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FJERNSYNET
og de hørsel-handikappede
At landets døve og sterkt tunghørte er skuffet over fjernsynet - det er
sagt så mange ganger, i foredrag, debatter, avisintervju og -artikler, at
vi ikke tror det vil ha noen virkning om vi gjentar det flere ganger. Alt
synes å tyde på at det er urealistisk å regne med vesentlige forbedringer.
Vi betraktes - og behandles - som en minoritet. - Mere teksting? - Nei,
det vil irritere majoriteten av seerne! hevder Fjernsynet. Majoriteten er
intolerant. Majoriteten er blottet for sosial samvittighet. Majoriteten er
ikke villig til å ta hensyn til hva deres handikappede medmennesker
ønsker. Mener statsinstitusjonen Norsk Fjernsyn..

Vi, på vår side, tror faktisk ikke at majoriteten av det norske folk er så
negativ og intolerant som talsmenn for Fjernsynet har gitt uttrykk for.
r det minste vil vi tillate oss å være så optimistiske å tro at det finnes
noe godt på bunnen av majoriteten, og at det ikke skal så meget til før
Ola Nordmann viser at hjertelaget er i orden. Dersom vi i et TV-program
fikk en saklig framstilling av de hørselhandikappedes problem, ville
majoriteten ganske sikkert finne det rimelig om Fjernsynet langt på vei
imøtekom våre ønsker. Det ville så allikevel ikkejrata de normalthørende
noe av betydning. Det er tale om et «offer» så bagatellmessig at de aller
færreste ville merke det. Derimot ville det· få veldig betydning for de
anslagsvis 200.000 nordmenn med hørselvansker. Og skulle ikke de hø
rende også kunne glede seg over noe så samfunnsmessig positivt? - Vi
kan føye til at det også er titusener «dialekt-handikappede» som
ønsker mere teksting.

Th. S.

---.- .-

Nå er Norge ikke i noen særstilling. Titter vi over til Danmark, er for
holdene der de samme som hos oss. Finland hadde en tid stor glede av
et privat TV-selskap, som var svært positivt innstilt til de hørselhandi
kappede. Selskapet opphørte, og i dag står Finland «på linje» med Dan
mark og Norge. Sverige utmerker seg derimot med både rikeligere og
bedre teksting. Enkelte programmer blir endog tekstet spesielt for hør
selskadde. Likevel synes vi at også dette er mager kost. At radionen er
for hørende, må vi avfinne oss med. Men at Fjernsynet desavouerer en
så stor del av sitt publikum, det kan vi ikke godta. Hadde det vært et
privat selskap, kUI;lne vi forstått det. Da ville vi ha registrert det som
et utslag av spekulasjon. Men når det er en statsinstitusjon med monopol
det her dreier seg om, venter vi noe annet. Det er ikke her tale om mis
fornøyde seere som leter etter påskudd til å klage over TV-programmene.
Den store gruppe av hørselhandikappede og «dialekthandikappede» sitter
med følelsen av at statsmakten nekter dem noe som hører med til deres
rettigheter som borgere i et demokrati.
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Foreninger for døve
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()STFOLD: Ostfold Doveforening. For
mann: KrL~tian Sørensen, Bjørke
bekk p.å., Halden.

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

OSLO: De Doves Forening, Sven Brunsgt.
7,Os10 1. Formann: Alf Olsen, Ag
mund Boltsvei 41, Bryn.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Dove
forening. Formann: Rolf Hansen,
Lierstranda 18, Drammen.

VESTFOLD: Vestfold Doveforening. For
mann: Helene Larsen, Aker gård,
Sem.

TELEMARK: Skien-Telemark Dovefore
ning, Boks 181, Skien. Formann:
Olav Haug, Skogmo 9, Skien.

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

KRISTIANSAND: Kristiansands Dove
forening. Formann: Rolf Pedersen,
Gamle Mandalsvei 21, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Dovefore
ning, Saudagt. 11, Stavanger. For
mann: Tormod Ropeid, Jonas Dahls
plass 2, Stavanger.

HAUGESUND: Haugesund og Omegn
Doveforening. Formann: John Egil
Knutsen, Saudagt. 20b, Haugesund.

BERGEN/HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Bergen Doveforening, Ves

tre Torvgt. 20a, Bergen. Formann:
Thorbjørn Sander, Mannsverk 61,
Bergen. Tlf. 96157.

M()RE OG ROMSDAL: More og Roms
dal Dovef01·ening. Formann Magne
Lid, Ikornnes pr. Ålesund.

TRONDHEIM: De Doves Forening, Erik
Jarlsgt. 2, Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, Lade All~ 70 f,
Trondheim.

INNHERRED : Innherreds Doveforening.
Formann: J orulf Hjulstad, Stj ørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Dovefore
ning. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Doveforening. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd
rupsvei l, Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegn Doveforening.
Formann: Karl LundqviBt, Hage
bakken 4b, Narvik.

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

TROMS(): Tromso kr. Doveforening.

l
Formann: Julius Lorentzen, Roy-

. tun, Karl Hailsvei 14, Tromsø.
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Hva med de hørselskadde barna?
Av døve/ærer KJELL BOTHNE

Døvelærer Kjell Bothne (sittende) under eksperimentering med (,taktil vokoder» som et
hjelpemiddel i undervisningen av døve.

I den senere tid har det vært endel
debatt omkring integrering av tung
hørte og døve barn.

For det første må en kunne si at
mye av det som legges fram bærer
preg av å være overfladisk vurdert
eller også i stor utstrekning farget av
personlig stillingtagen til døveunder
visningens metodefilosofi. For det
andre savner en ofte en klar fram
stilling om hva en egentlig legger i
integrering.

J eg vil ikke gjøre noe forsøk på å
framstille meg som definitør eller
«forståsegpåer» når det gjelder dette
spørsmålet. Likevel føler jeg meg fris
tet til å oppholde J;lleg litt ved pro
blemet, som stadig blir mer aktuelt
etter hvert som våre myndigheter
legger tilrette nye former for under
visningsopplegg for døve og tung
hørte.

For dem av bladets lesere som
ikke har gjort seg opp en mening
om hva en legger i integrering av
døve og tunghørte, kunne det være
fristende å belyse dette med et lite
tilbakeblikk i det hittil siste kapitel
av døveundervisningens historiebok.

Hvordan var egentlig undervis
ningen av døve og tunghørte ordnet
tidligere? Vi kan si det var et enten!
eller. Enten ble det snakk om døve
skole, eller undervisning i vanlig
skole. Med visse unntakelser kan vi
si at det var slik her i landet inntil
vi fikk Vikhov off. skole for tung
hørte i 1958. I de siste åra har døve
og tunghørte fått et nytt undervis
ningstilbud, vi har fått de såkalte
hørselsklasser eller tunghørtklasser i
normalskolen. Foreløpig har vi slike
spesialklasser for tunghørte barn i
Oslo, Bergen, Trondheim og Stav
anger.

I og med at slike klasser blir opp
rettet, er det mange som fatter et
nytt håp. Foreldre med hørselskadde
barn klynger seg til håpet om. at
barna deres kan komme inn i en slik
klasse på hjemstedet eller i;:imelig
avstand fra hjemstedet, slik at gut
ten eller jenta deres kan bo hjemme
under skolegangen. Internatskolenes
motstandere fatter nytt håp. Barna
må bo hjemme, heter det. Forskning
viser at døve og tunghørte barn som
bor hjemme gjør det bedre i skole
situasjonen (intellektuelt) enn de som

.,
Det kunne være fristende
å vurdere den kombinerte
metode, ikke bare ved un,
dervis'tlingen av døve, men
også i samband med under,
visning av sterkt tunghørte,
mener døvelærer Bothne,
som i denne artikkel gir ut'
trykk for et fordomsfritt syn
på mangt og meget, og som
gjerne vil ha debatt om
disse spørsmål.

______, ,--l

bor i internat. Den stadige utviklin
gen og forbedringen av ,tekniske
hjelpemidler, så som høreapparater,
gjør at flere hørselskadde nå, tilsyne
latende, kan gå i slike spesialklasser,
enn tilfellet var for få år siden. Stadig
flere av de barna vi sannsynligvis
før ville kalt døve benevnes i dag
som tunghørte. Endel av disse barna
står i fare for å bli presset inn i tung
hørtklasser i normalskolen. Dette er
i korte trekk det en vanligvis legger

i uttrykket integrering av døve og
tunghørte barn.

Hva om vi stopper opp et øyeblik~
og tenker oss om? Hva fører egentlig
integreringen til? H\\ilke konsekven~

ser får integreringen for de hørsel
skadde barna?

En kjent øre-nese-halslege i Eng
lang uttalte i begynnelsen av 50-åra
med brask og bram at det om 10 år
ikke ville være· flere døveskoler der
i landet. Ved hjelp av høreappara
ter og hørselstrening ville alle døve
barn kunne få undervisning i skoler
for hørende. Vi er kommet fram til år
1965. Det blir opplyst at det er like
mange døve barn som trenger under~
visning i skoler for døve som det var
da ovenstående uttalelse ble gitt;
Dette til tross for at det har vært eri
stor utbygging av tunghørtskoier og
tunghørtklasser i England i løpet a\\
de siste 15 åra.

En dansk overlege ble sitert i Stor~
tinget under behandlingen av spesial
skolenes budsjett høsten 1963. - «En
regner med at om kort tid vil det
ikke finnes døve i Danmark», het det;

Disse to uttalelser fra «spesialister»
på hørselomsorgens område kan stå



Døve gutter bortreist i 2 måneder

på ulovlig haiketur til India

som eksempel på hva integrerings
tanken kan resultere i.

Men, vil mange si, er det ikke en
god ting at døvheten avskaffes?
Jovisst ville det være det. Men er
det det som skjer? Mon tro om vi
ikke mer eller mindre står i fare for
å bedra oss selv ved at terminologien
endres, ved at teknikken gir oss nye
og fantastiske redskaper i hånd og
ved en noe for optimistisk holdning
overfor nye metoder i undervisnin
gen av hørselskadde barn?

Hva så med de døve og mer eller
mindre tunghørte barna som får et
av de moderne «super»-høreappara
tene hengt på seg, benevnes som
«tunghørte», behandles med hørsels
trening og plasseres i en spesialklasse
for tunghørte i normalskolen?

Det er vel ingen som egentlig fullt
ut kan besvare dette spørsmålet.
Forholdet er ennå for nytt, og det
er forsket for lite på dette området
til at en kan uttale seg kategorisk.

Likevel er det fristende å komme
med noen tanker omkring dette.
Skal tro om vi får flere livsdugelige,
lykkelige og harmoniske døve ved
gjennomføring av integreringstan
ken ? Mon om vi får flere veltilpas
sede, tilfredse og samfunnsnyttige
medmennesker ved «kunstig» å gjøre
døve til hørende (tunghørte)?

Et forhold en bør være oppmerk
som på ved en vurdering av under
visning av døve og tunghørte barn
i spesialklasser i motsetning til i in
ternatskoler, er det miljøet de lever
i i skoletiden. I internatskoler for
døve vil barna sannsynligvis bli ani
mert i et tegnmiljø. I internatskoler
for tunghørte og i spesialklasser vil
barna sannsynligvis falle inn i og bli
absorbert i et talemiljø. For de barna
som får sin opplæring i tunghørt
skoier og i tunghørtklasser, vil tegn
språket bli fremmed, og de vil neppe
vinne innpass i de egentlige døves
miljø senere i livet. Hva betyr så
dette dersom man har en outrert
integreringstanke i minne? Vil ikke
det kunne resultere i at en god del
«tunghørte» faller mellom to «stoler»,
de døves verden og de hørendes ver
den?

Forkjempere for «den rene tale
metode» kan vise til en rekke frem
ragende resultater. Mange døve un
dervist etter talemetoden har nådd
imponerende ferdigheter, i tale og
avlesning, de lever tilsynelatende
lykkelig og veltilpasset i samvær med
såvel døve som hørende. Talemeto
den er en imøtegåelse av de krav den
hørende verden setter til de døve.
Men er det realisme og klokskap å

sette kravene for høyt? Tegnspråk
og håndalfabet er en imøtegåelse av
behov de har som er født døve eller
sterkt tunghørte (hørselskadde). Mon
tro om vi ikke en gang for alle burde
erkjenne at en stor gruppe av våre
medmennesker må tilpasse seg og
leve i «to verdener», en hørende ver
den og en uten, eller med minimale,
hørselsinntrykk?

Hva om vi tok den kombinerte
metode opp til fornyet vurdering?

I vår tid med integreringstanker
sterkt fremme i diskusjonen om ut
formingen av undervisningsopplegg
for døve og tunghørte, kunne det
være fristende å vurdere den kom
binerte metode, ikke bare ved under
visningen av døve, men også i sam
band med undervisning av sterkt
tunghørte.

En må anta at en får en stadig
større gruppe barn som vil bli be
nevnt «tunghørte». Tidligere ville
mange av disse funksjonert som dø-

Foreldrene til 2 døve gutter, Lars
Reinholdsson og Hans Norrby fra
Stockholm, begge 19 år gamle, ap
pellerer forgjeves til sine sønner om
å vende hjem. Med 200 kr. i lom
men, en billett til Munchen tur og
retur og en velpakket håndkoffert
bega de seg 6. juli på haiketur sør
over, med Jugoslavia som mål. Der
ville de delta i en ungdomsleir og
treffe døve venner, sa de. Leirens
varighet var 10 dager. Det siste tele
grammet fra dem lyder: Send pen
ger til det svenske konsulat i
Khurrashar, Iran. Vi tenker å stikke
over til India!

Lars' far, som er politimann i
Stockholm, mente det var unødig å
ta med seg kart over hele verden, og
smilte bare da guttene sa: - Kanskje
blir vi borte ett år eller så! Nå be
gynner Reinholdsson å forstå at
guttene mente det alvorlig, og er
temmelig urolig for dem.

Hans' mor forteller at Hans før
avreisen talte om India som drøm
melandet. Den første melding fra
guttene var stemplet Beograd 13.

ve, og de ville fått sin skolegang i
døveskoler. Disse «nye grupper tung
hørte» vil sannsynligvis få sin skole
gang i hørselsklasser i normalskolen
eller i tunghørtskoier. De vil sann
synligvis ikke beherske tegnspråk og
håndalfabet. Endel av de «tunghørte»
vil kunne bli utsatt for pressing inn
i tunghørtklasser eller tunghørtskoier
der døveskole ellers ville være det
beste. Dette vil kunne føre til store
emosjonelle og sosiale problemer for
de barna det vedrører. De vil i stor
utstrekning kunne bli isolert, uten
å få innpass hverken i de døves eller
i de hørendes verden.

En kunne være fristet til å gjøre
som dr. E. S. Greenaway, da han i
en artikkel belyste integreringen med
å sitere Skriftens ord: «Du kan ikke
med all din visdom legge en alen til
din livslengde».

Oslo, 15. oktober 1965
Kjell Bothne,

døvelærer

juli, siden kom det brev og kort fra
mange ulike steder: Istanbul, Erze
rum, Teheran og andre steder i
Tyrkia og Iran. De har det bra,
skriver de, de haiker, og går og går.

Nå tør imidlertid foreldrene ikke
sende flere penger, fordi sønnene da
bare reiser enda lenger bort. Fra
havnebyen Khurrashar går det skip
til Sverige, men også til India, og
får de penger sendt dit, reiser de
sikkert videre til India, og den risken
vil foreldrene ikke ta. De ønsker nå
bare at guttene kommer hjem, hvor
leilighet og godt arbeid venter dem.
Utenlands har de ingen mulighet for.
å skaffe seg arbeid, med sine handi
kap. - Trass i at døvespråket er
internasjonalt, møter de jo bare men
nesker i samme situasjon som dem
selv. Foreldrene er forbauset over
hvor lett Lars og Hans er kommet i
kontakt med døve venner i andre
land, forskjellige døveforeninger har
også hjulpet dem til rette - men nå
vil de ha sine barn hjem igjen og
håper bare at det svenske konsulat i
Khurrashar hjelper guttene med bil
lett hjem til Sverige.
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Spesialskolelærerne sender
resolusjon til Stortinget

Krav om at det straks settes i gang en hurtigere utbygging av våre spesialskoler

Norske Spesialskolers Lærerlag,
samlet til møte på Gjøvik, har rettet
denne henvendelse til Stortinget:

Norsk lov stadfester rett og plikt
til skole for alle barn. Det hersker
i dag ved enkelte av våre spesial
skoler likevel forhold som vi finner
juridisk og moralsk uforsvarlige. Vi
vil imidlertid ikke unnlate å peke
på at Kirke- og undervisningsde
partementet harsørget for å gjennom
føre en rekke forbedringer ved
våre spesialskoler. V i vil også vise
til opprettelsen av Statens spesial
lærerskole som er et betydningsfullt
tiltak for utdanning av spesiallærere
til våre skoler, og at meget er gjort
for å øke elevplasstallet. Plassman
gelen er likevel fremdeles så alvorlig
at man i vår skolesektor opererer
med lange ventelister. Mange av
disse elevene må vente i flere år på
den skolegang de i følge loven har
rett til fra sju-års-alderen. Flere
skoler arbeider med et overbelegg av
elever, i enkelte tilfelle på over 50

-prosent. Ved enkelte skoler er
man også tvunget til å la fra 20 til
40 elever sove -j, samme rom.

Vår målsetting tar sikte på at
våre elever skal gå ut i livet som
«gode samfunnsmennesker». Dette
forutsetter en oppbygging av sosiale
holdninger og praktiske ferdigheter.
Kravene til undervisningsopplegg og
skoleformer må derfor tilpasses:

a) elevenes behov og læreevne på
de forskjellige alderstrinn.

b) samfunnet i dag, med de mu
ligheter det kan by, og de krav
det stiller til dem som skal
kunne fylle en plass i samfunns
liv og yrkesliv.

«Rett til arbeid» gjelder også de
unge som går ut av våre spesialsko
ler. Mange av våre elever kan gi vårt
samfunn verdifull arbeidskraft. Gode
undervisningsforhold og riktig ar
beidsplassering vil minske faren for
sosiale utglidninger. Vi tillater oss å
henstille det ærede Storting om:

1. at det straks settes i gang en
hurtigere utbygging av våre
spesialskoler. Dette gjelder
ikke minst barneskolenes over
bygninger, slik at man kan
legge opp til differensierte yr-

kesvalgmuligheter for gutter og
piker.

2. at det på dette området settes
i gang forsøk med skoleformer
og undervisningsopplegg for
våre skolearter.

3. at det organiseres et effektivt
ettervern hvor spesialister også
stilles til rådighet når det gjel
der hjelp til yrkesplassering av
elever.

4. at myndighetene tar de nød
vendige skritt til at det åpnes
et tilstrekkelig antall arbeids
plasser for våre handikappede.

Arvid Høidal (sign.)
Formann i Landslærerlaget for

evneveikeskoiene.

John Christensen (sign.)
Formann i Landslærerlaget for
skoler for barn og ungdom med

tilpasningsvansker.

Odd Naustevoll (sign.)
Formann i Norges Døvelærerlag.

Birger Holm Aune (sign.)
Formann i Norges Blindelærerlag.

Eide Vinduspuss

Telefon 22676
STAVANGER

KJOLER
BLUSER
SKJØRT

Afs H. Koppernæs & Sønner
ALESUND

Telefon 1130

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17 . Bergen
Telefon 94996

HAU modeller viser vei •••
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BILLEDTELEFON
på verdensutstillingen •

I New York

De fleste av våre døve Amerika
reisende har besøkt verdensutstillin
gen i New York. Men dessverre had
de ikke alle tid, anledning eller lyst
til å ofre 1-2 timer for å stå i kø
foran paviljongen «Bellsystem» (ame
rikansk telefon- og tegraf-selskap).

Det var synd, for ellers hadde de
kunnet få se og prøve alle døves
ønskedrøm: Bildetelefonen.

Vi har i løpet av de siste årene ofte
berettet om tekniske forsøk på å
gjøre det mulig for døve å komme
i telefonkontakt med hverandre.
Den annen verdenskrig gjorde meget
til å forsinke utviklingen på dette
området. Det kapitalsterke ameri
kanske Bell System (oppkalt etter
Alexander Graham Bell) har siden
1927 arbeidet med å få fram en bilde
telefon. Og i den meget interes
sante paviljongen har jeg nøye stu
dert bildetelefonen i praktisk anven
delse, og fotoene her er hentet fra
brosjyren.

Mellom de tre byene New York,
Washington og Chicago har firmaet
opprettet faste prøvesendinger. Her
kan alle etter bestilling og betalt av
gift telefonere. Naturligvis faller det
nå i begynnelsen meget kostbart.

En 3 minutters samtale fra New
York til Washington koster 16 dol
lars, fra Washington til Chicago 21
dollars og fra New York til Chicago
hele 27 dollars.

Under verdensutstillingen kunne
man gratis telefonere fra paviljon
gen til Chicago. Boksene var stadig
opptatt av barn, som bildetelefonerte
til fremmede barn i Chicago. Til
skuerne kunne se og høre begge del
takerne i samtalen. I hver av de 3
byene finnes et bildetelefonrom som
er både større og mere bekvemt enn
våre små, trange telefonbokser. Fa
miliemedlemmer eller forretnings
venner kan følge med inn og delta i
bildetelefonsamtalen. Man er plas
sert 1.20 m fra det lille bildetelefon
apparatet. Ved siden av det står en
moderne tavle med knapper. Man
bruker således ikke noen nummer
skive. Et trykk på tavlen, og mot
takeren vises klart og tydelig på
skjermen. Den som i farten vil rette
på frisyren, på klærne eller på slip
set, kan trykke på en knapp, og ser
da seg selv på skjermen, mens mot
takeren ikke ser bildet av vedkom
mende før man påny trykker på
knappen. Hvis man behøver å bruke

begge hender til tegnspråk eller f.eks.
til å vise bilder, kan man bruke en
innebygd mikrofon som tillater
«håndfri tale».

Denne utstillingen vil finne ut
hvor stor interesse det er fra skoler,
kontorer og privatpersoner, før man
innretter seg på et større offentlig
bildetelefon-nett - noe som ikke
skulle møte noen tekniske vansk€-lig
heter. Dette vil sikkert være ønske
drømmen for alle døve over hele
verden. Ved besøk på verdensutstil
lingen gleder man seg over den store
oppfinnelsen som ble gjort for 90 år
siden, da den skotske døvelæreren
Alexander Graham Bell oppfant
telefonen, og som nå utvikles til en
bildetelefon - til glede for så vel
døve som hørende.

G. A. Weininger,
Deutsche Gehi:irlosen-Zeitung

*

Etter de opplysninger som forelig
ger, ser det ut til å være denne bilde
telefonen som skal bli demonstrert
på Døves Dag i Oslo. Men det blir
ikke her mulig å overføre samtaler
over støtre avstand. Red.

A.s Karmsund Cementindustri
OLE MÆLAND

Alt i gulvbelegg
Telefon 2689
HAUGESUND

FIGGJO FAJANSE A.S

FIGGJO
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Den velbegavede døves
utdannelsesm uIig heter,
på bakgrunn aven reise til USA

Av døvekonsulent Annelise Harboe, København

«Tegnenes høyborg»
En nærmere beskrivelse av Gal

laudet College, skulle ikke være nød
vendig. Jeg bodde i Peet Hall,
kvinnekollegiet, inntok alle mine
måltider sammen med lærerne i læ
rernes spisesal, gikk rundt på colleget
og fikk et lite inntrykk av hverda
gens arbeid. J eg talte med studentene
- jeg hadde jo øvd meg litt i det
amerikanske håndalfabet før jeg dro
hjemmefra - og forsøkte på den
måten å komme i en viss naturlig
kontakt.

At Gallaudet stadig er tegnenes
høyborg, er det ingen som legger
skjul på. Fingrene går fra morgen til
kveld, både hos lærere og elever.
Men stemmene blir ikke forsømt.
Alle studenter har de første tre år
2 obligatoriske ukentlige timer i in
dividuell talekorreksjon og høretre
ning på det hypermoderne Speech
and Hearing Center som er knyttet
til colleget. Og som et kuriosum kan
jeg fortelle at av de 11 netter jeg
tilbrakte på Gallaudet, var det bare
3 netter jeg falt i søvn før kl. 2.
Alle de andre nettene ble jeg holdt
våken av høyrøstet tale fra Peet
House's døve beboere.

Alle får råd m.h. t. hvilket høre
apparet de bør anskaffe seg. Man
oppfordrer studentene til å bruke
apparat, men man tvinger dem ikke,
og de får heller ikke høreapparat
gratis.

Tvil om kvaliteten
Gallaudet College ble grunnlagt

som college allerede 1863. Først i
1957 ble det godkjent som utdan
nelsessted på like fot med andre
colleges - men det er stadig tvil om
Gallaudets kvalitative standard.

Jeg avla besøk på The Volta
Associations hovedkontor i Washing
ton. Volta Bureau er sentret for for
kjemperne for den rene talemetode,
og man så derfor ikke med helt blide
øyne på Gallaudet College. Man men
te det var mere formålstjenlig å la
de døve studenter lese på et hørende
college og hjelpe seg igjennom ved
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Annelise Harboe.

hjelp av kameratenes notater, idet
mange Gallaudet-studenter senere
kommer til Volta Association og be
klager seg over at deres collegeut
dannelse ikke regnes på høyde med
annen collegeutdannelse.

Vidt forskjellig bakgrunn
Gallaudet har også mange van

skeligheter å kjempe med. Hvert år
melder det seg 500 ansøkere, hvorav
der bare kan opptas 250. Disse kom
mer med vidt forskjellig skolemessig
bakgrunn.

Den obligatoriske undervisnings
plikt i USA er ens for hørende og
døve, men varierer fra stat til stat.
Noen steder skal barna gå i skole
til de er 16 år, i andre stater til de
er 17, og atter andre holder dem på
skolebenken til de er 18 år gamle.

Skoleformen varierer også. Man
finner enten 8 års barneskole, even
tuelt etterfulgt av 4 års «high school»
- eller 6 års barneskole + eventuelt
3 års junior high school + 3 års
senior high school. High school har
3 forskjellige retninger å velge mel
lom - en handelslinje, en håndverks
linje og en akademisk linje. De som
ønsker å forberede seg til college, må
naturligvis velge college-linje.

Det er svært få døve som har
mulighet for å gjennomgå et regu
lært high school program, idet bare
få døveskoler i USA har tilknyttet
en high school. Mange av de unge
som kommer til Gallaudet og søker

opptakelse, møter derfor med vidt
forskjellige forutsetninger. Noen har
'gjennomgått en high school på en
døveskole, noen på en hørende skole, '
og noen er bare dyktige døveskole
elevel' uten high school av noen art.
Alle som søker opptaking på Gal
laudet må derfor gjennomgå en prø
ve, og de som består, går enten rett
inn i første års college-studium, eller
de må en omvei ad «prep.-klassen»,
en forberedelseskiasse.

Man var også på Gallaudet enige
om at de døve studenter som starter
sin collegeutdannelse gjennomsnitt
lig ligger 3 år etter de hørende jevn
aldrende i modenhet, og selvfølgelig
preger denne vesentlige faktor elev
klientellet betydelig. Selv ikke 3-4
års collegeutdannelse er tilstrekkelig
til å utjevne dette gjennomgripende
intellektuelle handikap.

I dag tynges derfor Gallaudet av
studentenes lavere prestasjoner. Men
Gallaudet liggm ikke på bunnen.
Hvis man inndeler alle amerikanske
colleges i grupper etter studentenes
eksamenskarakterer og collegets ka
raktermessige standard (hva man så
måler det etter), så ligger naturligvis
Harward og Yale i toppen, og Gal
laudet i siste tredjed,:ol. Helt på bun
nen er således Gallaudet ikke, men er
naturligvis preget av sitt klientell.

Hva bli studentene til?
Jeg hadde en lang samtale med

dekanen på Gallaudet om dette, og
han forklarte at ca. 25% blir lærere,
20% får intet yrkesmessig ut av
oppholdet, 10% blir husmødre, res
ten fordeles på bibliotekvesen, kunst,
regnskapsvesen, og,et stigende antall,
i dag ca. 30%, ønsker å dyktiggjøre
seg til høyere stillinger innenfor det
vitenskapelige og kommersielle la
boratoriearbeidet. Dette siste har
ledet tanken hen på om man på
Gallaudet burde utvide med en tek
nisk høyskole for å motsvare nå
tidens industrielle krav, men man har
tatt det standpunkt at Gallaudet er
er rent akademisk college, uten di
rekte yr~esmessig sikte, og skal det



«Men j eg plystret ikke etter henne, herr konstabel,. lyden kom fra høreapparatet mitt!»:

·skapes en teknisk høyskole, må dette
skje et annet sted.

Dr. Elstad, leder av Gallaudet,
gikk varmt inn for denne tanke, idet
han hvert år må avvise et stort antall
flinke og dyktige unge døve, som
søker opptaking på Gallaudet. Mange
av dem er teknisk begavet og egner
seg derfor bedre for teknisk college
enn for et rent akademisk college.

I denne forbindelse var man på
Gallaudet også meget opptatt av
den rivende utvikling som er skjedd
på arbeidsmarkedet i den siste 10
års periode. Automasjonen forandrer
yrkesbildet og reduserer håndverks
svennen fra å være en dyktig hånd
verker som med sine hender skaper
sitt resultat og derved får tilfreds
stillelsen ved å utrettet noe selv
stendig - til en enkelt brikke og
trykknapp i masseproduksjonen ved
samlebåndet.

Man så alvorlig på dette. Er auto
masjonen en fare for den hørende
arbeider, så er den en dobbelt fare
for den døve, og er den en fare for
den alminnelige døve, så er faren
langt større for den intellektuelt pre
gede, som vil føle seg dobbelt isolert
ved et samlebånd.

Det eneste svar samfunnet har på
automasjonen som helhet er: Mere
utdannelse, mere skolering.

Og hvordan er det her hjemme?
For den hørende er tilbudet om

mere utdannelse i rivende utvikling.
Skoler for ufaglærte skyter opp som
paddehatter, lærlingeskolene utvi
des, og enhver ung med lyst og evner
har en bred skala av utdannelsestil
bud å velge mellom.

Den døve er annerledes dårlig
stilt. Den ikke faglærte døve står i
videreutdanningsmessig henseende
helt på bar bakke. Lærlinger på dag
skoler forsøker vi i Danmark å hjelpe
ved støtteundervisning, men sam
tidig står vi også overfor å skulle
utruste våre velbegavede unge døve
slik at de ikke glir bakut i konkur
ransen. I dag er det ikke nok
med svennebrev. For de velbegavede
kreves mere utdannelse, hvis man
ikke ønsker å ende sine dager med
rent rutinemessig arbeid. Hvorledes
møter vi som er ansvarlige for den
unge døves utdannelse dette krav?

I første omgang har vi i Danmark
søkt problemet løst ved å skape en
fortsettelsesskole i Nyborg, som inn
til nå har kunnet gi de velbegavede
elever realeksamen, den statskon
trollerte 9.-klasseprøve, og handels
medhjelpereksamen.

En realeksamen er et godt papir å
ha i lommen, og i mange fag, f.eks.
elektrikerfaget og enkelte gullsmed
verksteder avvises lærlinger
som ikke møter·· med en god
realeksamen. Realeksamen og han
delsmedhjelpereksamen er naturlig
vis også et godt grunnlag for ut
dannelse innenfor handels-og kontor
fagene.

Men med disse forberedende ek
samener sier også vårt nåværende
skoleapparat stopp. Alle former for
videreutdanning er overlatt til den
enkelte døve selv, med individuell
hjelp av hørende tolk.

Er det den riktige vei å gå?
Inntil nå har vi i Danmark ment

at vi løser den yrkesmessige utdan
nelse på eksemplarisk vis, ved at
den unge lærling får sin utdannelse
ved siden av den hørende og på
teknisk skole får støtteundervisning
aven døvepedagog i den utstrekning
den enkelte læreren på teknisk skole,
lærlingene og døvepedagogen finner
det nødvendig.

Denne form for undervisning har
nå vært prøvd i et par år og holder
på å finne sin form, men vanskeligere
er det å finne muligheter for de unge
som forlater Nyborg realskole og
ønsker en videreutdannelse som mot
svarer den innsats de har gjort og
de evner de har dokumentert å være
i besittelse av ved å kunne gjennom
føre en så krevende eksamen.

Mulighetene i akademisk pregede yrker
Unge velbegavede døve kommer

i dag til konsulentene med yrkes
ønsker som vi grovt kan deler i 2
forskjellige retninger: En teknisk
og en mere akademisk preget retning.

. Som ønsker i akademisk retning
kan jeg nevne: Døvelærer, sosial
rådgiver, revisor, fritidshjemslærer,
eller bare et svakt ønske om på en
eller annen måte å få lov til å arbeide
blant døve og komme til å hjelpe
sine egne.

Det er hos en ung døv hyggelig å
merke en slik trang til å ta opp et
arbeid, og derfor er det dobbelt
vanskelig å skulle forklare at veien
fram er full av problemer_

Døvelæreryrket, som avtar en stor
del av Gallaudet Colleges kandida
ter, har sin berettigelse i USA, hvor
de fleste døve døvelærere beskjef
tiges enten på Gallaudet eller som
yrkeslærere for de eldste elever på
døveskolene, og disse muligheter
foreligger jo ikke hos oss. Ytterligere
ble jeg på Gallaudet presentert for
en yrkesundersøkelse blant de voksne
døve, hvorav det framgikk at 30%
av de døve døvelærere ville ha valgt
et annet arbeid hvis de kunne ha for
andret sin utdannelse. Dette kom
mer sannsynligvis av døvelærernes
lave lønn i USA, i sammenlikning
med den lønn industrien gir, men
samtidig så jeg hvorledes de døve
døvelærere selv på Gallaudet var
isolert. De døve lærere hadde sitt
eget spisebord i spisesalen - og det
samme gjentok seg som en helt
naturlig ting på en annen døveskole
jeg besøkte. Det gir litt stoff til
ettertanke.

En døv sosialrådgiver kunne kan
skje under visse omstendigheter be
skjeftiges, men det krever - slik som
for døvelærerens vedkommende 
3-5 års arbeid aven hørende peda
gog, perfekt i tegn, på skolebenk
ved siden av den døve.

(cHearing», England.
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Larvik:

Hamar:

Bergen:

de ikke med utbytte kunne følge en
normal forelesning.

Vil vi derfor ta med i beregningen
den høremessig svakeste del av de
tunghørtes krets, viser det seg tall
messig større perspektiver. For høy
skoletanken taler også den omsten
dighet at de døve som det her blir
tale om, vil være toppen innen døve
kretsen - unge som vi senere vil finne
i lederstillinger rundt om i døvefore
ningene. For å bli en dyktig leder
kreves ikke bare en god forstand,
men i like høy grad et sosialt modent
menneske.

Der er ingen tvil om at en av grun
nene til de unge døves begeistring
for «collegietiden» i Nyborg, er den
tilfredsstillelse de får ved å være
sammen døgnet rundt, og alltid ha
en kamerat for hånden når et eller
annet problem melder seg. Det ut
vikler og modner. Det vil derfor være
en fordel om man på en teknisk
høyskole skapte et forum, hvor de
unge døve kunne bygge videre på
den grunn som var lagt i Nyborg.
Høyskolelivets menneskelig oppdra
gende verdi kan visst neppe vurde
res høyt nok. En av årsakene til den
umodenhet vi med resignasjon av og
til konstaterer hos den døve, er
sikkert den omstendighet at vi slip
per taket i den unge for tidlig. Og
især får den velbegavede ikke anled
ning til å diskutere seg fram til et
livssyn og en livsholdning sammen
med jevnbyrdige.
.. Amerika er jo et meget stort land
med 30.000 døve elever fordelt på
427 døveskoler. Av disse 30.000 døve
melder der seg hvert år ca. 500 til
Gallaudet.

Hos oss vil tallene være små. Vi er
et lite land, hvor forholdene kanskje
er mere oversiktlige, men avvikel
sene er tilsvarende vanskelige. Det er
ikke lett å skape lydhørhet for et
tallmessig lite problem, men proble
met er der, og vi har neppe lov til å
la det ligge.

Utdrag fra Nordisk Tidskrift
for D6vundervisningen

EN DØV PASSET GODT pA ...
I byen Bocholt ved den holland

ske grense ble nylig forøvd et bank
røveri. De to skapsprengerne klarte
å få med seg 5.000 mark. Men bare
5 dager senere ble de grepet av Essen
kriminalpoliti. En døv fra Bocholt
hjalp dem med det. Han hadde lagt
merke til en ukjent bil like ved ban
ken, og han husket kjennetegn og
nummer. Dermed kom politiet hur
tig på sporet av forbryterne.

Teknisk høyskole i Norden?
Derfor er mulighet nr. 2 kanskje

lettere å realisere, og mere realistisk.
Og da det sannsynligvis bare vil
dreie seg om et lite antall avgangs
elever hvert år fra døvekretser i
Danmark - og et tilsvarende lite
antall fra Norge og Sverige, var det
kanskje en ide å koordinere bestre
belsene og skape noe i retning aven
teknisk høyskole for døve, plassert
i ett av de nordiske land.

Det var kanskje også en tanke å
søke samarbeid med de tunghørte.
Døveklientellet på Gallaudet var
meget mere blandet enn vi er vant
til hos oss, og mange av Gallaudet
studentene ville vi her hjemme klart
plassere i tunghørt-gruppen. Disse
unge hadde søkt til Gallaudet fordi

på tekniske laboratorier. Bør vi så
ikke veilede våre velbegavede døve
derhen hvor vi vet mulighetenefinnes
og hvor vi vet den døve kan gjøre
100% fyllest, såfremt ikke evner og
anlegg direkte går i motsatt retning.
Begynnelsen hos oss kan jo være
at man i Nyborg skaper mulighet
for en teknisk forberedelseseksamen
for derved å danne seg et inntrykk
av elevenes evner. Er evnene gode,
kan man deretter i videreutdannel
sen velge, enten å utdanne den unge
døve individuelt sammen med høren
de ved hjelp aven personlig tolk,
eller å forsøke å skape et særlig tek
nisk utdannelsesorgan for døve. Da
antallet sannsynligvis vil være lite,
vil dette kanskje lettest kunne reali
seres på nordisk basis.

For den første mulighet - å ut
danne velbegavede døve sammen
med hørende - taler dette at våre
skoletanker går i retning av så stor
normalisering som mulig, slik at en
døv i hørende omgivelser vil være
en helt naturlig ting. Men går man
inn for denne undervisningsformen
for den velbegavede døve, må man
gjøre seg helt klart at der kreves en
flokk av knusende dyktige simultan
tolker, velutdannede folk med en
viss viten bak seg, som er i stand til
ved hjelpe av tegn og fingeralfabet
å kunne tolke flytende og lynsnart
en springende diskusjon så vel som
en vanskelig forelesning. Den tendens
døveskolen har i dag til desentrali
sering, og med flere og flere døve i
normalskolen, vil i relasjon til dette
aktuelle problem formodentlig be
grense mulighetene for i framtiden å
skape døvepedagoger som samtidig
er så dyktige i tegn og fingeralfabet
at de tilfredsstiller dette krav.
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Større muligheter i de tekniske fag
Annerledes ligger det an med den

velbegavedes muligheter innenfor de
tekniske fag. Vi vet at teknikken er
i rivende utvikling. Vi vet at alle
større virksomheter roper på teknisk
utdannet personale. Fra USA vet vi
at døve kan gjøre god fyllest for seg

Som eksempel på denne undervis
ningsformskal anføres at man i øye
blikket hjelper en ung revisorstu
derende på handelshøyskolen til en
H.D.-eksamen. Når man går til dis
kusjon om rentefot, diskonterings
problemer etc. og alt skal tolkes slik
at den døve kan følge med og delta
i diskusjonen, er det en særdeles
krevende jobb. Simultantolking er
absolutt nødvendig, og intimt kjenn
skap til tegn er en uomgjengelig for
utsetning.

En døv revisor som er dyktig i
munnaviesing, har sikkert visse
reelle muligheter for beskjeftigelse
etter endt eksamen, men for den døve
lærer, sosialrådgiver, arbeidsterapeut
barnehagelærerinne, fri tidshjemslæ
rerinne eller hva man nå ellers kan
nevne, gjelder det at man meget lett
kan komme i en situasjon, hvor den
døve med kraftanstrengelse og store
ofre kjemper seg til en eksamen, som
bare kvalifiserer til ganske få stil
linger, og man har derfor på forhånd
begrenset de yrkesmessige mulig
heter. - Jeg tror derfor at vi må
erkjenne at tiden ennå ikke er moden
til i større målestokk å hjelpe døve
fram på det mere akademisk pregede
plan.
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397.000

DØVES VOLVOLOTTERI 1965:

Innbetalinger fra foreningene i
løpet av de siste 3 ukene (12. okto
ber til 2. november):

7.800 (4.850)
5.700 (6.050)
5.300 (O)
4.100 (2.900)
3.950 (850)
3.850 (11.00)
3.500 (6.000)
3.000 (1.500)
3.000 (O)
2.200 (4.400)

500 (O)

54.700

Vestfold .
Bergen .
Stavanger .
Trondheim .
Kristiansand S .
Møre og Romsdal ..
Innherred .
Drammen .
Hamar .
Skien-Telemark .
Helgeland .

Stillingen pr. 9. november:
l. Bergen. . . . . . . . . . . . . .. 61.450
2. Oslo . . . . . . .. 49.650
3. Stavanger 45.050
4. Vestfold. . . . . . . . . . . . .. 44.300
5. Innherred 31.050
6. Trondheim. . . . . . . . . . .. 28.900
7. Skien-Telemark. . . . . .. 27.200
8. Drammen 25.500
9. Hamar 24.350

10. Møre og Romsdal 22.600
11. Haugesund 18.050
12. Kristiansand 16.950
13. Østfold. . . . . . . . . . . . . .. 12.000
14. Helgeland. . . . . . . . . . . . 5.000
15. Harstad 1.700
16. Salten 1.500
17. Narvik 1.400
18.. Tromsø 1.000

Oslo 11.800 (8.750)

Vi minner i dag om tegnekonkur
ransen vår.

Hvem lager den beste tegning til
Tegn og Tale's julenummer - første
siden? Tegningen skal dekke hele

Husk

te '3 l1ekoKkurrcut",en
Siste frist: 25. november

417.650

SISTE

(I parentes står hvor meget fore
ningene betalte inn forrige 15 dager.)

Lotterisjefen har ikke flere lodd
bøker igjen på kontoret - hurra! 
Men hvis det er noen som vil ha
loddbøker, så skriv straks til ham
allikevel. Vi må regne med at lotteri
sjefen får bøker tilbake fra «usikre»
foreninger. De må han sende ut
igjen til andre så fort som mulig.

Vi vil videre appellere sterkt til
alle døve om å hjelpe sin forening
så godt de kan nå i tiden fram til
trekningen 15. desember.

Dette er SISTE appell! Når neste
nummer av Tegn og Tale kommer,
15. desember, er loddsalget slutt.

Red.

til!oma

Stillingen pr. 2. november:
l. Bergen. . . . . . . . . . . . . .. 60.150
2. Oslo. . . . . . . . . . . . . . . .. 46.600
3. Vestfold 44.300
4. Stavanger . . . . . . . . . . .. 39.450
5. Innherred . . . . . . . . . . .. 31.050
6. Skien-Telemark 27.200
7. Drammen 25.500
8. Trondheim. . . . . . . . . .. 25.400
9. Hamar. . . . . . . . . . . . . .. 24.350

10. Haugesund . . . . . . . . . .. 18.050
11. Møre og Romsdal. 17.150
12. Kristiansand 16.950
13. Østfold. . . . . . . . . . . . . .. 12.000
14. Helgeland. . . . . . . . . . . . 4.250
15. Harstad. . . . . . . . . . . . . . l.700
16. Salten 1.500
17. Narvik. . . . . . . . . . . . . . . 1.400
18. Tromsø O

10.000 loddene som er igjen - er
det mulig å klare det?

Tromsø har fremdeles ikke inn
betalt noe for de 6.500 loddene fore
ningen har fått, men i en så stor
by som Tromsø må det vel gå. Vi
tror at Lorentzen har situasjonen
under kontroll

Hamar bør klare seg, likeså Hau
gesund, Kristiansand, Helgeland,
Harstad, Salten og Narvik.

Med Oslos og Vestfolds store inn
betalinger den siste tiden, går det
fort nedover med disse foreningers
beholdninger av lod€!.

Bergen har passert 60.000, og har
godt håp om å bli utsolgt. Forenin
gen har nå fått en hørende «proff»
til å kjøre utenbys i foreningens
distrikt, og det ventes et større opp
gjør fra ham.

Skal vi bli utsolgt?
En kjempe-innsats

Lotterisjefen er spesielt bekymret
for Stavanger, som nå har innbetalt
bare 5.300 kroner, etter lang venting,
og som ennå har hele 50.500 uopp
gjorte lodd. Men det høres ut som
om stavangerne tror at de skal klare
det, og så får vi håpe at de får rett.

Videre har vi Østfold, som ikke
har sendt oppgjør siden før ferien,
til tross for at lotterisjefen flere
ganger har gitt uttrykk for sin be
kymring. Trondheim er det også
spørsmål om, men det har gått noe
bedre der den siste tiden.

Innherred er den forening som
mest imponerer lotterisjefen (6.000
innbetalt forrige gang). Foreningen
har innbetalt ca. 10.000 på halvan
nen måned, uten lotteribil! Men
kan foreningen virkelig klare de nær
19.000 loddene den har igjen? Inn
herred har nylig fått flere loddbøker
tilsendt, fordi de hadde for lite!!!

Skien-Telemark og Drammen har
også ganske mye igjen, men inn
betalingene fra disse foreningene
kommer jevnt og sikkert, så vi tror
de klarer seg.

Verre er det for Møre og Romsdal,
som nesten ikke har hatt mulighet
til å selge. noen ting ved lotteribil.
Til tross for dette, har foreningen
gjort en strålende innsats. Men de

I forrige nummer kommenterte vi
situasjonen pr. 12. oktober. Siden
den gang er det innbetalt oppgjør for
54.700 lodd, slik at vi er kommet opp
i nær 400.000. Et pent beløp - men
tenk på at det ennå mangler oppgjør
for 263.000 lodd og det denne dag
bare er 43 dager igjen til treknin
gen!

Det hersker stor spenning på for
bundskontoret, sikkert også rundt i
foreningene - en spenning blandet
med nervøsitet.
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Gabriel østråt
BILVERKSTED

Telefon 63 097
SANDNES

CHRISTIAN 'HAALAND
HAUGESUND

LINJESKIP - KjØLESKIP - TANKSKIP

Brødr. Sunde A.s
Etabl. 1917

PLASTFABRIKK

SPJELKAVIK
Sentral bord 9381

ERGO VEGGSEKSJONER
ERGO RADIOBORD
SKRIVEBORD

A.s Blindheim Møbelfabrikk
VEGSUND
Telefon: Alesund 9114 - 9116

RØMSØE KONDITORI

BYTUNET

HAUGESUND

Telefoner 1115 -1141

Hold Dem til Volvo -

den holder!

OLAV RIEBER THORSEN
Autorisert Volvo-forhandler

Telefon 62008
SANDNES

KAFE VAGEN BILLIGE VARMRETTER

MATSALGETS KAFE, Torget. NASJONALMAT

Stavanger Komm. Matsalg
Telefon 22698
STAVANGER

Ingvard Ingebretsen
MALERM ESTER

Telefon 20197
STAVANGER

Skal De ha noe installert 
Henvend Dem til

Danielsens Elektrokompani
Bergjelandsgt. 18
STAVANGER

Støtt Døvesaken!

Johan Aksdal A.s
KOLONIAL EN GROS

BERGEN

Kj ø Ie· og fryseutstyr
for ethvert behov

O. A. ANTONISEN AfS
Spesialfirma i kjøling

Telefon 5860
HAUGESUND

Vennligst kontakt oss ved behov



Vanskelig å være keivhendt i en «høyreverden»

Det er ikke ofte vi sender nyheter til
bladet fra Døvehjemmet i Andebu, men nå
skal vi fortelle om noe utenom det vanlige.

Først en liten orientering. Vi har en bar
neskole for døve på Sukke gård, og de døve
barna følger interessert med i gårdsdriften.
I fjøset står 14 prektige melkekuer. Takk og
pris at gården ikke har gått over til bare
korndyrking! Men det dyrkes naturligvis
korn, poteter og annet. Så har vi skog, over
500 mål, men mye tømmer er tatt ut, så nå
lar vi skogen vokse opp igjen.

Så var det i september måned. Det var
ikke noen god måned, nei, med sådan uhor
velig masse regn - en kunne av og til be·
gynne å lure på om det var en ny syndflod.
Det var den verste ned bør siden ned børs
målingene begynte, 232 mm nedbør (er det
riktig, Olaf Hassel?).

Men så kom oktober (som betyr den åt
tende i det latinske språk), og været snudde
om. Vi fikk det rene sommervær med sol og
varme i mange dager. Den våte september
var glemt med en gang.

Og så ~kulle all avling bringes i hus, po
tetene ikke minst, de var kanskje det vik
tigste også. Dagen kom da potetene skulle

siden (høyde 29.7 cm, bredde 21 cm),
og den skal være i en eller to farger.

Hva skal du tegne? - Du står
helt fritt, men det må være noe som
har med julen å gjøre.

Bare døve og tunghørte kan være
med i konkurransen.

Vinneren får kr. 50.-. Betingelsen
er at vi får en tegning som er god
nok til førstesiden av julenummeret.

Tegningene sendes inp,en 25. no
vember til Tegn og Tale's redaksjon,
Mannsverk 61, Bergen,

Nå haster det. - Lykke til!'

Julehilsener
Siste frist: 30. november

I Tegn og Tale's julenummer skal
vi ha masse hilsener fra foreninger,
klubber, skoler, organisasjoner og
enkeltpersoner - altså fra alle som
vil ønske landets døve og' sterkt
tunghørte «god jul og godt nytt år».

Prisen er kr. 1.- pr. navn på
«felles-lister» fra foreninger osv.
(når det er flere enn 5 personnavn
under hilsenen). - For spesialhilse
ner fra enkeltpersoner og lag osv. er
prisen kr. 5..,.. pr. hilsen (med inntil
5 personnavn under).

Vi må ha julehilsnene innen 30.
november. Adressen er: Tegn og
Tale, Mannsverk 61, Bergen.

Hvorfor
.

er VI

tas opp. Alle de døve barna på skolen fikk
fri for å hjelpe til. Det var sol og varme også
den dagen, og dette gjorde jo sitt til at
potetene kom tørt og fint i hus. Skolebarna
var ivrige og flinke til å plukke poteter,Nå
er all markens grøde trygt forvart. Vin
teren kan komme så meget den bare vil.

Tirsdag 2. november, Anno Domini 1965,
ble det arrangert potetfest. Styreren og
lærerpersonalet på barneskolen sto i spis
sen for arrangementet. Vi voksne var også
med på festen. Av styrer Lillehaug fikk barna
veldig mye ros for hjelpen med potetpluk
kingen, Alle barna måtte fram for å motta
gaver som belønning.

Ti I festen var det laget potetlefse, og det
ble solgt lefse til skyhøye priser av vakre
damer. Pengene skulle gå til hjelp for barn.
Det ble vist film. Den første var fra den
første potetfest for mange år siden. Så var
det film om Røde Kors' arbeid blant barna
i østen, osv. - Det ble etterpå bestemt at
«lefsepengene» skulle gå til barn i østen,
gjennom UNICEF, som en gave fra barna
på døveskolen i Andebu. Meget populært,
og en meget vellykket fest. - Flott levert!

Th. Wiik.

høyrehendt?

Abonner på
TEGN og TALE

«høyreverden» da menneskeheten begynte
å røre på seg og bre seg ut.

Men hvor høyrebetont verden enn er
blitt, er de venstrehendte mer utbredt enn
man skulle tro. Det finnes også en stor
gruppe mennesker som bruker høyre og
venstre hånd like bra. Enkelte sakkyndige
hevder at anlegget for høyre- eller venstre
hendthet er 50-50. Altså skulle det ikke
være utenkelig at menneskeheten kunne bli
overveiende venstrehendt, om man fra
fødselen var innstilt påen «venstre-verden».
Og det er i følge moderne vitenskap håp
løst foreldet at venstrehendthet skulle være
noe mindreverdig. Det eneste drawback er
at det kan være vanskelig å være keivhendt
i en «høyre-verden». For øvrig er det en
fullkommen normal foreteelse, som ingen
trenger å uroe seg for.

«Oh, what a lossl»
En liten kvinnelig neger-sjåfør i

Washington gjorde meg helt flau.
Hun hentet meg på Gallaudet og
kjørte meg inn til byen. Som alle
fargede sjåfører skulle hun naturlig
vis ha greie på alt, hvor jeg kom fra
og hvorfor jeg var i Statene. Da hun
måpende av forbauselse hørte at
Danmark ikke hadde noe college for
døve, utbrøt hun: «Oh, what a
shame - what å loss of good brains!»

Det slo meg - «hvilket tap av gode
hjerner». En god hjerne kan utnyttes
på mange måter, og det skal hjerne
til å bli en god håndverker i dag 
men sikkert er det at den velbegavede
døve i våre dagers Danmark har me
get få sjanser til å gjøre seg gjeldende
på det mere intellektuelt pregede
plan.

Annelise Harboe,
døvekonsulent

Hva kommer det egentlig av at vi men
nesker er høyrehendt? Akkurat hvorfor,
vet vi ikke. En del av forskningen søker
årsaken i det faktum at en viss del av hjer
nen blir bedre forsynt med blod. Men det
finnes også sakkyndige som søker årsaken
i solen! Menneskets opprinnelige boplass
antas å være et sted i Asia, og den primitive
gruppe i denne menneskehetens vugge så i
solen et overnaturlig vesen som formodent
lig ble dyrket. For disse mennesker var so
lens daglige bane et faktum av stor magisk
betydning, og denne bane gikk fra høyre til
venstre. Til høyre var den plass hvor solen
gikk opp, til venstre bare mørket - plassen
hvor solen forsvant under horisonten.
Høyre ble altså et symbol for lys, liv og
varme, mens venstre var symbolet for mørKe
og kulde.

Høyre ble i følge disse forskere tidlig den
«gunstige» siden, venstre den «ugunstige».
Gjenstander, klær etc. ble høyreorientert
for å behage solen og beskytte mot ulykker.
Og begrepet om høyre som det gode og
venstre som det onde gikk i arv til påføl
gende generasjoner, slik at verden ble en

-

-
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Odine Bye og Leif Skjeie, som gif
tet seg 24. juli.

Aud Hagen og Jon Pettersen, som
giftet seg 31. juli.

FORLOVELSE

er inngått mellom Laila Amodt,
Sarpsborg, og Svein Grødem, Sand
nes.

BRYLLUP

feires 13. november av Unni Hans
sen, Bleikvatn, Helgeland, og Bjarne
Jenssen, Gibostad, Lenvik, nå Mo
sjøen. Adresse for dagen: Fru Hau
gans Hotell, Mosjøen.
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85 AR
Tidligere skomakermester Olaf

Rogne, nå Døves Aldershjem, Ger
hard Gransvei, Bergen, når 14. de
sember den høye alder av 85 år.

I mange år drev Rogne eget verk"
sted på Kronstad, ja det er bare et
par år siden han sluttet. Og frem
deles er Rogne og hans kone fulle av
godt humør. Hvis bena var litt bedre,
ville de sikkert danse twist 14. de
sember.

Ekteparet Rogne har 2 sønner,
hvorav den yngste, Georg, jo ble
godt kjent av mange under kongres
sen i Bergen i sommer, hvor han
var blant våre mest aktive hørende
hjelpere. (Rogne er dessuten onkel
til Birger og Albert Breiteig.)

For 60 år siden var Olaf Rogne
blant stifterne av Døves Idretts
klubb, og han satt i klubbens styre
de første 5 år. Senere ble det nye 4
år i styret, hvorav ett år som for
mann. Forresten var Rogne (sam
men med bl. a. Lars Johannessen)
aktiv turner på Døvstummeforenin
gens Gymnastikparti før idrettsklub
ben ble stiftet. Han var for øvrig
med på idrettsklubbens 60 års fest
nylig.

Vi gratulerer Olaf Rogne med
dagen, og ønsker ham og hans kone
gode år med fortsatt godt humør.

Red.

OSCAR RYDEN 80 AR

Redaktør Oscar Ryden, Sandhem,
Sverige, fyller 80 år 30. november.
Han er velkjent i de døves kretser
etter sitt banebrytende arbeid for
døvesaken, spesielt innen idretten.
Han er en gammel tro tjener som
var med fra begynnelsen av på en
rekke områder fra 190Q-tallet. Han
var i sin tid utgiver og redaktør av
Sportbladet og flere andre publika
sjoner. Innen det internasjonale dø
veidrettsforbund var han et år pre
sident, foruten at han hadde sete i
styret i over 25 år.

Ryden er født i Goteborg, men på
sine gamle dager har han slått seg
ned i Sandhem. Han er vidt bereist
som idrettsleder, og han var i sin
tid også en ivrig gymnast og idretts
mann. For sin alder er han uvanlig
vital og spenstig.

75 AR
Tidligere døvelærerinne Kirsten

Bjørset, Dunkersgate 4D, Oslo, fyl
ler 75 år 18. november.

Kirsten Bjørset trådte sine barne
sko i Bergen, fulgte så sin far (styrer
Hans Bjørset, som en tid var for
mann i Bergen Døveforening) til
døveskolen i Holmestrand, hvor hun
begynte sin lærergjerning. Senere
kom hun til døveskolen i Oslo, og
derpå til Skådalen, da skolen flyttet
dit. Her virket hun til for få år
siden, etter at hun forlengst hadde
passert aldersgrensen.

En lang rekke døve landet over
snakker stadig om sin populære læ
rerinne, frk. Bjørset, ja ikke bare
her i landet - blant hennes tidligere
elever er også Henning Irgens, den
hittil eneste nordmann som etter
krigen har tatt examen artium etter
å ha startet sin skolegang med ordi
nær 8 års døveskole. (Irgens er som
kjent nå lærer for døve i USA.)

Vi sender Kirsten Bjørset våre
varmeste hilsener og takk på 75 års
dagen, med ønsket om alt godt i
årene som kommer.

Elev.

75 AR
Dagmar Jensen, Griinersgate 2,

Oslo 5, fyller 75 år 17. desember.
Vi gratulerer med dagen.

KaJe.

50 AR
Magnhild Furua, Strømsveien 20,

Oslo, runder 50 år 1. desember.
Vi gratulerer med dagen.

KaJe.



NYTT FORENINGENE
----

Arbeidskonsulentens første
besøk i Vestfold

«385,års,jubilanter feiret på «Skogstua»
Tradisjonen tro holdt Vestfold

Døveforening sin høstfest på «Skog
stua» lørdag 11. september. I den
anledning var 6 av foreningens med
lemmer som hadde rundet år, invi
tert for å bli hyllet som bare Vestfold
Døveforening kan gjøre det. Disse
var: Nils Skjermo og frue fra Tjøme,
Finn Nyberg og frue fra Sandefjord,
Alf Melbye fra Tjøme og Hans Jen
sen fra Oslo.

Man benket seg rundt bordet i
kjellerstuen, som var pyntet i høs
tens fargeprakt. Her må sies at fest
komiteen hadde gjort seg ekstra
umak for å gjøre det riktig pent, og
det er folk som kan sine saker. Er
det et sted man kan føle seg hjemme,
så må det bli i Vestfold, ingen tvil
om det.

Festens toastmater, populære Alf
Melgaard, innledet med å ønske hver
og en velkommen og lovet en alle
tiders hyggelig festaften til Vest
fold-pølsens pris. For det var det vi
skulle ha til middag, sa han. Han ga
så ordet til foreningens formann,
Helene Larsen, som åpnet festen
med å ønske alle tilstedeværende, og
spesielt de innbudte jubilantene,
hjertelig velkommen med brask og
bram. Hun håpet maten ville smake
godt.

Maten, som besto av pølser med
grønnsaker og en halv øl eller mine
ralvann, gled ned på høykant, så her
var det nok ingen som tellet kalorier.
Deretter ble man servert kaffe, og
man lyttet til de taler for jubilantene
som ble holdt av formannen og toast
masteren, og de gikk rett til hjertet
på de tilstedeværende.

Toastmasteren ga så ordet til en
av jubilantene, Hans Ivar Marenius
Jensen (det er hans fulle navn) som
hadde fått til oppdrag å holde takk
for-maten-talen. Til hans ros må det
slås fast at han kom glimrende fra
oppgaven, og det var alle enige om
(ikke minst undertegnede). Først
takket Hans styret for innbydelsen,
som han satte stor pris på. Videre
nevnte han bl. a.: «... vi jubilanter
som sitter her som gjester, runder
tilsammen 385 år, da noen av oss
har fylt henholdsvis 70, 65 og flere
60 år. Jeg skal her ikke nevne disse
ved navn, da dere vet det selv, men
det er i og for seg et respektabelt tall.
Til festkomiteen, mine damer Gul
borg Larsen, Kari Rør-Olsen, Anna

Iversen og Gunn Kari Vasbotten,
og de to flinke kelnere Adolf Olsen
og Eldor Aase, vil jeg på vegne av
oss alle rette en hjertelig takk for
deilig mat, for vellykket, rask og
fin servering. Som et bevis på vår
takknemlighet, foreslår jeg at her
rene skal vaske opp, ja, nå må dere,
mine herrer, ikke bli sint på meg,
men det er ikke så farlig, da jeg nok
har damene med meg. Skal vi være
enig? Jo, såmenn, ingen sure miner
her, ser jeg.» -

Jensens tale ble hilst med ovasjo
ner. Idet formannen takket Jensen
rørt, sa hun til og med at det var
første gang i foreningens historie at
herrene stilte seg beredskapsvillig til
denne oppvask-tjeneste. (Men hva
som ventet dem etter endt dyst, jo,
det var en halv iskald pils å slukke
tørsten med, og det var det ingen
som forsmådde.)

Under selskapelig samvær i peise
stuen, ble det servert kaffe og jule
kake. Aftenens høydepunkt var, da
jubilantene ble hyllet av formannen
og Alf Melgaard, som hadde med seg
kuffert som inneholdt mange rarite
ter. Ingenting var vel mer naturlig

Medlemsmøte ble avholdt i San
dar Herredshus lørdag 30. oktober.
Formann Helene Larsen hilste med
vennlige velkomstord til medlem
mene og syntes det var godt fram
møte, til tross for Danmarks-turen
som ble foretatt bare for en uke
siden. Så ønsket hun spesielt arbeids
konsulent Konrad Rendedal hjerte
lig velkommen til Vestfold, og var
glad for at han ville komme og holde
foredrag på møtet. Men hun sa at
vi først måtte forsyne oss med deilig
mat og kaffe, så vi ikke kunne bli
istand til å være sultne under møtet,
hvor det skulle bys på rikholdig og
anstrengende program.

Maten ble riktig godt fortært, før
formannen igjen talte og takket fest
komiteen. Hun overlot ordet til se
kretær Alf Melgaard og anmodet
ham om å lede møtet. Bordet ble
ryddet, og deltakerne satte seg sam-

enn at man ble nysgjerrig. Med spen
ning fulgtes Alfs mange spirituelle
taler, som traff midt i bl~nken. Ju
belen sto i taket, og humøret var
på topp.

På vegne av jubilantene, frambar
Hans Jensen en hjertelig takk for de
generøse gavene de hadde mottatt.
Takk til Helene for hannes varme
ord - til Alf for hans mange mor
somme· innslag. Han nevnte ellers at
han var fra Østfold, men nå medlem
i Vestfold. Altså, med andre ord,
har han flyttet fra øst til vest, på
samme måte som mange har flyttet
fra østsonen til Vestsonen i Ber
lin/Tyskland.

Senere ble det vist fram en gam
mel god Chaplin-film fra anno 1918.
Der var også utledning, bl. a. aven
nydelig kaffeduk som var brodert av
den flittige Oline Skjermo, som vel
er kjent for sin dyktighet i broder
iets kunst. Duken ble trukket og
vunnet av ingen ringere enn vår egen
Ragnhild Frydenborg, som er for
lovet med Eldor Aase, og det var
vel fortjent.

Til langt ut i de små timer, hyg
get man seg med forskjellige sel
skapsleker, til det var på tide· å
tenke på skjønnhetssøvnen.

Karin Jensen.

let foran talerstolen, hvor Melgaard
først minnet om at foreningens med
lem Johan Jørgensen var avgått ved
døden, bare 57 år gammel. Straks
reiste forsamlingen seg og sto stille
under minnetalen over den avdøde.
Vår dypfølte deltakelse med den
avdødes hustru, Mary, og de 3 søn
nene.

Melgaard sa så at møtet var for
beredt på den måten at han under
nordisk døvekongress i Bergen la
merke til en mann som han aldri
før hadde sett. Melgaard ville og
måtte vite navnet på mannen, og
fikk aven bergensk døv opplyst at
mannen hette Konrad RendedaL
Ja, han er arbeidskonsulent, så Mel
gaard for enhver pris ville få tak i
ham, som selv var meget opptatt
under hele kongressen. I et ubevok
tet øyeblikk var han heldig å få
hils;o på ham, og det ble en hyggelig
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passiar mellom dem. På mitt spørs
mål, svarte han straks et vennlig ja,
begrunnet med at han selv gjerne,
ja, mer enn gjerne, ville besøke
Vestfold. Han hadde allerede hørt
en masse om Vestfold, og det var
ikke fritt for at jeg ble glad og kry,
sa Melgaard på medlemsmøtet, hvor
det var en glede å ønske Rendedal
hjertelig velkommen.

Konrad Rendedal fikk så tale.
Først en varm takk for at han nå
kunne få komme til Vestfold. Det
viste seg at han med levende tegn
språk fikk oss alle til å følge interes
sert med i hans spirituelle foredrag
over emnet: «Ungdom i det moderne
samfunn». Det kunne her være ak
tuelt å gi en meget lang skildring
av hva han hadde å si om ungdom i
vårt samfunn, men vi festet oss
særlig ved at han påpekte at den
døve ungdom mest mulig må få en
omfattende utdannelse for å kunne
hevde seg i samfunnet. Døv ungdom
er jo også framtiden i samfunnslivet,
og det står til staten og døveorganisa
sjonene etter evne å gi slik høyere ut
dannelse. Selvom det øyensynlig
ikke er mulig for noen i det lille døve
samfunn å hevde seg stort blant de
hørende, minte Rendedal om Wins
ton Churchills berømte ord: «Aldri
i historien har så få gjort så meget
for så mange».

Rendedals utmerkede tale høstet
stor applaus fra forsamlingen, og
Melgaard understreket i sin takke
tale at Rendedal hadde gitt oss noe
som mante til ettertanke i arbeidet
for døvesamfunnets rettigheter i det
hørende safunn.

Etter programmet ble det på mø
tet diskutert forskjellige saker. Blant
annet ble Danmarks-turen nevnt.
Det ble uttrykt stor begeistring for
turen, likesom det ble opplyst at i en
rekke brev som er mottatt av Vest
fold Døveforening, er det hilsen med
lovord om turen. Etter ønske tok
man beslutning om at det blir ar
rangert tur på samme måte igjen
neste år. Da blir det ordnet et større
ruteopplegg som kan være av inter
esse for de døve fra 5 døveforeninger
på Østlandet. - Videre ble landslot
teriet nevnt, og man håpet på vel
lykket avslutning med at alle lodder
blir utsolgt. - Og så diskutertes ved
rørende «Skogstua», i forbindelse
med søknad om stønad fra Statens
Feriefond.

Før møtet ble hevet, ble det over
rakt en gave til Konrad Rendedal
fra Vestfold Døveforening. Han
kvitterte med beste takk for seg.

Alf Melgaard.
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DØVE.S DAG I OSLO 1965

LØRDAG 27. NOVEMBER

~e~t!"re"tiLLiH'3
Kl. 16.30 i Teatersalen, Bøndernes Hus, Rosenkrantzgt. 8, Oslo.

1. Kort tale av sekretær i Norske Døves Landsforbund, disponent
Albert Breiteig: «Den døve ønsker å gi.»

2. MASKERADE. - Skuespill i tre akter av Ludvig Holberg.
Framført av amatørskuespillere fra Bergen Døveforening.
Ledsagende tale over høyttaler. Slutt ca. kl. 18.45

':Døl1e" ':Dag-!e"t
Kl. 19.00 iLandbrukssalen, Bøndernes Hus, Rosenkrantzgt. 8, Ill.

1. Velkomstord av formannen i Oslo-komiteen for Døves Dag,
Ruth Hjermstad.

2. Kort tale av Oslo bys ordfører, Brynjulf Bull.
3. Kort tale av Albert Breiteig: «Den unyttede reserve.»
4. Varm mat og kaffe.
5. Demonstrasjon av TV-telefon vi Norsk Als Philips.
6. Dans.

Slutt ca. kl. 0100.

Priser: Kr. 20.00 for begge lørdagsarrangements tilsammen.
Kr. 5.00 for festforestillingen alene.

Det er viktig så tidlig som mulig å få oversikt over hvor mange
som skal delta i festen lørdag kveld. Henvendelse til Kåre Arne
sen, De Døves Forening, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1. Billettene be
tales ved innmeldingen. Alle døve og hørende er hjertelig velkom
men. Vær med på å gjøre Døves Dag 1965 til en fest.

SØNDAG 28. NOVEMBER
Kl. 11.00 GUDSTJENESTE for døve og hørende i Domkirken
vldomprost Fredrik Knudsen og døveprest C. Bonnevie-Svendsen.

Kl. 12.45. Sightseeing i Oslos nye bydeler (ca. 2 timer). Frammøte
på Stortorget etter gudstjenesten. Pris hr. 2.- pr. per
son. Påmelding innen 19. november til Kåre Arnesen.

Kl. 14.00 i Teatersalen, Bøndernes Hus.
Kåseri visekretær Albert Breiteig i Norske Døves Landsforbund.
Framførelse av skuespillet «Maskerade» av amatørskuespillere fra
Bergen Døveforening. (Ledsagende tale over høyttaler.)
Denne forestilling er spesielt beregnet på skoleungdom, pris kr. 2.50
pr. person. Andre interesserte (voksne) er også velkommen, kr. 5.-.
Billetter selges i De Døves Forening tirsdag 23. og fredag 26. nov.
kl. 20-22. Tiloversblevne billetter selges ved inngangen til Teater
salen en halv time før forestillingen. (Fra 15. til 24. nov. selges
dessuten billetter hos Winge, Karl Johansgt. 33, og i Arbeider
bladet, Youngstorget.)

Kl. 17.00. Hyggelig samvær i De Døves Forening, Sven Brunsgt. 7.
Enkel servering.

For De Døves Forening, Oslo,
DØVES DAG-KOMITEEN,

Ruth Hjermstad,
formann.

"-------------------"



Program for Drammen

Sø. 21. november. Arsmøte.
Sø. 28. november.
Sø. 5. desember.
Sø. 12. desember.
Sø. 19. desember. Julebord.
Alle sammenkomstene skal være på

«Melkebaren».
U'ngddmsgfuppen har5ine møter påfre

dager på kafe «Vuffy».

Program for
Skien-Telemark

Torsdag 18. noVember kl. 18.~0: I kafe
Williams, Porsgrunn.

Torsdag 9. desember kl. 18.30: I Indremi
sjonsheimen, Skien.

Lørdag 8. januar: julefest i Porsgrunn.

Aud Løvig formann
i Aust..Agder

Aust-Agder kr. Døveforening holdt års
møte 30. oktober. Forbundsformann Ohna
hadde lovet å komme for å overvære års
møtet denne gang, men han ble sittende
fast i Stavanger på grunn av været, da flyet

ikke kunne gå ned på Sørlandet.
Valgene gasom resultat at Aud Grut-Løvig

ble ny formann. Sekretær Tore Christian
sen. Kasserer Finn Grut-Løvig. Styremed
lem Bjørn Bensvik.

Munter forecirags ..
kveld i Stavanger

31/10 var mange medlemmer av Stavanger
kr. Døveforening møtt fram i Døves Hus til

foredragskveld.
Formannen, Tormod Ropeid, innledet

møtet og ønsket velkommen.
Først på programmet sto kåseri av for

henværende ordfører i Stavanger, Jan Jonsen.
(Breiteig var tolk.) Han talte om Stavanger
og vennskapsbyene, Eskilstuna, Esbjerg,
Harlow og Juveskill. Han antydet også for
oss i Døveforeningen at det måtte være en
ide å kontakte de døve i nevnte byer.

I dag snakker vi ikke om noe annet enn
det som er moro, og moro ble det. Han
fortalte blant annet om et Amerika-besøk,
og alle de store opplevelser der. At de døve
fulgte med, det vet jeg, for latteren runget
mange ganger ut over salen. - En gang be
søkte han Hollywood og der var han gjest
på et stort hotell for bare millionærer. Der
ble han forvekslet med skuespilleren Alec
Guiness. Han hadde et svare strev med auto-

grafjegere, de vi Ile ikke tro ham da han
viste sitt visittkort med kort og greit Jan
jonsen, Norge. Et annet hotell, hvor han
var i en uke, hadde han en meget kjekk og
dyktig værelsespike, som ordnet rommet
for ham. Da han skulle reise, spurte hun
ham om han var fra Danmark. «Nei.» Fra
Sverige? «Nei - jeg er fra Norge, fra Stav
anger.» Da slo hun om til kav stavangersk:
«Koffer sa du ikje det før, eg som e fydde
og oppvokst i Nymannsveien.» - Latter.

Jan jonsen har ofte vært på fest sammen
med døve. Der han er, er det alltid moro.
Han kunne ikke glemme en fest på Alstor,
hvor Ropeid danset samba, og Breiteig og
Bonnevie-Svendsen svettet når de skulle
tolke for ham. «Men nå er det nok, nå vil
jeg ha kaffe», sa han. Men først ble han av
formannen overrakt en nydelig blomster
bu kett som takk.

Kaffen duftet fra kjøkkenet, og det satte
fart i damene. God, sterk kaffe, og rikelig
med kaker og rundstykker. 4 skoleelever
skjenket kaffe og serverte. Takk skal de ha!

Nå måtte Jan jonsen trekke hjem til sin
familie, men før han gikk, sto han opp og
sa med tegn: «Takk for i dag!» Stormende
applaus.

Da alle var forsynte, kom så Ohna på
talerstolen. Han fortalte om turen sin til
Danmark. Han hadde så meget å fortelle,
men denne kvelden kunne det bare bli noen
små bruddstykker. Det han fortalte, var
interessant. jeg går ut fra at Ohna selv vil
skrive i Tegn og Tale om turen i sin helhet,
derfor, kjære lesere, dere har noe godt i
vente.

Formannen takket Ohna, og beklaget at
han ikke også kunne gi ham blomster.

Slike koselige møter, skulle vi hatt ofte.
L. R.

Hårpleie på pikeskolen
En aften var jeg.på besøk på Stavanger off.

skole for døve piker. En frisørdame var in
vitert og skulle demonstrere og fortelle
elevene om hårpleie, med frk. Rosengren
som tolk.

Håret skal nå en gang være kvinnens
pryd, men at det ikke alltid er tilfelle, ga
frisørdamen oss mange eksempler på. Hun
fortalte blant annet om mange søte unge
piker som kom til henne. De hadde rett og
slett luse-egg i håret, og seigt og fett hår
på grunn av dårlig stell. - Nei, kjære piker,
vask håret 1 eller 2 ganger i uken med vanlig
husholdningssåpe. ~.~

Hun gikk så over til praksis. Eleven Sol
veig Veske var hennes modell, mens Evelyn
Eriksen skulle forsøke det samme med Gerd
Ersland (skole-elever). Elevene fulgte nøye
med for å lære seg noen ekstra finesser. Da
håret var opprullet, satte de seg under hver
sin hårtørker. I mellomtiden ble vi servert

i Bergen Døveforening
31. desember kl. 19.00.

Varm mat, kaffe og kaker

Alle tiders underholdning
Sketsjer
Leik, konkurranser, osv.

Dans, dans til bena sier stopp.

Først og fremst skal det være
en aften hvor både unge og
eldre kan komme sammen, si
takk for det gamle og ønske
det nye året velkommen.
Utenbys døve kan melde seg
til Toralf Ringsø, S. Skogvei
125 b, Bergen.

Arr. Ungdomsklubben.

deilige hjemmebakte småkaker og herme
tiske frukter.

Etter en liten pause, kom så det viktigste,
håret skulle utgreies. Pikene var ikke til å
kjenne igjen etter at dyktige hender hadde
lagt alle lokkene på plass.

Elevene takket frisørdamen hjertelig, før
de gikk til sengs.

Frk. Rosengren fulgte oss så rundt og viste
oss hele skolen, hvor alt var skinnende rent
og blankt. En hyggelig internatskole, hvor
elevene trives og har det godt. L. R.

SAGT OM Kl'INNEN
UTTALELSER AV KJENTE PERSONER
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Uten hovednøkkel til livet

de døve lære seg å leve
Mens vitenskapsmennene plan

legger reisen til månen, sitter de
døve på H andeZshøyskolen i Bergen
og drøfter hvorledes de kan komme
nærmere det samfunnet de lever i.
Slik er det i vår overflods-verden at
vi med alle sanser i behold, har liten
sans for det å gi dem en håndsrek
ning som kunne trenge litt hjelp til
å komme over gjerdet.
Mellom oss som hører og de som

lever i den store tystnad, går det en
mur. Ikke bare en lydmur men et
stengsel som lukker det lille, døve
barn totalt inne i sin egen verden.
For Marconi var det et spørsmål om
penger å oppnå verdens første radio
forbindelse - den døve kan ikke
kjøpe seg til kontakt med verden.

Døvhet er noe langt mer enn et
spørsmål om å unnvære Beethoven
og ønskekonserten. Det er et spørs
mål om å mangle hovednøkkelen.
Språket er ikke bare nøkkelen til
samkvem mellom mennesker, det er
også et redskap til å ordne tankene.
Når vi tenker - da tenker vi i ord.
I alle de ord som er podet gjennom
ørene inn i den åpne hjerne fra det
første «mamma». Den stadige gjen
takelse av ord, gir normale barn et
forråd på 3000 til 4000 ord før de
begynner på skolen. Døve barn
kommer til skolen med et rudimen
tært språk, tidligere kom de ofte
språkløse.

Nå er det slGtt ikke nødvendig å
kunne tale for å kunne tenke. Det

John Vig'restad.
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er bare så uendelig mye vanskeligere
å skaffe seg et nødvendig system av
begreper og forestillinger, for den
som mangler hørselen og må tenke
i bilder.

For abstrakt tenkning er språket
uvurderlig. Barn lever i nået og har
vanskelig for å fatte at noe var i går
og noe blir i morgen. Voksne med
har vanskelig for å fatte at livet
leves forlengs, og forståes baklengs.
For den lille døve som mangler ord,
er dette før og nå et filosofisk pro
blem.

I Handelshøyskolens festsal føres
det intense diskusjoner på lydløst
fingerspråk, nå i lunsjpausen. De få
hørende her i salen står litt utenfor
det gode selskap. John Vigrestad
har vært døv siden ti års alderen.

- Det er to grupper av oss døve 
de som har hørt og de som aldri har
hørt lyd, sier han. - Vi som har hørt
en gang faller mellom to stoler.

- Hva er det mest påtrengende
behov for døve i dag?

- A få bygd ut undervisnings
sektoren. De døve må nemlig være
overkvalifisert for å vinne respekt
ute i arbeidslivet. Den døve må lære
ikke bare å behandle en maskin, han
må også kjenne maskinens begrens
ning. Yrkesskolene våre må ta kon
sekvensen av at vi lever i et indu
strisamfunn, at det ikke bare er
håndverk i våre dager. Skoleunder
visningen byr også på andre preble
mer. Slik landet vårt er, kan vi van
skelig klare oss uten internatskoler.
På slike skoler lever de unge døve en
skjermet tilværelse. De blir hemmet,
og får store tilpasningsvanskelighe
ter når de skal ut i arbeidslivet.

- Vi støter stadig på en mur hos
de bevilgende myndigheter. De vet
at vi ikke kan høre, men tror at vi
bare kan sette oss ned og lese bøker.
De kan ikke se det problem vi har
med å tenke abstrakt.

- De er formann i døves fjernsyns
utvalg?

- Jeg kan ikke skjønne at vi ikke
kan få tekstet flere fjernsynspro
grammer, om ikke mer enn med noen
enkle stikkord. Det er jo mange tung
hørte her i landet, som også ville ha
nytte av det. For øvrig kan fjern-

Johan Sæbø.

synet lære meget av døve om å være
visuell.

- Hva vil De si er verst, å miste
hørselen eller å være født døv?

- De som er født døve er lykkeli
gere. Vi andre som har hørt sang og
musikk, lengter tilbake, sier John
Vigrestad.

*

Blant de lutter hørende på kon
gressen er skolestyrer Johan Sæbø.
Døvepedagogen gir John Vigrestad
mye rett i synspunktet om at de døv
fødte kan være lykkeligere.

- På den andre siden er det en
veldig fordel for den døve å ha hørt
språket. Døve barn blir sterkt hem
met og kan få store følelsesmessige
problemer, fordi de mangler språklig
kontakt.

Vi har også en tredje gruppe - de
tunghørte. Ofte ser vi at skole-elever
med store hørselsvansker streber mot
å nå opp til de hørendes verden.

Språkproblemene stiller i det hele
store krav til personlighetsutviklin
gen. De døve får lagt et stress på seg
tidlig i utviklingen. Tenk bare på en
så enkel ting som når et barn første
gang skal til tannlegen. Har barnet
normal hørsel, kan vi forberede bar
net på det som er i vente.

På den andre siden, framholder
pedagogen, utvikler døve sin iakt-



takeisesevne ganske sterkt. De døve
er fenomenalt skarpe til å tolke folks
personlighet ut fra det de ser. Jeg
kan betro Dem at vi lærere ved døve
skolen blir dissekrert av våre elever.
Døve har også en vel utviklet intui
sjon. De har også en frapperende
evne til å forenkle problemer og til
å framstille dem.

- Kanskje vi hørende har noe å
lære av døve her?

- Ja, vi skal nok ha noe å lære.
Ofte skjuler menneskene seg bak
mange ord, ofte intetsigende.

- Hvis vi kan trekke en sammen
likning mellom to kategorier av han
dikappede - blinde og døve?

- Teoretiske studier faller langt
lettere for en blind.Vi bør kunne legge
mulighetene til rette for en høyere
skoleutdannelse av døve også, kan
skje med en modifisert artium. Tre
fremmede språk vil jo være vanske
lig å lære for en døv. Morsmålet kan
by på problemer nok. Vi ser det som
en av døveskolens fremste oppgaver
å legge grunnen til en viss språkut
vikling. Det er forutsetning for at de
døve skal få del i kulturgodene, sier
Sæbø.

Fra Bergen til månen er det langt.
Fra den tyste til vår hørende verden
er det enda lenger, for dem som skal
gå veien. (Bergens Tidende.)

Kristian Sørensen
formann i Østfold

Kristian Sørensen, Bjørkebekk p.å, Hal
den, er valgt til ny formann i Østfold
Døveforening.

Vi avventer referat fra årsmøtet.

Program for Bergen

15/11, ma: Ungdomsklubben.
16/11, ti: Dameklubben.
17/11, on: Idrettsklubbens årsmøte.
18/11, to: Formannen i N.D.L. forteller om

aktuelle saker.
22/11, ma: Ungdomsklubben.
23/11, ti: Innvielse av Døves Aldershjem.
25/11, to: Menighetsaften i foreningen.
29/11, ma: Ungdomsklubben.
30/11, ti: Dameklubben.
1/12, on: Ungdomsklubben har årsmøte

kl. 19.30 i storsalen.
2/12, to: Skuespillet «Maskerade» på

Langhaugen skole. Døveforeningen åpen.
6/12, ma: Ungdomsklubben.
7/12, ti: Dameklubbens julebord.

8/12, on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon
toret. Fastsettelse av programmet for
vårhalvåret.

9/12, to: Døveforeningen medlemsmøte.
11/12, lø: Idrettsklubbens julebord på

hytta.
13/12, ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18

på kontoret.
Ungdomsklubben, julebord sammen med
skoleguttene, utdeling av premier.

14/12, ti: Døveforeningen ikke åpen.
15/12, on: Døveforeningen styremøte kl.

19.30 på kontoret.
16/12, to: LUCIA-fest og julebord v/ Opp-

Iysningskomiteen. Spesiell servering.
21/12, ti: Serveri ngo
23/12, to: Stengt.
28/12, ti: Juletrefest for barn, i foreningen.
31/12, fr: Nyttårsfest arrangeres av Døves

Ungdomsklubb i foreningen.

Program for Trondheim

On 17/11: Kulturaften.
Fr 19/11: Døves Idrettslags årsmøte.
On 24/11: Ungdomsgruppa.
Fr 26/11: Dameforeningens årsmøte.
Sø 28/11: Kulturaften.
Fr 3/12: Medlemsmøte.
On 8/12: Ungdomsgruppa.
Fr 10/12: Dameforeningens julebord.
On 15/12: Kulturaften.
On 22/12: Siste åpningskveld.
Fr 31/12: Nyttårsfest. Ungdomsgruppa ar

rangerer.

JOHAN GUNVALD
JØRGENSEN

ble under stor deltakelse begravet
fra Sandal' kapell onsdag 3. novem
ber. Døveprest Odd Lillehaug forret
tet ved båren. Organisten innledet
med å spille «Kom, stille død». Før
talen ble sunget «Bedre kan jeg ikke
fare, enn å fare til min Gud». I til
knytning til skriftlesning for begra
velser talte presten over Apostelens
ord i 2. Kor.br. 8, 9. Presten bar
fram en takk fra den nærmeste fa
milie, hustru og barn, for all kjærlig
omsorg for alle sine og med krans
som ble lagt på båren, fra avdødes
svigerfar og familie og fra Vestfold
Døveforening ble der også lagt på
kranser med en siste hilsen og takk.

Etter talen ble der sunget «Så ta
da mine hender». Båren førtes til

familiens gravsted på Sandal' gamle
kirkegård, hvor jordfestelsen fant
sted. Marskalker var Ole Reinemo
og Finn Nyberg.

(Sandefjords Blad.)

JOHAN LIEN

14. september sovnet Johan Lien,
Lunner st. på Hadeland, stille inn i
en alder av 88 år.

Francesco Rubino
- den populære italieneren som

var med på X. Nordiske Døvekon
gre, som det italienske døvefor
bur.c..s observatør, har fått stor plass
til omtale av kongressen i sitt for
bunds organ, «La Settimana del Sor
domuto». Bladet, som er i avis-for
mat, har en stor 3-spaltet overskrift
om kongressen på første side, og
reportasjen fortsetter med nesten
hele annen side, så det er tydelig at
Rubino har hatt stort utbytte av
deltakelsen. Hans deltakelse vil tro
lig få betydning for døvearbeidet i
Italia.

~uL- O'Ø

Hvttå.r~-!e~ter

Vi minner om annonsering av jul- og nytt
årsfestene i «Tegn og Tale».

La ikke døve sitte hjemme når det er
fest - fordi du eller din forening har glemt
å kunngjøre festen.

Det haster!
Og så er det gratis!
Skriv snarest til Tegn og Tale's redaksjon,

Mannsverk 61, Bergen.

Dobbelt isolert
«Vi taler om den sinnslidende dø

ves dobbelte isolasjon. Døv på et
sykehus, isolert fra personlig kontakt
med medpasienter og personale. 
Men den velbegavede døve - er ikke
også han på en måte dobbelt isolert?
Isolert som døv i alminnelighet - og
isolert, stengt inne med en god for
stand som ikke har mulighet for å
utfolde seg. Det er også en hard
skjebne.»

Annelise Harboe,
døvekonsulent
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, cio Tandberg, Nils juelsgt. 70, Oslo

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

REDAKSJONELT
Nå er det årsmøte-tid i alle id

rettslag. Årsberetning og regnskap
skal legges fram, og nye forslag til
det bedre skal behandles. Siste post
på sakslisten er som vanlig valg på
styre som skal lede idrettsarbeidet i
kommende periode.

Vi venter alle på resultater aven
idrettsmanns trening, og vi venter
at de aktive idrettsutøvere skal yte
sitt beste for laget. Men hva med
dem som sitter i styret? Skal vi ikke
vente resultater av et styres arbeid,
av dem som sitter der? Og hvilket
resultat skal vi vente?

Et idrettslags formål er jo i sam
arbeid og kameratskap å fremme
idrett og friluftsliv i sunne former.
Styrets oppgave er da å tilrettelegge
både trening og konkurranser for
sine aktive utøvere. Det er de akti
ves moralske ryggrad dette, å vite
at bak dem står et styre som gjør
det de makter for dem, og da føler
de også som sin plikt å yte sitt beste
for laget. Vi har også mange eksem
pler på at et idrettslag med et godt
og handlekraftig styre, også har gode
aktive idrettsfolk.

Å ha tillitsverv i et idrettslag er
en både morsom og interessant opp
gave, når en først kjenner de mest

elementære ting av de plikter og
oppgaver en tillitsmann har. Opp
gaven er ikke vanskelig, men orden
og system må det være. Det er det
som skaper tilliten blant de aktive
i laget, lagets øvrige medlemmer, og
også blant de utenforstående som
laget kan komme bort i.

Det er noe som mangler i norsk
døve-idrett. Når man går tilbake i
tiden og ser det hele som en helhet
fram til i dag, vil man oppdage at
det ikke har skjedd den utvikling og
framgang i norsk døveidrett, som vi
alle venter på. Det er de samme som
kommer og går hvert eneste år.
Snart dukker det opp nye lovende
idrettsemner, men de slukner dess
verre like snart, eller blir ikke stort
bedre.

Årsakene kan være mange, men
jeg tror at hovedårsaken til at norsk
døve-idrett ikke står bedre i dag,
ligger hos dem som har sittet i styret
og ledet det hele både i idrettslagene
og i forbundet. De har vel gjort sitt
beste, men har de arbeidet og ledet
på den riktige måten?

De fleste døve idrettsmenn begyn
ner sin idrettskarriere etter at de er
blitt konfirmert. Mange får sin første
kontakt med et idrettslag når de
kommer på yrkesskolen i Bergen, og
da er de ca. 15-16 år gamle. I 8 år
har de gått hva jeg vil kalle isolert

fra omverdenen på barneskolen, der
de er blitt passet på og har fått godt
stell av skolens personale, langt borte
fra sine hjem. De har sine gymna
stikktimer, men ingen kontakt med
idrettslag, og de får liten opplysning
om idrett og friluftsliv. De er også
av den grunn lite med i konkurranser
med andre barn i samme alder. Etter
8 år på skolen går de ut gjennom
skoleporten og blir selvstendige. De
får være lenger ute om kveldene, ser
hvordan livet arter seg i byene seint
på kvelden, som de aldri har sett før,
og restaurantlivet lokker. Ingen pas
ser på dem mere. Når de først har
vennet seg til dette, kan vi aldri
vente noe annerledes.

Hvordan det er i et idrettslag, og
idrettslagenes formål, er ukjent for
mange som blir konfirmert. De vet
bare at det er idrettslag, og at det
er konkurranser nå og da, og det er
alt. I hvert fall visste jeg ikke noe
mer, jo jeg visste også at det var
noe som het trening. Men hvorfor,
og hva det egentlig betydde, alt
dette forsto jeg først etter at jeg
kom til Bergen for å gå på yrkes
skolen.

Det er ikke nok at det bare er
gymnastikktimer i barneskolen, uten
at elevene har kontakt med et id
rettslag, og får være med i konkur
ranser sammen med hørende barn,
eller oftere i skolekonkurranser og
korrespondanse-konkurranser med
andre døveskoler i f. eks. fri-idrett,
svømming og skøyteløp.

En kan ofte lese i avis~ne omgutte
og jentestevner blant hørende barn
i alle idrettsgrener, helt ned i 7-8
års alderen. Hva med de døve? Det
er Norges Døve-Idrettsforbund i
samarbeid med døve-idrettslagenes
oppgave å gå inn for bedre samarbeid
med skolene, å drive opplysnings
arbeid for idrett og friluftsliv, og

A. Boye Andersen
KIRKENES

Autorisert rørleggerforretning
Telefon 208 - Privat 368
Telegramadresse: «Baco»

Sigurd J. Fagernes
Telefon 1944 - HALDEN
Gravmonumenter i fineste utførelse
Tegning og overslag gratis på
forlangende.
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Forbundstinget 1965
i Trondheim 14~-15. august

hjelpe til med trening og konkur
ranser i størr~ utstrekning enn før.

Grunnlaget for norsk døveidretts
framgang må legges allerede i våre
barneskoler, og det er der N.D.I. har
sviktet totalt. Det er jo noe som
heter skoleidrettsutvalg i N.D.l., og
de gjør vel sitt beste. Men det er
ikke nok, og det er heller ikke det
samme som at arbeidsutvalget er fri
tatt for ansvaret med skoleidretts
!1rbeidet. Det må utarbeides en plan
og terminliste for la~g tid framover,
slik at man har oversikt over det
hele.

Noe må gjøres, slik at elevene når
de etter 8 års skolegang går ut
gjennom skoleporten - ut i verden
med dens mange fristelser og farer,
vet hvor de skal søke kontakt i sin
fritid. Interessen for våre idrettslag
og foreninger må bli bygget i våre
barneskoler. IIdretten er ikke bare
for gutter og menn, men også for

Innkomne forslag:
Etter forslag fra dirigenten, ble

alle lovendringsforslag behandlet
først.

Tinget vedtok ellers noen forand
ringer i rekkefølgen for behandlingen
av noen innkomne forslag. Alle for
slag og saker gjengis her i den rekke
følge som de ble behandlet.

Lovforslag
a. Stryking av passus i loven

Haukedalens (styrets) forslag om
stryking av følgende passus i loven:
§ 7, pkt 12 <<a Sportsredaktør», ble
enstemmig vedtatt.

Geir Jensen mente at § 7, pkt 12
«a Sportsredaktør», overføres til § 10,
og blir da pkt. 8 i denne paragraf.
Vedtatt.

b) Representasjon på tinget
Døves Sportsklubb hadde foreslått

endring av lagenes representasjon på
tinget begrenset oppad til 3 repre
sentanter.

Vedtak: Forslaget utsettes, sten
sileres og sendes til lagene.

c) Internasjonal representasjon
Døves Sportsklubb hadde foreslått

at § 11 i loven, Internasjonal repre
sentasjon, i sin helhet skulle bort
falle. Det var undersøkt på forhånd
om hvilke bestemmelser som var i

piker og damer. Damene må komme
mer med i våre idrettslag.

Skoleidretten må ikke gå ut over
skolearbeidet, som må gå foran alt.
Jeg er av den mening at idrettslaget
først kOmmer inn i bildet nå skole
barna er ferdig på skolen; eller - i
elevenes fritid. Det er derfor N.D.l.,
so~ jo har til hovedoppgave li orga
nisere og lede norsk døveidrett, som
bør ha kontakt med skolene, ordne
korrespondanse-konkurranser mel
lom skolene osv., og gi skole-elevene
inspIrasjon til å gå inn for idrett eig
regelmessig trening når de er ferdig
på skolen:

Nå behøver ikke mitt innlegg 'å
være den riktige løsningen, og kan
skje er det noen som har et helt an
net syn. Men det som er helt sikkert,
det er at døveskoleidretten ligger,
langt, langt tilbake sammenliknet
med de hørende og deres skoler.

Geir Jensen

de øvrige nordiske land, og gjennom
C.l.S.S., og det var ikke noe i veien
for at døve idrettsmenn som starter
for hørende lag, men som hadde sitt
medlemskap til et døveidrettslag i
orden, kunne stille i internasjonale
stevner for døve.

Vedtak: § 11 utgår fra loven (med
35 stemmer). 2 stemte imot, og det
ble avgitt 12 blanke stemmer.

(Døves Sportsklubbs 2. forslag ble
utsatt, da det ikke var satt opp på
sakslisten. Forslagene var oversendt
N.D.l. vi formannen i god tid, men
ble aven eller annen grunn senere
glemt (mistet).

Andre saker
D.M.-ski og D.M.-fri-idrett hvert år

Forslag fra Trondheim DIL og
Bergen DIK om at D.M. i ski og i
fri-idrett arrangeres hvert år.

Geir Jensen kom inn på at de
døve idrettsmenn bare hadde et mål
å gå inn for annet hvert år, slik at
det for mange idrettsmenn bare ble
satset for fullt med trening foran en
sesong når D.M. ble avviklet. Dette
var en av de mange årsaker til at
norsk døveidrett nå ligger på et me
get lavt nivå i forhold til den utvik
ling som har skjedd i utlandet i den
senere tid. Vi blir mer og mer akter
utseilt.

Helge Kjølleberg mente at en også
måtte se på økonomien i idretts
lagene, om det var forsvarlig med
D.M. i fri-idrett hvert år.

,Brynjulf Dammen fortalte at det i
Sveits .og andre land i Mellom-Europa
ble satset voldsomt på å slå Norge
i kommende vinterleker for døve.
Han foreslo at tinget skulle vedta at
D.M. på ski skulle arrangeres hvert
år, og dersom det var ønskelig,
kunne langrenn og alpine renn arran
geres hver for seg. Etter at flere
hadde hatt ordet, ble det vedtatt at
D.M. i fri-idrett skulle arrangeres
annet hvert år, mens D.M. på ski
skulle ar:rangeres hvert år.

Anmeldelsesfristen for D.M.
Trondheim DIL hadde foreslått

at anmeldelsesfristen forlenges fra
14 dager til 1 måned.

Forslaget ble trukket tilbake.

Vedr. korrespondanse-D.M. innendørs
Bergen DIK foreslår at det skal

benyttes bestemte høyder ved D.M..
i stille høyde. Høydene vil falle på
sifrene 3-5.

Vedtak: Forbundet sender sirku
lære til lagene om saken. (Høydene
kan påføres høydehoppskjemaets
bakside).

D.M.-svømming. Forslag fra Trond
heim DIL

Geir Jensen kom inn på at norsk
svømmesport for døve nå var dødd
helt bort, etter at Norge i mellom
krigsårene hevdet seg i internasjo
nale stevner for døve. Noe måtte
gjøres for å vekke liv i svømmespor
ten og få interessen for svømming
opp igjen. Dette kunne gjøres ved at
man prøvde å arrangere korrespon
dansemesterskap i svømming og
ordne en serie mellom lagene.

Helge Kjølleberg uttrykte sin
glede over forslaget, men mente at
det kanskje kunne by på problemer
med korrespondansemesterskap til å
begynne med, og foreslo at man ven
tet med det og heller prøvde med
svømmeserie.

Flere hadde ordet, og man vedtok
enstemmig Kjøllebergs forslag om å
vente med å arrangere korrespon
danse-D.M. og foreløpig forsøke med
en svømmeserie.

Trondheim DIL, vi Geir Jensen,
skal utarbeide regler for svømme
serien og sende dem til arbeidsut
valget, som videre sender disse til
lagene.
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D.M.-terrengløp
Trondheim DIL foreslo at det skal

holdes D.M.-terrengløp hvert eller
annet hvert år.

Vedtak: D.M.-terrengløp holdes
annet hvert år i det år det ikke ar
rangeres D.M.-fri-idrett.

Rekorder i kappgang på landevei
Døves Sportsklubb foreslo at det

skal noteres rekorder i kappgang på
landevei over 10,000 og 20.000 m.

Vedtatt.

D.M.-ski 1966
Etter søknad ble Bergen DIK over

latt arrangementet av D.M.-ski for
1966.

«Hellas»-saken. Søknad om opptakelse
i N.D.I.

Idrettsforeningen «Hellas» har i
skriv til forbundet søkt om opp
takelse. «Hellas» vil opprette egen
«døve-gruppe», og de hadde fått
formannen i Drammens Døvefore
ning til å stille seg som formann for
gruppen.

Rolf Hansen, som var til stede
som observatør, redegjorde inngå
ende for hvorfor «Hellas» hadde
sendt søknaden.

Ved avstemningen stemte 23 jor at
«Hellas»ble opptatt i N.D.I. 18 stemte
imot mens 8 sedler var blanke.

«Hellas» er dermed opptatt i
N.D.I.

Startkontingenten
Bernt Kjølleberg hadde overfor

styret foreslått at startkontingenten
ble forhøyet til kr. 8.~ pr. øvelse.
Styret hadde overlatt saken til tin
gets avgjørelse.

Tinget ble enig om følgende satser
for startkontingenten ved D.M.:
Senior kr. 5.-. Junior kr. 3.- og sta
fettlag kr. 10.-.

Vedtatt.

D.M.-jri-idrett 1967
Bernt Kjølleberg tok opp D.M.

fri-idrett for 1967, og mente at
«Hellas» kunne ta arrangementet si
den de nå var opptatt i N.D.I.

Tenden : Samtidig som «Hellas»
søkte om medlemskap i forbundet.
søkte vedkommende klubb også om
å bli overlatt neste D.M. i fri-idrett
(1967). Eneste søker.

Vedtatt å henYegge ovennevnte
D.M. til Drammen i 1967.

Terrengløpet i Pavia, Italia
På grunn av de økonomiske for

hold, ble tinget enig om ikke å sende
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noen løper til KM. terrengløp
Pavia.

Dommerantall
Fra Døves Sportsklubb var det

sendt skriv om at det på grunn av
mange vanskeligheter kunne greie
seg med 2 dommere ved stevner.

Vedtatt.

«Turister» og idrettsmenn
Geir Jensen foreslo at for fram

tiden bør idrettsmenn som har meldt
seg som «turist» også komme i be
traktning ved uttakning, og få sine
reiseutgifter dekket.

Vedtatt.

Nordiske mesterskaper i 1967
Tenden opplyste at det nå er Nor

ges tur til å arrangere Nordiske mes
terskaper i fri-idrett, skyting og
svømming i 1967, og foreslo at disse
mesterskaper holdes i Oslo. N.D.I.
blir da arrangør.

Vedtatt

Vedr. tennis, så opplyste Tenden
at disse konkurranser har vært ar
rangert som «Nordisk cup» (åpent
stevne). Disse konkurranser vil bli
holdt i Danmark, dersom ingen and
re land deltar. Det er bare Danmark
blant de nordiske land som driver
denne sport.

Valg
Valget ble ledet av valgkomiteens

formann, Trygve Veddeng.

a) Sete for arbeidsutvalget: Oslo.
b) Forbundsformann: Fridtjof Ten-

den.
c) Sekretær: Anders Haukedalen.
d) Kasserer: Jarle Lid.
e) Lag som skal ha styremedlem i

N.D.I.: Bergen, Trondheim,
Stavanger, Hamar.

f) Styremedlem fra ovennevnte lag:
Bergen: Nils Bjørø, varamann

Thorbjørn Sander.
Stavanger: Arnulf Pedersen, va

ramann Gabriel Rafoss.
Hamar: Arne Olsen, varamann

Per Byvold.
Trondheim: Arne Karlsen, vara-

mann Asbjørn Kjøsnes.
Varamann til arbeidsutvalget fra
Døves Sportsklubb: Brynjulf
Dammen.

g) Revisorer: Ola Svare og Odd
Landehagen, varamann Nils Vi
kene.

h) Godtgjørelse til arbeidsutvalget:
Som før.

i) Uttakningskomite for fri-idrett:
Sportsredaktøren og Brynjulf
Dammen.

j) Skoleidrettsutvalg : Nils Bjørø,
leder, Bjørn Myran, Anders Hau
kedalen.

k) Valgkomite: Rolf Hansen og
Knut Smedsgård.

A. H. (ref.).

HAMAR

Søndag 10. oktober (sesongens siste
dag) ble det holdt seriestevne på
Hamar stadion med Hamar IL og
Ottestad IL som arrangører.

Og her avsluttet Alfred Vangen
utendørssesongen for hele klubben
med å løpe 1500 m på 4.46.8 min.
Formen hans forsvant like fort som
den kom før DM, ser det ut til. De
andre guttene har mer eller mindre
gått i hi for vinteren. Jo-ol.

o SLO

HALLE NR. 4 I NM
23. oktober: I Norgesmesterska

pet i kappgang ble Halle nr. 4 på
10.000 m bane, og Odd L. besatte
6.-plassen. Dagen etter var Halle
nokså stiv i beina, men han dro av
gårde på 20 km landevei og besatte
7. plass.

Odd Landehagen var ikke helt i
trim, da han har vært plaget i hele
høst aven kne-skade, så hans 6.
plass var derfor all ære verd.

Oppmann Halle.

20 ARS FEST
avholdes lørdag 4. desember kl.
18.30 i Døveforeningens lokale,
Sven Brunsgate. 7, Oslo.

God
UNDERHOLDNING

Dans Dans Dans
Premieutde l ing

Smørbrød, kaker, kaffe, øl og
mineralvann m. m. fåes kjøpt.

Alle velkommen! Entre kr. 3.50.

Arr.: Oslo Døves Skytterlag.
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