jeg meg
den frihet å intervjue noen av gjestene. jeg
stilte dem noen spørsmål om hvordan de
likte arrangementet. Det var ikke tvil om
at stevnet falt i god jord.

Man benket seg så rundt bordet, hvor man
igjen ble traktert med snitter og kaffe.
Takk-for-maten-tale ble holdt av æresmed
lem Hjalmar Lindgaard, som på gjestenes
vegne sa han hadde vanskelig for å finne de
rette ord til på den riktige måten å takke
festkomiteen for det alle tiders vellykkete
arrangement. Både hva været, programmet
og maten angikk, så var det førsteklasses.
Formann Alf Olsen introduserte fru Helge
sen, som til gjestenes fryd holdt en liten,
men anslående tale, som nesten tok pusten
fra en. BI. a. nevnte hun om den gang hun
var ung pike og bodde hjemme på landet.
Riktignok kunne hun når hun spurte, følge
med i hva hennes foreldre fortalte, men
likevel ble det ikke den kontakten hun
ønsket. Følgene av dette var at hu n til tross
for advarsel fra foreld rene, reiste til Oslo
for å skape seg en bedre tilværelse, og det
var da hun kom inn i døveforeningens virk
somhet. Det var her vi kunne føle oss
hjemme, for i vår forening får vi den kon
takten som er så viktig for oss, mente hun.
Hennes tale vant gjenklang, og generøst

overrakte formannen fru Helgesen en liten
rose, som takk for hjelpen.

Under dagens program ble det vist en
meget gammel sketsj, men med gjennom
ført fint spill av de fenomenale skuespillerne:
Erna L., Margit B., jan j. og Brynjulf D.
Stykket heter: «Hushjelp søkes». Det
gjorde stor lykke, og alle moret seg konge
lig. Der var også utlodning av gevinster
gitt av Brynjulf og fru Skoglund.

Før jeg slutter, vil jeg få lov å si tusen
takk til dere alle, som hver på deres måte
var med og skapte denne glede og fest for
de eldre, som nok sender dere en varm
tanke. De som var med i komiteen, var de
alltid like iherdige og flittige fruene Eeg,
Zapffe, Larsen, Skoglund, Strømme og
Olsen, samt feriehjemmets styre, og her
rene som kjørte de eldre, må også tas med,
de var: jacobsen, Skoglund, Landen, Vik og
Stenseth.

Hatten av for dette sommerstevnet, og
de eldre vil se med lengsel fram til neste år
og året etter det igjen ...

KaJe

Gripende minnemøte
i Vestfold for
Gunvor Skog Carlsen

Kristi Himmelfartsdag holdt Vestfold
Døveforening et gripende minnemøte i for
bindelse med formannen Gunvor Skog
Carlsens bortgang. Mange var de som hadde
funnet veien til «Skogstua» for å vise sin
kjære formann den siste ære. Gunvors fa
milie, slekt, og utallige venner var møtt
fram, samt styreren i Andebu, Odd lille
haug, og Frelsesarmeen ved Asbjørg Mar
kussen fra Larvi k.

Ved billedavdukningen som skulle finne
sted, var det pyntet et bord med duk, hvite
pinseliljer og levende lys. Foreningens nye
formann, Helene Larsen, gikk stille fram og
tente lysene, mens Alf Melgaard stod an
dektig foran bordet. Så innledet han med
å ønske spesielt avdødes familie, slekt og
venner velkommen til minnemøtet. Han
ga så ordet til Lillehaug, som holdt en still
ferdig andakt. Man sang først: «jesus, styr
du mine tanker ... » Deretter holdt han en
tankevekkende tale over meningen med
livet. Han sluttet med å be Fader Vår, og
man sang unisont: «Kjærlighet fra Gud ... »

Alf Melgaard holdt så en dypfølt tale og
takket avdøde inderlig for hennes oppofren
de arbeid for foreningen og «Skogstua». Han
bar fram sin takk for det gode samarbeidet



Fin debut av ungdomsklubbens leikarring

Mye ros til BergenDøveforening
ved 85 års jubileet

det alltid hadde hersket mellom dem, styret
og foreningen. Han nevnte bl. a.: «Person

lig har jeg lært Gunvor å kjenne fra mange
år tilbake, før jeg flyttet til Vestfold, den

gang jeg representerte Oslo. Mitt inntrykk

av henne var et sympatisk og greit menneske
som sa sin mening, og som ved sin person

lighet vant mange venner. Vi har så uendelig

meget å takke henne for. Hun holdt vår
forenings fane høyt i ære. Utallige er de

verdensunionsmøter, kongresser og lands
møter hun var med på. Om det ikke alltid

gikk som hun ønsket det, så var hun like
blid og hadde et pågangsmot som det sto

respekt av. La meg med disse ord i dyp ær
bødighet og takknemlighet avduke hennes
bilde». Melgaard ba forsamlingen reise seg,

og mens alle sto andektige, ble hennes bilde

avduket. I denne stund var det ikke et tørt

øye å se.
Dypt rørt takket avdødes eldste datter,

Ellen-Christine, fra familien, for all oppmerk

somhet og for at de fikk være til stede. Hun
overrakte så foreningen en brodert duk,

den siste Gunvor hadde sydd, som en
erindring. Melgaard takket for duken, som
ved spesielle anledninger ville bli benyttet

til minne om vår kjære Gunvor, sa han.
Det ble så servert kaffe og snitter. Uten

for brøt solen fram og ville liksom skjenke
sin varme til menneskenes sinn og hjerter,

for å dekke over det smertelige tapet vårt.

Senere ble det vist fram film fra foreningens
50-års og «Skogstua»s 30 års-jubileum. Det
var med vemod man mintes den tid da

Gunvor holdt tale, og frisk og glad tok del

i festens gleder.
Melgaard minnet spesielt om «peisestua»,

som bar tydelige preg av Gunvors flittige
hender. Med sin fantasi hadde hun skapt

kunstverker som for alltid vil minne oss om

henne, arbeider som fortjener vår dypeste
beundring og takk.

«Vestfold..Nytt»
Vestfold· Døveforenings medlemsblad,

«Yestfold-Nytt», med Alf Melgaard som

redaktør, kom med sitt første nummer 1.

juli. Det er pent stensilert og inneholder
meget aktuelt og nyttig stoff for foreningens

medlemmer. Meningen er at det skal komme
ut foreløpig hvert kvartal, og etter første

nr. å dømme vil foreningen få stor glede av

bladet, som et ekstra bindeledd mellom

medlemmene.
Vi gratulerer Vestfold-foreningen med

tiltaket. Red.

DEFINISJONER
Tålmodighet - kunsten å miste selvbe

herskelsen langsomt.
Ulltrøye - plagg som barn må ta på seg

når mamma fryser.

Bergen Døveforening feiret sitt 85 års
jubileum med stor fest på Fløirestauranten

26. mai, med nær 100 deltakere. Vi hadde
lagt beslag på hele 2. etasje, og i det nyde

lige været var det strålende utsikt utover

byen og fjorden.
Festkomiteens formann, Nil~ Gjerstad,

ønsket velkommen. Han nevnte at det sær

lig var en glede å ha byens varaordfører:

Ragnar Juell Morken, blant oss. Videre var
forbundsformann Ohna til stede. Gjerstad

presenterte kveldens toastmaster, Arnold
Val land, som snart fikk sving på serveringen.
Det var for anledningen en utsøkt meny,

med ungarsk snitzel som hovedrett.
Festtalen ble holdt av foreningens for

mann, Thorbjørn Sander, og vi gjengir her

talen:

Herr varaordfører. Mine damer og herrer.
Har dere tenkt på hvordan de døve hadde

det før vi fikk døveskoler? De lærte ikke å
lese, skrive, tale. De lærte bare litt arbeid.

De visste ikke om andre døve. De kunne
nesten ikke regnes for mennesker. Det var
forferdel ig!

Hvordan hadde de døve det i Bergen før

vi fikk døveforeningen? - Bergen Døv
stummeskole ble grunnlagt høsten 1850.

Det var en privat barneskole. Men hvor var
de voksne døve? De hadde ikke gått på

skole, de kjente hverandre ikke, og hvis

Den gamle døveskolen i Bergen holdt til i dette
huset i Nygaten. Her ble Bergen Døvefarening
stiftet, og foreningen fikk her gratis lokale til
skolen ble nedlagt i 1895.

de traff hverandre, så kunne de ikke forstå
hverandre.

I 1860 begynte en av døvelærerne å holde
søndags-andakter for døve menn som var

konfirmert, på skolen. Da skolen flyttet

15 år senere, ble det slutt med andaktene.
De voksne døve som var utgått fra skolen

møttes på forskjellige steder i byen. Den

døve skomaker Lars M. Larsen begynte å
legge planer for en forening i 1875. Han

konfererte med skolens bestyrer, som var
interessert, men det gikk langsomt. Søndag

23. mai 1880 besluttet noen døve å be be

styreren om å få bru ke ett av skolens lokaler
til møter (i Nygaten). Svaret var ja, og søn·

dagen etter, 30. mai, ble Bergens Døv
stummeforening stiftet, med skolestyrer

Waage som første formann. Ved starten

fikk foreningen 19 døve medlemmer, bare
herrer. De første 4 år var foreningen ikke
for damer!

Foreningen fikk sin første ordentlige lov
10 år etter. Styret skulle bestå av 3 hørende

og 3 døve. (Yi har i dag 5 døve og 2 hørende,

og det står fritt å velge bare døve.)

De første 39 år hadde foreningen hørende
formenn, hvorav 3 fra døveskolen og 2

prester (ikke døveprester). 1919 ble et
merkeår. Da ble den døve skreddermester

Anders Rendedal valgt til formann. Men
han døde allerede etter.6 år, og så fikk vi

igjen hørende formenn i 28 år, da Eilif Ohna

brøt «lydmuren». De siste 12 år har 3
døve skiftet om formannsvervet.

Barneskolen ble ned lagt 1895, og så sto

foreningen uten møtelokale, og uten døve
lærere til hjelp. Etter en omflakkende til

værelse fikk vi så lokale i Frimurerlosjen,

hvor foreningen holdt til i omtrent 20 år

og hadde åpent alle dager unntatt lørdag.

Etter Bergens-brannen 1916 ble det i flere
år vanskelig med lokale. Innsamling til kjøp

av hus begynte. Et hus i Håkonsgaten var

kjøpt før, men passet ikke, så det ble solgt
igjen. Endelig i 1923 ble eiendommen Vestre

Torvgt. 20a kjøpt, og her har foreningen

siden holdt til.

I 1937 oppnevnte foreningen et 4-manns
utvalg som skulle arbeide med planer om

en yrkesskole for døve i Bergen. - Det er

rart å tenke på dette! 11880 var det døve

skolen som gjorde det mulig å stifte døve
foreningen. I 1942 var det døveforeningen

som gjorde det mulig å sette i gang døve.
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Skolestyrer Waage, foreningens første formann

skolen. - Også Hørselsvekkedes barnehage

har tilhold hos oss.
Et bilde av utviklingen i foreningen:

1880 - 19 medl. I dag 230.
1880 fikk vi gratis lokale på døveskolen.

I dag har vi eget 5-etasjes hus i sentrum,
stort feriehjem i Lindås og stor hytte på
Totland. Døves Aldershjem er straks ferdig.

Bergens Døvstummeforening av 1880 er
blitt Bergen Døveforening med dameklubb,
idrettsklubb, sjakklubb, ungdomsklubb som
underavdelinger, med husstyre, feriehjems
styre, hyttestyre, teaterutvalg, filmutvalg,
folkedansgruppe, opplysningskomite, bi b
liotek, og enda flere utvalg og komiteer.
Vi har eget medlemsblad som kommer ut

hver måned.
For bare 12 år siden besto heie kontoret

aven liten skrivepult som sto i et hjørne
av møtelokalet. Foreningen, dameklubben
og idrettsklubben hadde en skuff hver. 
I dag har vi to store kontorrom, og vi tren

ger faktisk mere plass.
Vi står foran store planer for det kultu

relle og sosiale arbeidet. Målet er at hver
enkelt døv og sterkt tunghørt skal bli trygg
og tilfreds blant alle «de merkelige» hørende
menneskene. Vi vil at olle skal få sine opp
gaver - at alle skal føle at det er bru k for
dem - at alle skal føle seg verdifulle.

Jeg vil takke dere alle i dag for hva dere
har gjort for foreningen. Spesielt vil jeg
takke Norske Døves Landsforbu nd for
sterk støtte til vår forenings nybrottsar
beid. - Og sist, men ikke minst, vil jeg takke
Bergen kommune for den økonomiske støtte
vi har fått til foreningsarbeidet siste år.
Dette har kolossal betyd ning for oss.

For 85 år siden ble foreningen stiftet med
navnet Bergens Døvstummeforening. Det
heter ikke foreningen i dag, og for å bevise
at vi har stemme, la oss utbringe 3x3 hurra
for foreningen. - Hipp-hipp.

Varaordfører Juell Morken uttalte bl. a.
at han etter å ha hørt festtalen hadde fått
et overbevisende inntrykk av foreningens
store betydning for de døve. Han hadde
prøvd å tenke seg tilbake i tiden før fore
ningen ble til, og han var enig i at foreningen
spilte en avgjørende rolle for byens og
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distriktets døve, som på grunn av sitt handi
kap ikke fant seg· helt til rette blant de
normale. Det var naturlig at kommunen
ga sin støtte t,il foreningens virksomhet.
Han hilste fra kommunen og overrakte ny

delige blomster.
Formannen i Norske Døves Landsforbund,

Eilif Ohna, syntes at det var en vanskelig
oppgave han hadde ved denne anledning.
Hvis han roste Bergens-foreningen, så
kunne kanskje andre foreninger beskylde
ham for lokalpatriotisme, fordi han selv er
bergenser. Og hvis han ikke roste jubilanten,
så ville begenserne med rette synes at han
var urettferdig. - Vel, han kunne trygt
nevne noen praktiske eksempler på at
Norske Døves Landsforbund har god grunn
til å sette Bergen Døveforening høyt. Ved
hvert landslotteri har Bergen vært nr. 1,
og likeså har Bergen gjennom en årrekke
stått som nr. 1 ved salg av forbundets jule
hefte. Det tyder på stor og stabil innsats
vilje. - Han nevnte også at foreningen har
vært banebrytende på flere områder, og at
forbundet følger foreningen med stor in
teresse. Vi er glade for at vi har Bergen
Døveforening, sa han, og han ønsket til
lykke med fortsettelsen. (Han måtte ellers
beklage at blomstene fra forbundet ikke

var kommet fram.)
Dameklubben, idrettsklubben, sjakklub

ben og ungdomsklubben (med Toralf Ringsø
som «ordfører») hilste hovedforeningen,
overrakte flott belysningsarmatur til fore

ningens styrerom og takket for at jubilanten
gir sine klubber så gode arbeidsforhold.

Pastor Hammer hilste fra menigheten.
Han understrekte også foreningens store
betydning og var glad for det gode samar
beid som besto mellom foreningen og me
nigheten. Men på ett område gjør forenin
gen det vanskelig for ham, sa han. Det er
vanskelig for ham å fortelle nyheter til de
døve rundt i hans distrikt, for de kan følge
så godt med nå, i foreningens medlemsblad.
Men hans syntes det var fint likevel med
dette medlemsbladet, og at foreningen gjør
stadig mere for å holde kontakt med de
ensomme døve.

Skreddermester Anders Rendedal,
foreningens første døve formann.

Formannen meddelte at han gjerne ville
vise de to som hadde lengst medlemskap
bak seg en liten oppmerksomhet på denne
dagen. Fru Kari Rendedal kunne se tilbake
på hele 71 år som medlem av Bergen Døve
forening, og hun hadde i sin tid vært en god
støtte for sin mann, som var foreningens
første døve formann. Han håpet at han
hadde varaordførerens og medlemmenes
samtykke til å vise fru Rendedal den ære å
få de nydelige blomstene fra Bergen kom
mune hjem til seg etter festen. - Lars Jo
hannessen sto ikke langt etter, med 70 års
medlemskap bak seg, og han fikk sigarer
som en liten jubileumsgave.

Døves Ungdomsklubbs leikarring hadde
en meget vellykket debut under festen,
ledet av fru Smørholm, som har instruert
danserne. Det var 5 døve par i aksjon, og
de ga en rekke numre og høstet kraftig
applaus.

Det var ellers dans til god orkestermu
sikk utover kvelden, avbruttav korte under
holdningsposter, bl. a. ballongkonkurranse
og «Beatles-one-man-show» av Sverre
Bjørø.

Forbundsformann Ohna overrakte fore
ningen et flott sigarskrin fra Vestfold Døve
forening med hilsen og med takk for inspi
rerende virksomhet.

Det var kommet blomster fra De Døves
Forening i Oslo og fra De Døves Forening i
Trondheim. Videre var det innløpt tele
grammer fra Stavanger kr. Døveforening,
Møre og Romsdal Døveforening, fra «gamle»
bergensere i Oslo og fra Einemo.

Og det syntes å være den alminnelige me
ning blant festdeltakerne at Bergen Døve
forenings 85 års jubileumsfest ble en virkelig
stor og strålende fest.

Festdeltaker.

Møre og Romsdal
Sankt Hans-festen på feriehjemmet «Stein

hammer» i Brusdal 26. juni ble avlyst p.g.a.
voldsomt regnvær. Mange medlemmer
kunne ikke komme. 4 døve måtte reise
hjem igjen, til deres store skuffelse.

* *
Etter Sankt Hans-festen, 1. juli, hadde

foreningen besøk av forbundsformann Eilif
Ohna på feriehjemmet. Han hadde vært på
reise i Nord-Norge og besøkt døvefore
ningene der. På veien hjemover fikk han tid
til å besøke oss, og vi hadde hyggelige sam
taler under oppholdet på «Steinhammer».
Det var noen døve som kom dit rett fra
arbeidet. Frammøtet var bra. Formannens
frue laget gode rundstykker, kringler,
og formkake, og Møre og Romsdal Døvefore
ning spanderte kaffe. Eilif fortalte mye om
steder som han hadde besøkt i Nord-Norge.
Og videre fortalte han igjen litt om Nordisk



Døvekongress i Bergen, både om program
met om dagen og om kvelden. Klokka ble så
mange at alle måtte hjem p.g.a.. arbeid

neste dag.. l.. Ness.
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Vidar fikk en søster 3/7 1965

Unni (f. Johansen) og Jan Sæter, Kjeller.

EKTESKAP
er inngått 10. juli mellom Eli Grytbakk og

Georg Kirkreit, begge Trondheim.

BRYLLUP
feires lørdag 28/8 av Bjørg Namtvedt,

Bergen, og Bjarne Tømmerbakke, Leitet i
Sunnfjord, nå Bergen. Adresse Jor dagen:
Haldorsens selskapslokaler, Bergen.

80 AR
Forhenværende døvelærerinne ved Trond

heim døveskole, enkefru Barbara Hansen,

fyller 80 år 30. august. Adresse: Gløshaugs
veien 21, Trondheim.

POPULÆRE «TANTE» HILDUR
RUNDER 60 AR

En ikke ukjent dame, frøken Hildur

Brændholen, Tvetenveien 15, Oslo 6, runder
60 år 13. august.

Hildur har i mange år vært ansatt på
«Vaisenhuset», og sist, hvor hun nå arbeider

fast, Skådalen døveskole, som syerske, et
arbeid som hun skjøtter til alles tilfredshet.

Med sin smittende latter og sitt lyse humør

er hun av den typen som man lett kommer
i kontakt med. J særdeleshet må nevnes

hennes gode innflytelse på barna på døve
skolen. Det hender ofte at barna rett som

det er dukker opp hos sin kjære «tante»

Hildur for å få sydd på en knapp, for der
etter å rive den av, og inn. til «tante» for
igjen å få sydd den på, bare for å slå aven

prat. Så det sier seg selv at her er en sam

hørigh,et mellom «tante» Hildur og barna
som man skal lete lenge etter.

Vi sender jubilanten de hjerteligste lykk
ønskninger på dagen.

KoJe

BEKJENTSKAP
En 58 år gammel døv mann søker en

kjekk, glad og snill døv dame i samme alder,
eller yngre.

Brev med foto ønskes. Fortrolig.

Brev til:
«Glad og snill mann»

Tegn og Tales redaksjon
Mannsverk 61,

Bergen.

Sivilingeniør Per Bonnevie-Svendsen og
søsteren Randi Vogt-Svendsen, som om

kom ved en flyulykke, ble bisatt fra Nord·

strand kirke 8/7. Kirken var fylt til trengsel.
Et veid av kranser dekket koret og kirkens
midtgang. På kistene, som stod side om

side, lå blomster fra den nærmeste familie.
I koret satt biskop Johs. Smemo og bispinne
Smemo. Avdødes far, hovedprest, dr.theol.

Conrad Bonnevie-Svendsen forrettet.Sokne
prest Kaare Heftye Skollerud, Høvik, var

tolk på døvespråket. Organist S. Torkildsen
innledet sørgehøytideligheten med å spille

«Komm, slisser Tod» av Bach, og solisten

Gordon Flottorp sang «Lær meg å kjenne
dine veie» til norsk folketone. Hovedprest

Bonnevie-Svendsen åpnet med bønn og
talte over skriftordet: «Ydmyk eder under

Guds veldige hånd - og kast alle eders sorg
på ham.» Det er usigelig tungt å si farvel

til disse to dyrebare mennesker, sa Bonne
vie-Svendsen, og her er meget å takke for.

I livet, gjennom førti år, kan det i sannhet
sies at de ikke har forvoldt en times sorg

for sine kjære. Her rådet et enestående sam

funn. Det er ikke greit å bøye seg når Guds
veldige hånd slår, men Gud vet det som er
best og han vil ta vår sorg.

Bonnevie-Svendsen fram bar til sist en

inderlig takk for alt som de var, til eksempel
på godhet og trofasthet i hjemmet. Gud

glede deres sjel i himmerik! «Aftenposten».

KRISTIAN RAMBY JOHANNESEN
En av Oslo Døveforenings mangeårige

medlemmer, skomaker .Kristi.an Ramby

Johannesen, døde 20. juni i en alder av 77 år,
og ble bisatt i østre Krematorium, lille
kapell, fredag 25. juni.

Pastor Bonnevie-Svendsen forrettet og
bar fram den siste hilsen og takk fra hustru

og barn, og fra noen av barna som er gift
og bosatt i Amerika. Videre var det kranser

fra De Døves Forening, v/ formann Alf
Olsen, fra festningen ved Sverre lindquist,

som på vegne av tidligere arbeidskamerater
takket for godt samarbeid i 30 år.

Vi lyser fred over hans minne.

KaJe

JOHN HOFTUFT
døde plutselig i Sandefjord, 14. juli, vel

81 år gammel. Helt til det siste var han frisk

og rørig. Søndag 4. juli kom han til Skogstua
på besøk og pratet med oss, uten at vi ante

at det skulle bli siste gang. Der var han ute
på Skogstuas brygge og studerte den nye

pram som lå forankret på vannet. Han var
fornøyd med den, og det var hans gave til
Vestfold Døveforen ing.

John Hoftuft var i sin tid hyttesjef på
Skogstua, og han skjøttet sitt arbeid med

iver og interesse. Han deltok flittig på
medlemsmøter og årsmøter, med varm

interesse for døveforeningen. Han ga øko
nomisk støtte til foreningens drift, og ikke

minst reiste han ofte på landsmøter og kon
gresser.

I Sandefjord hadde John Hoftuft eget hus
og drev skomakerforretning. Han utførte

godt og samvittighetsfullt arbeid for sine
mange kunder.

I Vestfold Døveforening er det savn etter
Hoftuft for hans vennlige og hyggelige adferd.
Vi lyser fred over hans minne.

Alf Melgaard.

HANS BLILIE
Hans Blilie, Eina på Toten, døde 11. juni

og ble begravd ved Eina kirke 18. juni.

In memoriam
Nå er hans livsveg endt, og vi sitter til bake

kun med minner etter en god og omsorgs
full bror, onkel, svoger, nabo og en trofast

venn. Et særpreget liv; en sterk personlig

het, med ukuelig vilje og livsinteresse er
borte. Han var døv fra fødselen, og med

de handikappedes plass i samfunnet for 70
år siden, var det ingen lys framtid som lå

foran ham. Men med sin sterke livslyst og

med støtte i et godt hjem og en søskenflokk
som forsto ham, fikk Hans muligheter for

å leve et rikt liv.
Hans humør og livslyst, og aldri sviktende

vilje, preget hele hans liv og smittet over på
alle som kom i kontakt med ham. Hans

interesser var mangfoldige: I sport, jakt,
fiske og friluftsliv var han først den aktive

og senere den mest interesserte passive.

Sitt arbeid skjøttet han med stor iver og
innsats og viste stor faglig innsikt. Tross sitt

handikap, var han på alle felter en ener.
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Vestfold opp på lederplass!

Tilsammen 220.350 lodd

Pr. 18. august er oppgjør for lodd-
salg mottatt slik:

1. Vestfold 31.150 lodd
2. Bergen 29.150 »
3. Stavanger 28.450 »
4. Hamar 18.400 »
5. Oslo 18.350 »
6. Haugesund 14.400 »
7. Innherred 12.700 »
8. Drammen 12.500 »
9. Kristiansand 12.150 »

10. Østfold 12.000 »
11. Skien-Telemark 11.500 »
12. Møre og Romsdal. .. 9.000 »
13. Trondheim 7.700 »
14; Helgeland . . . . . . . .. 2.000 »
15. Harstad. . . . . . . . . . . 900 »

Hurra for Vestfold, som har gjort
en kjempeinnsats i løpet av denne
våren og for første gang «i historien»
forvist Bergen fra lederplassen. Det
skal bli spennende å se om Bergen
vil finne seg i slik behandling - og
neste rapport vil vise hvordan de
gode bergensere reagerer. Foreløpig
honnør til den gode Alf Melgaard,
Anton Skilbred og deres medarbei
dere i Vestfold.

Hurra også for Stavanger, Hamar,
Haugesund og den fine gruppen fra
nr. 7 til nr. 10. Her er det sannelig
kniving om plassene på tabellen.
Stavanger har forresten gjort det
svært skarpt i den siste tiden, og
lukter faktisk på førsteplassen.

Vi ligger en del etter ruten med
loddsalget, og det kan derfor bli i
høyeste grad aktuelt å la de fore
ninger som har det beste resultat
av loddsalg ved bilene, få lov til å
ha bil hos seg ekstra lenge. Det gjel
der altså nå at de foreninger som
har lotteribil hos seg, bruker tiden
godt. Særlig må Oslo og Trondheim
nå vise bedre resultater om det skal
monne noe.

Arnulf Øverland.

Jeg hilser den rolige morgenstjerne
som brenner i syd.
Jeg hilser den tidlige luftning i løvet,
hver våknende lyd.
En bi svinger ut på sin flyktige bane,
det rauter fra fjøs, og så galer en hane.
O nyskapte stund:
Det blinker i ruter og blåner i sund.

Det er nå lenge siden forrige over
sikt, men det kommer av at kongres
sen i mellomtiden har lagt fullt be
slag på forbundskontorets arbeids
kraft. Nå er det på tide at vi «fyrer
opp» under lotteriet og setter full
fres på det hele. La oss begynne med
å se på salgstabellen.

En gang skal jeg også hilse den høstlige
aftens ild,
og vente på den som vil skjære min aker,
ham hører den til.
Og når de forrykende jevndøgns storme
har ødet og spredt hva min hånd kunne forme.
og ribbet mitt tre
så vær meg velkommen, du stille sne.

Så lysner det lange, bevegede arbeids
velsignede dag,
da alt som har krefter kan folde seg ut
i sitt fruktbare fag.
Og er mine plikter møysommelig jevne,
så gir jeg dem dog hva jeg eier av evne,
ja, hele mitt sinn
setter jeg mer enn gjerne inn.

Han var preget av den tradisjon og det
miljø han var sprunget ut fra.

Hans interesse omfattet også de aktuelle
politiske og samfunnsmessige spørsmål
gjennom tidene. Vi som kom i kontakt med
ham, ble betatt og smittet av hans. levende
interesse. vilje og iver. Hans sans for humor
og moro smittet oss. Han var en gledes
spreder. Vi husker hans optimisme og kom
promissløse innstilling under siste krig,
hans innsats i sporten og friluftslivet, hans
nøkterne liv med evne til å glede seg over
de små og nære ting som ble ham til del.
Vi husker også hans omsorg og omtanke for
andres ve og vel, uten tanke på sine egne

problemer.
Hans liv var mere enn en tankevekker,

han var et eksempel. Vi vil minnes ham for
hva han lærte oss med sitt liv og med sin
i,nnstilling til livet, tross sine egne pro

blemer.
Vi lyser fred over hans minne.

Styret.

N.

KØBENHAVNS DØVES SMAL
FILM & FOTOKLUB

arrangerer

DEFINISJONER
Bankbok - monument over alt det mor

somme som man har gått glipp av.
Diplomat - en herre som tenker seg om

to ganger før han ingenting sier.
Tøffelhelt - en mann som vet hva hun vil.

lørdag 25. september i Brohusgade
17, kl. 14.00-24.00.

Vi oppfordrer derfor alle døve
som har tatt bilder eller filmet i
sommerferien, om å delta i festiva
len. Konkurransen er åpen for alle
norske, svenske og danske døve.

Fargedias: Hver deltaker kan
sende inntil 3 fargedias (24 x 36).
Motivet er valgfritt, men skal være
fra i år.

Sort/hvitt-bilder: De innsendte
bilder skal være montert på kar
tong. Billedformat skal være minst
23 cm den korteste side, eller minst
40 cm den lengste side.

Smalfilm: A) Ferie- eller reise
film, kjøretid ikke over 10 min.
I tilfelle fargefilm, må den være tatt
opp i år. B) Spillefilm, kjøretid ube
grenset. Sort/hvitt eller i farge.

Husk å sette på filmens begynnel
se og ende grønt og rødt bånd, ca.
35 cm lengde.

Deltakeravgift, danske kr. 5.-,
sendes innen 7. september til Jeno
Batory, Lemberggade 8, København
S, Danmark.
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Norges Døve-Idrettsforbund: Form. B. 'Kjølleberg, Solberglivn. 102 a, Bryn
Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Fri-idrettsserien 1965
Stillingen pr. 1517:

Resultatene fra USA-stevnet vil stå over
til neste nr., grunnet forsinkelse.

Hamar har nå passert 10.000 poeng og
truer Bergen, som bare har 60 poeng mere.
Oslo har foreløpig ca. 13.450 poeng med
res. fra USA-stevnet.

-----------------------------

400 m

200 m

4 x 400 m stafett ..

4 x 100 m stafett .. 1. Olaf Garberg slegge 51.27 820
2. Bjørn Myran 1500 m 4.07.2 758
2., Bjørn Myran 1500 m 4.07.3 757
3. Bjørn Myran 800 m 2.04.2 678
4. Walter Pedersen lengde 6.23 655
5. Walter Pedersen tresteg 12.55 628
6. O. Garberg diskos 36.89 623
7. O. Garberg kule 12.11 606
8. Arne Karlsen 1500 m 4.36.2 549
9. Walter Pedersen 400 m 56.7 541

10. Olaf Garberg h. ult 1.45 540
11. Arne Karlsen 3000 m 10.10.0 530
12. Bjørn Myran 400 m 57.1' - 527
13. Jon Stokvik I. ult 2.83 501
14. Geir Jensen I. ult 2.83 501
15. Arne Karlsen 800 m 2.16.6 497
16. Geir Jensen h. ult 1.40 470
17. Jon Pettersen 200 m 26.1 468
18. Olaf Garb~rg spyd 36:36 435
19. Walter Pedersen I. ult 2.72 434
20. Olaf Garberg I. ult 2.70 422

11.205
Nye: Arne Karlsen 1500, 3000 og 800 m.

- W. Pedersen 400 m. - B. Myran 400 m
(før 58.6). - J. Pettersen 200 m.

Utgått: K.' Elvebakk I. ult 2,56 og h. ult
1.35. - A. Karlsen I. ult 2.61. - I. Rønning
h. ult. 1.35 og 400 m 60.6.

2. TRO_NDHEIM

1. OSLO

1. Reidar Brenden 3000 m 8.55.4 .... 777
-2. Per Chr. Larsen 200m 22-.9 ; :-;-.. 749
3. Bjarne Gunnerud lengde 6.62 ... " 740
4. Reidar Brenden 1500 m 4.09$'-; .. 737
5. Per Chr. Larsen 100 m11 ,3 733
6. Bjarne Gunnerud I. ult 3.11 706'
7. Bjarne Gunnerud h. ult 1.55 695
8. Bjarne Gunnerud høyde 1.81 689
9. Tore Christiansen 800 m 2.04.4 675

10. Reidar Brenden 1000m 2.42.5 669
11. Per Clir. -Larsen 400 m 53.5 663
12. Bjarne Gunnerud 200 m 23,8 662
13. Per Chr Larsen I. ult 3.04 650
14. Bjarne Gunneruø 100 m 11.8 622
15. Reidar Brenden 800 m 2.08,1 617
16. Brynjulf Dammen spyd 48.68 615
17. Roar Pedersen I. ult 2.95 585
t8. Tore ~h[istians_en I. ult 2.~3_._._, .._571
19. Tore Christiansen 200 m 24.9 565

- 20. Tore Chdstiansen 400 m56.3_ 555
13.265

Nytt: Brenden 3.000 m (før 8.56.6).

4 x 400 m stafett ..

Verdensrekordene for døve
(pr. 31/1 .:... 1965)-

Høyde ,.
Lengde .
Tresteg ..
Stav .
Kule .
Diskos .
Spyd .
Slegge .
lO-kamp ..

14.4 C. Hille, Tyskland 1962 i Berlin
24.5 C. Hille, Tyskland 1960 i Budapest
52.2 C. Hille, Tyskland 1960 i Leipzig
10;9 K. G. Åstrøm, Sverige 1943 i Gøteborg
10.9 M. Domanski, Polen 1964 i Dresden
22.4 M. Dotl,lanski, Polen 1964 i Dresden
22.4 D. Zito, USA 1964 i Michigan
49.7 D. Wernimont, USA 1957 i Milano
49.7 W. Pedersen, Danmark 1957 i Milano

800 m ;... 1.56.2 C. Hille, Tyskland 1959 i Berlin
1000 m 2.28.6 C. Hille, Tyskland 1957 i Berlin
1 mile 4.35.6 F. Chromik; Tyskland 1965 i Dresden
1500 m 3.58.0 B. Brzoska, Polen 1964 i Kalisz
2000 m 5.33.0 G. Wøller, Tyskland 1951 i Bremen
3000 m 8.34.0 R. Brenden, Norge 1961 i Bergen
5000 m 14.55.6 R. Brenden, Norge 1961 i Bergen
10.000 m 31.17.0 P. Savolainen,Finland 1964 i Kuopfo
25.000 m 1.24.31.4 P. Savolainen, Finland 1963 i JyviiskyHi.
3000 m hinder 9.19.0 R. Brenden, Norge 1961 i Bergen
4 x 100 m stafett. . .43.4 Landslag USA (D. Goodwin,

L. 'Reid, P.-Adams og J.
Mac Fadden) 1961 i Helsinki

44.4 Klubblag, Moskva, Sovjet
(V. Turin, V. Nikonov, N.
Souslov, A. Matyunin) 1964 i Kherson 

3.23.0 Landslag, USA. (D. Goodwin
L. Reid, G. Adams, J. Mac-
Fadden 1961 i Helsinki

3.23.0 I. K. Hephata, Sverige 1941 i Stockholm
(G. Renner, K. G. Åstrøm, H. Andersson,

- - B. Bååth)
3.21.2 Landslag USA 1961 i Helsinki

(D. Wood, P. Adams, J. MacFadden, D.
Goodwin)

1500 m stafett. . . . .. 3,26.4 Klubblag Moskva,' Sovjet 1962 i Leningrad
(Maximov, Balberg, Tchernov, Turin)

1.96 E. Sloutskij, Sovjet 1964 i Stavropol
6.94 A. Simonenko, Sovjet 1957 i Milano

15.16 L. Gurov, Sovjet 1961 i Helsinki
4.15 T. Suutari, Finland 1964, i Merijiirvi

14.42 J. Russel, USA 1961 i Helsinki
46.66 R. Corbett, USA 1963 i Maryland
64.62 R. 0man, Sverige 1954 i Viinersborg
51.76 O. Garberg, Norge 1963 i Trondheim

5.773 p. F. DemI, Tyskland 1963 i Halle
(ny poengtabell)

Fri-idrett, herrer:
110 m hekk .
200 m hekk .
400 m hekk .
100 m .

1500 m stafett .....
(800 +400 +200 +100)

Kappgang, herrer:
5000 m 21.39.8 G. Sperling, Tyskland 1962 i Potsdam
10.000 m . . . . . . . .. 43.27.6 V. Demanov, Sovjet 1963 i Stavropol
1 times gang 12.646JjBm--G. Sperling, Tyskland 1962 i Dresden
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Åsane Glass
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fabriker
BERGEN

NATRI UMKLORAT·
UGRASDREPER

SIEMENS NORGE AlS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken

Bergens Revisjonsinstitutt

Statsaut. revisorer
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A.S HYDRAULIK BRATTVAAG
HYDRAULISKE
DEKKSMASKINER

BRATTVAG

Brødrene KVIA
Kjøttforretning - telefon 85127
Offentlig slakteri » 85436
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Ingen nye! ...

3. BERGEN
1. Willy Johansen spyd 46.30 582
2. Kjell Olsen 400 m 55.6 580
3. Alfin Nordøy I. ult 2.94 578
4. Kjell Olsen 1000 m 2.50.5 577
5. Gunnar Kvitvær 100 m 12.2 540
6. Kjell Olsen 1500 m 4.40 525
7. Kjell Olsen I. ult 2.86 522
8. Jan Thomassen spyd 41.62 515
9. Gunnar Kvitvær lengde 5.59 512

10. Hans Fei berg I. ult 2.83 501
11. Svein Tømmerbakke spyd 40.22 494
12. Gunnar Kvitvær 200 m 25,8 491
13. Toralf Ringsø h. ult 1.41 484
14. Gunnar Kvitvær h. ult 1.40 470
15. Hans Erik Tofte 100 m 12.6 463
16. Toralf Ringsø I. ult 2.76 458
17. Hans Erik Tofte I. ult 2.75 452
18. Asle Karlsen h. ult 1.38 444
19. Svein Tømmerbakke h. ult 1.38 . 444
20. Gunnar Kvitvær høyde 1.55 .... 444

10.076

4. HAMAR
1. Johnny Olsen lengde 6.12 m 631
2. Johnny Olsen spyd 48.31 610
3. Johnny Olsen 800 m 2.09.8 592
4. Johnny Olsen 1500 m 4.30.7 585
5. Johnny Olsen 400 m 55.6 580
6. Kåre Johansen spyd 44.62 558
7. Johnny Olsen diskos 33.38 549
8. Trygve Gunnarrud 400 m 56.5 '" 548
9. Arne Olsen 100 m 12.2 540

10. Alfred Vangen 800 m 2.13.8 534
11. Trygve Gunnarrud 1000 m 2.55.3 .. 526
12. Per Byvold kule 10.60 •.......... 504
13. Alfred Vangen 1000 m 2.59.6 482
14. Alfred 'Vangen 1500 m 4.48.0 476
15. Alfred Vangen 400 m 59.0 464
16. Arne Olsen h. ult 1.36 416
17. Erling Eriksen lengde 5.16 410
18. Arne Olsen høyde 1.45 344
19. Alfred Vangen 100 m 13.3 339
20. Per Hauklien I. ult 2.53 329

10.017
Nye: J. Olsen spyd (før 48.03), 1500 m,

400 og diskos (gru nnet 6 res. utgår 3 and re
res.: høyde 1.60, kule 10.38 og 100 m 12.5).
- A. Vangen 800 og 1500 m.

Utgått: K. Johansen I. ult 2.37. - P.
Byvold I. ult 2.52.

3.07.0

1.24.7

20.02.2

K. H. Didzun, Tyskland

R. W. Rybarczyk, Tyskland 2.58.1

K. H. Didzun, Tyskland

J. Wohler, Tyskland 1.12.0

L. Kollar, Ungarn

B. Belle, Tyskland. . . . . . . .. 1.14.7

Tyskland 3.40.7
(B. Dette, P. A. Ewert, Fl. Smolinski)

L. Kollar, Ungarn 4.58.4

J. Wohler, Tyskland 2.39.6

L. Kollar, Ungarn 10.47.1

G. Zacchei, Italia 15.13.2

G. Biagosh, Tyskland 1.07.8

50 m basseng:

SVØMMING:

12.5 T. Smirna, Sovjet 1963 i Stavropol
12.4 A. Boubnova, Sovjet 1964 i Kherson
26.1 K. Pavlounina, Sovjet 1961 i Flelsinki
60.0 T ..Kosoryguina, Sovjet 1964 i Kherson

2.19.6 T. Kosoryguina, Sovjet 1964 Kherson
49.6 Sovjet 1961 i Helsinki

(A. Boubnova, K. Pavlounina, V. Riga, T.
Beljakova)

51.5 GSV Køln, Tyskland 1963 i Frankfurt
(M. Vonhasselt, R. Windbrake, B. Kraeger,
S. Mayrhofer)

1.48 S. Jtinger, Tyskland 1961 i Helsinki
5.56 A. Boubnova, Sovjet 1964 i Kherson

12.83 F. Antonova, Sovjet 1964 i Kherson
41.72 M. Katalin, Ungarn 1964 i Budapest
40.00 S. Nieszporek, Polen 1962 i Budapest

3.468 p S. Jtinger, Tyskland 1961 i Weissenfeld

Brystsvømming:
100 yards:

S. Kamerling, Flolland 1.15.0
100 m:

O. Rechenberg, Tyskland .. 1.17.2
200 m:

S. Kamerling, Flolland 2.49.4

1.500 mfri:

200 m medley:
H. Smolinski, Tyskland. . . .. 2.52.0

Ryggsvømming:
100 yards:

F. Tenden, Norge 1.14.4
100 m:

C. Lindsjo, Sverige 1.12.2
200 m:

C. Lindsjo, Sverige 2.38.1

1.000 mfri:

800 mfri:

Butterfly:
100 m:

J. M. Petersen, Danmark ... 1.07.8
200 m:

S. Polak, Polen 2.35.3

3 x 100 m medley:
Øst-Tyskland 3.46.3
(Dette, Kreschky, Fl. Smolinski)
Berliner TSV, Tyskland .... 3.52.5
(W. Stritzke, P. A. Ewert, D. Albach)

HERRER:
25 m basseng:

100 yards fri:
F. Larsen, Danmark ..... . . 59.5

100 mfri:
J. M. Petersen, Danmark ... 1.01.2

200 mfri:
J. M. Petersen, Danmark ... 2.19.1

400 mfri:

Fløyde .
Lengde .
Kule .
Diskos .
Spyd .
5-kamp .

4 x 100 m stafett ..

Fri-idrett, damer:
80 m hekk .
100 m .
200 m .
400 m .
800 m .
4 x 100 m stafett ..

721 poeng
687 »

5 »
O »

Siden forrige oversikt har:
Trondheim scoret .
Hamar » .
Oslo » .
Bergen » .
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4 x 100 m medley:
Ungarns landslag 4.55.3
(E. Nagy, J. Varga, L. Kollar,!. Vasak)

25 m basseng:

4 x 100 fri:
Øst-Tyskland 4.32.1
(Smolinski, H. Sorge, H. Dachsel,

Kreschky)

Berliner TSV, Tyskland ..... 4.35.9
(D. Albach, P. Ewert, W. Stritzke,

H. Jauering)

SC. Einheit, Øst-Tyskland .. 5.10.6
(B. Dette, O. Rechenberg, B. Berg,

H. Sorge)

4 x 200 mfri:
Øst-Tysklands, landslag ... 10.17.8
(SmoHnski, H. Sorge, S. Dachsel,

Kreschky)

Berliner TSV, Vest-Tyskl. . 11.16.0
(P. Ewert, W. Freund, W. Stritzke,

K. Jauering)

50 m basseng:

Ungarn 4.14.7,
(M. Kun, E. Nagy, G. Aubel,
Kollar)

Ungarns landslag 9.44.3
(L Vasak, M. Kun, G. Aubel,

L. Kollar)

o S LO

KAPPGANG

Odd L. 46.37 på 10 km
13/6: Engelsviken Gangklubb ar

rangerte i helgen sitt internasjonale
gangstevne «Den glade vandrer».
Stevnet fikk god svensk og dansk
deltakelse, og løypenes lengde vari
erte fra 600 m for de yngste til 10
km for senior, og kappgangen fore
gikk på «by-veien». Best ble Odd
Landehagen. Han fikk den meget
gode tiden 46.37. Etter norske for
hold er det en sterk tid. Landehagen
har hatt sine hittil beste resultater
denne sesongen, og er sammen med
Harald Angeltvedt uttatt til VM for
døve som arrangeres i USA. Begge
starter og får på denne måten en fin
oppmuntring for sin innsats. Begge
er sympatiske og gode kappgjengere
som vil kaste glans over sin idrett.
Harald Angeltvedt ble best i kl. B
på 49.48 min.

M. Koreman, Holland ..... 1.36.7

A. V. Beusekom, Holland .. 3.01.0

I. Reh, Tyskland , 3.26.9

DAMER:

Frisvømming:
100 yards:

L. Rasmussen, Danmark .... 1.22.6
100 m:

J. Czerwinska, Polen 1.15.4
200m:

J. Seliger, Tyskland 2.59.0
400 m:

J. Seliger, Tyskland 6.31.7

Brystsvømming:
100 m:

J. Czerwinska, Polen 1.23.3
200m:

J. Czerwinska, Polen 3.00.8
400 m:

A. M. Bock, Holland 7.12.6

Ryggsvømming:
100 m:

J. Seliger, Tyskland 1.30.5
200 m:

L. Hartog, Holland . . . . . . .. 3.18.4

J. Czelwinska, Polen

J. Czerwinska, Polen

1.33.3

2.58.5

Etter 5 kms passering fikk Odd
tiden 22.27 min., som er langt bedre
enn hans pers. rek. Halles tid lød
på 23.50 min. (Utklipp fra «Aften
posten»).

17/6: 4. seriekonkurranse i kapp
gang på Ekebergfeltet. På 10 km for
kl. A ble Odd Landehagen nr. 2 på
48.40 min., bare 11 sek. ettervin
neren. Peder Nilsen i old-boys-klas
sen ble nr. 4 på 60.55. Det regnet
kraftig.

FRI-IDRETT

15/6: 1.F. Torodds fri-idretts
stevne på Frogner stadion. Per Chr.
Larsen tok 3. premie på 100 m på
11.5. Forsøk 11.4, m.heat 11.5 og
finale 11.5.

R. Brenden 3000 m 8.55.4
B. Gunnerud best i høyde

Butterfly:
100 m:

J. Czelwinska, Polen 1.21.6

Lagsvømming:
3 x 50 m medley:

Hollands landslag 2.04.4
(L. Hartog, A. M. Beck, N. Klein)

A. V. Beusekom, Holland .. 1.47.9

Tysklands landslag 2.00.3
(H. Baucadh, H. Stritske, J. Seliger)

17/6: I.F. Njåls fri-idrettsstevne på
Bislett. B. Gunnerud tok 1. premie
for junior i høyde på 1.80 m. R.
Brenden imponerte oss i sitt 3000 m
løp, da han fikk tiden 8.55.4 på
regntung bane. Det er 1.2 sek. for
bedring fra forrige løp i år.

B.1.F. København, Danmark 2.09.7
(L. Hunaeus, K. L. Branderup, L. Ravn)
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26/6: Kretsmesterskap i 5-kamp
for senior og junior i Lillesand, arr.



Berliner TSV, Vest-Tyskland 6.03.5
(H. Baudach, H. Baudach, U. Klavinski

J. Seliger)

av L.I.L. Tore Christiansen (utenfor
konkurranse) stillte opp i senior, der
det var bare 2 deltakere. Han fikk
poengsummen 2372, 60 poeng bedre
enn før. Banen var for løs, og den
ene langsiden sto nesten under vann,
etter et regnskyll natten i forveien.
Han gjorde hva formen tillot og res.
ble: Lengde: 5.23 - Spyd: 42.60 
200 m: 26.2 - Diskos: 29.01 (pers.
rek.) - 1500 m: 4.43.2 .

TRONDHEIM

12. juni: Nasjonalt stevne på
Stadion, arr. av Nidelv. Bjørn My
ran ble nr. 2 på 4.09.0 på 1500 m,
og Walter Pedersen hoppet 6.22 i
lengde. I slegge kastet O. Garberg
49.51 m.

Lagseriestevne på Myra, arr. av
Strindheim, 16. juni. Den jevne
sleggekaster O. Garberg kastet
sleggen 49.03 og 11.83 m i kule.

16/7: Lagseriestevne på Lerkendal
med. fri-idrettskretsen som arr. Jon
Pettersen løp 200 m på 26.1 sek.,
bare 0.4 sek. svakere enn hans pers.
rekord. Han var fornøyd, fordi han
p.g.a. skadet fot har måttet avstå
fra treningen nokså lenge. Bjørn
Myran fikk tida 2.10.2 på 800 m.
Han kunne ikke løpe for fullt p.g.a.
muskelstrekk i benet som han hadde
fått under trening i USA. Arne
Karlsen stillte opp for moro skyld
og han fikk tida 2.16.6 min.

20/7: Lagseriestevne på Lerken
dal med Triangelkameratene som
arr. Bjørn Myran fikk tida 57.1 på
400 m. Han var meget sen i starten,
men hvis starten hadde vært fin,
er det ikke umulig at tiden kunne
ha blitt 56.0-56.5 sek. for ham. Arne
Karlsen prøvde seg på 3000 m og
han satte ny pers. rekord på 10.10.0
min. (før 10.24.0).

27/7 på Lerkendal med Freidig
som arr.: Walter Pedersen stillte
for første gang på 400 m i år. Han
satset ikke for fullt og fikk tida
56.7 sek. Bjørn Myran, som ikke
var opplagt, stillte på 1500 m og fikk
tida 4.23.7. Arne Karlsen satte ny
pers. rek. på 1500 m på 4.36.2 min.
(før 4.37.0, satt i 1960). Fine forhold,
men kaldt og surt.

Oppm. A. K.

25 m basseng:

4 x 50 mfri:
Tysklands landslag 2.32.5
(J. Seliger, H. Baudach, E. Kolmic,

H. Peters)

Berliner TSV, Vest-Tyskland 2.27.4
(H. Baudach, H. Baudach, E. Kolm,

J. Seliger)

3 x 100 m medley:
Hollands landslag 4.58.5
(W. Hertog, B. Auric, A. M. Bock)

Berlinger TSV., Vest-Tyskl. . 4.35.5
(H. Baudach, Stritzke, H. Baudach)

4 x 50 m medley:

4 x 100 m medley:
Øst-Tysklands landslag .... 6.28.5
(I. Stephan, H. Lubitz, H. Weiss,

M. Klemke)

4 x 100 mfri:
Berliner TSV, Vest-Tyskland 5.28.4
(H. Baudah, H. Baudach, J. Seliger,

U. Klavinski)

HAMAR

19/6: Romedal I.l. holdt nasjo
nalt stevne på Romedal stadion. Av
resultatene: 800 m: A. Vangen
2.17.0 min. Lengde: J. Olsen 5.82 m.
Spyd: J. Olsen 48.31 m. - Det var
dårlige forhold. Regntung og litt
løs bane, og resultatene må sees ut
fra dette. Vangen har vanskelig for
å finne formen, men det skyldes an
takelig arbeidet hans. Det er blitt
mye tungarbeid og mye overtid,
slik at treningen i det siste har vært
minimal. J. Olsen gjorde som ven
tet, men overrasket litt i spyd, hvor
han vant øvelsen.

20/6: Nasjonalt stevne med Elve
rum IL som arr. på Sentralidretts
plassen på Elverum. Av resultatene:
1500 m: A. Vangen 4.48.0 min.
400 m: J. Olsen 55.6 sek. Spyd:
J. Olsen 45.68 m. - Bra forhold med
litt vind. Litt skuffende innsats.
Det går tungt fremdeles for A. Van
gen, men vi håper at han finner for-

50 m basseng:

Tysklands, landslag 2.21.3
(J. Seliger, H. Baudach, H. Baudach,

.......... )

Berliner TSV, Vest-Tyskland 2.49.9
(H. Baudach, H. Baudach, M.

Stritzke, J. Seliger)

Hollands landslag. . . . . . . . .. 6.16.0
(L. Stritzke-Hartog, M. Cokart, M.
Reus, A. V. Beusekom)

men snart. Kondisjonen er bra, men
kreftene strekker ikke til. J. Olsen
stivnet mye på 400 m, etter 200 m.
I spyd fikk han det ikke til, enda
han hadde bedre spyd å kaste med,
og bedre forhold enn under stevnet
på Romedal.

NY NORSK DØVEREKORD

God 5-kamp av J. Olsen

27/6: KM i 5-kamp menn sen.
og jun. samt 3-kamp for kvinner,
med Elverum IL som arr. på Sentral
idrettsplassen på Elverum. - J.
Olsen fikk sølv i klasse sen. på ny
norsk rek. og klubbrek., poengsum
2787.

Enkeltresultatene ble: Lengde:
6.05 m. Spyd: 48.09 m. 200 m: 25.2
sek. Diskos: 28.52 m. 1500 m:
4.30.7 min. (ny klubbrekord).

Innsatsen var som ventet, unntatt
i diskos, der han var helt utenfor
(ca. 5 m kortere enn pers. rek.) Han
var godt fornøyd med 1500 m, men
hadde mer å gi der. Han løp litt
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EUerkrigs
statisti kken

denne gang var bedre enn hva J.
Olsen har løpt tidligere i år, fordi
forholdene her var dårligere. Løs
bane, rene potetåkeren, med start
fra groper. I diskos gikk det bra,
men han håper på mere framgang.

forsiktig, siden det var hans første
løp i år. Han skulle kjørt hardere, 
men gjort er gjort.

2/7: Seriestevne (treningsstevne)
på Hamar stadion med HIL som
arr.: 200 m: J. Olsen 26.2 sek.
1500 m: A. Vangen 4.48.4 min.
Diskos: J. Olsen 32.20 m (årsbeste).

Løpsøvelsene gikk uten startpi
stol, men med flagg, noe som egent
lig ikke skulle vært godkjent, men
som likevel ble det. Etter reglene
skal alle løpsstarter foregå med
skudd. Av den grunn fullførte J.
Olsen 200 m i rolig tempo, men for
men er likevel langt borte, noe også
A. Vangen har problemer med. Men
en dag må det løsne.

4/7: Seriestevne på Romedal sta
dion med Romedal IL som arr.:
Av resultatene: 110 m hekk: J. Ol
sen 19.0 sek. 800 m: A. Vangen
2.13.8 min. 1500 m: A. Vangen
5.00.4 min. Lengde: J. Olsen 5.72 m.
Diskos: J. Olsen 31.84 m.

Det ser ut til at A. Vangen be
gynner å våkne så smått, han pres
set 800 m-tiden ned 3.2 sek., og
senere slang han med på 1500 m
som trening, men formen er langt
unna ennå. J. Olsen stanger i veg
gen, og resultatene lar vente på seg.
Han har trent bra i vinter, og han
håpet på fortsatt framgang fra i fjor,
men nå ser det mindre lyst ut. Til
hans unnskyldning må det sies at
han strir med en forkjølelse, om enn
lettere, som han har hatt fra mai.
De andre idrettsguttene er det mere
stille om, og det ser ut til at de har
tatt sommerferien på forskudd, men
lagledelsen håper at de våkner til
sans og samling igjen til NM i
Trondheim.

11/7 : Seriestevne på Ottestad
Stadion med Ottestad IL som ar
rangør: Johnnys resultater ble:
400 m: Ga opp. Lengde: 6 døde
hopp. Spyd: 45.78 m.

På 400 m åpnet Johnny fint, men
stivnet til så mye at han ikke gadd
å fullføre da det gjensto 100 m.
Det var ikke bra, en skal helst full
føre. I lengde fikk han ikke tilløpet
til, mens det i spyd gikk som ventet.

J. Olsen diskos 33.38 m

17/7: Kretsstevne på Nes SK's
bane med Nes SK som arrangør.
Her var det en viss framgang å spore
for Johnny: 100 m: 12.5 sek. Diskos:
33.38 m (ny pers. rek.). - 100 m
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SPYD:
1. Willy Johansen
2. Brynjulf Dammen .
3. Johnny Olsen .
4. Kåre Johansen .
5. Olav Vik .
6. Tore Christiansen .
7. Knut Smedsgård .
8. Per Sikko .
9. Svein Tømmerbakke

10. Endre Grytnes ....
11. Bjarne Gunnerud ..
12. Sem Bratland .
13. Gunder Søvik .
14. Vidar Gran .
15. Reidar Mathisen .
16. Reidar Brenden .
17. Odd Landehagen ..
18. Gabriel Rafoss .
19. Sverre Johansen .
20. Bjørn Jerstad .
21. Kjell Larsen .
22. Benny Persson .
23. Ingvald Trondsen ..
24. Olaf Garberg .
25. Magne Pedersen .
26. Thorbjørn Sander

KULE:
1. Olaf Garberg .
2. Brynjulf Dammen .
3. Knut Smedsgård .
4. Per Byvold .
5. Einar Koppen .
6. Svein Tømmerbakke
7. Gunnar Løvskeid .
8. Johnny Olsen .
9. Gabriel Rafoss .

10. Per Sikko .
11. Jarle Lid .
12. Lars Herland .
13. Ingvald Trondsen ..
14. Endre Grytnes .
15. Ola Svare .
16. Arnulf Pedersen .
17. Olav Espedal .
18. Willy Johansen .
19. Kåre Smedsgård .
20. Ulf Pedersen .
21. Tore Christiansen .
22. Sem Bratland .
23. Erling Eriksen .
24. Ragnv. Hangenholen
25. Gudmund Hukseth

57.76 (61)
55.30 (61)
48.98 (64)
48.46 (64)
47.12 (49)
46.04 (64)
45.61 (50)
45.34 (52)
44.20 (62)
43.15 (47)
43.14 (64)
40.90 (61)
40.57 (62)
40.52 (64)
40.12 (46)
39.52 (62)
39.15 (59)
38.88 (46)
38.41 (58)
38.15 (61)
37.75 (57)
37.49 (64)
36.72 (54)
36.36 (64)
36.27 (60)
36.00 (49)

12.19 (64)
11.48 (54)
11.46 (49)
11.42 (60)
11.20 (51)
11.01 (62)
10.94 (48)
10.93 (64)
10.81 (50)
10.66 (56)
10.66 (58)
10.60 (62)
10.52 (54)
10.43 (51)
10.43 (56)
10.10 (51)

9.87 (60)
9.75 (60)
9.74 (47)
9.64 (61)
9.49 (62)
9.43 (61)
9.38 (58)
9.37 (48)
9.37 (56)

DISKOS:

1. Olaf Garberg. . . . . .. 39.00 (64)
2. Knut Smedsgård . .. 36.59 (49)
3. Endre Grytnes .... 33.90 (51)
4. Brynjulf Dammen . 33.53 (56)
5. Johnny Olsen 33.38 (65)
6. Per Sikko 32.38 (52)
7. Gunnar Løvskeid . .. 32.02 (47)
8. Arnulf Pedersen. . .. 31.15 (51)
9. Svein Tømmerbakke 30.77 (63)

10. Einar Koppen 30.50 (52)
11. Willy Johansen 30.45 (60)
12. Ingvald Trondsen .. 29.26 (56)
13. Tore Christiansen. .. 29.01 (65)
14. Per Byvold 28.42 (62)
15. Gudmund Hukseth. 27.47 (56)
16. Olav Vik. . . . . . . . .. 26.98 (49)
17. Ola Svare 26.82 (49)
18. Gabriel Rafoss . . . .. 26.74 (46)
19. Toralf Ringsø ..... 26.38 (60)
20. Torfinn Trondsen. .. 25.61 (62)
21. Olav Espedal. . . . .. 25.54 (60)

5- OG 10- KAMP ETTER DEN
NYE TABELL

Red har omregnet alle resultater
i 5- og lO-kamp, norsk døves rek.
samt klubbrekorder, etter ny poeng
tabell.

Poeng til Grytnes' lO-kamp vil
komme en gang senere, da hans
resultater er ukjent.

Gl. tabell Ny tabell
5 kamp:

Johnny Olsen 2038 2534
Reidar Brenden 2028 2392
T. Christiansen 1762 2312
B. Dammen 1749 2276

10 kamp:
Endre Grytnes 4338 ?
T. Christiansen 3692 4175
Johnny Olsen 3527 4115

red.

A PROPOS «PAPPA TAR GULL» -

Et dansk idrettsinstitutt har utarbeidet
en liste over hvilke idrettsgrener folk
oppe i årene skal holde seg fra dersom
livet, slik en påstår begynner i 40-årene,
ikke også skal opphøre der:

Badminton - kun double i alderen 40
50, ikke senere.

Fekting og fotball - ikke etter 30.
Turning - forsiktig fra 30 til 40, ikke

senere.
Hockey - kun i alderen 30 - 40.
Roing ~ forsiktig fra 50-60, langsom

roing etterpå.
Skøyteløp - moderat fra 50-60, mild

form siden.



Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvo/d
BODØ

...----------..,..---------..j"' ..\ ...t'I~

Gausdal Ysteri
SEGALSTAD BRU
Produksjon av Gudbrandsdalsost

Brødrene Sundt
Verktøymaskinfabrik AlS
OSLO

Spesialitet: Dreiebenker

AfS M/NERALFOREDLING
MIRA-MATT TYNNPUSS
MIRA-PLAST FASADESYSTEM
for lettbetong

Fr. Nansenspl. 9 - Telefon 415934 - Oslo

Spesialforretningen

Den Røde Mølle
ALT I KOLONIAL

Telefon 25886
TRONDHEIM

Troms Felleskjøp

TROMSØ

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - Trondheim

Kåre Renø
Skjervøy

EKSPORT OF ALL SORTS FRESH-FISH
Spesialitet: Laks, Reker, Kveite, Flyndre
Telegramadr.: «Renø»- Telefon 19- Priv.16

Bruk DUETT soya-margarin

fra

Kongsberg Margarinfabrikk

H. Bergs/and

OSLO

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

VELKOMMEN TIL

AfS THOR DAHL
Byens spiskammer

på bryggen i SandeOord



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

Telefon 2277 - 2297

Sykkylven Sparebank
SYKKYLVEN
Telefon 15 og 279

Rådveldekapital kr. 17.000.000.
Vanleg bankverksemd

strømper i toppklasse

H. M. Wrangell & CO. A.s

Telefon *94850

BERGEN

:I.A.SA'NNEM AI.
Blikkvarefabrikk • Blikktrykkeri

Lerøy & Strudshavn A.s

FISK EN GROS - EKSPORT

Skuteviksboder 10

BERGEN

Hopen & Solheim
SKIPSEKSPEDISJON

Telefon 2306 - Tlg.adr.: «Hopheim»
FLORØ

Bergens
E.lektrisitetsverk

A.S NORSKE. SALTKOMPAGNI

BERGEN

SKIBSREDERI

HAUGESUND -
Døves Trykkeri A.s. Bergen


