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Ferietiden er over oss - og vi lar her Marie Otnæs. Trondheim. symbolisere ferien.
Hun er her i et reisebyrå for å ordne med billetter til en ferietur til USA.

Marie Otnæs er 70 år og døv.
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Hvem skal betale prisen
for ((integreringen»?

«En diskusjon som den i dag i Norge om integrering av de handikappete i normal
skolen, kontra spesialskoler, hadde vi i Danmark for 10-15 år siden. Vi har vært gjennom

det der. Jeg må si at jeg hadde ansvaret for integreringen, og vi hadde 10.000 barn

integrert, og som fikk støtteundervisning. Men en kan jo ikke undersøke en skoles

effekt før 4 år etter at barnet er ute av skolen, og når så resultatet av undersøkelsen
foreligger, viser den at effekten er tre ganger så stor ved en spesialskole. Har barna

gått på spesialskole, som trener dem opp tillivsdugelighet, har de ikke så store vansker
med å tilpasse seg samfunnet og yrkeslivet.»

Det er den danske undervisningsinspektør Holger Rasmussen som sier dette i en

samtale med «Bergens Tidende», etter at han har forelest ved et kurs i spesialpeda

gogikk på Eikelund off. skole. Og han fortsetter: «Nå bygges den ene spesialskole
etter den annen, og det på initiativ av de samme folk som gikk inn for integrering.

Utviklingen har gitt oss en gagnlig pedagogisk viten, en kan bare beklage at denne viten
er kommet så sent at det er gått ut over 7-8 slektledd. I USA, hvor integreringen

startet, er førende pedagoger kommet til det samme resultat som i Danmark.»

Vi kan tenke oss at undervisningsinspektørens uttalelser har gitt en rekke nordmenn
kalde føtter. En vil vel forsøke å hevde at fiaskoen ikke gjelder de hørselskadde i

tunghørt- eller hørsel klasser i normalskolen. Men det gjelder nok i høy grad også disse.

Som vi har hevdet så mange ganger tidligere, i vår tilsynelatende håpløse kamp mot

integrerings-forkjemperne: Vi er ikke i tvil om at hørselsvekkete i moderne utstyrte
hørselklasser i kommunal regi kan tilegne seg større kunnskaper enn det som er gjen

nomsnittet i de statlige skolene, i den tilstand skolene befinner seg i dag. Vi betrakter
det tvertimot nærmest som en selvfølge, for de fleste elevenes vedkommende. Men dette

betyr ikke at spesialklasser i folkeskolen er løsenet. Det betyr bare at det hurtigst

mulig må bygges tunghørt- og døveskoler etter moderne prinsipper.

Den danske undervisningsinspektørens uttalelser om integreringsspørsmålet er nær

mest som et ekko av det som den norske døveorganisasjons ledere har hevdet i de siste

årene. Hørselskade er et handikap som gjør det umulig å omgås normalthørende på
normal måte. En kan klare seg i en spesialklasse, og en kan klare seg på tomannshånd.

Men en oppnår ikke den tilsiktete normalisering, og det er vår mening at disse elever
får det vanskeligere i livet enn de som har gått spesialskole. En kan vel nærmest si at

målsettingen for integreringen innebærer at de handikappete blir mentalt uforberedt

på de vansker som vil møte dem i livet, de mange og store problemer som foreldre,
leger og lokale normalskole-pedagoger og -myndigheter mangler kjennskap til, eller

overser.

Men en dag vil vel fornuften vende tilbake også i Norge - på den måten at myndighetene
overlater til de virkelige fagfolk å lede utviklingen. Allerede stortingsmelding nr. 42

synes å være et godt tegn, og vi er derfor meget spent på hvordan det vil gå med Spe

sialskolerådets innsti II ing.
Th. S.
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Det som nå kreves, er en øyeblikkelig og effektiv
utbygging av skolene for døve og sterkt tunghørte

sier Norske Døves Landsforbund i sin uttalelse

til departementet vedr. stortingsmelding nr. 42

Nedenfor gjengir vi i sin hel
het den uttalelse som Norske
Døves Landsforbund har sendt
departementet i forbindelse med
stortingsmeldingen om utbyg
ging av spesialskolene og inn
stillingen fra Spesialskolerådet.
Uttalelsen bør være av største
interesse, og vi anbefaler et nøye
studium.

Behandlingen av stortings
meldingen er utsatt til høsten,
og det er å håpe at Norske Døves
Landsforbunds uttalelse da vil
bli tillagt den vekt som den har
krav på. Red.

"-- ..J

Det Kongelige Kirke- og
undervisningsdepartement,
Oslo - Dep.

Stortingsmelding nr. 42. Utbygging av
spesialskolene.

Norske Døves Landsforbund har
fra Kirke- og undervisningsdeparte
mentet mottatt til uttalelse stor
tingsmelding nr. 42 (1965/66) om ut
bygging av spesialskolene, med ved
legget Innstilling fra Spesialskole
rådet om utbygging av spesialsko
lene. Forbundet har distribuert en
del eksemplarer av meldingen til for
bundets fremste tillitsmenn, flere
møter er holdt om saken, og drøf
tinger har funnet sted med døvepe
dagoger, foreldre med døve barn,
døveprester og sosialarbeidere for
døve.

I nedenstående uttalelse konsen
trerer vi oss naturlig nok om det
materiale som omhandler døve og
sterkt tunghørte, ettersom det er på
dette felt vi mener oss mest menings
berettiget. En rekke av våre tillits
menn har selv gått på en eller flere
døveskoler og kjenner forholdene
der meget godt.

Norske Døves Landsforbund vil
innledningsvis komplimentere Kir
ke- og undervisningsdepartementet
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med den foreliggende melding. Den
vitner om et stort forhåndsarbeid og
om en absolutt vilje til å gi barn
med handikap et adekvat skoletil
bud. Sett på bakgrunn av de til dels
slette undervisningsforhold som rår
ved mange av skolene for handikap
pete barn, er det uhyre viktig at det
fra statens side meget hurtig blir
gjennomført radikale tiltak for å
bedre skolebyggsituasjonen og skaffe
tilfredsstillende muligheter for effek
tiv undervisning.

Forbundet er prinsipielt for at
døve og sterkt tunghørte barn bør gå
på skoler som tar sikte på å under
vise dem gjennom deres sterke san
ser. Vi mener det er prinsipielt urik
tig å lede døve barn til normalskole
eller tunghørtskole, fordi disse barn
må regne med en undervisningsme
todikk som bygger på deres svakeste
sans. En rundspørring blant voksne
døve forteller klart og tydelig at de
har opplevd årene i døveskolen som
en tid med kontakt og frihet, en tid
med trivsel og glede. Vi tror derfor
det er riktig av oss å hevde som et
grunnsyn at døve barn må få gå på
døveskole, og at dette også må gjelde
barn med meget sterkt nedsatt hør
sel. Vi kan umulig godta det syns
punkt som skoledirektøren i Nord
land gjør seg til talsmann for i
meldingens sid3 5, sp. 1, der han
bl. a. sier: «Graden av overføring til
normal skole- og livssituasjon bur
de ideelt sett være kriteriet på spe
sialskolenes berettigelse i skole
systemet». Derimot vil vi si oss
meget glade for det departementet
sier i meldingens side 4, sp. 1, der
det bl. a. heter: «Kirke- og undervis
ningsdepartementet deler ikke Folke
skolerådets oppfatning om at arbei
det med utbyggingsplanen bør ut
settes. Departementet ser det slik
at barn og ungdom som er blinde
eller sterkt svaksynte, døve eller
sterkt tunghørte, som har kompli
serte talevansker etc., dvs. barn og
ungdom med alvorlige handikap,
vanskelig kan gis fullgode under
visningsvilkår i kommunal regi gjen
nom normalskolen».

Opptak. - Definering døvhet/tung
hørthet.

Vi er langt på vei enige i Spesial
skolerådets oppfatning av at det
«med enkelte tillempninger vil være
hensiktsmessig å bruke den engelske
inndelingen når det gjelder pedago
gisk klassifisering av døve og tung
hørte». Vi er også enige i at det kan
være praktisk med inndeling av
elevene i gruppene I, Ila, Ilb og
Ill, der elevene plaseres etter hør
selgraden. Derimot er vi ikke enige
med Spesialskolerådet når det peker
på at døve barn under visse om
stendigheter kan plaseres i gruppe
Ilb istedenfor i gruppe Ill, dersom
de har muligheter for å følge under
visningen. De godt begavete døve
barn - som muligens kunne klare å
følge undervisningen i en tunghørt
skole - bør ikke berøves muligheten
som døveskolen skal ha til å bruke
barnas sterke sanser ved kunnskaps
tilegnelsen. Døveskolen bør etter vår
mening få ansvar for alle døve og
sterkt tunghørte barn. Disse bør ha
rett til å gå der, fordi de der vil få
den mest adekvate undervisning.

I denne forbindelse må det være
riktig å gjenta hva vi har anført
ovenfor, nemlig at døve barn trives
best i et miljø der de kan være
sammen med andre døve. Sa godt
som alle voksne døve understreker
dette. Vi stiller oss derfor meget
tvilende m.h.t. å føre særskilt be
gavete døve barn inn i et skolemiljø
med mere eller mindre hørende barn.
De døve vil her utvilsomt nok kunne
tilegne seg gode kunnskaper, men
trivselen og personlighetsutviklingen
vil ikke få de samme muligheter.

Skolemønster .
Vi er enige i det foreslåtte skole

mønster 7 + 3 (+ et 11. frivillig
skoleår). Her får døve og tunghørte
ett års lengre obligatorisk skolegang
enn barna i normalskolen får, hvil
ket vil si det samme tillegg i tid
som tidligere. Dette betyr relativt sett
en tilbakegang, idet et tillegg på
117-del er større enn et tillegg på
1/9-del. - Når vi likevel ikke ønsker



å protestere, henger dette sammen
med at døve og tunghørte etter endt
barne-, ungdoms- og yrkesskole (som
de fleste vel vil velge), er 19 år og
for de flestes vedkommende skole
trette og innstilt på å komme hurtig
ut i inntektsbringende yrke. Vi næ
rer derfor frykt for å foreslå ut
videlse av skoletiden oppover i alder.

Vi ønsker derimot å peke på at
arbeidet med døve og sterkt tung
hørte barn i førskolealder må inten
siveres. Vi har den tro at gjennom
de erfaringer som innvinnes i dette
arbeidet, vil man kunne finne fram
til en senking av skolealderen til 5 år.
Det er en meget utbredt oppfatning
blant voksne døve at de ville ha
gjennomgått en rikere personlig
hetsutvikling dersom de tidligere i
barneårene hadde fått en språklig og
følelsesmessig sterkere kontakt med
sine omgivelser.

Undervisning av førskolebarn.
Vi slutter oss til Spesialskolerådets

syn på dette meget viktige kapitel.
Det må være riktig at de barne
hager som finnes for døve og tung
hørte barn kommer under samme
administrasjonsorgan som barnesko
lene for døve og tunghørte. Arbeidet
med disse barn i førskolealder er så
viktig - og i vårt land så forsømt 
at man av full kraft må sette noe
inn her. Når departementet i sin
melding sist i kapitel VI, side 14,
sier at det i samsvar med forslaget
fra Spesialskolerådet vil «arbeide for
å få satt i gang førskolekurs ved
barneskolene for døve og tunghørte

Blir de nedlagt?
1 Stortingsmelding nr. 42 foreslås

øyer (øverst) og Holmestrand (nr. 2)
barneskoler for døve, nedlagt. Elevene
skal overføres til Skådalen, som skal
utbygges, og til en ny barneskole på
Vestlandet.

Yrkesskolen for døve piker, i Sta
vanger (nr. 3), vil bli nedlagt, da den
nye yrkesskolen i Bergen (Fana) vil
bli bygd for både gutter og piker.

Alm off. framhaldsskole på J evn
aker (nederst) er det uenighet om. Skal
den utvides til obligatorisk ungdoms
skole, eller nedlegges? De fleste synes
å mene at ungdomsskolen bør ligge
meget nærmere Oslo, og foreslår Alm
nedlagt.

3



etter hvert som plassforholdene til
later det», er vi glade for det. Dog
må vi si at vi kunne ønsket oss ut
talelsen enda sterkere. Dette arbei
det må få en meget høy prioritet i
den tempoplan som bør settes opp.

Barneskolenes plasering.
Vi er glade for at det nå endelig

kommer forslag om en riktigere geo
grafisk plasering av døveskolene.
Vestlandet har altfor lenge måttet
savne en barneskole for døve, og det
har virket helt urimelig at det er
konsentrert 3 slike skoler i Østlands
området~ Vi kan slutte oss til for
slaget om å beholde barneskolene i
Skådalen og Trondheim, under den
forutsetning at disse skoler om
gående bygges om i pakt med fram
tidens krav. Vi er likeledes enige
med Spesialskolerådet i at den fore
slåtte skole på Vestlandet legges ved
eller i Bergen.

Vi får da den situasjon at de fore
slåtte avdelinger for observasjon og
veiledning, plasert i Oslo, Bergen og
Trondheim, hver vil kunne ha et
nært og daglig samarbeid med en
døve- og en tunghørtskole i samme
område. Muligheten for å lede barna
til den for dem riktige skole blir
dermed større.

Vi har mange ganger hatt anled
ning til å glede oss over den gode
ånd som preger det lille samfunnet
ved døveskolen i Holmestrand, trass
i de kummerlige romforholdene der.
Likevel er det vår absolutte over
bevisning at døveskolene bør ligge i
nærheten av de større bysamfunn og
nær trafikk-knutepunktene. Vi er
ikke enige i at det fortsatt skal ligge
en døveskole i Holmestrand. Den
barneskole for døve som er tiltenkt
Østlands-området, bør ligge i nær
heten av Oslo. Det vil i denne for
bindelse være naturlig å peke på at
kandidatene ved døvelærerlinjen ved
Statens spesiallærerskole i Oslo bør
få lettvint daglig anledning til å
praktisere ved en døveskole, og i så
fall vil Holmestrand ligge tungvint
til.

Når det gjelder den foreslåtte av
deling for døve barn ved et kombi
nert skoleanlegg i Tromsø, vil vi
frarå å samle barn med ulike handi
kap i samme skolesamfunn. Til tross
for at reiseavstandene blir større for
barn og foreldre, har vi større tro
på at de døve barn fra våre nord
ligste landsdeler bør gå på barne
skole i Trondheim, og denne skole
bør i så fall planlegges for 75 elever.
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Ungdomsskolens plasering.
Vi slutter oss til forslaget om en

sentral ungdomsskole for døve. Helt
uforstående stiller vi oss til forslaget
fra Spesialskolerådet om at denne
skole bør bygges på Alm. Ret t nok
ligger nevnte eiendom vakkert til og
gir tilfredsstillende høve til friluftsliv
og idrett - og den er stor nok. På
den annen side bør ikke ungdom i
alderen 14-17 år plaseres i et rela
tivt fattig samfunnsmiljø. Vi mener
at de unge må få god anledning til
å venne seg til et rikt, pulserende
samfunnsliv, til livlig trafikk, og få
anledning til å besøke kulturinstitu
sjoner og industribedrifter m.m. Vi
skal heller ikke se bort fra at ung
dom i nevnte alder føler stort behov
for å overvære idrettsstevner av alle
slag, og særlig viktig er det at den bys
anledning til stadig kontakt med det
ungdomsarbeidet som de voksne
døves organisasjon driver. Konklu
sjonen på dette blir at vi foreslår
ungdomsskolen for døve lagt nær
mere Oslo, slik at elevene ved skolen
får anledning til daglig kontakt med
byens pulserende liv. (Om løsningen
nå blir at det skal legges både barne
og ungdomsskole i Oslo-området,
bør det overveies hvilken skoleart
Skådalen gir det beste grunnlag for.)

Yrkesskolen.
Vi er kjent med at planer nå fore

ligger for å slå sammen de to nå
værende yrkesskoler for døve og at
den nye skolen skal ligge i Fana ved
Bergen. Norske Døves Landsfor
bund har etter stadige purringer
endelig mottatt foreliggende planer
for denne skolen i form av et rom
program fra departementet. I nær
framtid vil forbundet i eget skriv til
departementet kommentere dette
vedtatte romprogram. Vi finner det
likevel riktig også her i denne ut
talelse å peke på at departementet i
nevnte romprogram legger for dagen
en etter vår mening helt forfeilet spare
trang. Det er nedstemmende å være
vitne til hvorledes det departement
som skal lede undervisningen for
døve barn og døv ungdom i så sterk
grad legger sparehensyn og gjeldende
minimumsnormer for normalskoler
til grunn for de planer som nå legges
for den første døveskole staten byg
ger på 150 år.

Høyere allmennutdannelse.
Departementet peker i meldingen

på betydningen av å lette adgangen
til høyere allmennutdannelsefor døve

og tunghørte, og det er i meldingen
ført opp en tre-årig gymnasutdan
nelse, felles for døve og tunghørte.

Vi er glade for den forståelse de
partementet legger for dagen på
dette punkt, men vi vil sterkt ad
vare mot at man tilbyr døve og
sterkt tunghørte denne utdannelse
gjennom en undervisningsmetodikk
som ikke er beregnet på døve. Vi kan
ikke aksepetere som en brukbar
løsning at døve skal tilbys denne
utdannelse ved Biskebyen gymnas,
hvis undervisning tar sikte på tung
hørte alene. For de sannsynligvis få
døve og sterkt tunghørte som ønsker
denne utdannelse, bør det treffes
særlige tiltak, og vi vil antyde som
en heldig løsning at utdannelsen
med fordel kan legges til yrkesskolen
eller ungdomsskolen for døve.

Ettervern.
Vi er vel tilfredse med Spesial

skolerådets uttalelse om ettervernet
av døve og tunghørte. Med særlig
glede har vi notert oss uttalelsen om
at «arbeidet bør effektiviseres etter
det hovedprinsipp at døve og tung
hørte i størst mulig utstrekning blir
i stand til å bære ansvaret for sitt
eget ettervern. Dette innebærer bl. a.
at det fra myndighetenes side blir
gitt økonomisk støtte til en rekke
tiltak som drives i organisasjonenes
regi».

Vi ønsker i denne forbindelse å
understreke at Norske Døves Lands
forbund er fullt oppmerksom på det
ansvar organisasjonen har for de
døves og sterkt tunghørtes person
lighetsutvikling etter endt skolegang.
Bl. a. planlegger forbundet i disse
dager et nytt kurssenter i Gol i Hal
lingdal, der en viktig del av voksen
opplæringen av døve og sterkt tung
hørte kan drives. Planer foreligger
videre for en intensivering av fore
drags- og kursvirksomheten i for
bundets 18 lokalforeninger.

Vi har merket oss Spesialskole
rådets uttalelse om Hjemmet for
Døve og dets virksomhet. Vi deler
rådets oppfatning om at det vil være
rimelig om institusjonen fikk en sta
tus som formelt og økonomisk sikrer
driften og den videre utbygging,
men vil gjerne få framheve at om
staten ønsker å gjøre det, bør det
samtidig treffes tiltak som sikrer
Norske Døves Landsforbund plass i
institusjonens styre.

Norske Døves Landsforbund må i
forbindelse med den foreliggende
melding få peke på et forhold vi
mener er uholdbart: Denne melding



er utarbeidet av departementet uten
at Norske Døves Landsforbund på
noe tidspunkt under forberedelsen
er Spurt om dets mening. Her må vi
tillate oss å protestere. Vi står på
linje med de øvrige organisasjoner
av handikappete når vi krever å få
være med når planlegging foregår av
undervisning og sosiale tiltak for de
grupper av mennesker våre organisa
sjoner har ansvar for. Det må derfor
være rimelig å anmode departemen
tet om ved det videre arbeidet med
utbyggingen av døveskolene å ha
den kontakt med vårt forbund som
kan sikre departementet kjennskap
til de voksne døves ønsker.

Vi er kjent med en uttalelse som
er kommet til departementet fra in
stitusjonen Hjemmet for Døve, der
man foreslår at planene om utbyg
ging av døveskolene stilles i bero
inntil man ved forskningsvirksomhet
på en fullt utbygget barneskole for
døve i Skådalen har samlet nød
vendige erfaringer for videre ut
bygging. Norske Døves Landsfor
bund vil på det mest bestemte ad
vare mot dette syn. Forskning er
alltid nødvendig, det er vi enige i,
men det som nå kreves, er en øye-

blikkelig og effektiv utbygging av
de skoler som meldingen taler om,
slik at de døve og sterkt tunghørte
barn fra hele landet som i de nær
meste år skal gå på skole, kan få de
forhold de har krav på.

Norske Døves Landsforbund øns
ker å slutte sin uttalelse med å un
derstreke det behov som er til stede
for en snarlig utbygging av døve
skolene. Vi savner i departementets
melding enhver antydning til tempo
plan. Verdien av de tiltak som nev
nes, vil selvsagt reduseres betydelig
dersom de investeringer som mel
dingen omtaler, skal fordeles over et
lengre tidsrom. Nøden i døveskole
sektoren er så stor at det kreves øye
blikkelige og sterke tiltak for at de
uverdige skoleforhold som i dag
tilbys døve og sterkt tunghørte barn,
skal bli borte.

NORSKE DØVES
LANDSFORBUND

Eilif Ohna,
form.

A /hert Breiteig.

(Kopi av denne uttalelse er sendt
til Kirke- og undervisningskomiteen,
Stortinget.)

r--------...,
•

En blind er et normalt
menneske som ikke kan se 
men en døv er ikke bare et

menneske som ikke kan
høre. - Den manglende kontakt
hemmer utviklingen og skaper
store menneskelige, psykiske

og praktiske vanskeligheter for
den døve, så døvhetens problem
er dessverre det største invalide
problem av alle. La oss arbeide

med de muligheter den
enkelte døve har. La oss holde
opp med å tale om hørselen
som de ikke har. Audiologiens

framskritt er til vår fordel,
men de menneskelige faktorer
er like så viktige. - De døves
problemer opptar pedagoger,
psykologer og psykiatere over

hele verden - men likevel 
hvordan de snur og vender på

saken, oppdager de at den
hørselsvekkete ikke kan regnes

som hørende.

«Døvebladet». Danmark.

Forskjellen i rikdom mellom Nord-Amerika og Europa I
\.,

FATTIG OG RIK Nasjonalinntekten pr.
innbygger i 1964 (i dollar)

c n (fl (J) z ~rti~ o [JJ "Tl "Tl Z <Sl ~ I (fl <- "TI .....
(J) o < < o o r]) .,

'5 r]) Ul Q. ~ "O C o '<
l> :J r]) ~ .., Ul Ul o :J <O o "- ~ o <O ., .,

o
~

<O 7C~'" 3 :;) " o'<O. _,IT o r]) r]) o :J o ~ 7C
"- fl) o :}. o 7C :J ., .., Ul Ul C o·o fl)

:J 6" ., :l. Q.
i5 :J. o i5 <O

o- :J 7C 7C 7C <. e-
r]) :J r])2. Q. o· fW!Jo

Om: SMA GLIMT FRA
LANDSMØTET

Abonner på
TEGN og TALE

-

-

Kjære Kjell Omahr!
Det var fornøyelig å lese om dine

glimt. fra landsmøtet i Drammen. 
Men det var noen mørk(e) glimt i
blant. Du skriver at jeg satt med
«din dame i armkroken». Hvem har
sagt at det var din dame?

Forresten skal du bare passe deg,
han Tor med hammeren er min beste
kompis, han slår ikke meg i hodet,
men de som vil meg til livs kan vente
seg noen smell av hammeren hans!

Vel møtt igjen på avsluttingsfes
ten ved landsmøtet i 1968 - til ny
dyst. Da kan jeg si med deg: «Gakk
du hen og gjør likedan», og jeg føyer
til: Hvis du kan!

Beste hilsen Thor.

3221 dollar. Det «fattigste» landet i
denne statistikken er Tyrkia, hvor
inntekten pr. innbygger bare var 259
dollar i 1964. Forskjellen er altså
veldig. I Asia og Afrika fins land
hvor inntekten pr. innbygger bare
er 50-70 dollar året!

Norge er det femte «rikeste» lan
det, framgår det av tabellen, som
sammenlikner nasjonalinntekten delt
på innbyggertall i Europa og Nord
Amerika. USA er overlegent landet
med størst gjennomsnittlig inntekt,
den årlige inntekt pr. innbygger er
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'CALLIGRAPHON"
Et nytt hjelpemiddel i taleundervisningen

Den lille døve Charles fra Trinidad
taler i mikrofonen til det nye apparatet
og ser sin tale-tone avbildet på skjer
men. Hans venn Eric fra New York
sitter ved siden av og ser på. Begge
barna går på Woodford døveskole i
London, hvor taleundervisningen fore
går ved hjelp av denne nye metode,
som døveinstituttet i London har ut
viklet.

Reiseglade old,boys i Trondheim

Døv kvinne på ferie til USA

Det engelske døveinstitutt i Lon
don (RN.I.D.) er stadig opptatt med
å finne effektive hjelpemidler og
apparater for døve. Noe av det
nyeste er den såkalte «Calligraphon».

Her dreier det seg om et apparat
som støtter taleopplæringen. Den
døve ser mot en skjerm mens han
taler, og apparatet kan skjelne me
get nøyaktig og fint. Den døve ut
taler en lyd foran en mikrofon, og
han ser da den frambrakte tone av
bildet som et mønster på Calligra
phon-skjermen. Den døve har den
oppgave å lære å se de forskjellige
tale-toner og å forsøke å etterlikne
dem med sin egen stemme. For ved
hjelp av hørselen kan han ikke kon
trollere sin stemme.

Calligraphon'en er utstyrt med et
katodestrålerør. På dette blir det
av de forskjellige toner frambrakt
mønster i forskjellige former. De er
lette å skille fra hverandre. Tone
sporet blir fastholdt på et bestemt
sted. Dermed hindrer en at tone
mønsteret løper tvers over billed
skjermen og forsvinner ute i kanten
før en får ordentlig tak i det.

Taleundervisning ved hjelp av
Calligraphon blir allerede gjennom
ført ved en av Londons døveskoler.
De små døve elever blir systematisk
vennet til omgangen med apparatet.
Når de kan frambringe et mønster
på billedskjermen nøyaktig som læ
rerens, da vet de at de har uttalt
riktig etter ham.

Døveinstituttet i London er inter
nasjonalt berømt for sitt banebry
tende arbeid på området å skaffe
hørsel-hjelp. Det har i sin tjeneste
et antall høyt kvalifiserte fagfolk og
teknikere. Alle apparater som er
framstilt der, kan anskaffes av døve
og tunghørte så vel som av døve
skolene over hele verden, til meget
lave priser.
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Mennesker som lider av et handi
kap fortjener ofte stor beundring.
De viser et gå-på-humør og en inn
satsvilje som ofte mangler hos nor
malt utrustete mennesker.

Marie Otnæs hører så absolutt til
disse innsatsfylte menneskene. Hun
er 70 år og døv. All samtale må fore
gå ved hjelp av penn og papir. Like
vel reiser hun til USA i juni. Hun
skal først delta i en selskapsreise
med Gunnar Haarberg som reise
leder. Etter at opplegget for felles
reisen er avsluttet, fortsetter Marie
Otnæs reisen på egen hånd. Fra
Washington drar hun nesten tvers
over det amerikanske kontinent til
Salt Lake City. Her skal hun besøke
noen slektninger, før turen igjen går
tilbake til Norge. Hun skal da reise
over Chicago og København.

SAS-personalet langs reiseruten er

Blant de aldrende trøndere er det
nok ikke bare Marie Otnæs som drar
på langtur i år. Vi har iallfall også
to spreke gamle døve herrer med
reiselysten i behold.

80-årige Lunde Johansen foretok i
slutten av april en rundreise med
hurtigruten til Nordkapp. Han fikk
dermed et gammelt ønske oppfylt 
å få se det nordlige Norge. Det er
ikke få av opplevelser fra turen han
har å berette om. Han ble enda til
døpt av kong Neptun på turen.

Så har vi Alf Almås, 72 år, sprek

alarmert, slik at de kan hjelpe henne
tilrette på best mulig måte.

Marie Otnæs kunne fortelle til
Arbeider-Avisa at det er første gang
hun legger ut på en lengre reise. Like
vel har hun ingen betenkeligheter
med å dra. - Jeg er ikke nervøs,
skrev hun på notatblokken.

Hun glederseg,til turen med Haar
berg, og regner med at han vil kunne
skape stor stemning på turen.

Selv om hun er døv, har Marie
Otnæs ingen vansker med å ta seg
fram på egen hånd. Folk er stort sett
hjelpsomme, og med Haarberg som
leder av denne turen regner hun med
at alt vil gå knirkefritt.

For oss er det bare å ønske god
reise og gi seg over i beundring for
en slik .evne til å vinne over et såvidt
stort handikap som døvhet.

Arbeider-Avisa».

som en unggutt. Han fant vinteren
for lang og kald, enda det var mai
måned. Han sa opp jobben sin og
dro på en 14 dagers tur til Spania,
nærmere bestemt Costa del Sol, hvor
han nøt varmen og badelivet. Det
var en sjokoladebrun kar som fant
veien til dameforeningen vår forle
den, for å sole seg enda mere i da
menes beundring.

Er det noen andre døveforeninger
som kan oppvise maken til spreke
«oldinger» som vi har i Trondheim?

Reidun.



!BUl! {'la ,,!!!fJen beitende maffihe'l"
Kollisjon i Sidney - bare bestemor i Bergen skadd!

«Horn Clipper» går i trampfart
over hele verden, og den kommer
stadig til nye steder. Det kan være
interessant å komme til nye land og
lære folkeslagene å kjenne. Ikke
minst er det interessant å komme i
kontakt med døve rundt omkring i
fremmede land.

Nå har vi seilt over mange bredde
grader, og nå har jeg atter full som
mervarme. Jeg sitter i min lugar
iført bare shorts og sandaler og klap
rer på min Smith-Corona maskin,
mens skipet nettopp har passert
området ved Puerto Rico på vei over
Det karibiske hav til Aruba (nord
for Venezuela i Sør-Amerika) for
ordre. Muligens blir det Curacao eller
et sted i Venezuela for å hente fly
tende last, men heller ikke vet vi
hvor lasten skal hen.

Det er så varmt ute at jeg fore
trekker å sitte i min lugar, som er
air-conditioned (luft-avkjølt). Jeg
kan regulere varmen etter behag.
Det er nå en kjølig luftning i luga
ren, behagelig som på et «flytende
turisthotell». Ved siden av skrive
maskinen har jeg et stort glass med
orange juice med is i, som det er
herlig å fukte min tørre hals med
hver gang jeg tar en pause i skrivin
gen. Om natten sover jeg gjerne
naken med laken over magen, og det
er på mange måter bedre enn vinter
kulden.

I det siste har det skiftet mye
mellom sommer og vinter, ettersom
skipet har seilt sør eller nord for
Ekvator. Det går hardt ut over hel
sen ved slik stadig skifting. Det er
ikke greit å være seilende folk, men
vi er heldigvis friske og i god form
alle sammen, tross alt.

Det er deilig å stupe til køys etter
alt arbeidet i varmen. Jeg koser meg
med «Tegn og Tale», som jeg leser
flere ganger mens båten vugger be
hagelig på svake dønninger.

Men vi hadde et par dager med
storm over Atlanterhavet. Båten
stampet mot været så sjøsprøytet
sto høyt til værs, og i neste øyeblikk
ble dekket vasket grundig, mens
båten slingret som bare det. Men
dette er en god sjøbåt. Det verste
var at det var så vanskelig å få sove
i ro. Ustanselig ble hodet mitt dun-

ket mot skottet, deretter føttene mot
det andre skottet.

En morgen, da jeg nettopp var
stått opp, var det nifst. Baugen kol
liderte med en kjempebølge, så kraf
tig at hele båten rystet. Akteren
vippet voldsomt, så jeg ufrivillig
gjorde et hopp. Alle løse ting, tunge
som lette, havnet på dørken. Jeg
holdt meg fast i sengekanten, så jeg
ikke skulle falle. Skjermen på air
condition-apparatet løsnet.Alle klær
ne i skapet falt ned på dørken. Bø
ker og diverse ting hoppet over
slingrekanten på hyllene. Vippingen
var voldsom, skjønte jeg. I neste
bølge stoppet motoren, for så å gå
med sakte fart for å skåne båten for
flere kraftige sammenstøt mellom
baugen og flere tusen tonn sjøvann.
Da jeg kom til byssa, møtte mitt
øye bare kaos. Byssegutten, som
holdt på å skrelle poteter, var falt
overende på gulvet og lå tilsølt av
kaffen som fosset fram og tilbake på
dørken. Alle lokkene til kasserollene
hadde ramlet ned, så det var lyd å
høre selv for meg som er nesten helt
døv.

Mange av mannskapet som lå
lenger enn byssefolkene, ble bok
stavelig talt kastet ut av sine køyer,
og våknet de ikke i luften, så våknet
de ihvertfall da de traff dørken.

Nede i tørrprovianten ble 21 skuf
fer revet ut og tømt for sitt innhold.
Utover dørken fløt en blanding av
ris, sagogryn, erter, bønner, gryn
mel m. m., for å nevne noe. I grønn
sakrommet trillet alle slags herme
tikkbokser rundt omkring. I kjøtt
frysa falt alle okse-, svine- og fåre
skrottene ned, trass i at de veide
opptil flere hundre kilo hver, så en
kan forstå at vippingen var stor.
Baugen ble noe skadd. Jernspanter
ble forvridd, og det trengs reparasjon
i den nærmeste tid. Alle tankene ble
fylt med sjøvann, slik at båten skulle
slingre mindre enn i ballast. - Jeg
glemmer ikke denne morgen-episo
den, som inntraff like etter at vi
hadde passert Azorene.

Sjølivet kan være farlig også, like
meget som livet på landjorden.
Stykkgods-båtene er noe ufarligere
enn tankbåtene. På tankbåtene er
lasten oftest meget ildsfarlig og eks-

plosiv. F.eks. tåler ikke nitroglyse
rin harde støt. Bergen fikk forres
ten føling med denne væsken i 1944,
da en liten tankbåt eksploderte ved
kaien nær Håkonshallen. Halve byen
fikk merker etter eksplosjonen.

Når jeg skriver om høyeksplosiv
flytende last, fører det tanken til
bake til en gang da «Horn ClippE:r»
nær sprang i luften. Men folkene på
selve skipet kom helskinnet fra det 
mens det førte til skade på et men
neske på den andre siden av kloden.
Det høres vel utrolig, men det gikk
slik for seg:

«Horn Clipper» var ventet til en
oljekai i Sidney, Australia. En mann
sto og ventet på båten, men det varte
og rakk, og båten kom ikke. Han
gikk da til oljeselskapets kontor ved
kaien og spurte hva som var kommet
på. Han fikk da vite at «Horn
Clipper» hadde kollidert med en
australsk båt ved innløpet til hav
nen. Den australske båten hadde
rent på «Horn Clipper» og slått inn
baugen 18 fot. Det at den norske
båten var fullastet, gjorde antakelig
at skaden ikke ble verre. Men dekket
sprakk. Oljespruten sto over midt
skipet og bortover stormbroen. Bå
ten var lastet med jet-fuel, som jo

Den døve Arnfinn Matre, nå kokk på tank
båten (,Horn Glippen>.
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Verdensungdomsleir 1967 i Polen, alder ikke over 18 år!

Verdensunionens møte i Paris

er meget eksplosiv, i alle tankene,
så nær som en tank styrbord og ba
bord forut, som var lastet med
«ufarlig» olje. Akkurat der var det
den australske båten traff!

«Horn Clipper» måtte gå til New
castle i N.S.W. for reparasjon, og
først deretter kom den til Sidney.
Da kunne endelig den ventende
mannen komme ombord. Han snak
ket med karene, og de kom da igjen
inn på dette forunderlige at det gikk
godt og at ingen ble skadd. - Da
sier en av mannskapet, som hadde
fått brev hjemmefra: Jo, det var en
som ble skadd, bestemor hjemme i
Bergen. Hun er litt skrøpelig til bens,
og hun kom ned trappen da hun
hørte radioen melde at «Horn Clip
per» hadde kollidert. I forskrekkel
sen ramlet hun ned trappen og brakk
benet!

Det er slike hendelser i det virke
lige liv som setter oss på plass. Når
en båt, fylt med høyeksplosivt
brennstoff i alle tanker så nær som
en, kan bli pårent i Sidney - og den
eneste som blir skadd er bestemor i
Bergen - så er det sannelig grunn til
å klø seg i hodet. Men - «det vil helst
gå godt» - det har jeg fått erfare så
mange ganger. En gang kolliderte vi
med en fillippinsk båt i havet mellom
Manila og Cebu. Så var det SAS
flyet mitt fra København over Nord
polen til Los Angeles som holdt på
å vippe over ved landingen på Los

Døves Verdensunion holdt i da
gene 14.-18. april 1966 styremøte i
UNESCO's bygning midt i hjertet
av Paris.

Dagsordenens punkt 1 var rap
porter fra presidenten og general
sekretæren angående aktiviteten si
den siste møte i New York 5.-6.
juli 1965. I beretningen omtalte se
kretæren sin studiereise til Afrika og
deltakelse i den første konferanse
vedrørende undervisning av døve i
Afrika 19.-24. september 1965. 5/8
av de afrikanske stater har ingen
døveskoler, og etter tallene å døm
me er det bare 1% av de døve i
Afrika som får undervisning. Man
talte om på hvilken måte Verdens
unionen kunne hjelpe, men så lenge
man ikke har penger, er det nesten
umulig å gjøre noe særlig effektivt.
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Angeles Airport. Så var jeg i en
buss som kolliderte med en tysk
lastebil ved Ålesund. En gang var
det ulykke på Bergensbanen, da
lokomotivet støtte på tommetykk is
over skinnene et sted ved Finse. I
min grønne ungdom, før konfirma
sjonen, kolliderte jeg på sykkel. 
En minnes ofte titelen på Max Ma
nus' bok fra krigsårene: «Det vil
helst gå godt.»

Nå sitter jeg altså her fredelig om
bord på «Horn Clipper» og nipper til
min orange juice mens jeg lar tan
kene fly halve jordkloden rundt,
hjem til Norge. Tross alt, er det nok
koseligere å være hjemme i Norge, ha
venner om seg og prate med skjebne
feller ved hjelp av tegnspråket, som
vårt «morsmål». Men jeg har jo så
sterk utferdstrang. Jeg blir rastløs
av å være lenge på samme sted.
Følgelig stakk jeg atter til sjøs etter
å ha vært en tid i Norge igjen. Det
virker som om jeg hører hjemme
ombord. Jeg ser nye land hver 2.
eller 3. uke, men det meste av tiden
er jeg ute på sjøen. Mange drømmer
om det romantiske livet til sjøs, men
det er langtfra slik som en forestiller
seg. Det er bare turister på passasjer
båter og yachter som får oppleve
slik drømmereiser. Sjømanns-yrket
er hardt, og en blir avskåret fra livet
blant sine kjære. Men når en har
valgt seg dette livet, så får en ta
det som det er. Arnfinn Matre.

Deretter kom man inn på forsla
get til endring av loven for Verdens
unionen, og det danske forslag ble
omtalt. Både presidenten og general
sekretæren roste det store arbeidet,
men de uttalte at det er så sin sak
helt å forkaste en hel lov og komme
med helt ny, særlig når VU's lover
godkjent av UNESCO. De var også
engstelige for reaksjonen i medlems
landene mot en så drastisk endring.

Det ble derfor foretatt avstem
ming om man skulle: a) endre be
stående lov, paragraf for paragraf,
hvor det var nødvendig - eller b)
vedta en helt ny lov (det danske for
slaget). Avstemmingen ga til re
sultat at punkt a) ble vedtatt, og
presidenten gjennomgikk så loven
paragraf for paragraf, og det var til
slutt en umulig oppgave for Plum

å stanse opplesingen og flette inn
våre ønsker, da vårt lovkompleks
ikke helt fulgte VU's paragraf-orden.
Det forverret saken at fru Harboe,
som var innbudt, ikke kom denne
dagen p.g.a. snøstorm i Danmark, og
først ankom neste dag, da alt var
ferdigdiskutert!

Når det gjelder fru Harboes inn
legg vedrørende loven, var det meget
vanskelig å få en avtale med presi
denten og generalsekretæren, men
det lyktes til slutt, og det ble be
stemt at fru Harboe senere reiser til
Roma og prøver å få puttet mest
mulig av vårt forslag inn i loven. 
Det vil deretter bli forelagt på gene
ralforsamlingen i Warzawa i 1967.

Neste punkt var rapport om for
beredelsene til den 5. verdenskon
gress, i Polen i 1967, ved R. Petry
kiewicz. Det ble vist en del plakater,
likeså diverse merker etc., som mu
ligens kan bli utgitt som frimerke.
- Problemene med lokaler ble drøftet,
da mange kommisjoner skal ha hvert
sitt rom, og de fleste med oversetter
anlegg. Den største sal kan romme
3.000 personer - utover dette er der
6 mindre saler. Det er ganske billige
priser på hotellene, og pengene skal
betales ved innmeldelsen via bank.
Det ble opplyst at man får en god
kurs hvis man veksler 100 dollars
eller mere.

Det blir ingen sportsstevner, men
omkring kongressen arrangeres tea
ter- og pantomimeforestillinger, film
festival, utstilling av både kunst,
bøker og undervisningsmateriell.
M.h.t. ungdomsleir, ble opplyst at
arrangementet var overdratt til
speiderorganisasjonen, og derfor var
aldersgren'sen satt til høyst 18 år,
og dette lot seg ikke endre.

For øvrig vil det bli sendt ut pro
gram til alle land og inntatt i døve
bladene.

Siste post var regnskapet for 1965,
som viste en kassabeholdning fra
1964 på 47 dollars og kontingent
innbetaling 1.672 dollars, derav
ekstrakontingent fra Sovjet og Italia
på 200 dollars. Ekstraordinært til
skudd fra Italia, for at det hele skulle
balansere, var på 2.262 dollars!
Kassabeholdning pr. 31/12 1965 var
på 33 dollars.

Økonomien er VU's ømme punkt.
21 land hadde ennå ikke betalt for
1965, men generalsekretæren opp
lyste at når man kom til et kongress
år, da strømmer pengene inn.

Det ble vedtatt å holde neste møte
i Roma i september 1966.

O.M.PZum.



En trofast skolemann takker av
Styrer Trygve Beyer, Trondheim

- Vil du ringe styreren på døve
skolen og spørre om jeg kan komme
til en samtale med ham? spurte jeg
min 8-årige datter Lisbeth.

- Om jeg tør, svarte hun.
- A, det går sikkert fint, beroliget

jeg henne.
Og Lisbeth ringte. Da hun hadde

lagt røret på, utbrøt hun:
- A, han var så hyggelig. Du

kunne komme med en gang.

Og slik gikk det til at jeg trøstig
bega meg i vei til et avskjeds-inter
vju med en veteran innen døve
undervisningen. Og jeg kom til et
virkelig hyggelig intervju-objekt,
hvor jeg ble vel mottatt.

Styrer Trygve Beyer kan se til
bake på hele 42 års virke ved en og
samme døveskole - først som lærer
fra juli 1924, og de siste 20 år som
styrer, etter at Langåker flyttet til
Skådalen i 1946.

På forespørsel om han trives i sitt
arbeid, svarer han at hver dag har
vært en hyggelig dag. Også hans
virke som sløydlærer gjennom 18 år,
ser han tilbake på som en givende
tid.

- Hva mener De om tegnspråket
som hjelpemiddel i undervisningen?

- Det bør ikke benyttes i en barne
skole, svarer Beyer. Lærerne får
ikke tid til annet enn å lære barna
å snakke.

Ja, dette er vel noe vi vet så in
derlig godt. Artikulasjonen er en
tidkrevende kunst, som ikke er til
å komme forbi. Det å få en bra tale
ferdighet er for den døve gull verd,
som han vil ha stort utbytte av når
han skal klare seg selv ute i livet.
Derimot mener Beyer at tegnspråket
godt kan benyttes i ungdomsskolen.
(Selv er Beyer ganske god i tegn
språket, etter det jeg selv har sett.)

- Ser De det som en fordel at de
egentlige døve og de høreveike går
på hver sine skole? Vil det ikke være
en hemsko for de egentlige døves
språklige utvikling? De høreveike
har som oftest et nær normalt språk,
og dette har vel heldig innflytelse på
de egentlige døve og stimulerer dem
til økt bruk av talespråket når de
har daglig omgang på skolen?

- Et homogent (ensartet) elev
materiell er lettest å undervise,
svarer Beyer. Men å ha elever med
forskjellig intelligens og forskjellig
grad av hørselskade på samme skole,
har jeg ikke sett noen skade i. For å
bli opptatt på Vikhov off. skole for
tunghørte, kreves det en viss hørsel
rest og et bra språk.

- Hvordan er forholdene ved sko
len her?

- Meget bra, svarer Beyer. Inter
natbygningen, som er fra 1897, har
gjennomgått en deloppussinger.

- Det er mange som mener at
døveskolen ikke burde ligge midt i
byens heksegryte med sterk trafikk
på alle kanter. Hva er Deres mening
om det?

- Det er nok sant, men en døve
skole bør heller ikke ligge for langt
ute på landet. Da vil barna gå glipp
av kontakten med bylivet. Det er
godt at de lærer å tilpasse seg tra
fikken. En gang siden slår de seg
jo ned i storbyene for å komme sam
men med likestilte, for å få seg ar
beid, dyrke forenings- og menighets
liv, sport og annet av felles inter
esse. Barna her har forresten gode
muligheter til å komme ut i By
marka, sommer som vinter. Og så
har de jo sin lille sportshytte. Før
i tiden ble døveskolene betraktet

som lukkete anstalter. Portene var
alltid låst. Likevel forekom det at
en og annen nykommer klarte å
rømme. I dag er det noe annet. Nå
er ordningen slik at det innkalles en
pulje på 5-7 nye elever samtidig.
Det gir dem en viss samhørighet og
trygghetsfølelse, de blir plasert i
samme klasse. Portene er ikke lenger
låst, og rømming forekommer ikke.
Det får en si er en god løsning.

- Hva skal De foreta Dem etter
at De har sluttet som styrer her?

- Jeg vil ta fatt på min hobby 
fisking. I sommer skal jeg feriere på
min hytte i Selbu og bare hvile og
fiske.

Beyer er i den heldige situasjon
at han har sitt eget hus å flytte til
når han nå går av.

Sjarmerende fru Beyer kommer
inn på kontoret med en beskjed til
sin mann, og da han nå blir opptatt,
tilbyr hun seg å vise meg rundt i
internatet. Det er 22 år siden jeg
gikk ut av denne skolen, og det kan
være morsomt, tenker jeg, å se hvilke
forandringer som kan være foretatt
siden da. Men først får jeg bli med
inn i «privaten» til en liten prat. Her
forteller fru Beyer bl. a. at hun frem
deles har kontakt med en av sine
første elever, Gudrun Olsen i Bergen.
Hun ~iser meg et foto av eleven og
hele hennes familie. Hun synes det
er så hyggelig å holde seg iL jour med
hvordan det går med tidligere elever.

Styrer Beyer og frue har tilsam
men 84 år bak seg ved døveskolen 
et imponerende tall! Og begge er
skjønt enige om at annet arbeid
kunne de ikke ha tenkt seg. Fru
Beyer vokste opp som datter aven
døveskolestyrer, og hun har således
levd hele sitt liv i dette skolemiljøet.
Hun sluttet lærergjerningen for et
par år siden.

På vår vandring i internatet fikk
jeg bl.a. se sovesalen, som før var
en eneste stor sal med 36 senger.
Det var ikke til å unngå at gamle
minner dukket opp i erindringen.
J eg var i min tid fæl til å gå i søvne.
Under krigen, da alle vinduer var
så godt blendet, var det ikke greit
å finne tilbake til min egen seng
blant så mange i mørket. - Nå er
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Drammen 18. mal

salen delt opp i små rom, slik at to
og to elever deler «værelse». Veggen'e
er prydet med bilder, malt av barna
selv. Det virket langt mer hjemlig
og koselig. Luftig og rent var det
over alt. Tre småjenter lå i kusma
akkurat da jeg var der, og jeg måtte
synes synd på dem, slik deilig som
mervær det var.

Også dagligstuen har fått et nytt
preg. De store guttene har en mindre
stue, hvor de kan dyrke sine hobbies.
Liknende har også de store pikene,
men da vi kom for å se på rommet,
var det andre ting som foregikk der.
Det var fødselsdagsselskap. En av
elevene hadde invitert sin klasse, sin
lærerinne og to inspektriser på brus,
kaffe og bløtkake. Nå ble sannelig
også vi buden.

Et mere oppkvikkende selskap er
det lenge siden jeg har vært med på.
Elevene, en 7. a-klasse, virket kvikke
og oppvakte. En ny generasjon døve.
Slik å få ha en virkelig kosestund på
fødselsdagen, var det ikke anledning
til på min tid på skolen. Og det var
ikke fritt for at jeg tenkte som så at
det var nå jeg skulle vært elev ved
skolen.

På fallrepet ønsket jeg styrer
Beyer og frue, som forresten begge
ennå virker unge, fortsatt mange
lykkelige år. Det fortjener de fullt ut,
når de nå forlater en skole som de så
trofast har tjent gjennom et langt
liv.

Reidun.

NY STYRER

Odd Falkener Bertheussen
Odd Falkener Bertheussen, nå

værende styrer ved øyer off. skole
for døve, er utnevnt til styrer ved
Trondheim off. skole for døve fra L
august 1966.
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Landsstyremøte
Til stede: Ohna, Samuelsen, Greftegi-eff,

Gisholt, Lindquist og Breiteig.

Ohna meddelte at det samme dag kl.

10.30 var kommet melding fra Karl Lund

qvist om at han plutselig var blitt syk og

ikke kunne komme til Drammen før tidligst

en gang utpå torsdag. På spørsmål i telefo

nen hadde Lundqvist fått det svar at dersom

han ikke ble frisk nok til å komme til

Drammen før fredag, var han ikke nødt til

å komme. Ohna meddelte at det hadde vært

uråd å få innkalt personlig varamann nord

fra. Møtet ble deretter satt med 5 stemme

berettigede medlemmer.

Protokoll fra A.U.'s møter
Ingen merknader til A.U.-protokollen

siden siste la[1dsstyremøte.

Kurssenter i Gol
Ohna meddelte at A.U. hadde arbeidet

en god del med planen om et kurssenter

for døve i Gol i Hallingdal. Han orienterte

om det arbeid som forbundsledelsen hadde

utført siden februar måned.

Vedtak: Landsstyret godkjenner fullt ut de

planer som er nevnt i sirkulæret av 29. april

og uttaler sin glede over at tanken om et

kurssenter nå snart kan settes ut i livet.

«Speiderjobben 1966»
Ohna refererte skriv av 30. april og 4. mai

1966 fra Speiderjobbkomiteen 1966, der det

meddeles at midlene fra Speiderjobben 1966
skal brukes til hjelp for unge døve:

1. Til verkstedskole for døve med tilleggs

handikap (Andebu-prosjektet) tildeles

etter behov inntil kr. 250.000.-.
2. Norske Døves Landsforbund får rest

beløpet til en internatskole for unge

døve.»

Ohna la til at Breiteig allerede har kon

ferert med Egil Tresseit, som har kontakt

med komiteen, og pekt på at det er et

kurs-senter man planlegger, ingen internat

skole.

Vedtak: Man sender Speiderjobb-komiteen

en hjertelig takk for beslutningen. For

bundskontoret pålegges å gi denne sak høy

prioritet i de kommende måneder.

Det norske samarbeidsråd for døve
saker

Ohna refererte korrespondanse og sam

taler som har vært ført med rådets andre

medlemmer om forbundets ønske om å opp

løse rådet (kfr. vedtak på landsstyremøtet

20. nov. 1965). Flere av rådets øvrige med

lemmer har ønsket rådet opprettholdt, og

bedt om at forbundet i hvert fall ser tiden
an før evt. oppløsning skjer.

Vedtak: Ohna anmodes om å gjennomføre
vedtaket fra 20/11 1965.

Søknad om statstilskott for 1967
Ohna redegjorde for den samtale som

han og Breiteig 25/4 1966 hadde med eks

pedisjonssjef Johnsen i Sosialdepartementet

vedr. søknaden fra N.D.L. om tilsammen ca.

kr. 170.000.- til praktisk døvesaksarbeid i

1967. Det synes å være vanskelig å få noen

formening om sjansene for tilskott før lands

møtet. - Ohna fortalte også om de planer

departementet har om et Statens handi kap
råd.

Vedtak: Selv om intet tilsagn foreligger

fra departementet, mener landsstyret at det

foreligger så mange positive trekk i saken,

at landsmøt.et gjerne må regne med noe

statstilskott i 1967, når det debatterer for

bundsvirksomheten for nevnte år.

Forbundets opplysningsutvalg

Man drøftet den nye situasjon som vil

oppstå ved statstilskott til opplysningsvirk

somheten i forbundet, bl. a. ved evt. anset

telse av studieinstruktør.

Vedtak: Det nåværende opplysningsutvalg,

bestående av Thor Giholt (formann), Finn

Johansen, Odin Solberg og Ruth Hjermstad,

oppløses. Gisholt fungerer inntil videre som

forbundets kontaktmann for opplysnings

virksomheten. Spørsmålet om eget utvalg

tas opp igjen når det foreligger avgjørelse i

spørsmålet om statstilskott.

Forbundets hedersmedalje
Man drøftet kandidater til hedersmedal

jen ut over de som var innstilt på forrige

møte, og fattet dette vedtak:

Vedtak: Hedersmedaljen i gull tildeles

Finn Johansen. Hedersmedaljen i sølv til-



0, ennu å se alle arter og former
av livet som skisser og utkast til oss!
Ennu å tro, at i sjelsdypet dormer
evner og allmakt som kraft i en foss!
Ennu å mene: Vi ligner en skaper,
mere enn nokså fornuftige aper -
og det så vel dumhet som visdom til tross!

0, ennu å synge om midtsommernetter,
og ennu å ånde i kryddersval luft,
ennu å vite, hvad blomstene hetter
og nevne dem ved deres farve og duft!
Ennu å være en sjel som i drømme
dristig lar evige anelser strømme
utover eter og all fornuft! ...

0, ennu å dvele til dagen er omme
ute i ensom og edel natur!
Ennu å vente den elskedes komme
lokkende søtt på skalmeie og lur!
Ennu å sette en plett på sitt rykte
uten å være en Josef og flykte
for frue i borg eller jomfru i bur!

0, ennu å føle og leve og ånde
utenfor dagens og dumhetens kiv!
Ennu å høre og se alleMnde
og være det evige infinitiv!
Ennu å synge om midtsommernetter,
til døden en stopper for sangene setter,
det takker jeg gudene for med mitt liv!

. .
Av Herman Wildenvey

uØlidtboflzmei.
r

o, ennu å være enfoldig som duen
og listig som slangen engang iblandt!
Ennu å hilse på himlen med luen
og takke for tider og timer som rant!
Ennu å sitte med øynene våte
og spørre seg selv: Skal man le eller gråte
eftersom livet er løgn eller sant?

Maleri av forbundets stifter, Johs. Berge

Ref. skriv av 5/5 1966 fra Helmer Moe og
Trygve Veddeng, Trondheim, som har hatt

som oppgave å forestå innsamling av midler

ti I nevnte portrettmaleri. Det pekes på at

innsamlingen har gått tregt, og det er pr.
5/5 kommet inn kr. 875.-.

Vedtak: Forbundskontoret innhenter opp

lysning om hva et portrett ca. 50 x 70 cm
sannsynligvis vil koste, hvoretter A.U. frem

mer forslag om hva som videre må gjøres i
denne sak.

Feriefondet 1966

Formannen meddelte at det fra Ferie
fondet 1966 bevilges kr. 30.000.- til N.D.L.s
feriehjemsarbeid.

Vedtak: Landsstyret fordeler beløpet slik:

Oslo kr. 3.000

Østfold » 2.500

Hamar. . . . . . • . . . . • . . . . . • . . .. » 2.500
Drammen » 2.500

Vestfold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 2.500
Skien-Telemark » 2.000

Kristiansand . . . . . . . . . . . . . . . .. » 2.000

Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 3.000
Møre og Romsdal » 1.000

Helgeland » 1.000
Narvik » 1.000

Salten » 2.000

Harstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1.000
Døves Sportsklubb, Oslo ..... » 1.000

Døves Idrettsforening, Stavanger» 1.000

Døves Idrettsklubb, Bergen. . .. » 1.000

Døves Idrettslag, Trondheim. .. » 1.000

deles Gunvor Skog Carlsen, som avgikk ved

døden i 1965. Medaljen til Finn Johansen

utdeles på landsmøtets siste dag, ved av

sluttingsfesten. Medaljene til Moe og Skog

Carlsen utdeles ved første passende anled

Aing. til nærmeste pårørende, i samarbeid

med den sted Iige døveforen ingo Ei kjeland
får sin medalje i Bergen ved årsfest der

4/6 1966.

Som nytt medlem av hedersmedaljekomi

teen etter avdøde Helmer Moe foreslår sty
ret at landsmøtet velger Ely Myrvang,
Trondheim.

kr. 30.000

Forbundets legater

Breiteig refererte at regnskapet forAngeIl

Petersens legat pr. 1/1 1966 viser en kapital

på kr. 13.118/.49. hvorav kr. 850.- er ledig
for utdeling.

Likeledes viser Ramms legat pr. 1/1 1966

en kapital på kr. 41.984.58, hvorav ca. kr.

975.- er ledig for utdeling. Regnskaper for
1965 forelå til møtet.

De ledige legatmidler er kunngjort i Tegn

og Tale nr. 11/1966.

Fullmakter til landsmøtet

Man gjennomgikk de innkomne fullmak

ter. De viste at av forbundets 19 foreninger

møter de 16 med tilsammen 26 represen

tanter, hvortil kommer landsstyrets repre
sentanter.

Vedtak: Styret finner fullmaktene i orden
og anbefaler at landsmøtet godtar dem.

Landsmøtet 1968 og forbundets 50 års

jubileum 1968
Vedtak: Disse arrangements skilles skarpt

ad, idet de må betraktes som 2 helt selv

stendige begivenheter, som bør få virke
alene. Det bør utgis et 50 års festskrift til

1968.

Beretninger og regnskaper 1964-1965

Man gikk gjennom de trykte beretninger

og regnskaper. Det synes å være behov for

en lovendring m.h.t. datoen for beretnings
årets slutt, hvis landsmøtene nå kanskje skal

holdes tidligere på våren enn før.

Stilkonkurransen

Formannen meddelte at det var satt i
gang stilkonkurranser i forbundets regi for

barna ved døveskolene. Forbundet betaler
utgifter til diplomer, pokaler m. m.

Vedtak: Ingen bemerkninger.
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Drammen 21. mai

Døves Trykkeri Als

Landsstyremøte
Til stede: Ohna, Greftegreff, Gisholt,

Vigrestad, Rolf Hansen og Tormod Ropeid.
Dessuten var 2 av de uttrådte styremedlem
mer til stede, nemlig Karsten Samuelsen og
Karl Lundqvist. (Sverre Lindquist hadde
bedt seg fritatt.)

I forbundssekretær Breiteigs fravær fun
gerte Thor Gisholt som protokollfører.

Ohna ønsket de 3 nye styremedlemmer
velkommen i styret og rettet en hjertelig
takk til de uttrådte medlemmer for interes
sert arbeid.

Konstitueri ng
Vedtak:

a) Som styrets nestformann ble valgt john
Vigrestad.

b) Som 3. medlem av arbeidsutvalget ble
valgt john Vigrestad. Som varamann
ble valgt Tormod Ropeid.

c) Som representanter i S.O. (nordiske
døveforbu nds samarbeidsorgan isasjon)
ble valgt Eilif Ohna og Albert Breiteig,
med john Vigrestad som varamann.

d) Som representanter i landsnemnda for
yrkesvalghemmede ble valgt john Vig
restad og Harry Landen.

Opplysningsarbeidet innad
Ohna refererte til vedtak på styremøtet

18. mai 1966.
Vedtak: Landsstyret pålegger Thor Gisholt

å orientere døveforeningene om hvordan
de kan få tilskudd til opplysningsvirksomhet
- og eventuelt hjelpe dem med å sette i
gang slik virksomhet for egen regning inntil

Gen.forsamling

forbundet får statstilskudd til denne virk
somhet.

Tilskudd til landsmøterepresentanter
Fra Narvik og Omegn Døveforening fore

lå søknad om tilskudd til representasjon ved
landsmøtet.

Vedtak: Foren ingen bevi Iges kr. 150.-.
I påvente av søknad fra Helgeland kr. Døve
forening bevilges denne forening kr. 100.
i samme anledning.

Statens feriefond 1966
I anledning muntlige opplysninger som er

framkommet om at Salten Døveforening har
endret sine feriehjemsplaner betydelig, må
forbundskontoret undersøke riktigheten av
dette før tilskudd gis til denne forening.

Satser for diett m.m.
Vedtak: Landsstyret pålegger A.U. å se

nærmere på de nåværende satser i lys av de
uttalelser som kom på landsmøtet om sat
sene.

Nordiske Døves Samlingsmerke
Vedtak: A.U. sender landsstyrets medlem

mer en redegjørelse for de bestemmelser
som foreligger for utdeling av det store
merket.

Generalforsamling Døves Trykkeri
Als 11/6 1966

Ohna redegjorde om trykkeriets beret
ning m.m.

Vedtak: Ohna deltar i generalforsamlin
gen som N.D.L.'s representant.

Regnskap for 1965
Disponent Breiteig leste regnskapet og

ga en del utfyllende bemerkninger til de
enkelte regnskapsposter. Driftsresultatet
ble bedre enn i 1964, idet brutto-omsetnin
gen var kr. 642.339,63, mot kr. 622.249,45
i 1964.

Til disposisjon for avskrivninger hadde
man i 1965 kr. 27.628,77 mot kr. 10.784,27
i 1964 - dette til tross for at 4. termin av
trygdepremien i 1964 var tatt med i 1965
regnskapet med kr. 12.225,25. Regnskapet
ble deretter enstemmig godkjent.

Revisors beretning
Revisor Tombre leste revisjonsberetnin

gen, som bl. a. nevnte at «selskapets stilling
neppe kan sies å være så god som regnska

pet viser, da avskrivningene i mange år har
Iigget under hva som må ansees for normale
avskrivn inger».

Styrets beretning
I forbindelse med styrets beretning for

klarte disponent Breiteig hva tariffavtalen
inneholder av bestemmelser om inntak av
læregutter i typograffaget. - Faktor Sander
ville gjerne henstille til Norske Døves
Landsforbund at de gjorde det mulig for
disponent Breiteig å bruke mere av sin tid
til trykkeriet og mindre til forbundet. Ohna
svarte av landsstyret ville se på dette, men
understreket at det ikke slik uten videre
kunne trekkes noen grense med den ord
ning man nå hadde ved at Breiteig både var
forbundssekretær og disponent. Breiteig
håpet det ville være lettere å ta dette spørs
målet opp i landsstyret når avgjørelse forelå
i Sosialdepartementet m.h.t. bevilgninger
til N.D.L. for 1967. BI. a. har forbundet inne
søknad om 50% tilskott til 2 instruktør
stillinger.

Protokoll fra ordinær generalforsam
ling 1965

Godkjent. - Til å underskrive protokollen
for generalforsamlingen 1966 ble valgt Eilif
Ohna og Helge Kjølleberg.

Generalforsamlingen ble holdt på Hotel
Terminus under ledelse av styrets formann,
Nils Gjerstad. Han refererte først innkal
lingen og beklaget at nokså mange aksjonæ
rer denne gang hadde unnlatt å sende full

makt.

Godkjenning av fullmakter
Følgende aksjonærfullmakter ble godkjent:
Norske Døves Landsforbund, vI

E. Ohna Bergen 939 aksjer
Bergen Døveforening, vI H.

Kjølleberg. . . . . . . . . . . . . . . .. 10 »
Skien-Telemark, vI H. KjølIe-

berg 3 »
De Døves Forening, Trondheim,

vI H. Kjølleberg 5 »
Aust-Agder kr. Døveforening, vI

Aud Løvig, Arendal »
Innherreds Døveforening, vI Arne

Søraker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 »

Tilsammen 960 aksjer
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Disse aksjonærer møtte ikke:
Østfold Døveforening .
Hamar og omegn Døveforening.
Drammen og Omegn Døvefore-

ning .
Møre og Romsdal Døveforening
Dø Døves Forening Oslo .
Helgeland Døveforening .
Salten Døveforening .
Narvik og Omegn Døveforening.
Stavanger kr. Døveforening .
Vestfold Døveforening .

Tilsammen

Sakliste
Godkjent uten merknader.

3 aksjer
2 »

4 »

1 »
20 »
1 »
1 »
1 »
5 »
1 »

40 aksjer

Eventuelt
Styreformannen minnet om at den ord

ningen man på generalforsamlingen 1956
hadde vedtatt om etter tur å innby en ak
sjonær til de ordinære generalforsamlinger
gratis, nå gikk ut. Iløpet av årene 1957-1966
har 10 aksjonærer fått gratis reise og opp
hold, dvs. alle aksjonærforeningene bortsett
fra N.D.L. og Bergen Døveforening.

Man samtalte en del om man skulle fort
sette med ordningen eller ikke. Den koster
jo penger, men man fant det likevel klokt
å fortsette, fordi det styrker kontakten
med aksjonærene.

Med de nye aksjonærer som er kommet
til siden 1956 er det i alt 14 aksjonærfore
ninger som vil ha rett på nevnte «gratistur».
N.D.L. og Bergen Døveforening holdes
fremdeles utenfor.

En loddtrekning om den rekkefølge aksjo
nærforeningene skal innbys i, ga dette re
sultat:



Nytt FINGERALFABET i KINA

Formannen i styret hevet deretter gene

ralforsamlingen, etter at deltakerne hadde

hygget seg med en liten lunsj og deilig kaffe.

Et nyhetsbyrå meddeler at det på
foranledning av undervisningsdepar
tementet er konstruert et nytt finger
alfabet til bruk for døve. Fingeralfa
betet er basert på det kinesiske fone
tiske system, og det består av 26
vokaler og 4 sett konsonanter. Hittil
har de døve i Kina bare hatt tegn
språk.

RUDOLF LARSEN

Skotøyarbeider Rudolf Georg Lar
sen, Hasle ved Sandefjord, døde stille
og rolig natt til onsdag 18. mai, etter
et kort sykeleie, 67 år gammel. Ru
dolf Larsen var døv, og han var
gjennom mange års aktiv deltakelse
i Vestfold Døveforening godt kjent
blant de døve. Etter døveskolen i
Holmestrand gikk han i skomaker
lære ved Hasle Skofabrikk i Stokke.
Rudolf Larsen var i alle år en ivrig
sportsfisker. Få kjente Mefjordens
fiskeplasser som han. Sent og tidlig
lå han ute på fjorden med småbåten
for å prøve fiskelykken. Han hadde
også interesse for sjakk og var i sin
tid med isjakklubben «Caissa» og
]ljøves Sjakklubb.

Rudolf Larsen etterlater seg hus
tru og to voksne sønner. For seg og
sin familie arbeidet han trutt på det
som skulle bli deres lille fristed, en
liten hytte på på Vesterøya. Helt til
han ble lagt inn på sykehuset fredag,
hadde han denne i sine tanker. Når
han nå plutselig er gått bort, vil
han aller mest bli savnet av sine
nærmeste, men også mange andre
som lærte Rudolf Larsen å kjenne,
vil savne ham. Han tok sitt handikap
med stor tålmodighet og hadde et
humør som mange kunne misunne
ham. Vi lyser fred over hans minne.

HJERTELIG TAKK

W. (Vestfold Fremtid.)

Det er sorg i Vestfold Døvefore
ning over at Rudolf Larsen er av
gått ved døden. Vi har mistet ikke
bare en dyktig og energisk hyttesjef
på feriehjemmet Skogstua, men en
kjær, personlig venn. Han var en av
dem som gjennom mange år fikk
virke i feriehjemmets tjeneste. Han
var alltid åpen for å hjelpe med råd
og veiledning for feriehjemmets gjes
ter, og han sparte ikke på skøyer
aktige atspredelser for sine ven
ner. Han var en typisk glad mann.

Vi vil savne vennen Rudolf Larsen
dypt og inderlig, savne ham mest av
alt for hans hjelpsomhet, for hans
glede over å kunne glede andre. Vi
lyser i ærbødighet og takknemlighet
fred over Rudolf Larsens minne.

Alf Melgaard.

for vennlig deltakelse ved min
kjære mann og vår fars bortgang.

Ruth Moe. Barna.

I Vestfold Døveforening komAdolf
Pedersens dødsfall uventet. Vi min
nes ham som et overmåte trofast
medlem i foreningen. Han var med
på å stifte døveforeningen i Vestfold,
31. mai 1914, og han viste i alle årene
interesse for de døves velferd.

Adolf Pedersen ble ved foreningens
40 års jubileum utnevnt til æres
medlem. Han var godt likt for sitt
behagelige vesen, og ikke minst
aktet høyt for sin bramfrie og frede
lige atferd. Budskapet om hans død
vakte sorg i døveforeningen.

Vi lyser fred over Adolf Pedersens
minne.

f • - -l
it DØDSFALL t f
l... --__.-.:J

ADOLF PEDERSEN

Alf Melgaard.

Typograf Adolf Pedersen, østre
Halsen ved Larvik, avgikk ved dø
den 11. mai i en alder av 84 år.

Pedersen kom ganske tidlig inn i
typograf-yrket. Han fikk sin ut
dannelse i Oslo, men søkte seg til
bake til hjembyen straks han hadde
utstått sin læretid. Her ble han først
ansatt i «Østlands-Posten», hvor han
var noen år, senere i «Nybrott». På
begge steder gjorde Adolf Pedersen
en god jobb. Han var trofast og på
litelig som få, og gjorde alltid det
beste ut av enhver situasjon. Han
var en meget dyktig fagmann. Hans
arbeidskamerater satte ham meget
høyt for de fine menneskelige egen
skaper han var i besittelse av, og som
gjorde forholdene på arbeidsplassen
gode.

Adolf Pedersen var også et trofast
medlem av typograf-foreningen.

Adolf Pedersen hadde gjennom alle
år en jernhelse. Han brukte å si at
det var den friske luften og mosjo
nen som var årsaken til at han holdt
formen. Han bodde i mange år på
østre Halsen, og han gikk som oftest
fram og tilbake til sin arbeidsplass i
Larvik.

I de siste fire år bodde Adolf Pe
dersen på aldershjemmet «Kveldsol»
i Tjølling. Her var han et naturlig
midtpunkt, en munter og fornøyd
mann som alle satte stor pris på.

Hans bortgang har vakt sorg hos
hans mange venner.

Østlandsposten.

ppvas kluter. Sol
badolje. Askebeger.
Papirlommetørklær.
Reparasl'ons~aker
bl.a. for uttmadras
ser.

Regnklær. Badedrak
ter. God lommekniv.
Adresseliste for
prospektkort.

Pass og and re offi 
sielle dokumenter
Penger eller kæditt
brev. Husnøkkelen.
Toalettpapir. Skrive
saker.

1967: Narvik og Omegn Døveforening.

1968: Møre og Romsdal Døveforening.

1969: Drammen og Omegn Døveforenig.

1970: Stavanger kr. Døveforening.

1971: Østfold Døveforen ing.

1972: Helgeland kr. Døveforen ing.

1973: Hamar og Omegn Døveforening.

1974: Vestfold Døveforening.

1975: Innherreds Døveforening.

1976: Aust-Agder kr. Døveforen ing.

1977 : Skien-Telemark Døveforen ing.

1978: De Døves Forening. Oslo.

1979: De Døves Forening, Trondheim.

1980: Salten kr. Døveforening.
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Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje
En omtale av de nye medaljemenn

Helmer Moe
TRONDHEIM

Helmer Moe kom inn i styret for
Norske Døves Landsforbund i 1927
som sekretær. I 1933 ble han valgt
som formann, og fungerte som sådan
til i 1946, da han etter eget ønske
ble avløst. Han har således sittet i
forbundsstyret i en sammenhengende
tid av 18 år, og var dessuten den
første døve som innehadde forbun
dets høyeste tillitsverv, nemlig som
forbundsformann. I hans formanns
tid ble det tatt opp flere betydelige
oppgaver som f. eks. førerkort for
døve, fortsettelsesskole for døve, til
synskomiteer for døveskolene og for
bedring av den geistlige betjening
for døve. .

Etter at H. Moe gikk av som for
bundsformann, fortsatte han i for
bundets tjeneste. Bl. a. kan nevnes
i komiteen for utarbeidelse av sta
tutter og utkast til hedersmedalje,
som formann i innstillingskomiteen
1953-1962, og som medlem fra 1964
til sin død; i 1957 i arbeidskomiteen
til anskaffelse aven minneplate over
Norges første døvelærer, Andreas
Møller, som ble avduket året etter.
I 1962 i innsamlingskomiteen til et
maleri av forbundets første formann,
Johs. Berge. Rapporten, som ble
ferdigskrevet 2 dager før hans død,
forelå på landsmøtet i Drammen.

I forenings- og menighetslivet i
Trondheim har H. Moe nedlagt en
like betydelig innsats. Således kan
nevnes at han i flere perioder fra
1929 og til 1960 har fungert som
formann i Trondheim-foreningen, og
som formann i menighetsrådet sam
menhengende fra 1927 ti! sin død.
11931 tok H. Moe initiativet til kjøp
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av eget hus for døveforeningen, og
trass i økonomiske vanskeligheter
ble saken gjennomført. I perioden
1940-1956 satt han som formann i
husstyret. Så tidlig som i 1924 del
tok H. Moe i hovedkomiteen for ar
rangementet av den NordiskE:; Døve
kongress - den første som ble ar
rangert i Norge. Videre er det kjent
at han har deltatt i forskjellige komi
teer og utvalg som f. eks. for egen
kirke for døve, gamlehjem for døve,
og nå i det siste arrangementet med
Døves kirkedag og arbeidet med eget
hus for døvepresten.

På landsmøtet i Skien i 1956 ble
H. Moe tildelt hedersmedaljen i sølv.
Landsstyret har senhøstes 1965 be
sluttet å tildele ham hedersmedal
jen i gull, men man rakk ikke ut
delingen i hans levetid. Det er nå
meningen at utdelingen skal finne
sted i nærvær av hans pårørende og
den stedlige døveforening.

Helmer Moe avgikk ved døden 7.
mai 1966.

Finn Johansen
DRAMMEN

På landsmøtet i Drammen ble
Finn Johansen på avsluttingsfesten
tildelt hedersmedaljen i gull for sin
innsats i arbeidet for og blant de
døve. På landsmøtet i 1946 ble F.
Johansen valgt inn i forbundsstyret,
og i tiden fram til i dag har han inne
hatt forskjellige verv i landsforbun
det. Bl. a. kan nevnes at han har
fungert som sekretær og nestformann
i landsstyret, som medlem i den nor
diske samarbeidskomite, represen
tant på de nordiske døvekongresser,

nemlig i Stockholm 1947, i Oslo 1952
som visepresident, København 1960
og Bergen 1965, som formann i ho
vedkomiteen for Døves Dag i 1960
og 1961. Ved siden av har han virket
som redaktør for Tegn og Tale i
årene 1954-1962. Tidligere hadde
han den jobben som et ulønnet verv,
nemlig i årene 1947-1949. I 1964
1965 satt han i komiteen som utredet
spørsmålet om en utvidet opplys
ningsvirksomhet i døveforeningene
med statsstøtte, og siden 1964 fun
gerer F. Johansen som formann i
filmutvalget. Ved siden av de nevnte
verv har han ytet en betydelig inn
sats i foreningslivet i Drammen. I
året 1932 var F. Johansen en av
Drammens-foreningens stiftere, og i
tiden 1936-1965 har han innehatt
verv som formann, sekretær og med
lem i foreningsstyret, deltatt på
samtlige landsmøter i etterkrigsti
den, formann i hovedkomiteen for
landsmøtet i Drammen både i 1946
og 1966, formann i foreningens ak
sjonsutvalg for Volvo-lotteriet i
1963, og videre nevnes hans innsats
for feriehjemmet «Skogheim» som
hyttesjef, materiaiforvalter og kas
serer i forskjellige perioder.

Gunvor Skog Carlsen
TØNSBERG

Landsstyret har på møte senhøs
tes 1965 besluttet å tildele Gunvor
Skog Carlsen hedersmedaljen i sølv,
post mortem.

Gunvor Skog Carlsens innsats i ar
beidet blant voksne døve var be
merkelsesverdig, idet den alltid førte
til noe. BortsetLfra enkelte perioder.



var hun i stadig innsats fra hun som
18-åring første gang kom med i de
aktives rekker, og helt til sin død.
Som skribent i Tegn og Tale, lands
møterepresentant, Vestfold-forenin
gens formann og landsforbundets til
litsmann utfoldet hun en allsidig
aktivitet. Særlig framheves her de
siste år hun var formann og sekretær
i Vestfold Døveforening. Med de re
sultater som ble oppnådd, har Gun
vor Skog Carlsen slått i stykker den
vanlige oppfatning at det skal være
håpløst å skape interesse blant døve
for sin forening. Med Gunvor Skog
Carlsen som foreningsformann ut
viklet Vestfold Døveforening seg til
et levende og inspirasjonsfylt sam
lingspunkt for de døve i Vestfold
og en god og aktiv forening i Norske
Døves Landsforbund.

Gjennom en opplysnings- og «fa
milie»-sammenkomstvirksomhet
skapte hun et godt grunnlag for
trivsel i foreningen, og det har gitt
seg utslag i foreningens innsats ved
landsforbundets aksjoner som f. eks.
Døves Dag, landslotterier osv., og
foreningens 100% oppslutting om
Tegn og Tales abonnementsordning
med landsforbundet - en holdning
som Vestfold Døveforening er alene
om i landet.

Bak disse resultater skimter vi
Gunvor Skog Carlsens rette forståelse
og dype interesse for de døve og
deres problemer, og hennes vilje til
å gjøre noe - og til å oppnå noe.

Gunvor Skog Carlsen avgikk ved
døden i mars 1965. Utdelingen av
hedersmedaljen skal finne sted i nær
vær av hennes pårørende og den
stedlige døveforening.

Døveforening og Døves Idrettsklubb.
Videre har T. Eikjeland fungert som
sekretær i Døves Idrettsklubb i 1948
1950, og som kasserer for Bergen
Døveforening nesten uavbrutt siden
1948, likeledes som kasserer for
Døves Hus nesten uavbrutt siden
1948, i nevnte periode under 4 for
skjellige foreningsformenn. Han har
fungert som kasserer for Bergen
Døveforenings dødelade fra 1948
nesten uavbrutt til den ble oppløst
i 1965, som kasserer for landsmøtet i
Bergen 1950, som kasserer for bil
lotteriet til inntekt for Døves Alders
hjem i Bergen 1964, som kasserer for
Bergen Døveforenings aksjonsutvalg
for NDL's landslotterier og de skif
tende utvalgsformenns «høyre hånd».

T. Eikjeland er den som igjen og
igjen har vært en av nøkkelmennene
bak de store bergenske suksessene i
NDL's landslotterier. Videre må
nevnes innsatsen som kasserer for
feriehjemmet «Risperlen» i en år
rekke, og han er en av dem som har
vist størst interesse og omsorg for
ferieh "emmet og sin forening.

Som en avslutting vil vi nevne at
Torkel Eikjeland til og med har
tatt seg tid til å fungere som kasserer
i Norske Døves Landsforbund og
hatt sete i forbundets arbeidsutvalg
i årene 1950-196l.

Tildelingen av hedersmedaljen i
sølv fant sted på årsfesten i Bergen
Døveforening lørdag 4. juni 1966.

E.Ohna.

Torkel Eikjeland
BERGEN 7 døve søsken i samme skole!

Landsstyret har på møte senhøs
tes 1965 besluttet å tildele Torkel
Eikjeland hedersmedaljen i sølv for
sin lange, trofaste og samvittighets
fulle innsats for Døvesaken. Tross
sin unge alder (han er 41 år) har T.
Eikjeland vært i aktiv tjeneste i
24 år. Det begynte med elevlaget og
skoleavisen på yrkesskolen i 1942
1944. I 1945, da han kom inn i de
voksnes rek~er, ble hans evner og
krefter straks tatt i bruk i arbeidet
blant døve, først som kasserer for
Døve-Scenen i Bergen, kasserer for
Norges Døve-Idrettsforbund i 1945
1946, som referent til Tegn og Tale
gjennom en årrekke for Bergen

I byen Cincinnati i USA bor herr
og fru Petrie med sine 10 barn - av
dem er 7 døve. Disse 7; 4 gutter og
3 piker, går på døveskolen Santa
Rita i hjembyen. Den eldste sønnen,
Toby, har nettopp bestått avgangs
eksamen. Skoledirektøren uttalte at
siden skolens start for 50 år siden
er det første gang den har 7 barn
fra samme familie samtidig som ele
ver. Toby kom akkurat i øverste
klasse da den yngste på 6 år begynte
i første klasse. Ingen av foreldrene
er døve, heller ikke "av besteforel
drene, men legene mener at andre
av forfedrene sannsynligvis var døve

og at begge foreldre har et svakt
arveanlegg for døvhet, som nå har
slått ut.

ÆRESDOKTOR
Frk. Mimi Scheiblauer ble 29.

april i år utnevnt til æresdoktor ved
universitetet i Ztirich, som aner
kjennelse for sitt mangeårige arbeid
med rytmeundervisning for døve,
tunghørte og andre handikappete.
Mange døve gleder seg over denne
fortjente ære som er blitt frk. Schei
blauer til del, skriver Schweizerische
Gehorlosen-Zeitung.
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ceSYMBOLET PÅ KVALITET»

Utenbordsmotorer i toppklasse
3Yz-6-9,2-20-35-45-50-75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OSLO 1 • Tlf. 420980

Aktieselskabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES

KU N DENS TILLIT ER VÅRT MÅL.

Septiktanker, gate- og gårdskummer,
havebassenger, gangheller, sementrør
og monierrør m. m.

A.s Bakk Cementstøperi
Sørkedalen, OSLO - Tlf. 69 90 64, 69 88 60

VIKING SHIPPING COMPANY
G. GUTTORMSEN

Telefon 41 7884
(6 linjer)

W. ZACARIASSEN

Skippergaten 35
SKIPSMEKLERE

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telex 1008 - OSLO

Gunnar Strand & Co.
PAPIR EN GROS

Haslevollen 3 - O SLO 5

I

1\

Aage Ditlev-Simonsen A.s
ASSURANSE

Haakon VlI's gate 1
OSLO
Tlf. sentralbord 41 5944

Sev. Dah"s Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentral bord 41 6830

Tegner all slags assuranse



FRANYTT
Sommerlukking
i Oslo

Døveforeningens siste åpningsdag før
ferien blir tirsdag 21. juni, og første åpnings
dag etter ferien blir fredag 12. august.

Hamar
Medlemsmøte

Hamar og omegn Døveforening holder
medlemsmøte på feriehjemmet «Mjøsgløtt»,
lørdag 20. august kl. 18 (6).

FORENINGENE

Fra film-kurset; Bergen.
Feriehjemmet

Alle som ønsker å oppholde seg eller
feriere på feriehjemmet «Mjøsgløtt», bør
skrive til hyttesjef Erling Eriksen, adr.:
Storhamargt. 11, Hamar.

Filmkurs i Bergen
Hos Bergens største fotografiske forret

ning, Wernøe & Gulbrandsen, har noen av
Ungdomsklubbens medlemmer vært på
filmkurs. Tolkingen ble foretatt av den unge
Britt Olsen, datter av Døveforeningens
alvorlige komiker, Olaf Olsen. Hun gjorde
godt arbeid, og viste at hun dugde som tolk.
Vi hadde en herr Blaha som lærer, og han

fortalte og instruerte på en lettforståelig
måte, så det var meget interessant og lære
ri kt. De som deltok i kurset var: Berit
Hovde, Asle Karlsen, Toralf Ringsø, Sig
mund Ness, Torfinn Trondsen, Jon Olafsson,
Thomas Stavenes og

Gøsta Raugnø.

Program for Bergen

5/7 ti: Brussalg.
7/7 to: Brussalg.
FERIELUKKING, til vi åpner igjen tirsdag

2. august.

2/8 ti: Første åpningsdag etter ferien.
4/8 to: Ferieprat.
9/8 ti: Serveri ngo
10/8 on: Døveforeningen styremøte på kon

toret kl. 19.30.
11/8 to: Program ved Opplysningskomiteen.
15/8 rna: Idrettsklubben styremøte kl.

19.30 på kontoret.
16/8 ti: Servering.

18/8 to: Døveforeningen har ekstraord.
årsmøte kl. 21.00. Forslag om ekstrabe
vilgning fra Medlemmenes interessefond.

23/8 ti: Dameklubben starter igjen. Kåseri
eller demonstrasjon.

24/8 on: Ungdomsklubben har styremøte på
kontoret kl. 19.30.

25/8 to: Forbunds-aften. Ohna eller Breiteig
forteller.

27/8 lø: Idrettsklubben har høst-fest i fore-
ningen.

30/B ti: Dameklubben.
1/9 to: Program ved Opplysningskomiteen.
5/9 rna: Ungdomsklubben starter opp.
6/9 ti: Dameklubben.
7/9 on: Døveforeningen styremøte på kon

toret kl. 19.30.
8/9 to: Filmaften ved Opplysningskomiteen.
10/9 lø: Ungdomsklubben har fest på Ul

riken (med forbehold om lokalet der er
ledig).

12/9 rna: Idrettsklubben styremøte på kon
toret kl. 18-20.
Ungdomsklubben.

13/9 ti: Dameklubben.
14/9 on: Formannsmøte på kontoret kl.

19.30.
15/9 to: Program ved Opplysningskomiteen.
18/9 sø: Idrettsklubben og Ungdomsklubben

lager i fellesskap et rebus-løp på Totland.
19/9 rna: Ungdomsklubben.
20/9 ti: Demonstrasjon i Dameklubben.
22/9 to: (Vi forbereder oss til Døves Dag.)
24/9 lø : Hyggekveld i foreningen med mange

gjester fra Haugesund. Framvising av pri
vatfilmer ved Andreas Kallevig.

25/9 sø: Døves Dag. Gudstjeneste i Maria
kirken kl. 11.00. Om aftenen stor fest i
Folkets Hus med middag, tale for dagen,
sketsjer ved Ungdomsklubben og dans til
orkestermusikk.

Program for Trondheim

Sønd. 21/8: Apning etter ferien.
Onsd. 24/8: Stengt.
Fred. 26/8: Døveforeningens medlemsmøte.

Deretter er foreningen åpen 3 ganger
ukentlig.

Fred. 2/9: Dameforeningen.
Onsd. 7/9: Kulturaften.
Lørd. 10/9: Døves I.L.-fest.
Tirs. 13/9: Formannsmøte. Program okto

ber-desember.
Fred 16/9: Dameforeningen.
Fred. 23/9: Døves Dag i Domkirkens Me

nighetsh us, program senere.
Onsd. 28/9: Kulturaften.
Fred 30/9: Dameforeningen.

Da Hitler hadde besatt Frankrike,
befalte han (som i andre tysk-okku
perte land) at alle jøder skulle bære
jødestjernen godt synlig på seg.

De kristne i Frankrike tenkte da:
«Hvordan kan vi hjelpe jødene? 
Jo, vi kan tilpasse oss dem. Vi fester
også en jødestjerne på klærne våre.»

Og plutselig bar nesten alle men
nesker i Frankrike en jødestjerne,
også de kristne og muhammedaner
ne. Hitlers politi ergret seg stort.
Nå var det ikke lenger lett for dem
å fange jødene. 20 mill. mennesker
gikk med jødestjernen på klærne.
Blant 20 mill. mennesker er det ikke
lett å plukke ut en halv mill. jøder 
når alle de 20 mill. ser like ut.
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FØDT
Annie (f. Nilsen) og Bjørn Jør

gensen fikk en sønn 16. mars.

FØDT
Ruth og Guttorm Karlsen, Ber

gen, fikk en sønn 12. juni. De har
fra før en datter.

FORLOVELSE
er inngått mellom Jorunn Tordhol,

Lesja, og Leif Johnny Dahl, Pors
grunn, begge p.t. Oslo. Gullbrudepar-et Jakob og Rakel Rafoss.

FORLOVELSE
er inngått St. Hans-aften av Bjørn

Myran, Trondheim, og Tora Nisi,
Notodden, begge for tiden Oslo.

BRYLLUP
feires 13. august av Liv Molde

kleiv, Litlebergen pr. Bergen, og
Willy Johansen, Bergen.

Adressen for dagen er: Sjurdal,
Litlebergen.

GULLBRYLLUP

Gullbryllup feires 15. juli av Rakel
og Jakob Rafoss. Ekteparet har 4
barn, som alle er gift, 6 barnebarn og
3 barnebarns barn.

I Bibelen står det at Jakob måtte
arbeide i 7 år for å få Rakel. Jeg
tror neppe at Jakob Rafoss måtte
gjøre det samme.

Den lengste tiden av deres ekte
skap har de tilbrakt i Kvinesdal, på
Breimoen, hvor de hadde småbruk.
Rafoss arbeidet ved siden av på en
trelastfabrikk i over 50 år. Han har
også fått Kongens fortjenstmedalje.

Nå bor ekteparet på Døves gamle
hjem i Stavanger, og her trives de
godt. Rafoss er også kirketjener ved
Døvekirken.

Huset på Breimoen har de frem
deles. Dit reiser de på ferie. De gleder
seg begge til sommerferien, Rafoss
til å fiske, og fru Rafoss til å prate
med kjentfolk. De fleste som bor på
Breimoen er flinke til å snakke med
tegn. Jeg har mange ganger vært på
Breimoen og nydt ekteparets gjest
frihet.

Gullbryllupsdagen vil de tilbringe
på Breimoen, hvor alle barn, barne
barn og barnebarns barn vil være til
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stede. Jeg spår at det blir en hygge
lig familiefest.

Vi ønsker gullbrudeparet hjertelig
til lykke med dagen.

L.R.

90AR
Fru Marie Helgesen, Vøyensvin

gen 5a, Oslo 4, blir 90 år 12. august.

75 AR
17. juli blir Ludvig Midtbø i Eike

fjord så mye som 75 år. Midt i ferie
tiden, ja, men det blir sikkert gjort
mye stas av Ludvig likevel. Han
er en kjent og aktet mann i hjem
bygden, såvel som blant døve over
hele landet.

Ludvig Midtbø mistet hørselen 11
år gammel, og kom så til døveskolen
i Trondheim. Etter skolens slutt
drev han hovedsakelig som skoma
ker, med eget verksted, men han
lærte også snekker- og båtbygger
faget. Snart begynte han som båt
bygger, og den første båten han
bygde var 22 fot. Han bygde senere
bl. a. «Blåfjell I» og «Blåfjell Il», den

Ludvig Midtbø.

siste 50 fot, gikk siden i rutefart
for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane.
Han var også ofte på fart som skip
per på sine egne båter, var f. eks.
ofte innom Bergen, hvor han stakk
innom foreningen vår. Og Midtbø
var kanskje den første døve på Vest
landet som skaffet seg bil. I 1950
bygde han seg et stort, pent hus like
ved Eikefjord sentrum, med store
rom til skomakerverksted,og garasje.
I 1949 giftet han seg med Olea
Odden fra Gudbrandsdalen.

Da Midtbø fylte 60 år, skreven
sambygding av ham bl. a.: «Ludvig
Midtbø hadde ingen midler da han
kom til Eikefjord. Og det er noe av
et eventyr hvorledes han har tatt
seg fram. En må få stor respekt både
for h;;tns energi og hans dyktighet.
Han gjør virkelig skam på mange av
oss hørende.»

Gratulerer med dagen, Ludvig
Midtbø!

60 AR
Rolf Arthur Steen, Bjørnheim

veien 8, Høybråten, blir 60 år 20.
juli.

60 AR
Borghild Rognes, Enebakkveien

164, Oslo 6, blir 60 år 21. juli.

60 AR
Thea Sydnes i Arnavik blir 60 år

7. juli.

50 AR
Gerhard Goksøyr, Spjelkavik pr.

Alesund, blir 50 år 26. juli. Adresse
for dagen: Runde. (Nærmere omtale
i neste nr.)



Hva er hensikten?
Hjemmet for Døve svarer på kritikken

«Ønsker Hjemmet for Døve og
døvekirkens leder samarbeid?» spør
avdelingssjef Kjellid i Tegn og Tale
nr. 12. Han besvarer spørsmålet selv.
Uten hensyn til den alminnelige
regel om å høre hva begge parter har
å si før man feller en dom, slår han
ganske enkelt fast at det her har
vært en «mildest talt eiendommelig
saksbehandling», og at det har fun
net sted et «bakholdsangrep på døve
pedagogene.»

Denne framgangsmåten likner ikke
herr Kjellid, slik vi kjenner ham.
Og vi må spørre: Hva er i grunnen
hensikten med den artikkel som
bærer hans navn? Vil den ha svar
på spørsmålet om samarbeid - eller
er hensikten å så mistillit og skape
splid?

Artikkelen er så full av unøyaktig
heter og fortielser at man nesten
tvinges til å tro at det er det siste
som er hensikten. Det ville glede oss
om herr Kjellid kunne forsikre oss
om noe annet.

Et hovedpunkt i artikkelen er
Vogt-Svendsens forslag om et «felles
kommunike» fra de interesserte grup
per. Men ikke med ett ord blir det
nevnt noe om det siste som ble sagt
i samtalen om hvordan man skulle
gå fram. Det var overlege Basilier
som til slutt slo fast: Det må være
klart at foruten det felles kommuni
ke, må hver av de grupper som har
fått stortingsmeldingen tilsendt fra
departementet, sende inn sine sepa
rate uttalelser.

Artikkelen nevner også at utkast
til et felles kommunike skulle be
handles på et nytt møte. Dette
møtet ble holdt i Oslo 21. april.
Men Hjemmet for Døve's represen
tanter ble ikke innbudt til møtet.

Artikkelen fortier også viktige
momenter som Vogt-Svendsens tele
fonsamtale med sekretær Breiteig
18. april, og samtalen mellom for
bundsformann Ohna og Vogt-Svend
sen 22. april. Ved den sistnevnte
samtale ble det klart at Ohna hadde
misforstått situasjonen. Da han fikk
kopi av Hjemmet for Døve's ut
talelse til gjennomsyn 19. april, trodde
han at originalen samtidig var sendt
til departementet. Den var imidler
tid ikke sendt. Dette visste herr

I forrige nummer hadde av
delingssjef Erling Kjellid et
innlegg hvor han tok skarp av
stand fra Hjemmet for Døve's
framgangsmåte iforbindelse med
behandlingen av stortingsmel
ding nr. 42. - Like før dette nr.
skulle gå i trykken, mottok vi
nedenstående svar fra Hjem
met for Døve, ved sjefsekretær
C. Vogt-Svendsen.

En hastig rundspørring blant
fem framtredende deltakere i
omtalte møte hos sekretær Brei
teig, og som har lest Hjemmet
for Døve's uttalelse til departe
mentet av 18/4, har klarlagt at
vi ikke bør la herr Vogt-Svend
sens innlegg stå uimotsagt som
meren over. Vi har derfor gitt
herr Kjellid anledning til å
kommentere det svaret han har
fått. Likeså har vi bedt for
bundsformannen og forbunds
sekretæren uttale seg om de
punkter hvor herr Vogt-Svend
sen direkte har trukket inn deres
navn. Red.

~------
Breiteig - men han har tydeligvis
ikke underrettet forbundsformannen
om det.

Ved den samme samtale ble det
sagt av herr Ohna at han stort sett
var enig i Hjemmet for Døve's og
hovedprestens uttalelse i alle viktige
prinsipielle saker. På ett punkt had
de man et noe forskjellig syn: Rekke
følgen i utbyggingen av døveskolene.
Mens fwbundsformannen først og
fremst ønsket en ny barneskole for
døve reist i Bergen, mente vi at det
ville være riktigere å starte med en
fullstendig fornyelse av Skådalen
døveskole. Dette regner vi også for
å være det prosjekt som det er størst
mulighet for å få gjennomført i over
skuelig framtid.

For enhver som ikke leser vår
uttalelse med fargede briller, skulle
det være tindrende klart at vi så
visst ikke ønsker noen «utsettelse av
den generelle nybygging». Artikke
lens forfatter har kanskje ikke lest

konklusjonen på vår uttalelse? Vi
finner det påfallende at denne hol
des skjult for Tegn og Tale's lesere.
Det er nå på høye tid at de selv får
se den:

«All erfaring viser at den døve
som får adgang til en adekvat, rea
listisk og effektiv undervisning er
en sterk plussfaktor i arbeids- og
samfunnsliv. Det er derfor med
den aller største glede vi hilser det
initiativ som er tatt av Kirke- og
undervisningsdepartementet for å
få utredet planer om en utbygging
av spesialskolene også på dette
felt. (Døveskole-feltet.) Det er på
høye tid det blir gjort. Vi vil bare
få henvise til det som uttales av
døveprestene og Hj emmetfor Døve
i skrivelse til Spesialskolerådet av
23/11 1963, angående «Ettervern
av døve og sterkt tunghørte»:

«Hvis hjelpen til de døve småbarn
og deres miljø, og utdannelsesmu
lighetene for døve barn og ungdom
mer, samt miljøet i opplærings- og
utdannelsestiden, ikke snart blir
vesentlig forbedret, vil vi stå overfor
et raskt og nesten ubegrenset stigende
behov for ettervern i form av sosial
og psykiatrisk omsorg».
Er det noe her som tyder på at

man ønsker å forsinke byggesaken?
Vi kan forsikre at vi ikke hal skiftet
oppfatning siden 1963.

Vi må også få spørre: Hvilke døve
pedagoger er d"t som føler seg svik
tet (desavouert) av oss, eller som
synes de har vært utsatt for et «bak
holdsangrep»? Det er ikke lykkes oss
å finne noen. Kan artikkelforfatte
ren hjelpe oss til å finne dem? Er
det noen som føler det slik, skylder
vi dem en unnskyldning. Og vi synes
at forfatteren burde føle seg for
pliktet til å finne fram til vedkom
mende.

Det kunne være atskillige andre
ting å spørre om. Men det tjener til
liten hensikt - før vi har fått vite
hva hensikten med artikkelen har
vært. Det er ganske mange som er
spent på å få vite det.

Nordstrand 23. juni 1966,
for Hjemmet for Døve,
Conrad Vogt-Svendsen.

Se neste side!
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«Uenighet på vesentlige punkter»,
sier forbundsformannen

«Jeg holder meg utelukkende ti I
kjennsgjerningerl», sier Kjell id

Herr redaktør!
De har bedt meg kommentere

herr C. Vogt-Svendsens tilsvar til
min artikkel i nr. 12. I min artikkel
holder jeg meg utelukkende til kjenns
gjerninger som er bevislige. Det er
derfor nedslående å konstatere at
herr Vogt-Svendsen, i mangel av
saklige argumenter, benytter en
framgangsmåte som i en polemikk
ikke er ukjent, nemlig å starte opp
med å mistenkeliggjøre personen.
I sin innledning skriver han nemlig
at jeg «uten hensyn til den alminne
lige regel om å høre hva begge par
ter har å si før man feller en dom,
slår fast at her har vært en mildest
talt eiendommelig saksbehandling».
Dette argumentet synes ved første
øyekast å være'slående, men det har
bare intet med det foreliggende for
hold å gjøre. Jeg er nemlig ikke i
denne sak en utenforstående tredje
mann som kaster seg inn i en sak
mellom to parter. Jeg er nemlig som
deltaker på det omtalte møtet part
i saken, og jeg mener ut fra denne
posisjon å være fullt meningsberet
tiget.

Som deltaker på møtet har jeg
krav på at det som er blitt avtalt
der, blir overholdt. Og det er ikke
blitt gjort av Hjemmet for Døve's
representanter. Det er bevislig, og
det hverken har eller kan herr Vogt
Svendsen bortforklare. Jeg anser det
som har foregått som et direkte til
litsbrudd overfor møtets øvrige del
takere.

Herr Vogt-Svendsens tilsvar fort
setter i samme ånd. Som argument
nevner han bl. a. at dr. Basilier på
møtet tok forbehold om at hver av
de tilstedeværende grupper måtte ha
adgang til å sende inn til departe
mentet sine separate uttalelser.
Dette har jo heller ingen relasjon til
det forhold som jeg påtaler. Men slik
separat uttalelse kunne jo selvsagt
ikke sendes inn før felleskommuni
keet forelå vedtatt, og dr. Basilier
dissenterte jo ikke fra forslaget om
et felleskommunike. Herr Vogt
Svendsen kan neppe i fullt alvor
mene at hver gruppe skulle sende
inn en separatuttalelse til departe
mentet først, og deretter et felles
kommunike.

Når herr Vogt-Svendsen taler om
fortielser og bl. a. nevner telefon-

samtale med sekretær Breiteig og
samtale med forbund5formann, så er
også dette detaljer som er de av meg
påtalte forhold uvedkommende. An
gjeldende herrer vil jo bedre kunne
redegjøre for disse samtaler enn jeg.

Hjemmet for Døve har i sin ut
talelse til departementet av 18/4
1966 klart anbefalt en utsettelse
med nybygging, til tross for at både
departementet og Spesialskolerådet
anbefaler sådan og man dermed
skulle ha en viss garanti for at saken
kunne realiseres relativt hurtig. Når
herr Vogt-Svendsen i sitt tilsvar
allikevel spør: «Er det noe som tyder
på at man (Hjemmet for Døve) øns
ker å forsinke byggesaken?» da må
man for alvor melde pass. Det som
vi foreldre i dag er interessert i, er
realiteter, ikke svada.

Når herr Vogt-Svendsen spør meg
hvilke døvepedagoger som føler seg
sviktet (desavouert) eller som synes
at de har vært utsatt for «bakholds
angrep», så tyder det på at han ikke
har lest min artikkel særlig nøyaktig
igjennom. Jeg skriver nemlig at det

Herr redaktør!
Jeg er blitt forelagt herr Vogt

Svendsens uttalelser, og jeg vil be
merke følgende:

Under samtalen med herr Vogt
Svendsen, en time etter at han hadde
snakket med sekretær Breiteig, sa
jeg at jeg ikke hadde kunnet opp
fatte den kopi jeg hadde fått av
brevet til departementet av 18/4, fra
Hjemmet for Døve, som et forslag.
Det var jo et fullt ferdig formet brev,
stilet til departementet, datert og
undertegnet av de 3 hovedpersoner
ved Hjemmet for Døve, og det fulgte
ikke med et eneste ord. Og når
Hjemmet for Døve altså allerede
hadde sendt sin uttalelse til departe
mentet, hadde jeg ikke funnet grunn
til å be dem delta i det avtalte mø
tet i Oslo. Jeg spurte ham hvorfor

er vi foreldre som betrakter Hjemmet
for Døve's brev av 18/4 til departe
mentet som et «bakholdsangrep», og
hvis ønskes kan jeg gjerne fram
skaffe tallrike underskrifter fra døve
barns foreldre, som bekrefter dette.
Når det gjelder døvepedagogene, har
jeg ikke skrevet at de «føler» seg
desavouert. Jeg har bevist at de er
blitt desavouert ved at Hjemmet for
Døve går imot Spesialskolerådets
innstilling om nybygging. Alle de
grupper som jeg har kjennskap til,
med unntak av Hjemmet for Døve's
representanter, går inn for nybygging
og ikke flikking på de gamle, for
eldete skoler.

Hva hensikten med min artikkel
er? Jeg trodde at jeg hadde uttrykt
meg så tydelig og direkte at det ikke
skulle være nødvendig å gi noen
kodenøkkel. Min hensikt er å med
virke til en hurtigst mulig nybyg
ging av døveskoler, og når Hjemmet
for Døve's representanter i et kon
kret tilfelle går direkte imot, slik at
man risikerer en forsinkelse i tempo
planen, og dessuten benytter en
framgangsmåte som overhodet ikke
kan godtas, anser jeg det som min
plikt å søke å eliminere den even
tuelle skadevirkning, ved å under
rette alle interesserte.

Paradis, 28. juni 1966,
Erling Kjellid.

det ikke hadde fulgt med noen ord,
for å forebygge en eventuell misfor
ståelse. Han svarte at det skyldtes
tidsnød, da gutten hans sto og ven
tet for å komme avsted og poste
brevet. - Vel, nå ser vi at samtlige
som fikk se uttalelsen fra Hjemmet
for Døve har «misforstått» situasjo
nen.

Det stemmer at jeg overfor herr
Vogt-Svendsen uttalte at jeg stort
sett var enig i Hjemmets uttalelse,
for så vidt som jeg var enig i de fleste
punktene. Men jeg nevnte iallfall at
jeg var uenig på to meget vesent
lige punkter.

Det ene punkt gjaldt rådgivnings
ag diagnosestasjon for foreldre med
døve småbarn. Jeg mener at hver
barneskole for døve bør ha slik av
deling, mens Hjemmet for Døve i
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«Alt tydet på at brevet var postet»,
sier forbundssekretæren

•

«Der Gehorlose.»

Også DU
bør abonnere på

-••

~Pf/ Zi%
Bare kr. 15.- pr. år.

Nylig ble en neger i Alabama myr
det aven hvit. Retten dømte den
hvite mannen til 10 års straffarbeid.
Det var første gang at en hvit i
Alabama ble dømt fordi han hadde
myrdet en neger. Tidligere ble de
hvite mordere frikjent. Etter denne
siste dommen, skreven avis: «Vi er
overrasket over at en tapper hvit
mann blir straffet så hardt for en
slik ubetydelighet!»

Det er rasediskriminering og bro
derhat. Selvet dyr hater ikke så
sterkt et annet dyr som et menneske
kan hate sin bror. Det begynte med
Kain og Abel - hvor stopper det?

Hva kan jeg gjøre for at en ikke
en vakker dag igjen skal lese skiltet:
«Jøder og døve uønsket.»? I kampen
mot hatet er det bare kjærligheten
som hjelper. Jeg vil elske mine med
mennesker. Jeg vil tåle at mine med
mennesker er annerledes. Jeg vil til
passe meg til mine medmennesker
og føye meg inn i samhørighet med
dem.

Slik selvoppdragelse er vanskelig.
Den er særlig vanskelig så lenge sta
ten lærer skolebarna :«Vi vil ha fred.»
Så blir skolebarna 18 år gamle og
vernepliktige. I militærtjenesten læ
rer de da: «Hvordan kan jeg hurtigst
drepe flest mulig mennesker?»

Skal vi altså tilpasse oss overalt,
og alltid følge reglene?

Det er klokt å tilpasse seg i gate
trafikken.

Det er klokt å føye seg etter hus
ordenen.

Det er klokt å forholde seg rolig
og ikke virke utfordrende.

Men hvis en sier: «Jøder og døve
er uønsket» - hva da?

Da er det klokt å si: «Nei, der føl
ger jeg ikke med!» Om en enkelt døv
person oppfører seg dårlig, bør ikke
derfor alle andre også dømmes. Det
er urettferdig. Det er også galt når
alle mennesker erklærer urett for å
være rett. Urett er og blir urett!

Kjemp du også imot uretten 
begynn straks, i dag, med kampen
i deg selv!

i noen få år, vil man klarere kunne se
hvilken vei man skal gå med den
videre utbygging.» - Jeg synes opp
riktig talt at denne uttalelsen er
godt egnet som sovepute for myn
dighetene.

Ved siden av dette, som jeg nevnte
i farten, er det selvsagt flere punkter
jeg ikke ville ha underskrevet, men
det hadde liten hensikt å gå nær
mere i detaljer når Hjemmet for
Døve allerede hadde sendt sin ut
talelse til departementet, i strid med
den framgangsmåte som vi var enige
om på møtet hos Breiteig.

Eilif Ohna.

ccdøder og døve
uønsket!»

med usannhet? - Hvis ikke, må for
klaringen være at herr Vogt-Svend
sen ikke husker hva jeg fortalte ham.
I så fall forundrer det meg heller ikke
at han gir en så merkverdig fram
stilling av avtalen under møtet 25.
mars hjemme hos meg. Den framstil
lingen er nemlig ukorrekt. Men det
får heller andre deltakere på møtet
fortelle om.

Albert Breiteig.

I Hitler-tidens Tyskland kunne en
i Berlin finne skilt med teksten:
«Jøder og døve uønsket». Slike skilt
sto gjerne ved inngangen til hoteller
og restauranter, og de betød noe
slikt som: «Her ønsker vi ikke å se
eller tale med jøder og døve. Helst
vil vi sende dem langt vekk - eller
utrydde dem».

Hvorfor jøder og døve? Fordi noen
hadde funnet ut at jødene dro av
gårde med tysk kapital. Og døve
oppførte seg dårlig!

Det stemmer! Av alle jøder er det
noen som er pengebegjærlige. Av
alle døve er det noen som oppfører
seg dårlig. Men det er alltid bare
noen få som er skyldige. Trass i dette,
blir alle dømt. Det er urettferdig!
For av alle tyske kristne er det også
noen slette individer!!!!

I Amerika er det mange mennes
ker som sier: Alle negre er slette.

sin uttalelse foreslår en eneste felles
for hele landet (Skådalen).

Det annet punkt jeg nevnte, var
Hjemmet for Døve's anbefaling om
først å bygge ut Skådalen. Jeg mente
at dette ville bety en alvorlig for
sinkelse, og de andre har tydeligvis
oppfattet det på samme måte.
Hjemmet for Døve skriver bl. a.:
«Når denne utbygging har funnet
sted (Skådalen), etter de mest mo
derne prinsipper, og til de i innstil
lingen omtalte 125 plasser, vil de
viktigste anklagepunkter mot da
gens døve-undervisning være brutt.
Etter at skolen har vært i funksjon

Herr redaktør!
J eg skal i all korthet svare på

forespørselen i forbindelse med herr
Vogt-Svendsens innlegg:

Herr Vogt-Svendsen omtaler et
brev som Hjemmet for Døve 18/4
skrev til Kirke- og undervisnings
departementet, og som landsforbun
det fikk kopi av 19. april. Han sier
at originalen ikke var sendt, og
«dette visste Breiteig - men han har
tydeligvis ikke underrettet forbunds
formannen om det» (uthevelse av
meg).

Jeg er meget overrasket over at
herr Vogt-Svendsen kan si dette.
I en samtale jeg hadde med ham i
Oslo fredag 22. april, lot jeg ham
forstå min store skuffelse over at
brevet av 18. april var sendt til de
partementet, uten at forbundskonto
ret hadde fått et forslag, som avtalt,
til behandling på det nye møtet i
Oslo. Han fortalte da at brevet ikke
var postlagt før 22. april, altså like
før han nå traff meg denne dagen.
J eg lot ham tydelig forstå at jeg
trodde brevet var postlagt 18. april.
Det samme fikk han vite av Ohna
en times tid senere på kvelden.

Det er derfor nedslående at herr
Vogt-Svendsen nå likevel kommer og
forteller at jeg visste at nevnte brev
ikke var avsendt fra Hjemmet for
Døve 18/4 - og at jeg kunne ha for
talt Ohna dette, om jeg hadde villet.
Tror ikke herr Vogt-Svendsen det
jeg fortalte ham 22/4 i Oslo, straks
før han selv snakket med forbunds
formannen? Mener han at jeg farer
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Norske ·Døves Landsforbunds
Referat fra forhandlingene.

landsmøte

Torsdag 19. mai kl. 15 ble landsmøtets for

handlinger åpnet på Central Hotell i Dram
men av forbundsformannen, Eilif Ohna,

som ønsket velkommen. Han benyttet sam
tidig anledningen til å ønske velkommen

døveprest Ragnvald Hammer, døvekapellan
Torodd Evjen Olsen og arbeidskomulent

Konrad Rendedal. Han uttalte sin glede over
at vi for første gang skulle ha vår egen ar
beidskonsulent med oss på et land~møte.

Videre ble sosialkurator Solveig Askjem
ønsket velkommen.

Godkjenning av fullmakter
Formannen refererte hva loven . ier om

representasjonsretten til landsmøtet og

styrets plikt til innkalling til landsmøtet,
og han understrekte at representantene som

møtte med fullmakter fra medlemslagene
hadde både tale-, forslags- og stemmerett

på landsmøtet. De øvrige medlemmer av
lokalforeningene har både tale- og for~lags

rett, men ikke stemmerett. Ohna gjennom

gikk deretter de innkomne fullmakter, som
på forhånd var gjennomgått av lands;tyret

og funnet i orden:
Østfold Døveforening: Kristian Sørensen.
De Døves Forening, 0.;10: A!f Ol· en, Karin

Jensen, Rasmus Bjelland.
Hamar og Omegn Døveforening: Erling

Eriksen, Sven Torgersen.
Drammen og Omegn Døveforening: Rolf

Hansen, Finn Johansen.
Vestfold Døveforening: Helene Lar;en, Alf

Melgaard.

Skien-Telemark Døveforening: Trygve Han
sen, Hans Smukkestad.

Aust-Agder kr. Døveforening: Aud Grut

Løvig.
Kris~iansand Døveforening: Arne Birkenes.

Stavanger kr. Døveforening: Tormod Rop
eid, Gabriel Rafoss.

Hauge,und og Omegn Døveforening: An

dreas Kallevig.
Bergen Døveforening: Helge Kjøllberg,

Toralf Ringsø, Nils Gjer.;tad.

Møre og Romsdal Døveforening: Magne Lid.
De Døve, Forening, Trondheim: Reidun

Ved deng, Geir Jensen.
Innherreds Døveforening: Jorulf Hjulstad.

Helgeland kr. Døveforening: Lilly Foss.
Narvik og Omegn Døveforening: Svein Ivar

Skogstad.
Til'ammen 26 stemmeberettigete repre

sentanter.

Salten, Harstad og Tromsø døveforeninger
møtte ikke.

Eilif Ohna ba etter dette forsamlingen om

å reise seg, idet han gjerne ville minnes nylig
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avdøde Helmer Moe, Trondheim. Helmer
Moe, som var avgått ved døden 7. mai, var
innehaver av forbundet, hedersmedalje.

Ohna minte om at Moe var den første døve

forbundsformann, «og vi som er eldre i
forbundsarbeidet, husker godt hans innsats
i vårt forbund. Han mottok forbundets

hedersmedalje på land ;møtet i Bodø 1953.
Vi har sett ham ~om representant på lands
møtet meget ofte, senest på landsmøtet i

Oslo for 2 år siden. Han var også interes
sert med ved den nordiske døvekongress

så .ent som i fjor, og ganske nylig hadde vi
gitt ham i oppd rag å være med å organ ise re
innsamling av midler til et maleri av for

bundets stifter, Johanne; Berge. En rapport
om dette har vi foran oss her i dag i brev
nylig skrevet av Helmer Moe. Som vi forstår,

har vi mistet en meget god og verdifull

mann, og vi er takknemlige for at han har
gitt <in tid, evner og krefter til tjeneste for

oss døve. Vi minnes ham med ett minutts
stillhet.» - Ohna lyste fred med Helmer
Moe's minne.

Valg på dirigent
Ohna refererte forbundsloven, som sier

at landsmøtet skal velge dirigent, og han
ba om forslag på dirigent. Nils Gjerstad

foreslo Eilif Ohna - og Finn Johansen og
Toralf Ringsø foreslo Rolf Hansen. Tormod
Ropeid mente at det ville være bra med 2
dirigenter og foreslo at forbundsformannen

burde være 1. dirigent og Rolf Hansen 2. di
rigent, så den siste kunne avløse når det

trengtes. Ohna spurte om noen hadde noe
å innvende mot Ropeids samordning av de

2 forslag. Ingen hadde noe å bemerke, og
Ohna var dermed valgt som 1. dirigent og

Rolf Hansen som 2. dirigent.

Valg på protokollkomite
Ohna satte fram for-lag på valg av føl

gende 3 medlemmer til protokollkomite,

som etter landsmøtet skal gjennomgå pro
tokollen (som blir skrevet av forbundssekre

tæren) og godkjenne denne: Kristian Søren
sen, Østfold, Arne Birkenes,Kristiansand,og
Toralf Ring.;ø, Bergen. Ingen andre forslag

ble framsatt, og disse 3 var dermed valgt.

Godkjenning av dagsordenen
Det var ingen merknader til denne.

Landsstyrets beretning for pe
rioden 1/5 1964 til 30/4 1965

Ohna opplyste at i det trykte beretnings
heftet var også tatt med protokollen fra
landsmøtet i 1964, og sa at det ikke var

meningen at dette landsmøtet skulle god
kjenne protokollen fra forrige landsmøte.

Den er vedlagt beretningen utelukkende

som et slags grunnlag for representantene,
idet det ofte kan dukke opp spørsmål om

hvorledes forrige landsmøte har sett på en
kelte saker. Man tok deretter punktvis fatt

på beretningen.
Under punktet Ti/sluttete foreninger øns

ket Gjerstad, Bergen, ordet. Han ville spørre
om hørende medlemmer i døveforeningene

var med i det medlem·tall som var oppgitt.
Han mente det var verdifullt at vi hadde

en oversikt som fortalte hvor mange døve
medlemmer vi hadde i våre foreninger, og
hvem som var hørende medlemmer. Ohna

mente det kunne bli vanskelig å gjennom
føre Gjerstads ønske, fordi våre døvefore
ninger har døve og hørende med lemmer som

betaler sin kontingent og derfor må opp
fattes som medlemmer i forbundet. For

bundet opererer med det antall medlemmer
som foreningene betaler kontingent for.

Breiteig grep ordet og sa det kunne være
vanskelig å gjennomføre Gjerstads ønske
fordi det ikke alltid var lett å finne ut hvem

som var døv og hvem som var hørende, og
ba om at man også hadde litt medlidenhet

med forbundskontoret, som eventuelt skulle
prøve å gjennomføre denne oppgave. Rolf

Hansen, Drammen, nevnte at hans forening
hadde bestemt å ta inn bore døve med
lemmer. - Gjerstad ville gjøre det klarere

hva han mente: Han ville ha klarhet over
om der i det tall som er ført opp er medtatt
rent hørende støttemedlemmer rundt om

i foreningene. - Geir Jensen grep ordet og
mente det måtte være mulig for foreningene

å holde diss·e 2 grupper - hørende og døve
atskilt i foreningens kartotek. Breiteig ville

spørre om han hadde oppfattet Gjerstad
rett når han hadde forstått det dit hen at
Gjerstad ønsket at man i tillegg til det som

var oppført i forbundets beretning, også
skulle ha et tall som viste hvor mange hø

rende støttemedlemmer de enkelte fore
ninger hadde. Gjerstad bekreftet dette. 

Trygve Hansen (Skien-Telemark) opplyste
at den listen som hans forening sendte inn,
omfatter både døve medlemmer og hørende
støttemedlemmer.

Under punktet Regnskap ba forbundets
bilagsrevisor, Helge Kjølleberg, om ordet.

Han ville opplyse at regnskapet for Døves
Volvolotteri 1963, som var fremm e på

l"lndsmøtet i 1964, dengang bare var fram
lagt som et foreløpig regnskap. Han ville
ha fram at hvis det var noe spørsmål til det

endelige regnskap for lotteriet for 1963,
måtte representantene være oppmerksom

me på at det hørte inn under spørsmålet om
godkjenning av regnskapet for 1964.



Under punktet Legater ville Geir Jensen

spørre hvorfor det ikke var kunngjort ledi

ge legater tidligere. Så vidt han husket,

var det på landsmøtet i Oslo 1964 nevnt at

det var ledige legatporsjoner 'som ville bli

kunngjort. Toralf Ringsø kunne som typo

graf på Døves Trykkeri Afs meddele at blant

manuskriptene som forelå til Tegn og Tale

nr. 10 (som nettopp var utkommet) var

også kunngjøring om legater. Dessverre

hadde denne kunngjøringen ikke fått pl;,s

i dette nummeret, men ville komme i nr.11.

Under punktet Ungdomsarbeidet grep

Toralf Ringsø ordet, og pekte på at det ikke

var gjort så meget i ungdom,sektoren fra

forbundets side. «Vi som er unge har ventet

på at det skulle bli gjort en del, og vi må

gjøre noe for å fremme dette arbeidet. Vi

må få valgt inn i forbundets ungdomsutvalg

personer som ikke er for opptatt og som

har mulighet for å gjøre noe. Det jeg gjerne

har lyst å nevne er at 2 av ungdomsutvalgets

medlemmer i 1964 fikk reise til Finland og

delta i de unge døves kulturdager der, for

å ,e hva som gjøres der, men vi har ikke fått

høre noe særl ig om det i vårt ungdomsar

beid etterpå. Det er ikke nok at det har

vært skrevet et lite referat i Tegn og Tale

om det. Jeg vil be om at det for framtiden

må bli slik at de som sitter i landsstyret ten

ker over dette når det skal pekes ut repre

sentanter til utenlandsoppdrag. Man bør da

f. eks. passe på at ungdomsutvalgets formann

reiser dit sammen med en representant fra

f. eks. den ungdomsklubb som skal stå for

neste ungdomsarrangement på forbunds

basis. Vi i Bergen, som arrangerte den nor

diske ungdomsleir i fjor sommer, skulle

selvfølgelig gjerne på forhånd ha vært ute

og sett oss litt om. Det ville ha hjulpet oss

i arrangementet.)) - Geir Jensen var neste

taler; «Jeg var veldig interessert i ungdoms

arbeidet tidligere, det kan jeg godt si. Men

jeg er ikke så optimitisk lenger nå. Vi i

Trondheim, som har stelt med ungdoms

arbeidet der oppe, har savnet en god kon

takt med forbundets ungdomsutvalg. Siden

vi ikke har hatt denne kontakten, er det

blitt naturlig for oss i Trondheim å gjøre

idrettsarbeidet til en nokså vesentlig del

av ungdomsarbeidet der.)) - Karin Jensen

grep ordet og sa at hun for så vidt syntes

det var all right at det var kommet fram

kritikk mot ungdomsutvalget av 1964. Hun

husket selv hvorledes ·hennes sønn ble an

modet om å påta seg vervet som formann i

ungdomsutvalget. og han tok jo imot det

på tross av viktig skolearbeid. Hun hadde

i grunnen vært imot at han påtok seg dette,

fordi det måtte gå ut over skolearbeidet.

Under Opplysningsarbeidet tok Tormod

Ropeid ordet og ville gjerne rette pørsmål

til opplysningsutvalget. Stavanger-forenin

gen hadde mottatt et brev fra utvalget med

spørsmål om hva man hadde av mulige fore

dragsholdere. Foreningen hadde sendt et

svar med en liste over 15 foredragsholdere.

Senere hadde man intet hørt fra forbundet.

Han ville spørre Thor Gisholt i opplysnings

utvalget hvordan det kunne henge sammen.

Gisholt svarte at det man hadde spurt

Stavanger om, var hvilke foredragsholdere

Stavanger hadde. Det hadde man fått svar

på. Punktum. Noe mere hadde opplysnings

utvalget foreløpig ikke lovet. For øvrig var

det i 1965 foreningen hadde fått denne hen

vendelsen, og i øyeblikket var det forbun

dets beretn ing for 1964 man debatterte. 

Tormod Ropeid ville gjerne understreke at

da de fikk henvendelsen fra opplysnings

utvalget, hadde man inntrykk av at dette

var en hastesak. - Gisholt ville gjerne orien

tere litt om hva utvalget ville bruke denne

listen fra Stavanger til. Han fortalte at man

hadde spurt alle forbundets foreninger om

det samme, nemlig om hvilke foredragshol

dere foreningene hadde i sin nærhet. Ut

valgets hensikt med å innhente slike opp

lysninger, var at man skulle kunne forsyne

foreskjellige foreninger med foredragshol

dere til bestemte emner som foreningene

måtte ønske foredrag over. Dette kunne da

medføre at foredragsholderne måtte reise

fra ett sted til et annet. Foreløpig har ikke

opplysningsutvalget fått penger til disposi

sjon til denne foredragsvirksomheten.

Ropeid ville gjerne høre om det var noen

nye resultater fra Filmutvalgets arbeid. Ohna

mente at det som sto i beretningen for 1964

og 1965 burde være fyllestgjørende i tillegg

til det sirkulæret s'om tidligere var sendt

ut om filmutvalgets arbeid. - Rolf Hansen

grep ordet og sa at det måtte være bra om

det av og til kunne stå kunngjøring i Tegn

og Tale om hvilke filmer Filmarkivet hadde

til utlån, eller at det av og til kunne sendes

ut sirkulærer om dette. - Ohna svarte at

det ihvertfall ved en anledning er sendt ut

et slikt sirkulære fra filmarkivaren til fore

ningene. - Bjelland ville som filmarkivar

opplyse at de fleste av de filmer som han

hadde i sitt arkiv, og som var forbundets

eiendom, er sett av foreningene, og har

derfor kanskje ikke lenger nyhetens inter

esse.- Rolf Hansen gjentok at det han ville

ha fram, var at Tegn og Tale, som er for

bundets tidsskrift, av og til burde kunne

fortelle samtlige lesere om hvilke filmer

forbundet hadde til disposisjon. - Forbunds

formannen lovet at det skulle bli ordnet

med slike kunngjøringer med jevne mellom

rom iTegn ogTale. Kjell Omahr Mørkspurte

hvorfor man ikke kunne byttehandle med

våre naboland, f. eks. med Danmark som

selv lager en del gode filmer for døve. 
Filmarkivaren Bjelland ga disse opplysnin

ger: Når det gjelder svenske filmer, så kan

man få leie dem mot regulær betaling. Dette

vil falle relativt dyrt. Når det gjelder filmer

fra Danske Døves Landsforbund, kan det

la seg gjøre å få låne slike filmer for kortere

tid. I så tilfelle må det settes opp lister over

de foreninger som ønsker å se disse filmene,

og så må en da la filmene ambulere blant

foreningene etter en bestemt rekkefølge.

Det har vist seg uhyre vanskelig å få fore

ningene til å gå inn for å holde de terminer

som er satt opp på disse listene, og dermed

er det blitt forferdelig rot i programmet.

Finn Johansen, som er formann i filmutvalget,

ville vise til den rapport som er sendt ut

til samtlige døveforeninger for noen måneder

siden om den filmundersøkelse som film

utvalget skal gjennomføre i nær framtid.

Han håpet at når denne undersøkelsen var

gjennomført, ville man ha en mulighet for å

produsere filmer til bruk innenfor forbun

det. «Når det gjelder de danske filmene,

har jeg sett noen av dem, og jeg vil si at

de er ikke lette å forstå. Det danske språket
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er jo meget vanskelig å avlese på munnen,
og så kommer det også an på hvor dyktig
den danske tegnspråk-kommentator er.
jeg personlig hadde lite utbytte av å se
disse filmene, og det spørs om det i det
hele tatt er lønnen verd å utveksle danske
filmer.» - Geir jensen, Trondheim, pekte
på at vi er jo ikke mange døve her i landet,
men likevel har vi litt filmproduksjon i de
forskjellige byer. Det måtte vel være bra
om vi kunne samle denne filmproduksjonen
på ett sted, slik at de som hadde interesse
av å se filmene, kunne henvende seg på
samme sted for å få låne dem. -I forbindelse
med Geir jensens innlegg, ville Ohna gjerne
få si det som sin mening at når filmarkivaren
sender ut sine regelmessige lister over
filmer som forbundet disponerer, bør han
føye til hvilke filmer de enkelte foreninger
selv disponerer, så kan de interesserte hen
vende seg direkte til disse foreninger om

leie.

Under avsnittet Døve og Fjernsyn grep
Tormod Ropeid ordet. Han ønsket at man
måtte få svart bunn for hvit tekst på fjern
synsskjermen. Trygve Hansen understrekte
det samme som Ropeid. Geir Jensen ville
inn på dagsnytt-sendingene. Han mente
det måtte være en fordel om man kunne få
ganske korte stikkord til dagsrevyen, f. eks.
om hvilket land de begivenheter fant sted i
som ble vist på skjermen. Det kunne ofte
være nok å få navnet på sted, by eller land
oppgitt. - Ohna orienterte om fjernsyns
utvalgets arbeid med tekstspørsmålet. Han
understrekte at medlemmene av utvalget
gjorde et godt arbeid og hadde god kon
takt med folkene i Norsk Fjernsyn med hen
blikk på de muligheter som kunne foreligge
for en bedre teksting av fjernsynsprogram
mene. - Halvor Greftegreff ville si at etter
at han hadde hørt en rekke av innleggene i
denne debatten, undret han seg over at
det alltid var på landsmøtene slike gode tan
ker skulle komme fram. Ville det ikke være
bra om foreningene selv passet på å komme
med disse gode tanker til forbundets for
skjellige utvalg i orbeidsperioden og ikke
vente med dem til selve landsmøtet?

Under avsnittet Maleri av forbundets
stifter, Johannes Berge, grep Tormod Rop
eid ordet. Han ga et tilbakeblikk over hen
dingene omkring og like før forbundet ble
stiftet i 1918. Han mente at det var de døve
i Stavanger som hadde vist initiativ den gan
gen og som bl. a. hadde sendt henvendelse
til Bergen, Trondheim og Oslo for å få opp
rettet et forbund for døve. Svaret fra Ber
gen var meget positivt, mens svarene fra
Trondheim og Oslo ikke var så positive.
Trondheim mente at det i grunnen var nok
med at de hadde døvelærerne til å hjelpe
seg, og Oslo mente at det var nok med at
de hadde døvepresten til hjelp. Det kom
dog senere et møte i stand i Trondheim, og
forbundet ble altså stiftet, men han var ikke
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helt sikker på om det var riktig å gi skole
styrer Berge æren av å ha vært forbundets
stifter. - Ohna svarte med å henvise til hva
årboken for Norges døve tidligere har re
ferert om dette spørsmålet, og leste opp
hva der sto om stiftelsen av Norske Døves
Landsforbund, der det het bl. a. at skole
styrer Berge i sin tid hadde anmodet sin
forenings styre i Trondheim om å innby til
et stiftelsesmøte for et døveforbund i
Norge. - Geir jensen mente at det kunne
hende det var riktig å si at Berge hadde
vært forbundets stifter, selv om det var
grunn til å anta at Stavanger var kommet
med ideen om et døveforbund. - Ohna
lovet at forbundet skulle undersøke dette
spørsmålet videre, for om mulig å bringe
fullstendig klarhet i det - om Berge virkelig
var forbundets stifter eller ikke.

Under avsnittet om Tekniske hjelpemidler
(or døve ville Kjell Omahr Mørk si,atdet ikke
var noen unnskyldning for at utvalget ikke
hadde arbeidet - det at formannen hadde
trukket seg. Der er så mange tekniske pro
blemer for døve, at her må virkelig arbeides.
Døve som reiser med toget om natten, kan
ikke se ut og vet da vanskelig når de skal
gå av toget. Tekniske hjelpemidler i hjem
met er også av uhyre stor viktighet. Man
bør ha kontakt med de store boligbyggelag
og se til at det under bygging av leiligheter
kan bli tatt hensyn til døve. Han henviste
til de vanføres anstrengelser for å få tingene
lagt tilrette for seg. - Rolf Hansen ville
gjerne vite litt nærmere om grunnen til at
den tidligere formann i utvalget for Tek
niske Hjelpemidler, Sven Braathen, hadde
trukket seg fra arbeidet. - Breiteig ga en
kort oversikt over hvorledes man hadde
prøvd å få dette utvalget i gang. Han syntes
det var beklagelig at det hadde vært så
aldeles umulig å få i stand et slikt utvalg i
Oslo. I dette utvalget burde det være tek
nisk dyktige personer, og det burde være i
Oslo for å kunne ha kontakt med myndig
hetene og de store boligbyggelag. Breiteig
ville nevne dette på landsmøtet fordi han
håpet at Oslo-benken på landsmøtet da
måtte føle det som en oppgave å finne fram
til de personer som trengtes og egnet seg
for dette utvalget. - Gjerstad ville minne
om at man bl. a. i Trondheim hadde en me
get dyktig tekniker ved navn Ely Myrvang,
som er døv. - Ropeid ville nevne en døv
person i Stavanger som hadde laget et
meget billig lys-signalanlegg i sitt hjem for
en pris som lå langt under det som ellers
var på markedet. - Ohna understrekte at
når man talte om medlemmer i utvalget
for tekniske hjelpemidler, måtte man tenke
på at utvalget ikke bare skulle lage innret
ninger. Utvalget skuile først og fremst prøve
å innhente opplysninger fra alle steder om
tekniske hjelpemidler, være et koordine
rende organ, som skulle sørge for bl. a. at
det kunne produseres billige lyssignalanlegg,

og det betød altså at utvalget også skulle
arbeide noe på det administrative plan. 
Rasmus Bjelland kom med mandat fra Oslo
benken til å foreslå Sverre Lindquist og
Kristian Rød fra Oslo som nye medlemmer
at utvalget. - Ohna noterte med glede dette
tilbudet og sa at landsstyret øyeblikkelig
skulle ta det opp på sitt førstkommende
møte.

Ohna satte deretter beretningen (or 1964
under avstemming under ett. Den ble god
kjent uten noen som helst endringer eller
tilføyelser.

BERETNING FOR 1965/1966
Under avsnittet «Tilsluttede (oreninger»

hadde Toralf Ringsø et spørsmål i forbindelse
med medlemstallet for De Døves Forening,

Oslo - det var nemlig oppført med 365
begge år. Formannen i Oslo-foreningen, Alf
Olsen, opplyste at det hadde vist seg ved
en nærmere kontroll at medlemstallet i Oslo
i 1965 egentlig var 368, men da var kontin
genten allerede innsendt til forbundet, og
man hadde ikke funnet det praktisk å gjøre
noen rettelse.

Under punktet Legater ville Geir jensen
gjerne vite hvem som kunne søke om ledige
midler. - Breiteig orienterte først litt om
legatenes størrelse og om hvor meget som
var ledig for utdeling. Han nevnte at godt
og vel kr. 1.800.- var ledig for utdeling pr.
1. januar, og han nevnte videre at enhver
døv som hadde lyst å utdanne seg videre i
praktisk retning, kunne søke om midler
fra begge legatene. - Geir jensen mente at
det burde gjøres mere for at de døve kunne
få kjennskap til disse legatene, og helst
burde de kanskje kunngjøres ledig litt
oftere. - Ohna gjorde Geir Jensen oppmerk
som på at en hvilken som helst døv bare
kunne lese Døves Arbok og på den måten
også få greie på alt vedrørende legatene.

Geir Jensen ville høre hvorledes det
kunne ha seg at Tegn og Tale ofte kom så
sent ut. Tidligere var det nevnt at Tegn og
Tale måtte trykkes når det var ledige stun
der på Døves Trykkeri A/s og at utgivelsen
dermed kunne bli noe uregelmessig. Nå
ser jeg at Tegn og Tale går med overskudd,
sa han. Da må det vel være mulig å sette
mere inn på at bladet skal komme ut til de
rette tidspunkter. - Breiteig ville svare
Geir Jensen at Tegn og Tale i grunnen kom
meget regelmessig ut. Det skal komme ut
den 15. og den 1. i hver måned. Dette betyr
og må oppfattes dit hen at det skal komme
ut omkring disse tidspunkter. - Finn johan
sen sa at han syntes at nr. 9 av Tegn og Tale
denne gang var kommet sent ut, og det
haqde vært særlig uheldig på grunn av
kunngjøringene foran landsmøtet, som bur
de ha kommet ut litt tidligere. - Thor Gis
holt kunne fortelle at han i korrespondanse
med redaktør Sander gjennom en tid hadde
kontrollert utgivelsen av bladet. Han kunne
bekrefte at det ofte er postverket som er



Rendeda/, Breiteig og Ohna puster ut under en kort pause i forhandlingene.

sene med å levere ut bladene. - Geir Jensen
sa at han gjerne ville akseptere at når Tegn
og Tale av og til kom senere ut enn det
burde, så kunne det komme av postverkets
langsomme distribusjon. - Toralf Ringsø
ville nevne at han av egen erfaring, som ar
beider ved Døves Trykkeri Als, visste at
det var hardt kjør for å få ut bladet, idet
redaktøren satte meget inn på at de rette
tidspunkter skulle holdes. Han kunne nevne
som eksempel at hans forlovede, som bor
1 km fra Døves Trykkeri Als, måtte vente
opptil 5 dager på å få bladet etter at det
var postlagt. - Kjell Omahr Mørk pekte på
at Tegn og Tale er organ for Norske Døves
Landsforbund. Det betyr at det ikke er bare
redaktøren og redaksjonssekretæren som
skal gjøre alt arbeidet med stoffet. Det er
landsforbundets medlemmer som også skal
være med å sende sine bidrag inn til bladet.
- Finn Johansen ville si at når det ofte var
nevnt at Tegn og Tale kommer sent, så er
det bevis på hvor stor pris leserne setter på
bladet og hvor utålmodig de venter på det.
- Forbundsformannen ville si at når man
nå var ferdig med å debattere Tegn og Tale,
så kunne det kanskje være på sin plass å
sende et lite hilsingstelegram til redaktøren,
Thorbjørn Sander, som for tiden ligger på
sykehus, og ønske ham god bedring. - Dette
ble vedtatt med akklamasjon.

Under avsn ittet Døves Volvolotteri 1965
tok Geir Jensen ordet og pekte på at det
heter jo at lotteriets formål er at forbunds
virksomheten skal støttes. Hvor er da
idrettens plass i dette bildet? For tiden be
taler lotteriet kr. 5.000.- pr. år til Norges
Døve-Idrettsforbund. Så vidt jeg forstår,
står det døveforen ingen og de lokale døve
idrettslag fritt om de har lyst å treffe noen
lokale avtaler m.h.t. andel i overskuddet til

døveidrettslagene. Under diskusjon på med
lemsmøte i min forening i Trondheim ble
det uttalt fra formannen at N.D.L.'s styre
ikke ville godkjenne avtale mellom forenin
gen og døveidrettslaget om at idrettslaget
skulle ha andel i foreningens fortjeneste på
lotteriet. Dessto mere interessant var det
da å lese referatet fra medlemsmøte i Oslo
foreningen, der et tidligere landsstyremed
lem foreslo at foreningen skulle gi en del av
sitt overskudd på lotteriet til Døves Sports
klubb i Oslo. Forbundsformannen var til
stede på dette møtet, står det i referatet,
og jeg har gjerne lyst å vite hvorledes dette
henger sammen. Hvordan ser forbundet på
spørsmålet? - Eilif Ohna ville gjerne, siden
det på dette landsmøtet var en del repre
sentanter som ikke kjente til den debatt
som fant sted på de 2 tidligere landsmøter
om dette spørsmålet, gi en orientering. Han
gjenga deretter detaljene i avtalen mellom
landsforbundet og døve-idrettsforbundet.
Etter denne avtalen skal bl. a. idrettsfor
bundet ha kr. 5.000.- pr. år fra landslotte
riet, og til gjengjeld skal idrettsforbundet

avholde seg fra å drive noen form for lotteri,
enten alene eller i noe som helst samarbeid
med de lokale døve-idrettslag. Når det
gjelder medlemsmøtet i 0:;10 som Geir Jen
sen siktet til, ville Ohna fortelle at det der
opprinnelig var spørsmål om et forslag om
at velferdsfondet i foreningen skulle bevilge
kr. 500.- til Døves Sportsklubb. Da det
viste seg at dette stred mot foreliggende
vedtekter for velferdsfondet, kom det da
forslag om at man av de disponible lotteri
penger ville bevilge kr. 500.- til Døves
Sportsklubb. Ohna fant at han, slik situa
sjonen var, ikke burde gripe inn med noen
protest. Han understrekte at det for ham
var beløpets størrelse som var det avgjøren
de. At foreningen av sine inntekter bevilger
et årlig beløp til døve-idrettslaget, synes
han er helt i orden, og hvis det gjelder å
bevilge det av lotteri pengene, syntes han
også det måtte være riktig å gå med på det,
så sant det ikke er noe stort beløp. - Geir
Jensen mente at det likevel måtte være mot
stridende ting som gjorde seg gjeldende her,
for det var fra forbundet~ side på medlems
møtet i Trondheim gitt uttrykk for at om
det ble bevilget til idrettslaget av lotteri
pengene, så stred det mot Volvo-lotteriets
formål, og dette var jo i strid med hva for
bundsformannen nettopp hadde gitt ut
trykk for. - Bjelland ville redegjøre litt for
bakgrunnen for bevilgningsspørsmålet i
Oslo, og det var for å unngå å angripe vel
ferdsfondet og problemer med vedtektene
der, at man hadde gått til bevilgning av
kr. 500.- av lotteri pengene til Døves Sports
klubb. - Rafoss fra Stavanger mente at av
talen mellom idrettsforbundet og landifor
bundet for så vidt er grei. Det er en avtale
om et økonomisk tilskudd fra det ene for
bund til det annet, og det er avtale om at
når det gjelder de lokale lotterier og deres
døveforeninger, ;å står det dem fritt hvor
ledesde vilordneseg. Derimot ville han peke
på at den gang avtalen ble inngått, var det
snakk om lotterier fra landsforbundets side
hvert annet år, og da hadde idrettslagene

visse muligheter for å arrangere lotteri i de
år landsforbundet ikke hadde lotteri. Når
nå landsforbundet tenker på å gå over til
å holde lotteri hvert år, hvordan skal det
da bli tid ti! lokale lotterier? - Ohna under
strekte i et innlegg at det måtte være bra
og riktig at døveforeningene på de steder
hvor det er lokale døveidrettslag yter en
form for økonom isk støtte ti I døveid retts
lagenes virksomhet, dersom den skjedde i
lojal tilknytting til foreningens virksomhet.
Det måtte kunne finnes former å gjøre dette
på uten at det direkte het at det var over
skudd fra Volvo-lotteriet som ble anvendt.
- Rolf Hansen sa seg fullstendig enig med
Ohna, og han syntes for øvrig det var
merkelig at lokalidrettslagene alltid skulle
gå på døveforeningene for å få økonomisk
hjelp. Hvorfor kunne de ikke heller gå til
sitt døve-idrettsforbund og be om større
økonomisk tilskudd? Så fikk heller døve
idrettsforbundet på sin side gå til Norges
Idrettsforbund og be om større økonomisk
tilskudd' derfra. - Geir Jensen sa i et nytt
innlegg at han syntes at det ikke var nok
forståelse for døveidrettslagene plass i fa
miliebildet når det gjaldt døvevirksomhet.
Han mente at den interesse man burde vise
døveidrettsarbeidet også måtte komme til
uttrykk gjennom bevilgninger til den virk
somheten. - Halvor Greftegreff ville under
streke overfor Geir Jensen at han burde
huske at han var til stede som representant
for døveforeningen i Trondheim og tolke
dens interesser og ikke stå her og ta ute
lukkende idrettslige hensyn. Han under
strekte videre at døveforeningen i Trond
heim gir kr. 600.- pr. år til idrettslaget. 
Breiteig ville understreke at han syntes det
var forstemmende å høre denne lange ut
redningen fra Geir Jensen på idrettslagets
vegne i Trondheim. Han var enig i hva
Halvor Greftegreff, formannen i døvefore
ningen i Trondheim, hadde understrekt i

forrige innlegg. nemlig at Geir Jensen mere
burde opptre som foreningens representant.
Breiteig ville videre opplyse at idrettslaget
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~rulutprilt"ipp

Albert Schweitzer mener å ha

funnet grunnprinsippet for det

etiske. Dette grunnprinsipp skal

være rettesnoren for oss og følge

oss gjennom livet. Det gode er
etter hans syn å bevare liv, å

fremme liv og utvikle liv så det

når sin høyeste utfoldelse.
Det onde er å tilintetgjøre

liv, å skade liv og holde nede liv

som er utviklingsdyktig.

*
Dette fikk oss straks til å tenke

på utviklingsmulighetene for de
hørselhandikappede. Tenk om

Schweitzers etiske grunnprin

sipp fikk dominere i Stortinget,
regjeringen, departementene og

for øvrig hos alle som har en

finger med i avgjørelsene!

Eller er det bare det rent fy
siske liv som teller i denne for-

bindelse? Red.

-----_./
i Trondheim har en god økonomisk inntekt

fra et tombola på torget i Trondheim. For
2 år siden mottok idrettslaget ca. kr. 7.000.
og kunne regne med et bra tilskudd også i
1967. Han understrekte videre at forenin

gene etter hans syn ikke burde bevilge pen
ger til døveidrettslagene direkte fra lotteri
overskuddene.

Under avsnittet Det Norske Samarbeidsråd
for Døvesaker ville Tormod Ropeid ha nær
mere greie på hvorfor landsstyret i 1965
fattet vedtak om å treffe tiltak for å få rådet

oppløst. - Eilif Ohna ga et kort tilbakeblikk
over rådets virksomhet siden det ble startet

høsten 1960. Han viste til beretningens av
snitt om denne sak og understrekte for

øvrig at landsstyret var av den oppfatning
at de mere effektivt kunne arbeide med
enkelte samarbeidsspørsmål direkte med

de grupper som disse spørsmål gjaldt, altså
at forbundet kunne pleie samarbeid med
pedagogene direkte, med døveprestene di

rekte, med Hjemmet for Døve direkte, og
med andre grupper. Han nevnte også Nota

belmøtene på Hjemmet for Døve og senere
Notabene-gruppene på samme sted, som

eksempler på hvorledes Hjemmet for Døve
ikke legger den vekt på Samarbeidsrådets
virksomhet som Norske Døves Landsfor
bu nd har gjort.

Under avsnittet Kurssenter for døve, tok
Mørk ordet og sa: «Siden det er speiderne

som skal utføre en jobb for døve i 1966,
må det vel være riktig å f:\ aktivisert de re-
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lativt få døve speidere som vi har her i

landet. Dette at vi har døve speidere, må
kunne utnyttes i denne forbindelse». 

Tormod Ropeid kom inn på den bestemmel
se som var fattet i speiderjobb-komiteen
om at inntil kr. 250.000.- skulle gå til verk

stedbygg for Hjemmet for Døve, mens res
ten skulle tilfalle et kur~selrer for Norske

Døves Landsforbund. Dersom innsamlingen
ikke gir noe godt resultat kan det jo resul

tere i at Nor:;ke DØVE:; Landc,forbund ingen

penger får, nevnte han. - Ohna nevnte at
formuleringen når det gjaldt verksteds
bygget på Hjemmet for Døve er at verk

steds bygget skal få inntil kr. 250.000.- etter
behov. Dette kan jo bety at Hjemmet for
Døve kommer til å få bruk for mindre enn

kr. 250.000.- for å reise sitt verkstedsbygg.
Under avsnittet Tegnspråkkomiteen nevnte

Toralf Ringsø at han hadde fått anmodning
av Thorbjørn Sander om å meddele at han

nok måtte trekke seg fra sitt verv som med
lem av Tegnspråkkomiteen på grunn av

sitt sterke arbeidspress.
Under avsnittet Maleri av forbundets

stifter, Johannes Berge, refererte Eilif Ohna

et brev som var kommet fra det lille utvalg
som har arbeidet med innsamling av midler

til maleriet, nemlig Helmer Moe og Trygve
Veddeng. Rapporten var datert 5. mai og

forteller at det er kommet inn mellom
kr. 800 og kr. 900 til maleriet, et resultat
som utvalget betegner som mindre godt.

Det er særlig skuffet over at en rekke av
forbundets foreninger ikke har gitt noe

bidrag ennå. Rapporten slutter med en an
modning om at landsmøtet må ta stilling

til det videre innsamlingsarbeidet og hva
som skal gjøres med henblikk på detaljene
i spørsmålet om malerI. - Ohna meddelte

at landsstyret hadde vedtatt at det nå skulle
undersøke hva et portrettmaleri på ca.

50x70 cm ville koste og at man deretter
arbeider videre med spørsmålet om inn
samling av eventuelle tilleggsmidler. - Rolf
Hansen ba om ordet. Han syntes at tanken

om et maleri var utmerket, og han var
skuffet over at det ikke var kommet inn
nok penger. Han syntes at tanken var så

god at det måtte kunne gå an å utlikne rest
beløpet på medlemmene i forbundet, slik

at hvert enkelt medlem gir et direkte bi
drag på et par-tre kroner, for at det skulle
bli nok midler. - Eilif Ohna nevnte at det
første som ihvertfall måtte gjøres, var å

finne ut hvor mange penger som trengs.
Deretter kan man utlikne restbeløpet på

foreningene, så får det da bli foreningenes
egen sak om de vi I utrede sitt beløp av fore

ningens kasse eller foreta innsamling blant
medlemmene. Landsmøtet sluttet seg til
dette.

*

Forhandlingene fortsatte annen dag med

behandling av beretningen for 1965-1966,
under ledelse av 2. dirigent Rolf Hansen.

Under avsnittet Identitetskort for døve, ba
Ohna om ordet. Han gjorde oppmerk:;om

på at man hadde regnet med å ha en prøve
på dette kortet ferdig til forevising for lands

møtets representanter. Forbundskontoret
hadde dessverre ikke rukket å gjøre dette
klart, men prøve vil bli sendt foreningene

så snart som råd. - Tormod Ropeid ville
gjerne vite hva dette kortet skulle brukes

til. - Ohna svarte at landsstyret hadde fun
net at det måtte være gunstig med et iden

titetskort for døve. Dette kortet kan inne
haveren da bruke når han har behov for å
legitimere at han er døv, f. eks. når han skal

oppnå reisemoderasjoner, med flyselskap
og liknende, og ved andre situasjoner der

det kan være behov for ham å få legitimert
sin døvhet - og at han er innehaver av attest

for uførhet p.g.a. døvhet. - Ropeid henviste
til hvorledes praksis var med reisemodera
sjoner her i landet. Han understrekte at

ved Braathens SAFE var der litt uensartet
praksis m.h.t. å gi reisemoderasjoner når
døve foreviste attest for uførhet. - Breiteig

ga en orientering om hvorledes reisemode
rasjoner ble praktisert. Han understrekte

at Braathens SAFE har bestemmelse om at
de som har attest for uførhet kan få reise

moderasjoner med 50%. Dette omfatter
altså også døve. Norges Statsbaner derimot
har bestemmelse om at de som får uføre
trygd får 50% moderasjon. Dette omfatter

altså ikke døve.
Under avsnittet Tolker grep Rasmus

Bjelland ordet og etterlyste det manuskript

som det av forbundet nedsatte utvalg i
Stavanger skulle utarbeide for foreninger

som måtte ønske å drive tegnspråkkurs for
begynnere. - Karsten Samuelsen redegjorde
for hvorledes utvalget hadde arbeidet med

dette. Det hadde gjort ferdig et foreløpig
manuskript, men landsstyret hadde bedt

om at det skulle gjøres mere detaljert, og
Samuelsen håpet at et ferdig manuskript
kunne foreligge en gang utpå høsten eller
vinteren. - Bjelland spurte om der var mu

ligheter for at lederne av det tegnspråkkurs
som var i Oslo, allerede nå kunne få se de
metoder som man ville bruke i tegnspråk

undervisningen. - Ohna sa at det måtte

være riktigere at det nedsatte utvalg heller
fikk høre fra Oslo om de erfaringer Oslo
hadde vunnet ved det nylig avholdte tegn

språkkurs der. På denne måten kunne ut
valget få enkelte impulser ved utarbeidelsen

av manuskript til tegnspråkkurs.
Under avsnittet Nord-Norge spurte Bjel

land om det var mulig for landsmøtets del

takere å få en kort uttalelse fra Ohna om
hans inntrykk fra sin reise til Nord-Norge
i 1965. - Ohna henviste til beretningen, der

han i et lite resyme hadde gjort rede for
sitt inntrykk av Nord-Norge-besøket. Ohna

nevnte at et slikt besøk til de nord-norske
foreninger nødvendigvis måtte ta en viss
tid. Han selv hadde brukt 3 uker på turen,

og hadde da måttet ta permision fra sitt



«BARN AVLESER IKKE
ved bruk av tegnspråk»

arbeid. Dette kunne han ikke gjenta, og når
det gjaldt forbundssekretæren, var det lite
ønskelig at han skulle være borte fra for
bundskontoret i så lang tid som 3 uker.
3 uker er egentlig for kort tid til en slik
reise, man skulle faktisk ha enda lengre tid
for å gjennomføre et besøk i Nord-Norge,
sa Ohna. Han nevnte videre at på direkte
spørsmål fra ham hadde de fleste foreningene
nord på svart at de ikke var særlig interes
sert i et felles Nord-Norge-stevne. Det var
for store avstander å reise, ble det sagt.
Derimot var det ønskelig at det ble ordnet
med distriktsstevner nordpå. Ohna under
strekte videre at en reise fra forbundsledel
sen nordpå ville by på vanskeligheter også
fordi foreningene stort sett hadde sine mø
ter på en lørdag eller en søndag. Dette be
tød at meget få av ukens dager under en
reise nordpå kunne brukes til møtevirk
somhet. Ohna ga for øvrig en del korte
eksempler på hvorledes de vanskelige reise
forhold i Nord-Norge skapte store proble
mer for noen ordentlig møtevirksomhet. 
Karsten Samuelsen ville gjerne stille et
spørsmål til Karl lundqvist Ira Nord-Norge.
Siden han ikke hadde rukket fram til lands
styremøtet like før landsmøtet, ville Sa
muelsen gjerne stille spørsmålet nå på mø
tet. Han spurte: «Hvorledes går det med
det kontaktutvalg som forbu ndet har opp
rettet for Nord-Norge og som lundqvist
er formann for?» - lundqvist svarte at det
var uhyre vanskelig å få i stand noe effektivt
arbeid i dette utvalget. Han hadde prøvd
å føre korrespondanse med utvalgets med
lemmer, men det kunne gå måneder før
det kom svar, og han hadde gitt opp å drive
arbeidet med dette utvalget. - Samuelsen
svarte at han hadde stilt spørsmålet fordi
han håpet at lundqvists redegjørelse ville
gjøre det klart for landsmøtets deltakere
hvor vanskelig det var å drive noen regel
messig foreningsvirksomhet nordpå.

Under avsnittet Foredragsreise ; Danmark
spurte Trygve Hansen hvorledes det kunne
ha seg med denne foredragsreisen. Så vidt
han kunne huske hadde land.;møtet ikke
tidligere vedtatt noe om at forbundsledelsen
skulle dra på foredrag;reise i Danmark. 
Ohna fortalte at foredragsreisen var kom
met i stand på grunnlag aven personlig
innbydelse til ham under den nordiske

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1966, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen

Vi gjengir her en uttalelse av V. A.
Tamminen, rektor ved døveskolen i
Jyvaskyla:

«Det er meget viktig å lære og innøve
tale-evnen. Det må en gjøre med alle
midler. Hvis læreren anvender tegn
mens han taler, vil eleven ikke se på
hans munnbevegelser. Her i vår skrive
skole bruker vi litt tegnspråk, fordi
våre elever er mindre intelligente enn
i de andre skolene. I frikvarterene får
barna naturligvis bruke tegnspråk.

Elevene kommer til skolen i 6-års
alderen og slutter som 16-åringer. I
vår skole når vi naturligvis ikke så
langt som i den normale døveskole.
V i har nå 64 elever, og de er meget
ujevne.

Jeg skulle tro at alle døve barn nå
går på døveskole. I en vanlig folke
skole greier de ikke å følge med i un
dervisningen. Heller ikke kan de gå i
klasser for tunghørte, fordi en der an
vender apparater, og de kan ikke bru
kes av døve. Tunghørte barn har ingen
nytte av å gå i døveskoler. Det eksi
sterer ennå ingen statsskole for dem,
men det er planer fremme om å grunne
en skole i Jyviiskylii i forbindelse med
den skolen som er der nå og som holder
til i meget mangelfulle bygninger.»

ungdomsleir ved Bergen i 1965. Han fortalte
at samtlige utgifter ved reisen var dekket
av Danmark. Han understrekte at utgiftene
var betalt av Danske Døves landsforbu nd,
og det medfører ikke noen som helst for
pliktelse fra Norske Døves landsforbund
til ,å yte noe liknende til gjengjeld. - Breiteig
foreslo at landsmøtet skulle si seg innfor
stått med at landsstyret gjerne måtte bruke
noen midler til liknende besøk her i Norge
fra framstående representanter for det
utenlandske døvearbeidet. Dette ble ved
tatt med akklamasjon.

Ved avsluttingen av beretningen ga Ohna
den opplysning at landsstyret i 1965 hadde
hevet godtgjørelsene til forbundsformannen
således: At han i 1965 har fått kr. 1.500.
som lønn, og kr. 500.- for representasjon.
Tidligere hadde han bare kr. 500.- for re
presentasjon. landsmøtet hadde intet å
bemerke til dette.

Beretningen ble deretter godkjent uten
endringer eller tilføyelser.

Forts. neste nr.

Det er rektoren for Jyvaskyla
døveskole som sier dette. På sett og
vis gir han undervisningsmetoden i
vårt land i et nøtteskall:

Tegnspråket må ikke brukes i
undervisningen; barna lærer da ikke
å tale. - Lærer så barna å tale nå?

Det forteller allerede noe, at bare
15% av barna som har gått i døve
skole i Sverige taler forståelig.

For disse 15% må altså 85% av
elevene lide. Det er vel å overdrive
betydningen av talemetoden.

Det er uten videre klart at tale
metoden er viktig - hvis den gir re
sultat. Men for de 85% gir den det
ikke.

Hvorfor sender døveskolene de
døve ut i livet i den tilstand at de
taler meget dårlig, vet lite og forstår
lite? Hva hjelper det dem å kunne
lese og artikulere, for eks. nyhetene
i dagsavisen, hvis de ikke forstår hva
de leser?

Når de kommer inn i hverdagen,
snubler de allerede ved den første
lille oppgaven: å fylle ut manntalls
skjemaet og flyttemeldingen. Det er
vanskelig. Nesten som kinesisk for
en vanlig borger. En rektor kan lese
kinesisk, hvis det skrives med våre
bokstaver, men forstår han inn
holdet?

I skolen skal de døve forberedes
for livet. Har den døve tilstrekkelig
stort ordforråd og kunnskapsmeng
de, får han nok kontakt med hørende
uten å behøve å tale. Det går like
bra å skrive.

Det er ingen skam for en døv å
greie opp sine saker ved å skrive. Et
eksempel er Hannes Ylakorpi, som
var døv fra fødselen. Han gikk i St.
Michels skriveskole. Han kunne ikke
tale ett ord, men han hadde et nor
malt ordforråd, gode kunnskaper,
og han klarte seg fenomenalt. Han
arbeidet i Helsingfors, Viborg, Uleå
borg, Tavastehus og til og med i
Leningrad. Han søkte selv sine stil
linger og samtalte med sine arbeids
givere ved å skrive. Han fungerte
som tolk for andre døve, til og med
under politiforhør.

Andre eksempler: Hver dag følger
jeg med to døve i deres arbeid. De
er elever fra skolen i Jyvaskyla. De
foretar ærend i banker, postkontor
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Døv tilkalt sonl munn,.avleser
ved alvorlig u.lykke

ARBEIDSLØSHET[N
l prosent av yrkesbefolkningen

STOR ARBEIDSLØSHET I USA,
LAV I NORGE

«abnOlme» landet, med over 5 pro
sent av yrkesbefolkningen arbeidsløs
i 1964. Bare Tyrkia ligger lavere på
statistikken.

De andre landene på tabellen
holdt seg samme år under de 3 pro
sentene. Som resultat av dette guns
tige forhold merkes også den stadig
tiltakende mangel på arbeidskraft
overalt. I Norge er prosenten lav og
synes å synke ytterligere i år.

På glUnn av sin store befolkning
har USA også den høyeste gjennom
snittlige arbeidsløshet - pr. år om
kring 4 millioner mennesker. I Eu
ropa har Storbritannia det største
antall arbeidsløse, årlig omkring
600.000, mens Vest-Tyskland bare
har 174.000.

MELLOM PISTOL-MENN

Det nederlandske døveblad offent
liggjør en svarteliste over alle abon
nenter som tross purring ikke har
betalt kontingent. Her blir de «ut
hengt» med fullt navn og adresse!

Tegn og Tale har ingen planer om
å følge dette eksemplet - hva synes
leserne?

0aflhelww

Hvite mennesker egner seg i det
store og hele ikke som forbildet på
hvordan man skal leve. Det er vel
heller slik at den hvite mann selv
sårt trenger til nye målestokker som
vil kunne fri ham fra hans forvirring
og atter gjøre ham skikket til et
fruktbart samvær med det dypeste
i ham selv.

James Baldwin.

SVARTE-LISTE

En leketøy-handler overrasket en
innbruddstyv som holdt på med å
bryte opp pengeskapet hans.· Ands
nærværende grep kjøpmannen en
lekepistol og rettet den mot tyven.
Denne lot forskrekket sin egen pistol
falle, og ble arrestert. Han hadde
også bare en lekepistol!

DAGENS BLØTE
Vet du korfor skomakeren alltid

sitter og ser ut gjennom vinduet?

Nei, korfor?

Han kan vel ikkje se ut gjennom

veggen, vel?

.t2"1,5
"1.,5_t

8

_2;3

_2/8Italia

Befgia

Finland

Sverige

Norge

Stor.
britannia

Østerrike _ 2,8

Danmark _ 2,9

USA

Vest- •
Tyskland 0/8

Nederland. 0,8

Tyrkia

med en gang, men jeg sa at vi ikke
kunne garantere at vi kunne hjelpe.

Pasienten vi kom til var svært
dårlig. Han var forbundet over alt,
og han kunne ikke røre en finger en
gang, kun bevege leppene. Han had
de løstenner, men de var nå fjernet,
så oppgaven vi hadde, var derfor
ekstra vanskelig. Men ved felles an
strengelser av min mann og meg,
klarte vi å forstå ham.

Det var et deilig øyeblikk da vi
kunne fortelle hans datter, som var
til stede, hva han ville si. Mannen
selv fikk nå et rolig drag over an
siktet, da han var blitt forstått.
Datteren gråt av glede og takket oss.

Vi var selv meget glade da vi for
lot sykehuset, i bevisstheten om at
vi hadde vært til stor hjelp.

L.R.

Sakkyndige mener det er normalt
når 3 prosent av yrkesbefolkningen
er arbeidsløs. Hvis dette utgangs
punkt er riktig, så er USA - av de
nasjoner som nevnes i denne stati
stikken - praktisk talt det eneste

Et lite eksempel på at døve kan
være til hjelp for hørende, skal jeg
nå berette om.

En aften vi satt og koste oss,
ringte telefonen. Dette er jo ikke
noe uvanlig, men denne oppringin
gen var noe utenom det vanlige. En
mann var blitt innbrakt i Rogaland
sykehus med brukken nakke. Han
kunne ikke snakke, ikke få fram en
lyd, bare bevege leppene.

Nå var det spørsmål om min mann
(døv) og jeg kunne være dem be
hjelpelig med å tyde det som man
nen ville si. Hele dagen hadde plei
ersker og leger forsøkt å forstå ham,
men forgjeves. - Vi lovte å komme

og forretninger. Av meg får de sine
beskjeder på tegnspråket, og de for
står alt. De er kvikke gutter. Men
når en på de steder de kommer stil
ler dem spørsmål ved å tale eller
skrive, blir de hjelpeløse. I de fleste
tilfeller forstår de slett ikke hva en
spør dem om. Når de kommer tilbake
med uforrettet sak og medbringende
spørsmål, forklarer jeg saken for dem
med tegn. De forstår straks, og de
kan neste gang gi sitt svar.

Nå spør jeg: Hvis en ved elevenes
3. eller 4. skoleår ser at de ikke kom
mer til å lære seg å tale - kan en ikke
da de følgende 4-5 år gi dem under
visningen på tegnspråk? Deres ord
forråd skulle da med sikkerhet bli
større. De ville få flere kunnskaper,
og etter skolens avslutting ville de
ha et helt annet startgrunnlag for
livets skole.

Jeg vil gjerne høre d'herrer rek
torers svar på dette. Det er jo dere
som har ansvaret for disse elevers
evne til å klare seg. Når de søker
arbeid, treffer de sjelden på noen
som kan tegnspråk, men alle kan
skrive.

Sluttelig kan jeg bevitne at alle
hørende gjerne skriver når en døv
henvender seg til dem, såvel bank
direktører som portvakter. Jeg har
personlige erfaringer for dette. Min
evne til munnaviesing er dårlig. Men
det har ikke vært til noe hinder for
meg - skriver

J arma N armala,
i «Kuurojen Lehti», Finland.
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Norges Døve-Id rettsforbu nd:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Norge overlegent best
i Nordisk innendørs-serie 1966

Skole-idretten
Skarpskodde gutter

Skøyteløp synes å ha vært meget
populært blant elevene ved Skådalen
døveskole i vinter. Fire gutter har
klart fordringene til og fått Norges
Skøyteforbunds ferdighetsmerke i
bronse, nemlig:

Helge Moberg,
Kurt Knutsen,
Frode Bjånesøy, og
Reidar Saltnes.

Når Bergen om ikke så mange år
får sin kunstfrosne skøytebane, kom
mer vi nok til å høre mer om døve
skøyteløpere.

Bjarne Gunnerud best individuelt

At Norge skulle vinne denne serie
igjen, hadde vi ventet, men at det
skulle bli så overlegent, kom nok litt
overraskende på oss.

I begge øvelsene briljerte Bjarne
Gunnerud med nye norske døve
rekorder, som tillike er nye uoffi
sielle verdensrekorder for døve. Gun
neruds resultat i høyde ult, 1.64 m,
gir hele 1093 poeng. Vi gjør opp
merksom på at det til denne serie
benyttes svensk poengtabell.

I lengde ult. skilte det bare 1 cm
mellom Gunnerud og finnen Mikkola,
men det var nok til å redde mester
skapet individuelt til Norge.

Svenskene skuffet stort. De er gått
meget tilbake i denne gren av idret
ten og det må tilskrives at denne
idrettsgren ikke lenger er så populær
blant hørende i Sverige, og at dette
lands hørende-idrettsforbund har

1. NORGE

sluttet å arrangere mesterskap i in
nendørs idrett.

Det ser derfor ut til at det for
framtiden bare vil bli Norge og Fin
land som kommer til å konkurrere
om nordisk innendørsseriemester
skap.

Hvem som skal være nr. 3 i høyde
ult. vil bli avgjort senere, når vi har
mottatt resultatene i forsøkene til
Heikkilii. fra Finland.

Anders Haukedalen.

INDIVIDUELT MESTERSKAP

Høyde ult.
1. Bjarne Gunnerud, Norge .. 1.64
2. Olaf Garberg, Norge 1.46

Lengde ult.
1. Bjarne Gunnerud, Norge 3.15
2. Pertti Mikkola, Finland 3.14
3. Per Chr. Larsen, Norge 3.03

2. FINLAND

Fotballkamp
I en fotballkamp mellom Skådalen

døveskole og et sammensatt lag fra
Ris skole, vant døveskolen med 2
mål mot 1.

Skoleidrettsmerket
Nedenstående elever klarte prø

vene til skoleidrettsmerket i sølv og
bronse i 1965. Egentlig skulle det
nok vært mange flere merketakere,
men på grunn av stadig regnvær den
høsten, fikk mange elever ikke avlagt
alle prøver.

Sølv: Frode Bjånesøy,
Jørgen Holden, og
Reidar Saltnes.

Bronse: Kåre Nerås,
Leif Huseth,
Helge Moberg, og
Per Tveitnes.

A.H.

3. SVERIGE

Høyde ult.
Bjarne Gunnerud 1.64 1093
Olaf Garberg 1.46 795
Asle Karlsen 1.40 705
Gunnar Kvitvær 1.40 705
John Stokvik 1.36 648
Roar Pedersen 1.35 634

Sum 4.590

Høyde ult.
Voitto Heikkilii. .
Aatos Penttinen .
Pertti Mikkola .
Tapio Laine .
Pentti Kostiainen .
Pauli Tirkkonen

1.40 705
1.35 634
1.35 634
1.30 567
1.30 567
1.30 567

Sum 3.674

Høyde ult.
Tommy Hultberg 1.25 502
Torbjorn Lyxell 1.20 440
Roland Califf 1.20 440
Leif Strii.ng 1.20 440
Ragnar Åslund 1.20 440
Zogert Jakobsson 1.18 416

Sum 2.678

Lengde ult.
Bjarne Gunnerud 3.15 870
Per Chr. Larsen 3.03 779
Roar Pedersen 2.91 692
Olaf Garberg 2.84 644
John Stokvik 2.81 624
Alfinn Nordøy 2.79 611

Sum 4.220
Totalsum 8.810 p.

Lengde ult.
Pertti Mikkola 3.14 862
Teuvo Suutari 2.93 707
Aatos Penttinen 2.87 665
Pauli Tirkkonen 2.78 604
Paavo Saarikoski 2.75 584
Voitto Heikkilii. 2.74 578

Sum 4.000
Totalsum 7.674 p.

Lengde ult.
Tommy Hultberg 2.76 591
Ingvar Ulfsparre 2.75 584
Ragnar Åslund 2.75 584
Jan-Erik Porko 2.60 489
Goran Johansson 2.57 471
K. F. Ulfsparre 2.55 459

Sum 3.178
Totalsum 5.856 p.
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HAMAR

Lørdag 21. mai ble Hamar-sta
fetten avviklet på «Domkirkeodden»,
på fine stier og veier, med Hamar
I.L. som arrangør. Hamar-Døve
stilte opp og gjorde bra innsats.
Stor framgang siden siste gang. Da
ble vi desidert sist, 2-3 min. etter
nest-beste lag, men nå plaserte la
get seg som nr. 11 av 13 lag, bare
1 Yz min. etter vinnerlaget. Men Ha
mar-Døve fikk god hjelp av 3 Oslo
løpere, som vi fikk låne. Alle gut
tene løp bra, tross forkjølelse. Tiden
ble 21.39.0.

Laget besto av: T. Gunnarrud,
B. Bekkevold, J. Olsen, K. Nysted,
Arne Olsen, Bjørn Myran og Gunnar
Kvitvær.

ÅRETS FØRSTE BANESTEVNE
Veldre I.L. arrangerte nasjonal

banestafett med innlagte øvelser på
Sveum, Brumunddal, lørdag 4/6.

Johnny Olsen var først ute av
Hamar-guttene, og han noterte seg
for 45.06 m i spyd og 1.55 i høyde.
Ventet innsats.

God 800 m av T. Gunnarrud
Trygve Gunnarrud ble best av

HDIL-guttene med ny klubbrek. og
pers rek. med 2.06.0, på sin første
800 m i år. Tiden ble oppnådd under
Hamar I.L.s nasjonale fri-idretts
stevne på Hamar Stadion søndag 5/5.
Han løp godt og jevnt, men hans

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.

Bergen: Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondbeim: Halvor Greftegreff,
Lade .Alle 70 f.
Aud Berge, Vikedalsgt. 1.
Finn Jobansen,
Kobbervikbagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.

Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 24.

"--------_./

Red.

3.207 p.
2.456 »

842 »

Siden forrige oversikt har:
Hamar scoret .
Trondheim scoret .
Oslo scoret .

OSLO (2)
21. H. Angeltvedt Luft. 2.53 329
22. Bjørn Myran Luft. 2.52 324
23. Jan Thomassen h.uft. 1.28 , 323
24. Ole J. Sigvartsen Luft. 2.51 319
25. Jan Thomassen Luft. 2.49 309
26. O. Landehagen Luft. 2.46 294
27. Age Lauritsen Luft. 2.46 294
28. Reidar Blakstad Luft. 2.43 279
29. Egil Haugen Luft. 2.34 242
30. Reidar Brenden h.uft. 1.20 . . . . . .. 240
31. Bjørn Myran h.uft. 1.20 240
32. Reidar Brenden Luft. 2.33. . . . . . .. 238
33. Kjell Nysted Luft. 2.32 234
34. R. Blakstad h.uft. 1.15 195
35. Vidar Gran h.uft. 1.10 155
36. O. J. Sigvartsen h.uft. 1.05 120

4.135

4. BERGEN
1. Asle Karlsen 100 m 12.5 482
2. Alfin Nordøy Luft. 2.79 476
3. Asle Karlsen h.uft. 1.40 470
4. Pål Kjellid Luft. 2.73 440
5. Asle Karlsen Luft. 2.62 374
6. Bj. Tømmerbakke Luft. 2.61 369
7. Godthard Langeland Luft. 2.61 369
8. S. Tømmerbakke h.uft. 1.31 357
9. Bj. Tømmerbakke h.uft. 1.31 357

10. Lars Herland Luft. 2.56 344
11. S. Tømmerbakke Luft. 2.52 324
12. Godthard Langeland h.uft. 1.28 323
13. Kurt aksnes Luft. 2.41 270
14. Kurt aksnes h.uft. 1.20 270
15. Lars Herland h.uft. 1.15 195

5.390

5. DRAMMEN
1. Bjarne Gunnerud h.uft. 1.64 883
2. Bjarne Gunnerud Luft. 3.15 738
3. Nils Holtungen Luft. 2.64 386
4. Kjell Danielsen Luft. 2.60 364
5. Ulf Pedersen Luft. 2.58 354
6. Rolf Hansen Luft. 2.49 309
7. Nils Holtungen h.uft. 1.25 290
8. Magne Gaustad Luft. 2.45 289
9. Kjell Danielsen h.uft. 1.20 , 240

10. Ulf Pedersen h.uft. 1.20 240
11. Magne Gaustad h.uft. 1.15 195

4.288

Når vi sammenlikner med oversikten i
serien i fjor, kan vi godt si at det er omtrent
det samme, når vi tar i betraktning at mange
har flyttet fra en klubb til en annen. Dess
uten har vi fått et nytt lag, «Hellas».

Det ser tydelig ut til at det vil bli mor
somme kamper mellom lagene i serien
framover.

Også Oslo 2 vil kunne komme opp på
høyde med andre. Det ville være flaut om
Bergen eller Drammen ble slått av Oslo 2,
så det er på tide at de redder seg så fort
de kan.

1. OSLO
1. R. Brenden 3000 m 8.41.8 829
2. R. Brenden 3000 m hinder 9.34.1 .. 817
3. R. Brenden 1500 m 4.06.0 767
4. R. Brenden 5000 m 15.38.0 759
5. B. Myran 3000 m 9.14.0 , .. 709
6. B. Myran 1500 m 4.19.8 661
7. Per Larsen Luft. 3.03 642
8. Bjørn Myran 800 m 2.06.6 641
9. Roar Pedersen Luft. 2.91 557

10. I. Engebretsen Luft. 2.86 522
11. Gunnar Kvitvær lengde 5.49 489
12. Gunnar Kvitvær 100 m 12.5 482
13. Gunnar Kvitvær h.uft. 1.40 470
14. Gunnar Kvitvær Luft. 2.74 446
15. Roar Pedersen h.uft. 1.35 405
16. Per Larsen h.uft. 1.35 405
17. Arne Stenberg Luft. 2.66 398
18. Gunnar Kvitvær høyde 1.50 394
19. Vidar Gran Luft. 2.63 380
20. Arne Stenberg h.uft. 1.30 345

10.208
Nye: R. Brenden 3000 m (før 8.47.4) og

5000 m. B. Myran 3000 m og 1500 m (før
4.20.5.)

Fri-idrettsserien 1966

2. TRONDHEIM
1. O. Garberg diskos 35.95 603
2. W. Pedersen lengde 5.80 560
3. O. Garberg h.uft. 1.46 555
4. A. Naurstad spyd 41.94 520
5. O. Garberg Luft. 2.84 508
6. Jon Stokvik Luft. 2.81 488
7. Walter Pedersen h.uft. 2.78 ., 470
8. Reidar Jacobsen Luft. 2.78 470
9. A. Karlsen 1500 m 4.51.4 456

10. W. Pedersen 100 m 12.7 . . . . . . . .. 444
11. Jon Stokvik h.uft. 1.36 418
12. Geir Jensen Luft. 2.68 410
13. Geir Jensen h.uft. 1.35 405
14. Ingolf Rønning Luft. 2.59 359
15. Thorbjørn Pedersen Luft. 2.54 334
16. Ingolf Rønning h.uft. 1.27 312
17. Arnt Naurstad Luft. 2.48 304
18. Kåre Jakola Luft. 2.41 270
19. Reidar Jacobsen h.uft. 1.21 250
20. Arnt Naurstad h.uft. 1.16 204

8.287
Nye: O. Garberg diskos, W. Pedersen

lengde og 100 m, A. Naurstad spyd, A. Karl
sen 1500 m.

Utgått: T. Pedersen h.uft. 1.06.

3. HAMAR
1. T. Gunnarrud 800 m 2.06.0 650
2. J. Olsen lengde 5.91 584
3. J. Olsen 800 m 2.10.4 583
4. J. Olsen spyd 45.06 565
5. Per Byvold kule 10.14 471
6. B. Bekkevold Luft. 2.74 446
7. J. Olsen høyde 1.55 444
8. J. Olsen Luft. 2.71 428
9. Per Byvold Luft. 2.62 374

10. Johnny Olsen h.uft. 1.28 323
11. Per Hauklien Luft. 2.49 309
12. Arne Olsen h.uft. 1.25 290
13. Kåre Johansen Luft. 2.44 284
14. Arne Olsen Luft. 2.44 284
15. B. Bekkevold h.uft. 1.20 240
16. Per Hauklien h.uft. 1.20 240
17. Per Byvold h.uft. 1.20 240
18. Jan RefsahiLuft. 2.20 , 186
19. Odd Vangen Luft. 2.20 186
20. Jan Refsahl h.uft. 1.00 90

7.217
Nye: T. Gunnarrud 800 m,J. Olsen lengde,

800 m, spyd og høyde, P Byvold kule.
Utgått: K. Johansen h.uft. 1.00.
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siste 200 m imponerte mest. Dermed
gikk han til topps i serien for laget
sitt, og vi iår håpe han 'vil fortsette
framgangen.

Foruten ham, var det to andre
gutter i ilden, nemlig Per Byvold og
Johnny Olsen. Per kastet 10.14 m i
kule, litt svak innsats, men han
kommer. Johnny stilte opp i lengde
og 800 m med res. 5.91 m og 2.10.4,
hvor han viste pålitelig form, tross
forkjølelsen som har herjet ham siden
Holmenkollstafetten. Nevnes bør
også at han på 800 m lå bedre an
i tid etter 600 menn T. Gunnarrud,
men han stivnet totalt, lårmusklene
låste seg på de siste 200 m.

Alt i alt ble det en brukbar åpning
av sesongen, og vi håper at fortset
telsen blir like god.

Jo-ol.

o SLO

Brenden 8.41.8 på 3000 m

1. og 2. juni holdt Vika/Bygde
gutten nasjonalt stevne på Bislett.
Været var fint. Det var så å si vind
stille, og banen var i god stand. Det
var ingenting å klage over fra den
siden.

1. juni var Brenden i ilden på
3000 m. Etter to runder tok han
overraskende ledelsen, etter å ha
ligget sist i køen. (Det startet 13
mann). Han beholdt ledelsen i tre
runder, men måtte se 6 mann foran
seg i mål. Brenden kom i mål på
tiden 8.41.8, ca. 6 sek.s forbedring
fra hans beste forrige løp i år.

2. juni var det Bjørns tur. Han
løp samme distansen og tikk tiden
9.14.0, som er ny pers. rek. for ham.
Det lover bra, så vi er spente på
hans videre løp utover i sesongen.

Brenden igjen 8.41.8

9. juni var det igjen nasjonalt
stevne på Bislett, denne gang holdt
av alliansen Vestar/OSI. Her ville
Brenden prøve å forbedre sin års
beste tid. Det lyktes bare så nesten,
da han kom i mål på tiden 8.41.8.
Han regnes å komme i stadig bedre
form, og det er ingen umulighet å
komme tett innpå hans tidligere ver
densbeste tid.

Bjørn Myran forsøkte seg denne
gang på 1500 m. De tre første runde
ne gikk lett og fint, men mot slutten

stivnet han totalt, og fikk tiden
4.19.8. Men han holder ruten, og det
ble noe forbedring fra forrige løp.

God 5000 m av Brenden

12. juni reiste Brenden til Tøns
berg for å løpe 5000 m. Han ble nr. 2
på tiden 15.38.0. Det lar seg høre.
Det var meget varmt. Vi er spente
på hva Brenden vil gjøre videre.

Men det var ikke bare Brenden
alene til stede. Også hans tidligere
lag-kamerater, B. Gunnerud og Erik
Johansen, fikk prøve seg på 100 m,
og de fikk henholdsvis 11.7 og 11.8.

Bra 5-kamp av Tore Chr.

KM i 5-kamp foregikk i Lillesand,
arr. Lillesand I.L., 4. juni. Forhol
dene var bra under det meste av
stevnet, men mot slutten sjenerte
regnet noe.

Deltakelsen i 5-kamp var iallfall
ikke noe mindre enn ventet, idet
juniorklassen tellet 4 deltakere og
seniorklassen 5. Det skulle vise seg
å bli et spennende oppgjør, hvor
intet var avgjort før siste slutt.

Det ble ganske spennende i senior
klassen. Her kom kampen til å stå
mellom Harald Nilsen, L.I.L., og
Tore Christiansen. Men Nilsens 1500
m var så overbevisende at han vant
med nær 100 p. forsprang. (Utsnitt
fra «Agderposten».)

Tore ble nr. 2 og tok sølvmedaljen
igjen som i fjor, men den gang med
bare to deltakere. Han ble best i
spyd, og poengsummen var 2.571:
Lengde 5.56 m, spyd 44.34, 200 m
25.7, diskos 29.55 m (ny pers.), 1500
m 4.36.2 (ny pers.).

Han var stort sett fornøyd med
sine resultater, men han vil sikkert
kunne forbedre seg betydelig på en
bedre bane, da det var mye løs sand
i svingene. Forrige poengsum var
2.360.

Treningsstevne på Bjønnes, 15. juni:
Tore løp 100 m på 12.5, rett fra

garderobe, og hadde et mislykket
kast i diskos på 25.45 m og to døde
kast.

Red.

TRONDHEIM

Arrangør: NTHI på Stadion, 2.
juni. - Arnt Naurstad satte ny klubb
rek. i spyd på 41.94 m, hans første

kast i år, så det lover godt med ham.
Han forbedret sin pers. rek. med
nesten to meter. Walter Pedersen
fikk tida 12.7 på 100 m.

Døve I.L. som arrangør på Stadion
13. juni. - Olaf Garberg kastet 35.95
m i diskos. Walter Pedersen hoppet
5.80 m i lengde. Arne Karlsen løp
1500 m på 4.51.4 min. Banen var
meget løs, og været var for varmt.

Oppmann.

NYTT FRA «DØVEPILEN»

Dårlig fotballstart !
3. mai møtte vi National i vår

første kamp i 5. divisjon på Stadion.
Det gikk dessverre ikke så bra.
Resultatet ble hele 16-0 til National,
som ikke regnes for å være det ster
keste lag i 5. divisjon. Beste spiller
på vårt lag var senterhalf Arnt
Naurstad, og også backene John
Stokvik og Ola Sande spilte bra.
Men det hjalp så lite når løper
rekken var helt tam, og derfor ble
det lett for National. Ved pause le
det National hele 6-0.

Nytt stort tap for fotball-laget
10. mai møtte vi Strindheim på

Strindheim fotballbane. Spillemes
sig gikk det mye bedre denne gang,
tross mangel på kamptrening. Våre
gutter klarte noen ganger å presse
mot Strindheim-målet, uten at det
ble noe resultat. Strindheim fikk sitt
første mål etter 10 min., og det gikk
hele 30 min. før det ble 2-0 til Strind
heim, så det var god framgang fra
forrige kamp. Løperrekken var mere
med denne gang. Det beste forsvar er
angrep, og dersom alle husker på
det, blir det ikke så mange og lette
mål mot andre lag. Strindheim er et
av 5. divisjons beste lag, og har slått
National før.

«Arbeider-A visa» skriver:
DØVES IDRETTSLAG
som er nytt av året i 5. divisjon i

Trondheim, måtte tirsdag finne seg
i 0-13 for Strindheim i seriekamp.
Tidligere har laget hatt et enda
større nederlag, men det ser ikke ut
til at dette legger noen særlig dem
per på innsatsen på banen, og for alt
vi vet, kan det gå langt bedre med
Døves I.L. i de kommende kamper.

Senere:
Døves I.L.-Wing 0-7, Vestbyen

Døves I.L. 13-0, Døves I.L.-Hom
melvik 0-11.
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Hedersmedaljen til Asbjørn Kjøsnes
vår største døve skiløper gjennom tidene

Asbjørn har utvilsomt vært den
største skiløper i norsk døveidrett
gjennom tidene. Men han aktiviserte
seg også på fri-idrettsbanen, for
moro skyld, og hørte en tid til de
fremste langdistanseløpere blant dø
ve.

Det er som langrennsløper han har
oppnådd de største resultater, særlig
i 1956, da han fikk sitt store gjen
nombrudd.

1951, 21 år gammel, fikk Asbjørn
Kjøsnes, som dengang bodde i Selbu,
høre at DM på ski skulle bli arran
gert i Trondheim. Han ville gjerne
være med, men han hadde ikke støv
ler, ski og staver, og heller ikke pen
ger til en slik anskaffelse. Asbjørn
besøkte sin gode venn Ottar Dahløy,
for å søke råd, og Ottar hjalp ham
med penger til kjøp av skiutstyr.
Utrenet og spinkel reiste Asbjørn til
DM, og ingen levnet ham en sjanse
i dette mesterskap. Det ble en 2.
plass, og gull i kombinert, og dette
ga inspirasjon og treningslyst til den
spinkle Asbjørn.

1952 begynte han treningen for
alvor, var skogsarbeider i Selbu og
medlem av Vikvarvet på hjemstedet.
Deltok i flere renn i Selbu med be
skjedne plaseringer.

1953 ble han uttatt til Il. inter
nasjonale vinterleker for døve i Oslo.
Det var til å begynne med noe tvil
om han skulle bli uttatt. Asbjørn
kvitterte med å bli beste nordmann
på 15 km og 30 km med henholdsvis
5. og 4. plass, og tok bronse i kom
binert, var også med på stafettlaget
som fikk bronse. Deltok i flere renn
i Selbu med en rekke 3. og 4. plasser
i kl. B.

1954 deltok han i flere renn med
gode plaseringer. Vant Jøvrarennet
(38 km) og Marka rundt i kl. B, begge
renn med over 100 deltakere. Deltok
i NM 50 km, men fikk krampe etter
35 km og brøt løpet. Det var da
- 25°C. Var med på Vikvarvets
stafettlag, som ble nr. 12.

1955 rykket han opp i kl. A etter
sine prestasjoner året før. En rekke
seire i kl. A i Selbu. Døvemester i
12 km i Oslo, og uttatt til Ill. inter
nasjonale vinterleker for døve i
Tyskland. Smurte seg bort på 15 km
og ble nr. 4, men tok sitt monn igjen
og hadde dagens beste tid i 3 x 10 km
stafett, som Norge vant. Overbeviste
om sin styrke på 30 km, ved å vinne
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med ca. 4 Yz min. foran finnen Leikas
og ca. 12 min. foran neste nordmann.
Vant Selburennet og Selbu rundt i
kl. A, og ble nr. 2 i Jøvrarennet, nr. 3
i Marka rundt og vant Reinfjell
rennet (56 km) i kl. B. Deltok i
Flyktningerennet med over 500 del
takere, og ble nr. 56. Deltok av og
til på fri-idrettsbanen, uten hell.

1956 ble gjennombruddets år for
Asbjørn, som da var 26 år gammel.
I Trønderrennet ble Asbjørn nr. 11
på 15 km, bare 3 min. etter vinneren
Hallgeir Brenden (som vant olym
pisk gull i Cortina). Nr. 5 på 30 km,
6 min. etter vinneren Edvin Land
sem. Slo karer som Sverre Stensheim
og Magnar Ingebrigtsli og flere andre
eliteløpere. Hadde flere harde dueller
med Kristen Kvello, og i et stafett
renn der Asbjørn var ankermann for
sin hørende klubb, innhentet han
Kvello, som hadde 50 m forsprang,
og etter en hard kamp ble Kvello
knekket og Asbjørn vant samløpet.
En rekke seire i kl. A, og Asbjørn
ble regnet for å være en av Trønde
lags hurtigste i motbakker. Flyttet
så til Trondheim og fikk arbeid i
Johan O. Helgesens pølsefabrikk, og
det ble mindre anledning til trening
enn før.
. 1957 ble det mindre med skilø

ping. Innbudt av det svenske døve
idrettsforbund til å starte i det svens
ke DM utenfor konkurranse, og han
fikk klart beste tid både på 15 km
og 30 km. Uttatt til sommerlekene i
Italia, ble nr. 13 på 5.000 m og nr.
6 på 10.000 m og skaffet Norge 1
poeng. Satte døverekord på 3000
m hinder og ble nr. 2 på 5000 m i
DM.

1958 bare med i noen få stevner,
ble døvemester i 15 km og 30 km.

1959 uttatt til IV. vinterleker for
døve i Sveits. Ble nr. 2 på 15 km,
3. beste etappetid og beste nordmann
i stafetten, der Norge tok bronse.
På 30 km var Asbjørn ikke heldig
med smøringen og havnet på 6. plass.

1960 døvemester i 15 km. Beste
nordmann i 3-landskampen med 5.
plass på 30 km. Deltok i flere renn
uten topplaseringer.

1961: Deltok i flere renn uten hell.
1962 sikret seier for Norge i 3 x 10

km stafett i 3-landskampen i Oslo,
og ble beste nordmann med 2. plass
på 30 km.

1963 uttatt til V. vinterleker for

døve i Sverige. Nr. 5 på 15 km og
nr. 4 på 30 km.

Etter 11 år som aktiv konkurranse
mann, med en rekke topplaseringer
blant døve og hørende bak seg, og
da yngre skiløpere med hans klubb
kamerat Arne Karlsen i spissen stor
met fram for å overta hans plass som
skikonge, kunne Asbjørn Kjøsnes
trekke seg tilbake og ta en fortjent
hvil sammen med sin familie.

Geir Jensen.

Til Danmark?

Norges Døve-Idrettsforbund har
mottatt innbydelse til å delta i de
danske døvemesterskaper i fri-idrett,
som finner sted i København lørdag
27. august 1966. Men evt. norske del
takere kan ikke bli danske døve
mestere.

Kopi av skrivet er sendt til alle
døveidrettslag i Norge, og det er å
håpe at noen av laga våre kan tenke
seg å sende noen av sine idrettsgut
ter til det danske DM.

Juniorlandskamp

Landskamp mellom Norge, Sve
rige og evt. Finland vil foregå i Stock
holm 3. september 1966.

Denne landskamp har de siste år
den er blitt holdt, vært så jevn, så
nå gjelder det for våre gutter å ruste
seg godt og trene flittig i hele som
mer, så NDI kan møte opp i Stock
holm med et godt lag.

Vi henstiller derfor til lagene, og
spesielt til fri-idrettsoppmennene,
om nøye å overvåke juniorenes tre
ning.

A.H.
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