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Melding fra Landsnemnda til de humanitære organisasjonene

Om arbeid til beste for handikap-formål
Landsnemnda for yrkesvalghemmete er et samarbeidsorgan for de fleste
og største organisasjonene av handikapte i vårt land, og har organisa
torisk tilslutning av over 100.000 individuelle medlemmer.

Det har alltid vært organisasjonens mening at initiativ og ideer skal få
utfolde seg i arbeidet for å bedre de handikaptes kår og for å skape større
forståelse for deres problemer. Vi mener imidlertid at tiltak og initiativ
som er tenkt å komme landets handikapte til gode må planlegges og ut
vikles i samarbeid og i samråd med den eller de organisasjonene som re
presenterer dem saken gjelder. Det er vår oppfatning at en bør følge
dette prinsipp enten det dreier seg om initiativ fra offentlig eller privat
hold. I motsatt fall vil en risikere at det oppstår misforståelser og mot
setninger innen et arbeid som trenger all den forståelse som det er mulig
å skape.

Det er neppe tvil om at det er dukket opp vanskeligheter av denne art
i og med innføringen av det nye og noe uklare begrep «handikapte».
Dette forårsakte at Norges Blindeforbunds representantskapsmøte i 1965
fattet følgende vedtak:

«Representantskapet slår igjen fast at innsamlinger i de blindes navn
skal skje i blindeorganisasjonens regi og under dens kontroll. Inn
samlinger til fordel for handikapte bør skje i deres organisasjoners
regi og under kontroll av de berørte organisasjonene.»

Landsnemnda for yrkesvalghemmete vil som felles representant for sine
tilsluttete organisasjoner si seg enig i den tanke som ligger bak dette
vedtaket i Norges Blindeforbund.

Landsnemnda vil derfor med dette henstille til vårt lands store og innfly
telsesrike humanitære organisasjoner og andre å være aktpågivende når
de blir bedt om å gi sin praktiske eller moralske støtte til beste for handi
kapformål. Skal en kunne sikre seg mot at det oppstår kaos i arbeidet for
vårt lands handikapte, kan det bare skje ved at en forsikrer seg om at
de handikaptes egne organisasjoner· virkelig går god for slike formål og
initiativ.

Denne henvendelsen er foranlediget av aksjonen «Den røde fjær», hvor
ingen av de fysisk handikaptes organisasjoner var rådspurt eller tatt med
i arbeidet på noe trinn. Engasjement av enkelte handikapte personer
kan ikke bortforklare dette forhold. Vi viser her til skriv fra Norges
Blindeforbund, som ble lagt fram i konferanse i Sosialdepartementet 2.
april i år mellom representanter for Landsnemnda for yrkesvalghemmete
og Interimstyret for helsesportsentret på Beitostølen.

De handikaptes organisasjoner har i denne sak fulgt vanlig god organi
sasjonspraksis. Vi mener imidlertid at alle er tjent med at våre synspunk
ter blir gjort helt klar for ledelsen i vårt lands store humanitære organi
sasjoner.

LANDSNEMNDA FOR YRKESVALGHEMMETE
K. Willoch, formann. Bjørn Nordby, sekretær



Tuntreet er plantet! Her smiler Toralf Ringsø og Birgit Torsteinsrud i Hallingdals-bunad - som representanter for de unge døve 
kranset av speidere.

Tun-tre til kurs-senteret på Gol

fra Bygdøy kongsgard

Lørdag 6. august ble det første
spadetak tatt på tomten til det
framtidige kurssenteret for døve.
Da ble det plantet et bjørketre som
skal bli tuntreet på «Narvebråten»,
som tomten heter. Treet er gitt til
speiderne av kong Olav, og hentet
fra Bygdøy kongsgard.

Seremonien ble ledet av Claus
Sonberg jr., som representerte Norsk
Speiderguttforbund og Speiderjob
ben 1966. Han nevnte at det var
ikke nei i kongens munn da de spur
te om tillatelse til å få et tuntre,
og treet var valgt ut i samråd med
gardsforvalteren, skogsjefen og re
presentanter fra speiderne.

På vegne av de unge døve, rettet
Toralf Ringsø en varm takk til dem
som gjør det mulig å sette i gang
med dette kurssenteret: Gardbruker
Hoftun, som har stilt tomt til dis
posisjon, Gol kommune, som har
lovet å være behjelpelig med så
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mange ting, og til speiderne, som vil
hjelpe med det økonomiske løftet.
«Dette er en historisk dag for oss
unge døve», sa han. «Vi føler en stor
glede og dyp takknemlighet, og vi
kan se lysere på framtiden.»

Før tuntreet ble plantet, talte
Jenny Lippestad, representant for
Speiderjobben 1966. Hun sa at dette
var den 11. aksjonen, og det var
tre hovedtanker bak aksjonene:
Speiderne skal hjelpe annerledes
stilte unge, pengene skal være et
resultat av arbeidsinnsats, og mid
lene skal gis til et konkret prosjekt,
slik at speiderne får et synlig resul
tat til beste for dem som trenger
hjelp. «Det gror i speiderjobbens
spor», sa hun. Videre nevnte hun at
aksjonen i år vil starte 26. septem
ber og vare i en uke.

Gols ordfører, Nils O. Eiklid, ga
uttrykk for takknemlighet til de
kvinner og menn som legger hele sin

livskraft i å hjelpe. Også Gol kom
mune vil gi til dette senteret så langt
økonomien rekker - det er bare hyg
gelig å gi når en forstår at hjelpen
trengs.

Selve plantingen ble utført av 3
speidere, en fra hvert forbund: Guri
Jegleim fra Norges KFUK-spei
dere, Marit Hopp fra Norsk Speider
pikeforbund og Halvor Hoveid fra
Norsk Speiderguttforbund. En hel
del speidere med flagg og bannere
sto rundt dem under plantingen.

Siste taler var Eilif Ohna. - «Det
er med underlige følelser jeg står her
hvor to verdener møtes», sa han. - «Vi
ser ikke så lett at det er to verdener,
de hørendes og de døves. Vi døve
arbeider, vi stifter hjem, vi lider
ikke materiell nød. Men vi lider en
åndelig nød som <;le hørende ikke kan
se. Vi kan ikke gå på skoler som de
hørende går på - vi har våre egne
skoler. Men etter skolens slutt er det



ikke mulig å få større kunnskaper og
å utvide den ~ndelige horisont - og
vår verden blir liten. Kurssenter
tanken er gammel, derfor er vi så
takknemlig for at speiderne vil hjel
pe oss med å komme bort fra den
åndelige isolasjon. Det senteret som
skal bygges her er symbolet på to
verdener som skal prøve å møtes.

Seremonien ble avsluttet med 2
vers av «Ja, vi elsker», med to døve
som tegnkor, Birgit Torsteinsrud og~

Toralf Ringsø, som begge var i fine
Hallingdals-bunader.

Værgudene viste seg ikke fra sin
beste side ved denne lille begynnelsen
til vårt kurssenter. Det dusket og
regnet hele tiden, men det var likevel
møtt opp en hel del mennesker. Fra
landsforbundet møtte Eilif Ohna,
Albert Breiteig og Thor Gisholt,
videre var det mange døve fra Hal
lingdal og Drammen. Gardbruker
Hoftun var selvfølgelig til stede, og
fra speiderne møtte bl. a. general
sekretær Odd Hopp, Ruth Lundar
Pedersen, kretsleder Ulf Stubbråten
og flere speidergutter og -piker fra
Gol og Hønefoss. Alle steds nær
værende Egil Tresselt var selvfølgelig
også med.

Etter seremonien på Narvebråten
fikk deltakerne servert en enkel lunsj
på Hesla Hotell.

Begynnelsen er tatt - tuntreet er
plantet på tomten til de døves eget
kurssenter - og vi øyner fortsettel
sen.

*

Til tuntre-plantingen kom det hils
ningstelegram fra kurssentrets arki
tekt, Gabiel Tallaksen, som dess
verre ikke kunne være til stede, og
fra Conrad Bonnevie-Svendsen og
Conrad Vogt-Svendsen.

Ad «lederen» side 1

Som medlem av Landsnemnda for
yrkesvalghemmete har Norske Dø
ves Landsforbund fått oversendt et
eksemplar av det skriv som er gjen
gitt på lederplass i dette nummer, og
som av Landsnemnda er sendt til
de humanitære organisasjoner i Nor
ge.

Da dette skriv har interesse langt
ut over styrene i de nevnte organi
sasjoner, synes vi det er på sin plass
å la dette blads lesere få kjennskap
til det.

Red.

Forbundsformann Ohna, ordfører Nils O. Eiklid og gardbruker Guttorm Hoftun.

Fru Happ, forbundssekretær Breiteig, Jenny Lippestad (repr. for Speiderjobben 1966) og general
sekretær Odd Hopp i Norsk Speiderguttforbund.

Litt av den vakre utsikten fra tomten.
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«Rochester-metodenJJsom et effektivt instrument:

En nøkkel-løsning i amerikansk døveundervisning
A V BERT SHAPOSKA

Forord: NA ER VI SENT UTE!

150 års jubileet for åpningen av
Hartford skole for døve barn i De for
ente stater (15. april 1817) vil bli feiret
neste år. Men det er delte meninger om
vår suksess i undervisningen i dette
lange tidsrom. Dessuten vil tingenes
tilstand fortsette, fordi vi stadig unn
later å gi det døve barnet tilstrekkelige
muligheter til å erverve seg det engelske
språk som et redskap til videre utvik
ling. Utsiktene for en ny generasjon
av døve amerikanere er det smertelig
å tenke på.

Men vi er heldige som i vår midte
har en profesjonell størrelse, Edward
L. Scouten. Som lærer ved Rochester
skolen møtte han i 1940 Marian L.
Carr, som hadde vært sekretær for av
døde dr. Zenas Freeman Westervelt,
og hun bante veien til Westervelt
dokumentene. Scoutens instinkt sa
ham at Westervelts teorier pekte på
veien en måtte gå, og han tok fatt på
å innføre den såkalte Rochester-meto
den i døveundervisningen. - «Det vil
gå mange år før alle våre døve barn
vil ha fordelen av strengt engelsk
talende omgivelser, men det vil kom
me», var Scoutens optimistiske forut
sielse på den tid. - Og det er ennå
i dag langt fram.

I årene etter krigen er USA blitt
gjenstand for feiende industrielle og
tekniske forandringer. Dette blir
framskyndet aven strøm av sosial
revolusjon. Mot denne bakgrunn har
de døves isolerte stilling i det ame
rikanske samfunn de siste 25 år
framkalt utstrakt bekymring blant
de intellektuelle. Enda mer proble
matisk i denne overflodens tid er de
døves muligheter til å holde tritt
med den stigende standard innen
utdannelse og kultur, noe som neppe
kan ha bekymret de tidligere ledere.

Mens landet vårt har rykket fram
til et enestående nivå av framskritt
og velstand, har det på spesialfeltet
amerikansk døveundervisning stått
stille. Dr. Leo Connor, styrer ved

Vi er nå sent ute. Bare vel et ti-år
er igjen til 100 års jubileet for Colum
bus-konvensjonen, da dr. Westervelt
satte fram de grunnleggende teorier
for Rochester-metoden (1878). Da
Scouten ble styrer for Louisiana-sko
len i slutten av 1962, fikk han anled
ning til å sette i gang med Rochester
metoden etter samme retningslinjer
som Westervelt foreskrev i det nittende
århundre. Siden da har hans tidligere
påstand om at «ingen· annen metode
har vært så gjennomtenkt og gitt så
jevne resultater», blitt satt på prøve i
praksis. Og Westervelt var utvilsomt
mange år forut for sin tid.

Historiens dom vil bli at Scouten
og Westervelt nektet å anse de døve
som «særegne mennesker». Kanskje må
vi legge opp en bred strategi for å gjøre
den amerikanske allmennhet fortrolig
med de framskritt som er oppnådd ved
hjelp av Rochester-metoden ved Loui
siana-skolen. Og vi bør trekke fram i
lyset de menn som har bant veien for
Rochester-metoden. Disse framsynte
menns mot, rettskaffenhet og utholden
het er kilde til den sterkeste oppmunt
ring for oss og må føre til at vi alle
slutter opp om det framskrittets verk
de har påbegynt.

Washington, D.C., 20.januar 1966.

Lexington døveskole i New York,
hevder i en artikkel nylig publisert i
«The Volta Review» at «det døve
barnet av i dag når fram til omtrent
lig det samme akademiske nivå som
hans jevnaldrende døve for et kvart
århundre siden». Denne oppriktige
meningsytring fra en ledende muntlig
døvepedagog, som gjenspeiler den
økende engstelse innen yrkesgrup
pen, har utviklet en atmosfære av
polemikker og kriser.

Amerikanske døvepedagoger kan
ikke lenger fortsette som om de tror
at moderne teknikk og utnyttelse
av anlegg for fysiske ferdigheter er
svaret på dette dyptgripende dilem
ma. De må nå være klar over at
høyere utdanning av døve ikke kan

betraktes som et humanitært fore
tak. Hittil har den rene talemeto
des ukrenkelighet vært rotfestet som
det eneste undervisningsmiddel i de
res doktrinære tilnærming til det
døve barn.

Louisiana off. skole for døve i Ba
ton Rouge gir en grundig orientering
overfor lærere, foreldre og besøkende
som står usikre overfor den omtvis
tete Rochester-metoden. Som en hå
pets oase i det ellers sørgelige bildet
av profesjonen, har denne skolen
siden 1962 demonstrert dyktighet og
iderikdom ved overgangen til den
undervisningsmetoden som opprin
nelig ble utarbeidet av Zenas Free
man Westervelt i 1878. Inspirert av
den erkjennelse at det aller første
behov i undervisningsprosessen med
det døve barnet må være tilegnelsen
av språket som et redskap (i skole
arbeidet), blir deres dyktighet i
Rochester-metoden gradvis den av
gjørende faktor bak suksessen for
skolens langtids-undervisningspro
gram.

I ledelsen for Louisiana-skolen er
to framragende pedagoger brakt
sammen: Overlærer Lloyd V. Fun
chess og styrer Edward L. Scouten.
Da Gallaudet College i slutten av
50-årene satte sitt utvidete program
ut i livet, ble Scouten leder av den
forberedende avdeling - hvor han
etter hvert mistet tålmodigheten,
resignerte på en måte som vakte for
bauselse overalt, våren 1962, og slut
tet seg til Funchess.

Under den krisen som fulgte, ble
landets oppmerksomhet vendt mot
Louisiana-skolen, som var den første
institusjon i sitt slag som innførte
Rochester-metoden. Metoden brukes
nå i mere eller mindre avanserte
stadier i utviklingen, i noen tilfelle
etter tredje «grad» - som er absolutt
for sent - ved internatskoler i Ar
kansas, Rochester, New York og
Riverside, California. Skolen for døve
på Nova Scotia har også påkalt den
største interesse.

I de senere måneder er den be
gynnende skepsis hos Louisiana tale
og høreforening forsvunnet, etter at
en delegasjon fikk iaktta den rene
talemetode i undervisningen.



«Det er interessant», sier styrer
Scouten, ivrig forkjemper for Ro
chester-metoden, «taleterapentene
som har besøkt oss under gjennom
føringen av programmet er noen av
våre mest solide støtter».

Gjennom generasjoner har døve
pedagogene hatt som sitt motto:
«Tal, tal, tal til det døve barnet!»
De har vært lenket til den illusjon
at lesingen på leppene vil få ordene
til å feste seg uutslettelig i det døve
barnets hjerne. I virkeligheten har
det siden begynnelsen av århundret
ikke vært noen synlige tegn på fram
gang verken i tale, avlesing eller i
språkutvikling.

Det prinsipp som er uttrykt i
Scoutens ord, at «språket er kjernen
i skoleundervisningen», har også vært
framhevet aven autoritet som Alex
ander Graham Bell, oralismens far i
Amerika:

«Med kunnskaper i språk vil en
kunne lære munnaviesing, men
med munnaviesing vil en ikke
kunne lære språk. Jeg tror derfor
at et hvert middel vi kan bruke
for å gjøre elevene fortrolige med
det engelske språket, må anven
des, før vi kan stole utelukkende
på munnew>.

De 5 grunnleggende krav for effek~

tiv munnaviesing er:
1) Ordforråd.
2) Uttalelære.
3) Kombinasjonsevne.
4) Intuisjon.
5) Erfaring.

Det er kategorisk meningsløst å
vente at det døve barn, før det har
lært språket, vil oppfylle disse krav,
og likeledes at et døvt barn etter
denne metode vil kunne oppfylle
kravene. Barn som er født døve har
ikke mulighet til å fylle «ord-hull»
i morsmålet, hvilket er nødvendig for
å kunne avlese korrekt. Barn som
er blitt døve senere, er ikke stort
bedre i denne henseende. I virkelig
heten er de dyktigste munnavlesere
blant voksne døve heller ikke særlig
flinke til å oppta hvert ord som
tales, fra leppene.

Vår oppfatning av undervisning
for det døve barnet hviler på en under
forstått tillit til at barnet når fram til
sin maksimale utvikling gjennom pe
dagogiske metoder avpasset etter dets
spesielle behov, med særlig vekt på
erfaringer tilpasset synlig, lettfattelig
engelsk.
Louisiana-skolens grunnregel

Mens det normalt hørende barnet
har tilegnet seg god taleferdighet
ved 5 års alderen, blir det døve barns
kamp for å skaffe seg det nødven
dige språklige redskap permanent
hindret ved det ufruktbare i situa
sjonen. Dessuten - tiden flyter vekk
for det døve barnet i førskolealder
som får hopet opp begreper og ord
først når de språklige røtter forlengst
skulle ha rotfestet seg i bevisstheten.

Pedagoger kan komme til å hen
falle til den negativistiske tenkemåte
at problemet med innlæring av språ
ket er uoverstigelig. Deres negative
vurdering av det døve barns intel
lektuelle muligheter kan strekke seg
langt inn i hans voksne alder.

I det nittende århundre var peda
goger på samme måte opptatt av
«den døves ånd», og de forsøkte å
stimulere den intellektuelle vekst
hos den døve. Zenas Freeman Wes
tervelt introduserte Rochester-me
toden på det 9. møtet av Amerikas
døvepedagoger, som ble holdt i Co
lumbus, Ohio, sommeren 1878. På
en tid da tegnspråket var så å si
enerådende som kommunikasjons
middel i døveundervisningen, leverte
han et innlegg, kalt «Avskaffelse av
tegw>, som var stikk motsatt av de
grunnleggende læresetninger som ble
forfektet av den gamle garde i for
samlingen. Følgelig - selv om hans
teorier til slutt ble prøvd i praksis
ved The Western New York Insti
tution (Rochester-skolen) - ble de
støttet bare av slike klartseende
menn som dr. Bell. - Westervelt hev
·det bl. a. -i sitt innlegg:

«Når elevene .skal gjengi lære
stoffet, må vi på så tidlig tids
punkt som mulig kreve at all kon
versasjon, all kommunisering, fo
regår ved hjelp av riktige engelske
ord, enten stavet med håndalfabet,
talt eller skrevet. Den institusjon
jeg representerer, har egentlig vist
måtehold og handlet etter den
grundige overveielse som den be
tydningsfulle forandring krever».

Dette historiske innlegg ble levert
overfor pedagoger som var over
bevist om at tegnspråket snarere enn
engelsk var det «naturlige» språk for
den døve - en illusjon som har holdt
seg til denne dag. Hvis det døve
barnet noensinne skal kunne mestre
ordføyingslærens vanskeligheter,
må han oppmuntres til konstant og
vedholdende bruk av språket i en
helt engelsk atmosfære - døgnet
rundt. Westervelt la vekt på at
språkopplæringen ikke skulle be
grenses til klasserommet, at effektiv
styrking og øving i språket måtte

Zenas Freeman Westervelt.

være rådende utenfor klasserommet,
og at det døve barnet ikke bør bruke
sin fritid til nedbryting av språklige
grunnsetninger han har lært. I det
han beklaget at det engelske språk
i for stor grad har fjernet seg fra sir
kulasjon, fortsatte han:

<,vi innrømmer at det engelske
språk byr på vanskeligheter for
de døve. Vi har forsøkt å undervise
i det som et dødt språk ved hjelp
av grammatikalske regler og øvin
ger, og det har praktisk talt mis
lykkes. . .. Det engelske språk er
ment å skulle tales. Modulering
av stemmen, retoriske pauser, ak
sentuering, gruppering av ord som
har forbindelse med tanken, og å
ytre dem som ett begrep, talens
hurtighet eller langsomhet, varie
rende med innholdet av de tanker
som skal uttrykkes - alt dette
sammen med det særegne ansikts
uttrykk, er en like sann del av
språket vårt som de ord og sam
menføyinger som vi benytter.»

Det er da klart at de døve må stole
på synets skarphet for å oppfatte og
vurdere nyansene i engelsk tale 
en så naturlig ting for de hørende.
Dette er selvfølgelig en umulighet.
Amerikanske døvepedagoger har
alltid hatt en begrenset forståelse av
de ikke-engelskes måte å tale på.
Slik har altså tusener av døve barn
vært henvist til fordreide språk
påvirkninger, som på grunn av be
grenset avlesingsevne blir reprodu
sert i deres eget talte og skrevne
språk. Søkingen etter en løsning av
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Med kunnskaper i språk,vil en
kunne lære inunnavlesing, men en kan
ikke lære språk ved munnavlesing.

Alexander Graham Be ZZ,
(som innførte talemetoden i USA).

___, F •

problemet har allerede gjennomløpt
hele skalaen av metoder, planer,
språkvitenskap og struktur-syste
mer. WesterveIts påstand om at en
gelsk må være verktøyet i undervis
ningsprosessen, ble understrekt med
følgende:

«Engelsk må innlæres av de døve
hovedsakelig ved hjelp av hånd
alfabetet. Hvis våre elever skal
komme til å mestre språket, må vi
omhyggelig gi akt på alle midler
som hjelper til å gi riktig styrke
til de ord vi bruker. Kort sagt 
vi må utvikle talekunsten i sta
ving. Sjelen må tale, så vel som
leppene eller fingrene. For å vinne
kontroll over dette storartete ap
parat for den menneskelige tanke,
må den døve lære å ledsage et
hvert uttrykk med den tilsvarende
menneskelige følelse, ved å gi
fingrene all den hjelp som er gitt
stemmen.»

I virkeligheten har de standhaf
tigste representanter for den rene
talemetode (oralistene) sparsomme
grunner for å opponere mot Roches
ter-metoden, som i seg selv i grun
nen er en oral metode, bestående av
fingerspelling, tale og oral utvikling.

Metoden har deri taktiske fordel
at den støtter det døve barns opp
merksomhet under den ortografiske
staving av spra.ket. Ethvert ord i en
setnings oppbygging - substantiv,
pronomen, preposisjon, verb i riktig
bøyning (konjugasjon), adverb og
adjektiv - er klart synlige, og det
døve barnet lærer å anerkjenne språ
ket som et vesen. Det tjener også som
et effektivt tillegg til munnavIesin
gen, som i tillegg til talen forbedres
ettersom den døves ordforråd og
språksans øker.

Idet dr. Bellia vekt på at hemme
ligheten ved en vellykt språkopp-

UTSALG AV

læring var den stadige repetisjon,
avklarte han teorien med følgende:

«. .. Med de riktige språklige
omgivelser .. . burde det ta bare
måneder istedenfor år for døve
barn å mestre engelsk. Det er de
språklige omgivelser som teller,
og dette avhenger av oss, ikke av
dem.

Den ideelle tilstand er at det
døve barnet skulle kunne se en
gelske ord og vendinger i samme
tempo som andre hører. En stadig
repetisjon for øynene hans vil
bringe ham den gradvise forståelse
av språkets mening, i likhet med
resultatene av den stadige repeti
sjon som det hørende barn hører.

Jeg må si at jeg synes de orale
pedagoger er unødvendig redde
for hånd-alfabetet. Hva angår meg
selv, har jeg intet å innvende mot
noe barn, døvt eller hørende, som
staver engelske ord med fingrene.

Det er nødvendig å akseptere
denne tingenes tilstand, da de syn
lige tegn for tanker, uttrykt med
leppene, er så umerkelige og kom
mer så støtvis, at de små barna
er ute av stand til en lett kommu
nisering på denne måten. Og hvis
de anstrenger seg for å tale tydelig
nok, så blir det som å gjøre ge
berder med munnen, som om det
skulle være det minste av to onder.

Scouten har aldri vaklet i sin tro
på Rochester~metodensom det mest
effektive middel som hittil er funnet.
I etterkrigsårene har det ikke lykkes
å få systemet til å slå igjennom i til
strekkelig stort område. Ironisk nok
har de framskritt som er gjort av
døve russiske· før-skolebarn som
undervises med en synlig-kinestetisk
fingerspelling-metode ved Moskva
defek:tologiske institutt, tjent til å
minne amerikanske pedagoger om
deres egen Rochester-metode. I for
bindelse med den utstrakte under
søkelse av skoleplaner, spnikviten
skap og strukturelle systemer, som
foregår i raskt tempo her i landet, er
Scouten kommet til· følgende: Un
dersøkelser i dag «oppdager» og stad
fester hyppig hva en mengde men
nesker i lang tid har ansett som
kjennsgjerninger. Det er en utrolig
situasjon i faget.

På nesten alleoinråder har Loui
siana-skolen tilpasset seg Rochester
skoiens motto fra WesterveIts tid:
«Engelsk; talt, skrevet eller stavet.»
Kjernen i skolens program finner en
i førskolen og den lavere skole,selv
om begrepet en fullstendig engelsk
atmosfære er sterkt forbundet med
mellomskolen og den høyere skole.
Programmet for forberedelsesskolens
virksomhet, som er fylt av de rike
opplevelser i lek og samvær for små
døve barn, er fullstendig engelsk
orientert. Her foregår språkunder
visning ad minste motstands vei.
Den tidligste språkundervisning gjel
der dagliglivets forskjellige virksom
het. - «Gi-og-ta»-aktiviteten i klasse
rommet og samvær med personalet
gir mere ideelt og naturlig avløp for
undervisning og øvelser enn pug
ging av grammatikalske regler.

Ettersom det døve barnet går vi
dere gjennom den lavere skolen og
mellomskolen, fortsetter en å legge
hovedvekten på språkopplæringen i
direkte samband med de øvrige sko
lefag. I den høyere skolen, som kan
utvides til 12. klasse, omfatter en
gelskundervisningen mere innviklete
bestanddeler av det abstrakte og
konkrete, sammenheng og enhet,
hva som er hovedting og biting. 'Så
vel i de fysiske treningsklasser som i
klasser for yrkesopplæring fortsetter
en intens språkundervisning. Som
Westervelt skrev ved Rochester
skoien i 1913:

«... Språkopplæringen har vært
målet gjennom hele arbeidet. For
elevene våre er dette den viktigste
livsbetingelse i deres skolegang.
Hvis en korrekt bruk av engelsk
kan tilegnes før gale uttrykksva
ner får festet seg, vil framsknttene
i språk og alle andre fag gå hur
tigere senere. Av denne grunn har
vi tatt opp forskjellige fag, ikke
så meget for å undervise i et emne
av betydning på et bestemt om
råde, men for å gjøre elevene for
trolig med de språkformer som
brukes når talen er om emnet.»

I Louisiana-skolen går en inn for
og oppmuntrer til bruk av det en
gelske språk som eneste middel for
kontakt i klasserommene, i verk
stedene, på sovesalene, i spisesalene
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og på lekeplassene. Skolen gir sine
døve elever større muligheter for
språkopplæring enn noensinne tid
ligere. Styrer Scouten er overbevist
om at meget mere kan oppnås når
-skolens hjelpemidler økes i nær fram
tid. De framskritt som er gjort under
kontrollerte engelske omgivelser ved
skolen er talende bevis for de ene·
stående resultater som likeledes opp
nåddes ved Rochester-skolen for et
halvt århundre siden. Dr. Bell's
karakteristikk av skolen i mars 1887
lød da også:

«. .. skolen er en av de mest
disiplinerte og mest beundrings
verdig ledete institusjoner i lan
det.... det mest effektive system
som eksisterer for undervisning
av døve. . .. i de orale skolene er
det engelske språk begrenset i sin
brukbarhet på grunn av leppe
bevegelsenes utydelighet. Jeg for
utså store teoretiske resultater av
metodens anvendelse i denne Ro
chester-institusjonen, men jeg
trodde ikke et øyeblikk at elevene
skulle kunne tilegne seg et slikt
kjennskap til skrevet engelsk som
det har vist seg at de gjør. Sys
temet med fullstendig og tydelig
anvendelse av språket og avskaf
felse av tegnspråket er den beste
metode som kan brukes.»

En annen framstående døvepeda
gog, J. Heidseik ved Breslau-insti
tuttet i Tyskland, ble oppmerksom
på Rochester-metoden under et be
søk i USA i slutten av det nittende
århundre. Heidseik var på den tiden

innblandet i en internasjonal pole
mikk i anledning hans motstand mot
oral-metoden på kontinentet. Han
uttalte da følgende:

«Disse grunnsetninger av dr.
Westervelt har gitt meg meget å
tenke på, og jeg betenker meg ikke
på åpent å innrømme et etter mitt
besøk på Rochester-skolen har
min holdning til tegnspråket un
dergått en del forandring. I mine
tidligere arbeider er det ikke de
døves forbindelse med tegnsprå
ket, men tegnspråkets slektskap
med det verbale språk, som jeg har
bedømt feilaktig. Jeg kan skryte
av å ha sett tallrike skoler hjemme
og i utlandet, men selv i de beste
av dem har det ikke lykkes å finne
resultater som kan sammenliknes
med Rochesters. Det er ikke bare
at elevene så fullstendig mestrer
det engelske språk, som er så for
bausende her, men den mengde
av positive kunnskaper som ele
vene utmerker seg ved, er ikke
mindre bemerkelsesverdig.
Ingen annen metode kan ha teo
retisk berettigelse, heller ingen
annen kan skaffe fram liknende
resultater. - Jeg anser derfor hånd
alfabetet eller Rochester-metoden
som den mest perfekte metoda i
vår tid, og som framtidens meto
de.»

Dyktigheten i en intelligent bruk
av det engelske språk ses som et
status-symbol ved Louisiana-skolen,
akkurat som det var det ved Ro
chester-skolen for mange år SIden.
Alle midler utnyttes for å utvikle
interessen for morsmålet, en prosess
som vil framskyndes etter hvert som
skolens hjelpemidler blir utvidet. I
slutten av 1962 fant en f. eks. på
«Operasjon merkelapp», hvor de for
skjellige gjenstander innen skoleom
rådet ble identifisert med det riktige
ord. Hensikten er å anspore de døve
barna til å øke sitt ordforråd. Un
dervisning i latin er en annen måte.
En tydelig ulempe er sommerferien,
som kan bety tre måneders intellek
tuell stagnasjon. Medmindre det dø
ve barnet er så heldig å kunne dra
nytte av effektiv språk-forsterkning
gjennom sine opplevelser, er som
merferien i alminnelighet sløsing med
kostbar tid.

Selv om tegnspråket er helt bann
lyst fra Rochester-metodens grunn
setninger, så vil Scouten og Wester
velt være kjent i ettertiden som
mestre i tegnspråket. Som svar på
kritikk, har Scouten ofte framhevd
at tegnspråket ikke vil forderve en
døv persons språk hvis han allerede

mestrer språket. Uheldigvis er dette
ikke tilfelle med den større del av
de voksne døve. En døv kan også
lære hvilket som helst fremmed
språk - uten at det nødvendigvis går
ut over hans kunnskaper i morsmå
let. Tegnspråket er strengt forbudt
ved Louisiana-skolen, hvor en har
innskjerpet begrepet en helt språklig
atmosfære. Utenom skoleområdet
er det imidlertid bare den lokale døve
befolkning Scouten kan henvende
seg til når det gjelder samarbeid.

Louisiana-skolen, som ligger ved
østdemningen av Mississippi-floden
i storbyen Baton Rouge, har en ro
mantisk og ærerik historie. Før 1852,
da skolen ble grunnlagt, var der
statlige fonds som ga døve barn an
ledning til skolegang i nabostatene.
James S. Brown ble den første sty
rer, og i 1852 - et kvart århundre før
WesterveIts historiske opptreden i
samme by - beklaget Brown den
overdrevne bruk av tegnspråket.
Han framhevde at fingerspelling
ville lette opplæringen i det engelske
språk betydelig.

Under borgerkrigen ble det stopp
i skolens vekst, og innrulleringen av
elever svant inn. Skolen kjempet vi
dere på sine egne ressurser, men ble
en fristende skyteskive for kanon
båter mellom New Orleans og Nat
chez. I følge legenden gikk en kanon
kule gjennom hallen i skolens hoved
bygning, og styreren måtte ut i en
robåt og be for barnas liv. Det ble
så anbrakt en mindre soldat-avde
ling på skoleområdet, mens skolen
fortsatte sitt arbeid. Under den
annen okkupasjon av Baton Rouge,
i januar 1863, ble skolen forvandlet
til hospital, inntil krigen var slutt.
Det har vært utallige landemerker i
skolens historie. I 1916 ble den un
derlagt statens råd for undervisning.
I 1933 begynte en med hørsel
trening, og i 1942 med samarbeid
med statens yrkesmessige attføring.
Men det viktigste av alt: Rochester
metoden ble innført i 1962.

Det er en sterk og løfterik ny kurs
Louisiana-skolen nå følger, og den vil
tjene sin hensikt i anstrengelsene
for å revolusjonere Amerikas døve
undervisning. Mens vi i det tyvende
århundret bedrer den døve manns
status, vil de døves samfunn i
Amerika fungere innenfor det store
samfunn. Dette skyldes da i første
rekke motet, rettskaffenheten og
initiativet hos menn" som Zenas
Freeman W~stervelt' og Edward L.
Scouten.

Oversatt fra
«The Deaj American».
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Rochester-metoden og det døve småbarn
Av Eleanor P. Scouten, undervisnings-konsulent ved Louisiana skole for døve

VARME- OG SANITÆR A.S
Ingeniør- og out. rørleggerforretning

OSLO
Peder Claussønsgt. 2
Sentralbord 332285

Ved anvendelse av Rochester-me
toden på døve barn i førskolealderen
har forberedelses-avdelingen ved
Louisiana-skolen hatt mange anled
ninger til å studere virkningen i
språkutviklingen. Nedenstående
spørsmål og svar er framkommet
som resultat av de mange diskusjo
ner blant våre lærere og med be
søkende.

1. Ved hvilken alder bør en starte
med Rochester-metoden med det
døve barnet?

Svar: I forsøket på å nærme seg
det hørende barnets forråd av be
greper, ord og språk i førskole
tiden, er mange lærere av den me
ning at en bør starte så tidlig som
mulig. Vi har nå i gang forsøk med
fingermuntlig tilnærming for 2 års
barn. A utsette bruken kan resul
tere i langvarig arbeid med å korri
gere bruddstykker av ordføying ,
rotet ordforråd og tåkete begreper.

2. Hva bør være den første til
nærming ved undervisning i språket
i følge Rochester-metoden?

Svar: Den første tilnærming for at
språket skal kunne oppfattes bør
være en naturlig og fri tilnærming
konsentrert om barnets interesser i
virksomhet som er helt fri for til
stivnet læremåte.

3. Bør vekten legges på forrådet
av enkelte ord eller sammenhengende
språk?

Svar: Sammenhengende språk og
korrekt ordføying er alltid det
største problem for det døve barn.
En er derfor kommet til at vekten
bør legges på en meget tidlig anven
delse av sammenhengende språk,
skrevet og fingerstavet av læreren,
og dermed bane veien for naturlig
og riktig ordføying.

4. Bør tale og fingerspelling alltid
følges at? Viser dette seg å være
trettende? Er det antydet noen spe-

siell stilling for hånden. under sta
ving (spelling) i forhold til leppene?

Svar: Ved Rochester-metoden bør
tale og finger-spelling alltid utfylle
hverandre, slik at flest mulig barn
kan gripe den største mengde språk
i løpet av den lengste tidsperiode.
De fleste døvelærere er oppmerksom
på visse små tekniske ting som hjel
per til å forebygge «klasse-slapphet».
Hvis læreren arbeider med å samle
elevenes interesse om fingerspelling,
med skriving, tegning og agering,
bør verken han (hun) eller elevene
gå trett. For å hindre tretthet bør
hånden plaseres omtrent midt foran
brystet, like under haken, med albuen
hvilende på hoften.

5. Representerer undervisning i
form av fingerspelling kombinert
med tale en for innviklet oppgave for
det lille døve barn?
. Svar: Et hvert lite døvt barn kre
ver i alminnelighet en periode med
øvelser for å bli oppmerksom på mot
takelig språk, uansett hva slags
språkform det gjelder. Samtidig
mottak av fingerspelling og munn
avlesing behøver ikke å være for
vanskelig for det døve barnet. Gjen
nom øvelse kan det lære å innstille
øynene på leppene, mens det peri
fere syn tar inn fingerspelling. I al
minnelighet letter den ledsakende
fingerspelling arbeidet med munn
avlesing, heller enn det hindrer det.

6. Har Rochester-ideen bestem
melser om andre hjelpemidler i til
legg til munnaviesing enn finger
spelling?

Svar: Rochester-ideen går ut på
hørbar munnaviesing samt enhver
form for synbart språk. Heri innbe
fattes skriving og fingerspelling ,
mens tegn elimineres fullstendig.

7. Er det noen forbindelse mellom
å lære å lese det trykte ord og å lære
å lese fingerspelling ?

Svar: Det har vært antatt at
vedholdende innøving i å gripe hele
enheter av fingerstavete ord og tan
ker gjør det tilsvarende arbeid med
lesing lettere. De tekniske finesser
ved språkundervisning kanpå mange
måter lettere innarbeides ved fram
stillingen av språk gjennom finger
spelling.

8. Hvilken innvirkning har bruken
av Rochester-metoden på utviklin
gen av talen?

Svar: I og med at Rochester-me
toden er en fundamentalt muntlig
metode, anerkjenner den utviklingen
av tale og muntlig språk som en
integrerende helhet. Når det ganske
tidlig blir lagt vekt på den synbare
mottaking av engelsk språk, ved
skriving ogfingerspelling som supple
ment til munnaviesing, gir det barna
en voksende sans for ordføying så
vel som ordforråd og ideer. Tale
undervisningen fortsetter framover i
sitt eget langsommere tempo. Barna
med sine våknende interesser og vok
sende indre språkevne blir drevet av
et stigende ønske om å få lære hvor
ledes de skal snakke, fordi de har
noe å snakke om. Fingerspelling kan
også ofte med god effekt anvendes
når· det skal legges vekt på et ute
glemt emne. Det samler oppmerk
somheten. Stavingsøvelser anvendt
i det flytende mønster av fingerspeI
ling hjelper ofte barna til å bevege
seg med større letthet fra et emne
til et annet.

9. Har det vært foretatt under
søkelser som viser resultatene av
språktilegnelsen etter Rochester
metoden sammenliknet med andre
nåtidige metoder? Og hva viser i så
fall denne sammenlikningen?

Svar: Ved å ta i bruk fingerspel
ling hos småbarn synes det å være
mindre forvirring i begrepsforråd,
setningsbygging, og språktilegnel
sen foregår lettere. Det later også til
å foregå større tilegnelse av de na
turlige uttrykk og mengden av ord
som er karakteristisk for et hørende
barns språk. Alt dette kan tilskrives
den kjennsgjerning at barna er fri
gjort fra den fysiske anstrengelse
som pålegges dem ved munnaviesing
alene.
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10. Er det noen mulige fordeler
ved å anvende Rochester-metoden
på tunghørte elever.

Svar: Et barn med et mid,dels eller
sterkt hørseltap, vil som regel motta
brutte hørbare mønstre. Disse hør
bare inntrykk suppleres i alminne
lighet igjen av tale som blir ufull
komment oppfattet ved munnav
lesing. Det er noen teorier som peker
på at Rochester-metoden tilveie
bringer synlige former for komplett
språk og derfor bør supplere det
ufullstendige muntlige og hørbare
språk. Ved å bruke fingerspeIling
sammen med tale har det tunghørte
barnet ikke bare et effektivt middel
til å kommunikere med sine døve
skjebnefeller, men han kan også dra
fordel av det kinestetiske ettertrykk
som staving (speIling) kan gi talen.

11. Kan Rochester-metoden på
noen måte vise seg effektiv i språk
utviklingen hos sent innkomne eller
tungnemme døve elever?

Svar: Tungnemme og sent inn
komne elever har ofte samme slags
språkproblemer: Rotet ordføyning,
mangelfullt ordforråd og vanskelig
het med å ta inn begreper. Vedva
rende arbeid med komplettering og
korrigering av språket har åpnet ele
venes forståelse for riktig setnings
dannelse. En synlig framstilling av
sammenhengende begreper har også
hjulpet til å avklare deres tenke
måte.

12. Krever fingerspeIling for stor
muskelferdighet til at det lille døve
barnet kan lære å bruke det?

Svar: En har antatt at fingerspeI
ling i likhet med skriving kan legge
for stor muskulær byrde på det lille
døve barnet. Imidlertid har en ob
servert at små barn av døve foreldre
med letthet lærer ferdigheten i fin
gerspelling. Det har også vært pekt
på at de muskulære krav til finger
speIling kan være mindre innviklet
enn den fine artikulasjon som kre
ves av det døve barnet når det skal
lære å tale.

13. Hvorledes kan Rochester
metoden komme til effektiv anven
delse ved forsterkning av det døve
barns språk i den tid han er borte
fra skolen?

Svar: Rochester-metoden når fram
til sin største effektivitet bare når
alle de personer som har forbindelse
med det døve barnet yter ham den
hjelp selv å lære og bruke det synlige
språk. Utenfor skoletiden og i feriene
kan personlet ved internatskolen og

barnets familie og venner komme til
enten å hjelpe, eller skade ham. I
siste tilfelle ved å redusere de språk-,
lige framskritt. Bruken av tegn eller
geberder vil 'bare resultere i nedbry~
ting av den korrekte ordføying,
som så møysommelig er bygd opp i
skolen. Anvendelse av munnavIesing
alene kan sette ham tilbake til den
før-språklige tilstand av forvirring
og skuffelse.

1lIl!:lII'~IlIl!:lII_ilIeitIilIeitIii\eii'ineati_ii\eiiime:ni'

I Personalia I
LJIlJaYIIY:O"Il!JRl!,lI!ftlI!ill!ftll!!_!p:;:I!"=~_'I!aIII

Else og Jan Nilsen, Lillestrøm,
pr. Oslo, som har giftet seg.

FØDT
Harriet og Harald Angeltvedt,

Oslo, fikk sønn nr. 2, 18. august.

FØDT
Torunn og Martin Vines, Trond

heim, fikk en sønn 27. juli.

BRYLLUP
Tove Gustavsen og Bjørn Thornes

gifter seg lørdag 3. september i Gro
rud kirke, Oslo.

DEMENTI
Hermed bekjentgjøres at forly

dendet om forlovelse mellom Ruth
Karlsen og Gustav Bråthen, begge
Oslo, er fullstendig grepet ut av
luften.

65 AR
Enkefru Kristine Bostad, Thomas

von Westensgt. 22, Trondheim, fylte
65 år 21. august.

65 AR
Enkefru Anne Marie Forseth,

Hans Nissensgt. 2, Trondheim, fyl
ler 65 år 26. september.

.Døv lB..årig pike
reddet to barn

En døv 18-årig pike, Rosemary
Jipson, bodde hos familien Straight
i Michigan, USA. En natt ble hun
vekket av sterke rystelser og gikk dit
hun mente rystelsene kom fra. Hun
kom ned til fyrrommet. Døren dit
inn var lukket, men den var sterkt
opphetet. Hun styrtet opp til barne
værelset og fikk brakt Straights 2
barn, på 3 og 4 år, over til naboene.
Herfra fikk de varslet brannvesenet.
Ovnen eksploderte i .samme øye
blikk varslet var gitt. Straight og
hans kone var gått tidlig hjemmefra
til sitt arbeid. Brannskaden på hus
og innbo ble taksert til over 20.000
kroner.

Rosemary Jipson, som reddet de
to barna ved sin åndsnærværelse,
fikk naturligvis påskjønnelse.

Døv mester..bokser

Den døve Mid Tano er Spanias
boksemester i fjærvekt. Nylig bokset
han mot Frankrikes hørende mester
i samme klasse, Louis Oberto, og den
døve spanier gikk av med seieren.

9



62 år ved verksted..benkenl

En arbeidets adelsmann
fyller 80 år

Lunde Johansen er også blitt den
heder til del å være utnevnt til æres
medlem både i De Døves Forening
og i Døves Idrettslag.

Det er alltid koselig å prate med
den gemytlige og joviale karen på
våre møtekvelder i foreningen. Og
når. sant skal sies, så er Lunde nå
den eneste av den gamle garde i
Trondheim som følger aktivt med.
Han har fulgt foreningen fra dens
spede begynnelse til det den er i dag.
De som er interessert i foreningens
historie gjennom årene, vil i Lunde
finne et levende arkiv.

Når en spør Lunde om forholdene
den gang han begynte ute i arbeids
livet, så vil en oppdage at han har
en masse interessante ting å berette
om. Bl. a. om begynnerlønnen, som
den gang var 9 øre timen, med 1 øre
tillegg pr. halvår. Det ble da ca.
4:00 kroner pr. uke. Arbeidstiden var
lang, fra kl. 7 morgen til 18.30 om
kvelden, så det ble liten anledning
til fornøyelsesliv. Etter endt læretid
ble lønnen bedre, kr. 18.- for uka.
Det var ikke så verst, sier Lunde,
når et brød kostet 18 øre og en mid
dag 30 øre. Matutlegget pr. uke ble
omtrent 2~4 kroner, og ca. 5 kroner
i måneden i husleie. (Dette var noen
småplukk som Lunde kunne berette
om. Det vil føre for langt å skrive
ned alt annet av interesse.)

Når Lunde feirer den store dagen
hos sin datter, Judit Røst, Harald
Bothners vei 3, Trondheim, vil det
sikkert fra Norges vidstrakte land
strømme mange hilsener til ham fra
de mange venner han har fått gjen
nom et langt liv.

Også vi døve i Trondheim sender
deg våre varmeste lykkønskninger,
og ønsker deg fortsatt mange gode år.

Reidun.

min del sier at jeg hater rosiner, og
det er iallfall sant når det er i for
bindelse med de formkakene jeg
lager. Alltid synker rosinene ned i
bunnen av formen, og der blir de
liggende. Jeg har forsøkt en rekke
forskjellige metoder, men resultatet
blir det samme- mislykt.Jeg er selv
glad i rosiner, og spiser dem gjerne
fra· skapet, men i formkakener det
håpløst. o), Mislykt.,
: Prøv å .rulle rosi,nene j litt mel før

du, knar, dem inn. i deigen,
Med-søster•.

måtte gi slipp på en betydelig og
allsidig fagmann, i dag en mangel
vare innen bransjen. Men tar vi ikke
feil, så vil vi nok finne Lunde igjen
ved verkstedbenken til' høsten, når
han har lyst, for han er fremdeles
stø på hånden.

Lunde kom tidlig med i de døves
organisasjonsliv. Han er Døves Id
rettslags nestor; han var med å stifte
laget og hadde en rekke tillitsverv i
mange år. I 1924 var ,han leder for
nordisk fri-idrettsmesterskap i
Trondheim, som det ennå går fra
sagn om. Lunde var også aktiv id
rettsmann, og med en døvemester
titel i korte løp (gammel ordning)
som beste resultat.

De Døves Forening hadde også
gleden av å få nytte ham til for
skjellige tillitsverv. Han var således
kasserer fra 1924-1954 og nestfor
mann i en rekke perioder. Da fore
ningen kjøpte eget hus i 1932, ble
Lunde forretningsfører og vaktmes
ter for gården. Denne stillingen inne
hadde han til 1965. Også i Døves
Menighetsråd var Lunde tidlig med
og satt i rådet før han fylte 70 år.
I mange år var han dessuten kasserer
i Norske Døves Landsforbund.

For sine tjenester i døveorganisa
sjonen ble han i 1956 hedret med
Norske Døves Landsforbunds heders
medalje i sølv.

Hvorfor har vi ikke en kvinne
side i «Tegn og Tale»?

. Vi kvinner må ha litt småsladder
og slikt. Og det er vel mange døve
kvinner rundt om i landet som er i
tvil om forskjellige ting, og som
gjerne 'vil ha råd' fra med-søstre.
Jeg' er iallfall i den stilling at jeg
rett som det er kan trenge god<l råd ..

Et eksempel:
Jeg er helt fortvilet over form

kakene mine, som aldri bli-r vellykte.
Mip mann elsker rosine;!, Qgvilgjerne
ha noen rosiner i formkaken.Jeg for

Mandag 12. september fyller Lun
de Johansen, Trondheim, 80 år. De
som ser ham, kan umulig gjette seg
til hans høye alder, sprek og vital
som han er. Han er stadig på farten,
snart i nord, snart i sør, men det
som mest særpreger ham, er gleden
ved å arbeide og kunsten å nyte fri
luftslivets gleder. Kanskje det er
disse egenskaper, parret med godt
humør, som er hemmeligheten ved
Lundes ungdommelige utseende.

Lunde er født ved Brønnøysund;
som odelsgt),tt til en stor og pen
gard, etter nordlandske forhold. Han
ble dessverre ikke forunt å ha hør
selen lenge, kom i 1896 til døveskolen
i Bispegaten, og i 1903 ble,han kone
firmert i Nidaros domkirke. I 1913
ble han i samme kirke gift med Anna
(hørende), som døde i fjor.

Samme året som han ble konfir
mert, kom han tilbake til Trondheim
og begynte som læregutt i gjørtler
faget hos gullsmed Møller Als. Hans
ønskedrøm var å bli typograf, men
det ble dessverre ikke noe av det for
den begavete gutten. Etter år 4 som
læregutt,begynte han hos Ramberg
Metallfabrikk, senere hos Stegmaier;
1920-194;0. Stegmaier, som hadde
vært hans læremester i læretiden:
hos Møller, måtte absolutthl;l: Lunde
med i sin nystartete bedrift. Steg
maier var en betydelig fagmann in
nen sitt yrke, og av ham fikk Lunde
verdifullekunitskaper daget., l 1940
kjøpte Hans 'Thaulow h~dviften, og
Lunde iulgte'1:riicL' Hart har siden
da arbeidet hos ham, til han nå i vår
sluttet etter 62 år ved verkstedben~

~~n._ Det vax. med vemot firmaet
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Kvinneside? (Red. svarer) NYTT FRA FORENINGENE
Spørsmålet om en kvinne-side i

«Tegn og Tale» har vi tygd litt på;
- Ja, vi har hatt kvinneside før i
tiden, med den fengende titel «DØVE
KVINNERS FRONT». Hvem av de
litt eldre husker ikke feiden mellom
Gunvor Skog Carlsen og bl. a. Gun
nar Vatn (hvis vi ikke husker feil)
om kvinner og ,sigarettrøyking? Di
verse andre emner var også under
debatt, men til slutt var det visst
helt slutt på skrivekløen, og kvinne
siden forsvant. (Undertegnete var
en av dem som prøvde å holde liv i
debatten - ved å skrive under psev
donym - au!) - Og en tid hadde vi
en spalte med Råd for hjemmet, hvor
en kvinnelig medarbeider ga gode
råd. Dessverre avgikk hun ved døden
(Else Gjøs).

Men hvis vi får stoff av spesiell
interesse for kvinnene, så er det
velkommen, enten det er diskusjons
stoff eller spørsmål til medsøstre.
Vi skal skaffe svar så godt vi kan.

Red.
P.S. - Red. foretrekker formkake

uten rosiner. Men det hender at red.
går i kjøkkenskapet og tar rosiner.

D.S.

En amerikaner kom som turist til
Wien. Han parkerte bilen i en liten
sidegate i nærheten av hotellet hvor
han overnattet. Neste morgen ville
han gå til vognen sin, men fant den
ikke. Han trodde da at bilen var blitt
stjålet, og ble svært forskrekket over
dette, for i bilen hadde han en stor
kuffert med bl. a. smykker til en
verdi av ca. 200.000 kroner. Ameri
kaneren gikk og meldte saken til
politiet, og kriminalavdelingen slo
straks stor-alarm. Radio-patrulje
biler suste gjennom gatene. Grense
stasjonene og likeså flyplassene ble
underrettet om juveltyveriet.

Noen timer senere fikk politiet
melding om at bilen med kufferten
var funnet.' Bilen sto fremdeles på
samme sted hvor amerikaneren kvel
den i forveien hadde parkert den:
Også kufferten med juvelene var
urørt.

Hva var det som hadde hendt?
Vel - amerikaneren hadde ikke

funnet igjen den riktige gaten hvor
bilen hans stod, derfor ble det stort
og unødvendig oppstyr! _

St. Hans..fest
på Hamar

Hamar og Omegn Døveforening arran
gerte St. Hans-fest på foreningens feriehjem,

«Mjøsgløtt», lørdag 25. juni. Frammøtet

var meget bra. 51 deltakere. De fleste var
fra Oslo, fra Hamar og omegn, og noen fra
andre steder.

Festen ble åpnet av foreningens formann,

Sven Torgersen, som ønsket deltakerne
velkommen til festen. Festen ble meget

vellykt, med bevertning av god wiener
pølse med lompe og rundstykker. Senere

på kvelden ble det bevertet med kaffe og
kaker. Det ble satt opp St. Hans-bål ute
på jordet, et godt stykke fra stranden, og

der hadde deltakerne det meget moro med
dans og forskjellige leker rundt bålet. Fes

ten varte til den lyse morgen. Noen del
takere som hadde egne biler måtte kjøre

hjem til Oslo, da sengeplassene var fullt
opptatt.

Takk til alle deltakerne for hyggelig sam

vær under festen.
Sekr. J. M. D.

Program for Vestfold

Lørdag 24. september kl. 16.00 i Sandar
herredshus: Medlemsmøte.

Danmark-tur er planlagt i dagene 14.-16.

oktober.

Søndag 13. november kl. 16.00 i Frimu

rerlosjen, Tønsberg: Spesielt møte med
hedersmedalje-overrekkelse. - Samme dag
kl. 11.00 døvegudstjeneste i Tønsberg

domkirke.

Tirsdag 27. desember kl. 16.00 Sandar

herredshus: Juletrefest.

Program for Trondheim

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

nighetshus, program senere.

Onsd. 28/9: Kult~raften.

Fred. 30/9: Dameforening~fl'

Døvestevne i
Kristiansund

Møre og Romsdal Døveforening har den
glede å innby alle døve og tunghørte til dø

vestevne, som vil bli avviklet i Kristian
sund N.,lørdag 10. ogsøndag 11. september.

Deltakerne blir innkvartert på Hotel
Fosna.

Søndag blir det døvegudstjeneste i Kris

tiansunds nye og flotte kirke.
Påmelding må være formannen i hende

senest onsdag 7. september. Adr.: Magne
Lid, Ikornnes.

Yelkommen til vellykt døvestevne i Kris

tiansund N.!

Forbuncis..aften
i Bergen

25/8 hadde Bergen Døveforening kunn
gjort «forbundsaften». og forbundsforman
nen, Eilif Ohna, åpnet sin tale med noen

smigrende bemerkninger om vår forening.
Deretter nevnte han problemene med å

få døveprogram i TY i forbindelse med
Døves Dag. Det var tydelig at det ikke var

så lett å få ordnet det. Svaret en har fått gir
inntrykk av at TY-ledelsen mener det er
nok, for de døve, at det kommer et blinde

program omkring Døves Dag - et nytt tegn
på hvor liten forståelse det er blant folk

om hva døvhet er. Ohna fortalte også noe

han nylig hadde lest i blindeforbundets blad
om en blind som var på sykehuset og var

blitt plasert på rom sammen med en døv,
fordi legen mente at disse to passet så godt
sammen. Legen forsto ikke at det er så å si

umulig for døve og blinde å komme i kon
takt med hverandre. - Og vi finner slik

mangel på forståelse også når det gjelder

Høst-fest på Hamar

Hamar og omegn Døveforening hol

der hl?lstfest på feriehjemmet «Mjøs

gl";tt», lørda~ 2( september.,kl. 18.

Dans - lek - konkurranser
Pølsesalg - forfriskninger

,Uten bys" hjertel ig vel kom men!
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FIGGJO FAJANSE A.S

FIGGJO

CHRISTIAN HAALAND
HAUGESUND

LINJESKIP - KJØLESKIP - TANKSKIP

Jæren Potetmjølfabrikk A/L
KLEPP ST.

Vestlandske Auto A.s

Awarl.scn~ forhand/eF

Te/e(on 1541
ALESUND

Aage Hedegaard-Larsen
OPTIKER

Telefon 6920 - HAUGESUND

FRUKTCENTRALEN
FRUKT - SJOKOLADE - TOBAKK

Telefon 22148
HAUGESUND

Haugesund Mekaniske Verksted
HAUGESUND

SKIPSBYGGING
BYGGEKAPASITET: CA. 45.000 T.DW.

Central Gjestgiveri & Kafe
GODT SPISESTED

Telefon 91 367
EGERSUND

~-"'-""'rI-'-fo'-"')j/]
INGENiØRENE

Lund, Mohr & Giæver-Enger
M.N.I.F.

Skips- og maskintekniske konsulenter

Strandgt. 201 - BERGEN
Tlf.sentral 31 030

SKIPSREPARASJONER
DOKK-KAPASITET: CA. 17.000 T.DW.

Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61 060

Mottar innskudd - Bevilger lån

LERØY & STRUDSHAVN A.S
FISK EN GROS - EKSPORT

Skuteviksboder 10

BERGEN



spørsmål om spesialskolene. Døve, blinde

og andre handikapte blir nevnt som om de

skulle ha samme problemer, og som om

deres problemer kan løses på samme måte.

Dette som følge av at de hørende som har

med sakene å gjøre ikke forstår at døvhet

er noe for seg selv, og at hver gruppe av

de handikapte trenger hver sin form for

spesialbehandling for å kunne utvikle seg.

Det virker stadig som om det er nær umulig

for de hørende å forstå hva døvhet betyr.

Så gikk Ohna over til å fortelle om lands

forbundets planlagte kurssenter på Gol.

Når Gol ble valgt, kommer det av at stedet

ligger meget sentralt kommunikasjonsmes

sig, slik at reiseutgiftene for dem som skal

dit vil bli forholdsvis jevnt fordelt. Så er Gol

et helårs feriested. Videre er det et godt

skolemiljø der, hvorfra en kan regne med

å få lærerkrefter etter behov. Gard bru ker

Hoftun har gjort det enkelt for forbundet

å skaffe en ideell tomt, og dessuten har kom

munen lovet betydelig hjelp på viktige

punkter.
Ved hjelp av «Speiderjobben 1966» vil

det forhåpentlig bli mulig å realisere planen

om kurssenteret på Gol. Men så må også

senteret stå ferdig innen 2 år, da dette er

en fast bestemmelse når det gjelder formål

som tilgodeses av speideraksjonene. Dette

vil forresten passe godt, sa Ohna, da lands

forbundet blir 50 år om 2 år.

Forbundssekretær Breiteig hadde halv

veis lovt å komme og vise lysbilder fra Gol,

men han ble forhindret. Isteden «intervjuet»

Ohna en av deltakerne på ungdomsleiren i

Gvarv, Sigmund Ness, om ungdomsleiren,

og vi fikk inntrykk av at leiren hadde vært

en stor suksess. Videre fortalte Toralf Ring

sø om hjemturen fra treplantingen på Gol,

med Breiteigs bil, da steinsprut førte til at

frontruten gikk i ti tusen og noen biter;

så det ble friluftskjøring i allslags vær til

Bergen. En ubehagelig opplevelse, men
~orsomt å tenke tilbake på, sa Ringsø.

G. Rougnø.

Program for Bergen

1/9 to: «En dag med motorbåten.» Kåseri

og film ved redaktøren av «Sjøsport».

(Opplysningskomiteen.)

5/9 ma: Besøk av froskemann fra Sjøfor

svaret i ungdomsklubben.

6/9 ti: Dameklubben.

7/9 on: Døveforeningen har styremøte på

kontoret kl. 19.30.

8/9 to: Franz Blaha viser ny Per Høst-film

fra Nord-Norge. (Opplysningskomiteen.)

10/9 lø: Ungdomsklubben har fest på Fager

nes Bad, for både eldre og unge. Middag,

kaffe, dans, lek m.m. - Meld deg straks!

12/9 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.

18-20 på kontoret.

Ungdomsklubben.

13/9 ti: Dameklubben.

14/9 on: Formannsmøte kl.,'19.30 på konto

ret.

15/9 to: F<;>redrag av akkvisisjonssjef Roald

Tvedt: «Privatmannens forsikringsmulig

heter.» (Opplysningskomiteen.)

18/9 sø: Rebus-løp på Totland, arrangeres

med 50 deltakere (1) i alle aldre, damer

og herrer. Alle har like god sjanse til å

vinne. Maksimaltid. Arrangeres i felles

skap av idrettsklubben og ungdomsklub

ben. Motto: «Gå en morsom tur og få

premie!»

19/9 ma: Ungdomsklubben.

20/9 ti: Demonstrasjon i Dameklubben.

21/9 on: Start av tegn-kurs for videre kom-

ne(1). Sted ikke bestemt.

22/9 to: (Yi forbereder oss til Døves Dag

arrangementene.)

24/9 lø: Hyggekveld i foreningen med mange

gjester fra Haugesund. Framvising av

privatfilmer ved Andreas Kallevig. Dans.

Servering. Gratis adgang. Se eget pro

gram!

25/9 sø: Døves Dag.

Kl. 11.00: Døvegudstjeneste i Mariaki r

ken.

Kl. 17.00: Stor fest i Folkets Hus. Se eget

program!

26/9 ma: Ungdomsklubben.

27/9 ti: Misjonsforeningen hos fru Hammer.

(Lokalet bortleid).

29/9 to: Program ved Opplysningskomite

en.

3/10 ma: Ungdomsklubben.

4/10 ti: Basar ved «Døves Glede» i fore

ningen.

5/10 on: Døveforeningen har styremøte på

kontoret kl. 19.30.

6/10 to: «Døves G lede»s basar fortsetter og

avsluttes.

9/10 sø: Sjakk-by kamp i Stavanger.
10/10 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18

20.

Ungdomsklubben.

11/10 ti: Dameklubben har hyggekveld bare

for sine medlemmer. Ikke adgang for
andre! '

13/10 to: Menighets-aften i foreningen.

16/10 sø: Idrettsklubbens marsjkonkurranse

til døvehytta.

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

«Døves Dag»
i Bergen

Lørdag 24. september myker vl oss opp

med hygge-samvær i foreningen kl. 19-24.

Det kommer bl. a. mange døve fra Hauge

sund. Det blir lek, underholdning og dans.

Kaffe, mat og forfriskninger fås kjøpt. Fram

visning av privatfilmer om døve av Andreas

Kallevig. Utlod ning. Gratis adgang.

Døves Dag, søndag 25. september, star

ter vi med døvegudstjeneste kl. 11.00 i

Mariakirken. Offer til Døves Aldershjem.

Kl. 17.00 stor fest i Folkets Hus, Håkons

gt. 5. Svinekoteletter, kaffe og kaker. Tale

for dagen av forbundsformann Eilif Ohna.

Sketsjer vises av Døves Ungdomsklubb.

Dans til orkestermusikk. M.m.

Pris kr. 20.- (ektepar kr. 35.-). Meld deg

til Dagny Nesse, Erling Buanes, Arnold

Yalland ellerTh. Sander. Yi ordner også med

hotell for utenbys deltakere.

«Hun slår meg også!»
En arbeider i en liten by nær

Moskva ville gjerne bli fritatt for
militærtjenesten. Han spilte derfor
som døvstum. I 25 år hørte ingen
ham si et eneste ord. Ikke engang
hans kone visste at hans døvstum
het var et bedrag. Men en vakker
dag ble svindelen avslørt. Mannen
kom full hjem og ga seg til å slå
sin kone. Ekteparets lille datter
tilkalte en politibetjent til hjelp.
Betjenten prøvde med tegn å for
klare den «døvstumme» at en god
ektemann ikke banker sin kone.
Da ropte mannen plutselig: «Hun
slår meg 'også!»

HERMAN WILDENVEY

Da Wildenvey i sin tid fikk bygd
sitt hus nede i Stavern, kom han
iblant forbi under oppførelsen og
styrte så sine skritt i retning hotell
Wasilof for å nyte et lite glass vin.
De tre tømmermennene så da gjerne
sitt snitt til like etter å dukke opp
ved Wildenveys bord - angivelig for
å rådføre seg med byggherren om ett
eller annet. En dag da de slik dukket
opp like etter at han var ankommet,
bemerket Wildenvey:

- Det var da merkelig, ikke før har
jeg så vidt nippEt til glasset, så inn
finner tømmermennene seg!
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Norske Døves Landsforbunds
Referat fra forhandlingene.

landsmøte

(Forts. fra forrige nr.)

Valg på nytt landsstyre
Valgene ble ledet aven av representan

tene fra den nedsatte valgkomite, Geir

Jensen.
Han nevnte at det nye landsstyret skulle

velges i samsvar med de lovendringer som

var vedtatt på dette landsmøtet. Det betød,
sa han, at landsmøtet skulle velge formann
og deretter 5 styremedlemmer etter tur,

hvoretter det skulle velges 3 varamenn.
Han meddelte at valgkomiteen bare satte

fram ett forslag på formannskandidat, nemlig
Eilif Ohna. Det kom ingen andre forslag, og
Ohna var dermed valgt.

Som 1. styremedlem foreslo valgkomiteen
John Vigrestad. Rolf Hansen foreslo Thor

Gisholt, og Trygve Hansen foreslo Kristian
Sørensen. Den skriftlige votering ga som

resultat: Thor Gisholt 20 stemmer og John
Vigrestad 12 stemmer. Gisholt var dermed

valgt som 1. styremedlem.
Som 2. styremedlem foreslo valgkomiteen

Halvor Greftegreff. Alf Olsen foreslo John

Vigrestad. Skriftlig votering ga Greftegreff
17 stemmer og Vigrestad 15 stemmer.

Greftegreff var dermed valgt som 2. styre

medlem.
Som 3. styremedlem foreslo valgkomiteen

Tormod Ropeid. Alf Olsen foreslo John
Vigrestad, og Rolf Hansen foreslo Karsten

Samuelsen. Den siste ønsket ikke å ta imot
valg. Voteringen ga Vigrestad 20 stemmer,

mens Ropeid fikk 11 stemmer. En seddel var
blank. Vigrestad var dermed valgt som 3.

styremedlem.
Som 4. styremedlem foreslo valgkomiteen

Rolf Hansen. Nils Gjerstad foreslo Tormod

Ropeid. Trygve Hansen foreslo Kristian
Sørensen, som ikke ønsket å ta imot valg.

Reidun Veddeng foreslo Karin Jensen. Alf
Olsen foreslo Rasmus Bjelland. Skriftlig

votering ga Rolf Hansen 14 stemmer, Tor
mod Ropeid 11 stemmer, Karin Jensen 4

stemmer og Rasmus Bjelland 2 stemmer. En
seddel var blank. - Da ingen av kandidatene
hadde fått alminnelig flertall, måtte bundet

omvalg til mellom Hansen og Ropeid. Ny
skriftlig votering ga Rolf Hansen 21 stem

mer og Tormod Ropeid 11 stemmer. Hansen
var dermed valgt som 4. styremedlem.

Som 5. styremedlem foreslo valgkomiteen
Tormod Ropeid. Dessuten ble foreslått

Karin Jensen, Rasmus Bjelland og Karl
lundqvist. Skriftlig votering ga Ropeid 18
stemmer, Karin Jensen 9 stemmer, lund
qvist 3 stemmer og Bjelland 2 stemmer.

Dermed var Ropeid valgt som 5 styremed

lem.
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Som 1. varamann foreslo valgkomiteen

Thorbjørn Sander. Ingen andre forslag ble
satt fram, og Sander var dermed valgt.

Som 2. varamann foreslo valgkomiteen
Karin Jensen. Jorulf Hjulstad foreslo Karl
lundqvist. Skriftlig votering ga lundqvist

18 stemmer og Karin Jensen 14 stemmer.
lu ndqvist var dermed valgt som 2. vara

mann.
Som 3. varamann foreslo valgkomiteen

Finn Johansen. Lilly Foss foreslo Karin Jen
sen. Ropeid foreslo Arne Birkenes. Skriftlig
votering ga Karin Jensen 15 stemmer, Finn

Johansen 9 stemmer og Arne Birkenes 8
stemmer. Bundet omvalg mellom Karin

Jensen og Finn Johansen ga Karin Jensen 17
stemmer, mens Finn Johansen fikk 14 stem
mer. En seddel var blank. Karin Jensen var

dermed valgt som 3. varamann.
Landsstyret har etter dette denne sam-

mensetning:
Eilif Ohna (formann), Bergen
Thor Gisholt, Skien

John Vigrestad, Oslo
Rolf Hansen, Drammen

Tormod Ropeid, Stavanger
Albert Breiteig, Bergen

(forbundssekretær)
Varamenn:

1. Thorbjørn Sander, Bergen

2. Karl lundqvist, Narvik
3. Karin Jensen, Oslo.

Valg på bilagsrevisor
Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Helge

Kjølleberg, Bergen. Det kom intet annet
forslag, og Kjølleberg var dermed valgt.

Ohna overtok deretter ledelsen av møtet
igjen. Han rettet først en takk til valgkomi

teen for greit arbeid og likeledes dem som

hadde forestått opptellingen av stemme
sedlene, nemlig Reidun Veddeng, Karin

Jensen, Trygve Hansen og Svein Ivar Skog
stad.

Ohna rettet deretter en varm takk til de
tre som var trådt ut av landsstyret, nemlig
Karsten Samuelsen, Karl lundqvistog Sverre

Lindquist. De to førstnevnte hadde sittet i

styret i flere perioder. Det har vært behage
lig å arbeide sammen med dere, sa for
mannen, og dere har gjort en god jobb i

løpet av den tiden dere har vært med. Ohna
ønsket deretter de tre nye i styret hjertelig

velkommen - og uttalte sin tro på at sam
arbeidet i det nye styret ville bli like bra
som i det gamle. Han rettet likeledes en takk

til Kjølleberg for at han var villig til å (ort
sette som bi lagsrevisor .

Ohna meddelte at Bergens Revisjons

institutt fortsetter som forbundets stats
autoriserte revisor.

Hedersmedaljekomiteen
Formannen nevnte at landsstyret nå måtte

foreta valg på et nytt medlem til forbundets
hedersmedaljekomite etter nylig avdøde
Helmer Moe. Fra før sitter Harald Stør

kersen og Halvor Greftegreff i komiteen,
og det nye medlem burde også være fra
Trondheim, slik at komiteen kunne arbeide

effektivt. Ohna meddelte at landsstyret
hadde besluttet å foreslå overfor landsmøtet
at Ely Myrvang, Trondheim, går inn som

nytt medlem i komiteen. Votering ved hånds
opprekking viste 30 stemmer for landssty
rets forslag, slik at Myrvang var valgt.

Ohna hadde på forhånd opplyst at Myr
vang ikke var forespurt, og han ba om at

landsstyret fikk fullmakt til å oppnevne et
annet medlem, dersom Myrvang skulle være

uvillig til å ta imot vervet. Etter forslag fra
landsmøtet, skal landsstyret eventuelt fore
spørre Trygve Veddeng, Trondheim, om å

gå inn i komiteen.

Fastsettelse av tid og sted (or neste
landsmøte

Ohna innledet med å opplyse om at for
bu ndet i 1968 fyller 50 år og at det på lands
møtet i 1964 ikke var bestemt noe om hvor

ledes jubileet skulle feires eller om det

eventuelt skulle slås sammen med gjennom
føringen av landsmøtet samme år. land~

styret er av den mening at 50 års feiringen
bør skilles ut fra landsmøtet som et eget
arrangement, sa Ohna. En har vært inne på
tanken å komponere et festlig kulturpro

gram og så vise dette program met flere
steder etter tur, f. eks. i Oslo, Bergen,

Trondheim og Stavanger.
Toralf Ringsø støttet varmt denne tan

ken. Han mente at en på denne måten ville
nå fram til et større publikum enn en ville
klare gjennom bare ett arrangement. Mel

gaard roste også forslaget, mens Rafoss
mente det var nok å kjøre programmet
bare i Oslo, Bergen og Trondheim. Ohna

sa seg glad for landsmøtets tilslutning til
landsstyrets tanker om feiringen av 50 års

ju bileet.
Ohna sa at det hittil ikke var kommet

innbydelse fra noen forening om å arran
gere landsmøtet neste gang, men han regnet
med at foreningene kanskje hadde forholdt
seg avventende fordi det ikke var klarlagt

hvordan 50 års feiringen skulle legges opp.

Nå var det imidlertid klart at landsmøtet



Bær ikke sorg til din neste.
Han greier seg godt med sin egen sorg.
Still aldri ditt engstende hjerte
ti.l 8kue på døgnslitte torg.

Si til deg selv: Her er verden
så god og så vond som vi gj ør den til. .
Nei, bær ikke sorg til din neste.
Bær blomster'; bær brød og bær ild!

måtte være bra om landsstyret gjorde fore

ningene klart oppmerksom på denne mu
lighet. Kjølleberg pekte på at det som regel

går lang tid mellom hver gang et landsmøte
legges utenfor Øst-Norge. og han trodde
det måtte være riktig å finne fram til en

ordning som er mere økonomisk rettferdig
for foren ingene i nord og vest. Etter ytter
ligere noen korte innlegg ble spørsmålet be

sluttet oversendt landsstyret.

•-. .....

Lykkelig du som
fant i din hverdag
fred med din neste
og fred med deg selv.
Trygt kan du eldes,
glad kan du gråne
... lykken er hos deg
til siste kveld.

-

--

-

Satser for diett m.m. på reiser
Rolf Hansen ønsket å henlede landsmø

tets oppmerksomhet på de satser for diett
m.m. som forbundet nå anvender. Han
mente også at den nåværende erstatning

for tapt arbeidsfortjeneste med kr. 7.- pr.
time og kr. 50.- pr. full dag er utilstrekkelig.
Han mente at det både for diett og for tapt

arbeidsfortjeneste måtte gis full dekning
for de faktiske utlegg og tap. - Ohna svarte
at hans personlige erfaring var den at de

nåværende satser ikke ga ham noe tap. Han
var klar over at kr. 30.- pr. natt for hotell

var i knappeste laget. sett isolert. Hvis en
ser denne godtgjørelse i sammenheng med

de 30.- kroner som forbundet betaler pr.
dag for kost. vil vi som regel komme ut av

det uten tap, mente Ohna. At han ofte ble
tatt godt hånd om av «snille» foreninger,

gjorde regnstykket enda litt bedre og bedret
muligheten for balanse i regnskapet. Han

pekte også på at når det gjelder tapt ar
beidsfortjeneste praktiserte forbu ndet den

ordning at det ikke ble trukket skatt på
dem som bare ytterst sjelden fikk sådan

Oslo-foreningens andel i loddsalget utgjorde

12%, mens medlemstallet i Oslo er hele
27%. På motsatt side er f. eks. Innherreds

loddsalg gjennomsnittlig 6%. mens med
lemstallet bare er 2%.

Rolf Hansen sa at han etter å ha fått disse
tall. hadde endret sitt syn. Han ga dog ut

trykk for litt bekymring over at våre små
foreninger i Nord-Norge ikke fikk særlige

økonomiske fordeler fra landslotteriene og
mente at man fikk komme tilbake til denne

saken Iitt senere når man fi kk mere erfari ng
fra lotteriets nye opplegg. Ragnvald Ham

mer tok opp tanken om en del av lotteriets
overskudd skulle holdes tilbake som et fond,
som foreningene kunne søke om tilskudd fra.

Etter en del mindre innlegg og replikker
vedtok landsmøtet enstemmig at fordelingen
av foreningenes andel i de landslotterier

som påbegynnes i 1966 og 1967 skal skje
etter foreningenes gjennomsnittlige innsats

i de 4 foregående lotterier.
Ohna kom så inn på spørsmålet om hvor

dan lodd kvoten skulle fordeles mellom de

«profesjonelle» selgere og foreningene og
ville vite hvordan landsmøtet stilte seg til

et forslag om at 100.000 lodd skulle reser
veres foreningene. Gjerstad ville vite hvor

dan loddene i så fall skulle fordeles mellom
foreningene og Ropeid foreslo fordeling

etter medlemstall. Melgaard mente at fore
ningene skulle sende inn bestilling på det

totale antall lodd de ønsket å selge, og at
forbundet deretter foretok en «utrasjone

ring» av de 100.000 lodd i henhold til de
innkomne bestillinger. Rolf Hansen foreslo

en loddbok il 50 lodd pr. enkeltmedlem.
Kjeiløberg mente at foreningene hver fikk
100 bøker i første omgang og senere lik

nende puljer etter hvert som de sendte inn

oppgjør.
Ohna mente at det var best å gi lotteri

sjefen fullmakt til å foreta fordeling av de

100.000 lodd til de enkelte foreninger. Lands
møtet sa seg deretter enig i at 100.000 lodd

er tilstrekkelig for foreningene og at lotteri·
sjefen står for fordelingen av disse lodd

blant foreningene.

Reiseutgifter m.m. til landsmøtene
Det var Rolf Hansen som ønsket dette

spørsmålet reist. Han pekte på det forhold

at nesten på hvert eneste landsmøte er det
en eller flere foreninger som p.g.a. økono
mien ikke kan sende representant. Han ba

om at landsstyret overveide de muligheter
som måtte foreligge for å hjelpe de van

skeligst økonomisk stilte foreninger, særlig

foreningene i Nord-Norge. til å sende re·
presentant til landsmøtet. I denne forbin

delse antydet han at kanskje noe av de 40%
som foreningene sammen skal ha av lands
lotteriets netto-overskudd, ku nne settes

av til dette formålet. Samuelsen ville gjøre
oppmerksom på at det er anledning til å

søke økonomisk støtte til å sende repre
sentanter til landsmøtet. Han trodde det

skulle holdes i 1968 og uten tilknytning til

ju bileumsarrangementet.
På vegne av De Døves Forening, Trond

heim, ba Reidun Veddeng om at landsmøtet
måtte legge neste landsmøte til Trondheim.
med hennes forening som arrangør. Med

akklamasjon ble det vedtatt å legge neste
landsmøte til Trondheim i 1968.

Arlige landslotterier
Ohna meddelte at landsstyret etter mo

den overveielse var kommet til at det ville
være riktig å gå over til å arrangere lands

lotteri hvert år. men i mindre målestokk
enn nå. Det har etter hvert vist seg, sa

Ohna, at foreningenes evne til å sette kref
ter inn i salget ikke er stabil nok. og at en

kanskje må regne med å nytte såkalte «pro
fesjonelle» loddselgere i sterkere grad enn
tidligere. Ved å ha årlige lotterier ville det

være lettere å ha sl ike selgere knyttet fast
til forbundet. Landsstyret kunne tenke seg
å la slike årlige lotterier ha et omfang på

ca. 350.000 lodder il kr. 1.-. En burde ta
sikte på at mellom 200.000 og 250.000

lodd skulle selges av de «profesjonelle»
loddselgere, mens resten ble solgt gjennom

døveforeningene. Foreningene kunne så få
20% provisjon av sitt eget salg straks og selv

avgjøre hvor meget av denne provisjon som
skulle gå videre til de enkelte loddselgere i

foreningen.
Hva angår fordelingen av lotteriets netto

overskudd i framtiden. kunne Ohna for
telle at landsstyret hadde vært noe uviss

på hvordan dette skulle ordnes, men at en
var kommet fram til å ville foreslå for lands

møtet at foreningene skulle ha 40% og
forbundet 60%. Ohna ville gjerne ha repre
sentantenes syn på dette spørsmål.

Ropeid og Rafoss sa seg enige i den av
landsstyret foreslåtte fordeli ngo Følgende

votering viste at landsmøtet enstemmig god

tok fordelingen: 40% til foreningene og

60% til forbundet.
Ohna kom deretter inn på hvorledes for

delingen av de 40% til foreningene skulle
skje mellom foreningene. Han fortalte at
landsstyret hadde funnet det riktig å be om

at landsmøtet her bare vedtok en ordning

som skuile gjelde fram til neste landsmøte.
Landsstyret mente at foreningenes gjennom

snittlige innsats ved de 4 avholdte landslot

terier skulle legges til grunn for fordelingen

av de 40%.
Rolf Hansen spurte om det ikke ville

være riktigere å foreta fordelingen etter

medlemstallet i foreningene. Melgaard fant
landsstyrets forslag utmerket og vi Ile støtte

det av fullt hjerte. Kjølleberg mente at for
delingen burde avgjøres fra gang til gang

etter innsats. Geir Jensen støttet lands
styrets forslag.

Ohna fant det nødvendig med en orien

tering og pekte på at fordeling etter med
lemstall i foreningene ville gi altfor uhel

dige utslag. Han nevnte som et eksempel at
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godtgjørelse. Han mente at en burde fort

sette med den praksis som har vært fulgt i

de senere år, nemlig at landsstyret selv

foretar reguleringer i satsene når det finner

det nødvendig, og at landsmøtet under be

handlingen av beretningene kan uttale seg

om d isse satser, hvis det ønsker det. Ropeid

pekte på at han som tillitsmann i lO fikk

kr. 50.- pr. døgn samlet for kost og losji

samt kr. 45.- pr. dag i erstatning for tapt

arbeidsfortjeneste. Dette er altså litt lavere

enn de satser som forbundet har i dag.

Finn Johansen ville understreke at det var

viktig at forbundets tillitsmenn får full dek

ning for tapt arbeidsfortjeneste. Ellers kan

en risikere at dyktige folk ikke mottar verv

i forbundets tjeneste av frykt for å tape øko

nomisk på det. Ropeid stilte spørsmålet om

ikke de som har fast månedslønn, nå får i

både «pose og sekk», altså både fast lønn

og utbetaling fra forbundet. Ohna svarte at

de av landsstyrets medlemmer som er an

satt i stat eller kommune og som kan møte

for forbundet uten trekk i sin lønn, heller

ikke får utbetalt noe fra forbundet for tapt

arbeidsfortjeneste. landsmøtet sa seg der

etter enig i at landsstyret ordner disse

spørsmål selv, slik det har gjort hittil.

Ansettelse av juridisk konsulent
Trygve Hansen talte for at forbundet bør

gå til ansettelse av advokat som kan lære

tegnspråket og dermed lettere være i stand

til å hjelpe døve i juridiske spørsmål. Han

mente at dette måtte være bedre enn å nytte

advokat med tolk. - Ohna mente at det var

utelukket at forbundet kunne gå til det

skritt å engasjere fast advokat. - Han ville

gjøre oppmerksom på at forbundet har

«fast» kontakt med en advokat i Bergen,

som hjelper i de spørsmål forbundet ønsker

å legge fram for ham. Med de vanskelige

geografiske forhold vi har her i landet, sa

Ohna, ville det være håpløst å ha en bestemt

advokat som skulle reise land og strand

rundt for å stå til tjeneste for døve. Han

var overbevist om at en ordning med tolke

hjelp var den eneste mulige. Trygve Hansen

pekte da på de problemer flere av de små

foreninger har, som har vanskelig for å skaffe

tolkehjelp. - Ohna orienterte i denne for

bindelse om de planer forbundet har klare

for utdanning av tolker, og han håpet at

planene kunne bli realisert i 1967, dersom

staten stilte seg velvillig til den søknad for

bundet nå har inne om økonomisk støtte

til disse planer i 1967. - Videre viste Ohna

til de gjentatte meldinger forbundet har

gitt foreningene om hjelp til å fremme søk

nader til kommune og fylke om økonomisk

støtte til foreningenes virksomhet, bl. a. til

tol kehjelp. - Rolf Hansen pekte på den

mulighet som foreningene har til å bruke

døveprestene, som på kort varsel kunne

fungere som tolker. Etter noen korte inn

legg til ble det vedtatt ikke å anbefale ord

ning med ansettelse av juridisk konsulent.

Kurs-senter på Gol
Ohna viste til diverse rundskriv fra for

bundskontoret til foreningene i denne sak

og ville gjerne høre om landsmøtets repre

sentanter hadde tanker eller ideer i forbin

delse med kurs-sentret, som ikke var nevnt

i de utsendte ru ndskriv.

Kjølleberg ville be om at landsstyret tar

opp spørsmålet om å innarbeide en svøm

mehall i planene. Ohna svarte at dette med

fysisk trening nok lå noe på siden av kurs

sentrets virksomhet.

Gjerstad håpet at en på kurs-sentret også

ville ta med kurser med sikte på teater

virksomheten i døveforeningene, og Ringsø

ville gjerne at en på kurs-sentret legger for

holdene best mulig til rette for filmopptak

og innspilling av filmer.

Ohna takket for de tanker som var kom

met fram og lovet at de skulle bli overveid

under det videre arbeidet.

*
Etter at Ohna deretter hadde meddelt

representantene at en nå var kommet gjen

nom alle saker som skulle behandles, ba

Gjerstad om ordet. Han takket Ohna for

fast og dyktig ledelse av landsmøtets for

handlinger.

Ohna ville selv takke representantene for

tydelig vilje til positivt samarbeid, noe som

var kommet til uttrykk gjennom mange og

gode innlegg under forhandlingene.

Ohna meddelte så at landsstyret siste

vinter hadde vedtatt at Helmer Moe, Trond

heim, skulle tildeles forbundets hedersme

dalje i gull. Det var meningen at utdeling

skulle ha funnet sted på dette landsmøtet.

Etter Moes plutselige død like før landsmø

tet, vil nå utdeling finne sted i Trondheim

i nærvær av Moes pårørende og den lokale

døveforening i løpet av høsten.

Videre har landsstyret i møte straks før

landsmøtet besluttet å tildele avdøde Gun

vor Skog Carlsen, Tønsberg, forbundets

hedersmedalje i sølv, post mortem. Ut

delingen vil finne sted i Vestfold til høsten

i nærvær av avdødes nærmeste familie og

den lokale døveforening.

Ohna erklærte deretter det 16. landsmøte

i Norske Døves landsforbund for hevet.

Tilføyelse tillandsmøtereferatet
Under avsnittet «Forbundets regnskaper

for 1964 og 1965» i spalte 1 på side 6 i for

rige nummer av Tegn og Tale var følgende

uteglemt:

«Formannen opplyste at bilagsrevisor

ved sin gjennomgåelse av bilagene for

1965 hadde nevnt at han for sin del syntes

det måtte være riktig at forbundet ytet

full lønnsdekning for de av forbundets

tillitsmenn som møtte i forbundets tje

neste på sine frilørdager. Formannen

meddelte landsmøtet at landsstyret burde

se nærmere på dette spørsmålet i kom·

mende arbeidsperiode. Ingen hadde noe

å innvende mot dette.»

«@e tO»
Den døve piken og musikeren

Handlingen foregår i Riga, hoved
staden i den lettiske sosialistiske sov
jetrepublikk.

Den unge musikkstudenten Sergej
går en dag ute og spaserer. Han mø
ter en ung pike som han synes svært
godt om. Han forsøker å gjøre hennes
bekjentskap, men hun svarer ikke
da han gjentatte ganger taler til
henne. Til å begynne med oppfatter
han tausheten hennes som en naturlig
tilbakeholdenhet. Men så blir han
forskrekket - han blir klar over at
piken verken kan høre eller tale.
Natasja - slik heter hun - er døv.
Den verden hun lever i, er helt frem
med for Sergej. Han, musikkstuden
ten, trenger et skarpt øre for sitt
studium og for sitt framtidige yrke
som musiker. Men Natasja lever i
stillhetens verden. Hun er en meget
vakker pike, og Sergej forelsker seg
i henne. Han forsøker å forstå Na
tasja, og det lykkes ham også - de
er blitt glad i hverandre.

I Moskva er det en filmhøyskole,
og en ungdom som studerte her
måtte som diplom-arbeid lage en
film. Noen år i forveien hadde han
møtt en pike som under skytingen
i Leningrad under siste krig hadde
mistet hørselen. Møtet med denne
pike ga studenten en ide.Han beslut
tet seg til å lage en film som han kalte
«De to». Handlingen i filmen er for
talt ovenfor. Ved Moskva-filmfesti
valen i 1965 mottok forfatteren, hans
navn er Michail Bogin, gullmedalje
for denne filmen, og han har med
filmen sin vist å ha meget stor for
ståelse for de døve.

Filmen «De to» er også blitt vist i
kinoene i Øst-Tyskland, men bare
som forfilm. Den ble derfor ikke
spesielt anmeldt. Sannsynligvis er
det bare få døve, som tilfeldig be
søkte kinoen, som har sett den ak
kurat da den ble vist der. Døvefor
bundet burde derfor prøve å få tak
i en eller flere kopier av filmen til
filmarkivet, skriver

Deutsche Geharlosen- Zeitschrijt.

I RETTEN
Dommeren: Fortell nå nøyaktig

hva som passerte mellom Dem og
Deres kone under tretten dere hadde.

Saksøkte: Fem par sko, en flaske
melk, fire tekopper og åtte tallerke
ner, herr dommer.
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DM skyting 1966:

Haukedalen og Gusfre mestere
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2. HAMAR

1. T. Gunnarrud 800 m 2.06.0 650
2. K. Johansen spyd 46.94 591
3. J. Olsen lengde 5.91 584
4. J. Olsen 800 m 2.10.4 583
5. J. Olsen spyd 45.06 565
6. T. Gunnarrud 400 m 56.1 562
7. Arne Olsen 100 m 12.2 540
8. J. Olsen diskos 32.99 540
9. E. Eriksen lengde 5.62 519

10. J. Olsen 400 m 57.8 504
11. Per Byvold kule 10.56 501
12. J. Olsen høyde 1.60 493
13. T. Gunnarrud 1500 m 4.46.9 483
14. E. Eriksen 100 m 12.6 463
15. B. Bekkevold I.u/t. 2.74 446
16. B. Bekkevold 100 m 12.7 444
17. A. Vangen 1000 m 3.04.0 440
18. A. Vangen 1500 m 4.57.5 422
19. Per Byvold diskos 26.35 417
20. E. Eriksen tresteg 10.33 377

10.054

3. BERGEN

1. Asle Karlsen 800 m 2.08.8 607
2. K. Fiskergård lengde 5.96 595
3. Kjell Olsen 800 m 2.10.2 586
4. Pål Kjellid 800 m 2.11.1 572
5. K. Fiskergård tresteg 11.73 538
6. Kjell Olsen 1500 m 4.38.0 537
7. Pål Kjellid 200 m 25.4 523
8. Asle Karlsen 200 m 25.7 499
9. S. Tømmerbakke diskos 30.60 488

10. Asle Karlsen 100 m 12.5 482
11. Alfinn Nordøy I.u/t. 2.79 476
12. Asle Karlsen h.u/t. 1.40 470
13. Svein I. Hansen høyde 1.55 444
14. Pål Kjellid I.u/t. 2.73 440
15. K. Fiikergård 200 m 26.5 437
16. Pål Kjellid 1500 m 4.55.0 436
17. Asle Karlsen 1500 m 4.56.5 427
18. Pål Kjellid lengde 5.19 , 418
19. Knut Nilien 800 m 2.23.9 404
20. Asle Karlsen lengde 5.08 390

9.779

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. Per Chr. Larsen 100 m 11.4 710
6. Bjørn Myran 3000 m 9.14.0 709
7. Per Chr. Larsen 200 m 23.5 691
8. Bjørn Myran 1500 m 4.19.8 661
9. Per Chr. Larsen I.uft. 3.03. '" 642

10. Bjørn Myran 800 m 2.06.6 641
11. Tore Christiansen 800 m 2.08.3 614
12. Gunnar Kvitvær. tresteg 12.27 598
13. Tore Christiansen tresteg 12.03. .. 571
14. Roar Pedersen I.uft. 2.91 557
15. I. Engebretsen Luft. 2.86 522
16. Gunnar Kvitvær 100 m 12.3 520
17. Gunnar Kvitvær 200 m 25.8 491
18. Gunnar Kvitvær lengde 5.49 489
19. Gunnar Kvitvær h.u/t. 1.40 470
20. Gunnar Kvitvær I.u/t. 2.74 446

12.504
Nye: Per Chr. Larsen 100 og 200 m. T.

Christiansen 800 m og tresteg. Gunnar
Kvitvær tresteg. 100 m (før 12.5) og 200 m.

Utgått: Stenberg h.u/t. 1.30. Gran I.u/t.
2.63. Kvitvær høyde 1.50. Stenberg I.u/t.
2.66. Per Larsen h.u/t. 1.35. Roar Pedersen
h.u/t. 1.35.

1. OSLO

Fri-idrettsserien 1966

USA
En amerikaner har satt ny ver

densrekord for døve i lengdesprang.
W. J. Ramborger presterte ved det
amerikanske studentmesterskap for
døve å hoppe 6.99 m. Begivenheten
fant sted 13. mai i Emmitsburg,
Maryland, USA.

Begge disse verdensrekorder er
sendt inn til CISS, der de skal be
handles og eventuelt godkjennes.

300m
30 skudd i 3 stillinger

1. og døvemester
Anker Gusfre, ODS 237 p.

2. Erik Andresen, ODS 236 »
3. Anders Haukedalen, ODS 213 »
4. Øivind Sigvartsen, ODS . 209 »
5. Angrim Ytterhus, TDIL. 163 »
6. Kjell Nysted, ODS ..... 159 »
7. Benny Persson,ODS . . .. 81)}
8. Einar Walbækken, ODS. 61»
9. Nils Vikene, ODS 57)}

10. Reidar Blakstad, ODSp.. 50)}

ØST-TYSKLAND
Franz Mtinzberger har i et stevne

17. april i Merseburg løpt 25.000 m
og forbedret den bestående verdens
rekord for døve med godt og vel 4
minutter. Hans tid ble 1.20.38.8.

4. Erik Andresen, ODS 219 »
5. Kjell Larsen, ODS 216 »
6. Anker Gusfre, ODS 215 »
7. Øivind Sigvartsen, ODS . 210 »
8. Odd Landehagen, ODS . 204 »
9. Einar Walbækken, ODS. 201 »

10. Benny Persson, ODS .... 199 »
11. Henry Lillejord, ODSp.. 165 »
12. Reidar Blakstad, ODSp .. 139 »
13. Jarle Lid, ODS 136 »
14. Nils Vikene, ODS 124 »
15. Kåre Helgesen, ODS 117 »
16. Egil Haugen, ODSp. 104 »

A.H.

Årets DM i skyting ble avviklet
på østre Skytterlags bane ved Oslo,
lørdag 18. juni med Oslo Døves
Skytterlag som arrangør.

Deltakelsen var meget god, men
den tropiske varmen på 30°C hadde
mange av skytterne vanskelig for å
holde ut i. Flere av skytterne kastet
derfor jakken og skjøt i bare skjorte
ermene, noe som var uheldig. Alle
skyttere bør være godt kledd, selv
om været er for varmt.

Øivind Sigvartsen var nok en
tanke favoritt til en av gullmedal
jene, men han tålte ikke den sterke
heten og kastet jakken. Dermed
spolerte han sine sjanser til å erobre
et DM.

Trønderen Angrim Ytterhus og
unggutten Kjell Nysted overrasket
positivt ved å ta sølv og bronse på
100 m.

På 300 m ble det en knepen seier
for Gusfre, bare ett poeng foran Erik
Andresen, etter at både Haukedalen
og Sigvartsen hadde hatt uflaks.
Arrangementet på banen var bra,
om det enn dro en smule i langdrag.

Premieutdelingen foregikk ved en
godt besøkt fest i døveforeningens
lokale. Selve premieutdelingen ble
foretatt av forbundsformannen, og
alle medalje- og premievinnere fikk
fortjent applaus. Dermed var nok et
vellykt DM avsluttet.

Alle som hadde med arrangemen
tet og festen å gjøre, skal ha hjertelig
takk.

Resultatene ble:
100m

Klasse og grunnlag (25 skudd)
1. og døvemester

Anders Haukedalen, ODS 229 p.
2. Angrim Ytterhus, TDIL. 220 »
3. Kjell Nysted, ODS ..... 219 »
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4. TRONDHEIM
1. O. Garberg slegge 51.06 818
2. O. Garberg diskos 36.76 620
3. W. Pedersen lengde 5.80 560
4. O. Garberg h.uft. 1.46 555
5. A. Naurstad spyd 41.94 . . . . . . . . .. 520
6. O. Garberg Luft. 2.84 508
7. Jon Stokvik Luft. 2.81 488
8. Walter Pedersen h.uft. 2.78 470
9. Reidar Jacobsen Luft. 2.78 470

10. A. Karlsen 1500 m 4.51.4 456
11. W. Pedersen 100 m 12.7 444
12. Jon Stokvik h.uft. 1.36 418
13. Geir Jensen Luft. 2.68 410
14. Geir Jensen h.uft. 1.35 405
15. Ingolf Rønning Luft. 2.59 359
16. Thorbjørn Pedersen Luft. 2.54 334
17. Ingolf Rønning h.uft. 1.27 312
18. Arnt Naurstad Luft. 2.48 304
19. Kåre Jakola Luft. 2.41 270
20. Reidar Jacobsen h.uft. 1.21 250

8.918

5. DRAMMEN
1. B. Gunnerud h.uft. 1.64 883
2. B. Gunnerud I.uft. 3.15 738
3. B. Gunnerud 100 m 11.7 643
4. Erik Johansen 100 m 11.8 622
5. B. Gunnerud høyde 1.68 569
6. B. Gunnerud lengde 5.84 568
7. Erik Johansen lengde 5.65 526
8. Ulf Pedersen høyde 1.60 493
9. Nils Holtungen Luft. 2.64 386

10. Kjell Danielsen I.uft. 2.60 364
11. Ulf Pedersen I.uft. 2.58 354
12. Rolf Hansen I.uft. 2.49 309
13. Nils Holtungen h.uft. 1.25 290
14. Magne Gaustad Luft. 2.45 , 289
15. Kjell Danielsen h.uft. 1.20 240
16. Ulf Pedersen h.uft. 1.20 240
17. Magne Gaustad h.uft.1.15 195

7.709

o SLO

Brenden bronse i B-Ntvt

IF «Hellas» arrangerte 1., 2. og 3.
juli B-mesterskap på Marienlyst
stadion i Drammen. Reidar stilte
opp på 3000 m hinder, og han var
i fin form. Han lå lenge som nr. 2,
men ved et skjebnessvangert uhell
hoppet han for lavt over et hinder,
slik at han slo seg i benet noe få
runder før mål. Han måtte nøye
seg med bronse istedenfor sikkert
sølv. Vinneren av sølvmedaljen var
bare ca. et sekund foran ham.
Brenden fikk tida 9.31.2 (?).

29/7: «Fredagstreff» på Frogner
stadion arr. av Bygedgutten. Etter
å ha kjørt helt fra Arendal og blitt
trett i kroppen, stilte Tore Christian
sen likevel opp en time etter, av ren
lyst, på 3000 m. Det var hans livs
første løp på denne distansen. Rik
tignok var han langt dårligere enn
de andre løperne, men en kan glede

seg til å se hvor mye han kan for
bedre seg neste gang. Tiden var be
skjedne 10.27.6.

Fantastisk løp av
Per Chr. Larsen

Oslo-mesterskapet ble avholdt på
Frogner stadion 8. og 9. august.
Første dagen deltok tre døve i 100 m
og tresteg. Per Chr. Larsen over
rasket oss mest da han løp 100 m
for første gang i år på 11.4, bare 1/10
etter hans egen norske døve-rekord.
Det var godt å se ham igjen på ba
nen, etter han har vært borte siden
DM i Trondheim. Årsakene har for
det meste vært startforbud, og så
måtte han gå på skolen sammen med
hørende, da han valgte et yrke som
yrkesskolen i Bergen ikke har. Han
har ikke trenet siden han var i USA.
Gunnar løp også 100 m på bra tid,
12.3. Men det kunne ha vært 12.1
hvis han ikke hadde slått av «brød
rnotoren» før mål. Han overrasket
oss da han slo Tore i tresteg med
hele 27 cm. Det var flott gjort. Tore
var nok slapp etter flyttingen til
Oslo.

Resultater fra første dag:
Tresteg: Gunnar Kvitvær 12.27

Tore Christiansen 12.03
100 m: Per Chr. Larsen 11.4

Gunnar Kvitvær .... 12.3

Annen dag ble omtrent like god,
da Per, denne gang på 200 m, la i vei
og tangerte egen døve-rekHan måtte
løpe i indre bane, hvor det var mest
løst. Det er meget mulig at han vil
forbedre rekorden noen tiendedels
sekunder på denne distansen i nær
meste framtid. Det er hans siste se
song som junior i år - og han er den
største favoritt i sprint ved junior
landskampen i Stockholm 4. sep
tember,hvis den skal arrangeres i det
hele tatt.

Tore, med sykdom i kroppen, løp
forsiktig på 800 m for første gang
i år og fikk tida 2.08.3. Den lille
spreke Gunnar var svært uheldig i
lengde, da han fikk bare ett gyldig
hopp. På 200 m gjorde han det sam
me som dagen før, saktnet på farten
like før mål. Tiden, 25.8, var tange
ring av pers. rek. for ham.

Reidar Brenden fikk ikke det han
håpet på 3000 m hinder. Han åpnet
frekt med å lede en god del av løpet,
med den kjente skiløper Odd Mar
tinsen bak seg. Men han ble mer og
mer stiv i beina og ble nr. 3 på be
skjedne 10.02.2. Han hadde bak seg

alle tiders ferie med lang biltur 
noe som ikke er heldig for idretts
menn. Han blir nødt til å bygge
formen opp igjen, og vi får håpe at
han finner formen igjen meget snart.

Resultater fra annen dag:
200 m: Per Chr. Larsen 23.5

Gunnar Kvitvær 25.8
800 m: Tore Christiansen .. 2.08.3

3000 m hinder: R. Brenden 10.02.2
Lengde: Gunnar Kvitvær .... 5.43

FOTBALL

11/8: Oslo-Døve spilte sin første
seriekamp i fotball i høstsesongen
mot Heming på Frogner stadion.
Før sidebytte ledet Oslo-Døve med
hele 4-1. Målscorere var Arne Sten
berg med 3 mål og ett til Harry
Jegersen. Men på slutten tok He
ming innpå og fikk utliknet kampen
med 4-4. Døve kunne ha vunnet,
men brente et straffespark, mens
Heming fikk et mål på straffe.
Kampen var stort sett meget svak,
med langsomt tempo, men det vil
gå bedre med mere trening etter
ferien.

Fullstendig resultatliste fra vår
sesongen er følgende: (7. div.) Lom
medalen - Døve 2-2 (0-1), Real 
Døve 2-2 (1-1), Torden - Døve 5-3,
(3-2), Årvoll - Døve 6-1 (4-0), Jor
dar - Døve 3-3 (1-2), Høvik - Døve,
med 10 mann, 6-3 (2-1).

15/8: Tre dager etter skulle Oslo
Døve utkjempe seriekamp mot Frem
31 på Ekeberg, men Frem møtte
ikke fram. Heldigvis var mange døve
tilskuere og reserver til stede, slik
at vi fikk leke fotball isteden med
to fulle døvelag. Det ble sannelig en
meget morsom kamp med humøret
på topp, en blanding av gode og
dårlige spillere. Dette var meget
god mosjon for noen hver, noe vi
savner meget. Skulle bare ønske at
det hadde vært kjent for lenge siden,
slik at lekeplassen var blitt møtested
- istedenfor at mange henger bleike
på kafe for ofte.

VEST-TYSKLAND

BSC «Komet», Vest-Berlin, vant
det tyske mesterskap i håndball ved
i finalen å beseire Dlisseldorf med
7-5 (4-2). Om tredjeplassen vant
Hannover over KOln med 9-7.
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25 m basseng:

Verdensstatistikken 1965

i svømming

200 m butterfly
1. S. Polak, Polen 2.29.0
2. J. M. Petersen, Danmark. 2.35.9

25 m basseng:

400 m medley
1. H. Griinberger, Øst-Tyskl. 7.19.5
2. J. Reh, Øst-Tyskland .... 8.14.1

200 m rygg
1. H. Bedmarczyk, Polen 3.25.2
2. Z. Zukaszowska, Polen 3.44.2

4 x 100 mfri
1. Canada 5.10.7
2. USA 5.32.8
3. Polen 5.49.0
4. Vest-Tyskland 5.56.9

100 m butterfly
1. J. Czerwinska, Polen 1.20.5
2. M. Amato, USA 1.28.3
3. M. Larson, Canada 1.32.1

200 m medley
1. H. Griinberger, Øst-Tyskl. 3.23.5
2. J. Reh, Øst-Tyskland .... 3.36.0

200 m rygg
1. K. Malmbak, Danmark .. 3.33.2
2. L. L. Hunaeus, Danmark. 3.42.5

100 m rygg
1. R. Griiner, Øst-Tyskland . 1.30.4
2. A. M. Karlsson, Sverige .. 1.34.5
3. K. Malmbak, Danmark .. 1.35.9
4. H. Grtinberger, Øst-Tyskl. 1.37.9

100 m bryst
1. E. Rasmussen, Danmark. 1.43.0
2. H. Griinberger, Øst-Tyskl. 1.47.4
3. U. Dietrich, Øst-Tyskland 1.48.2
4. B. Pohl, Øst-Tyskland ... 1.48.4

200 m bryst
1. E. Rasmussen, Danmark 3.38.3
2. B. Orstram, Sverige ..... 3.43.3
3. H. Griinberger, Øst-Tyskl. 3.49.5
4. K. Malbak, Danmark .... 3.50.4

4 x 100 m medley
1. Canada 6.00.1
2. USA 6.04.4
3. Polen 6.19.8
4. Poznan, Polen 6.41.9

4 x 100 m bryst
1. Leipzig, Øst-Tyskland .... 7.31.1
2. Dresden, Øst-Tyskland .. 7.54.2
3. Berlin, Øst-Tyskland ..... 8.13.2

100 mfri
1. 1. Bohlin, Sverige 1.24.5
2. H. Griinberger, Øst-Tyskl. 1.25.3

200 mfri
1. A. M. Malmstram, Sverige 3.09.6
2. N. Stutt, Danmark 3.22.3
3. K. Malbak, Danmark 3.24.7

1.40.2
1.42.3
1.47.5
1.53.3
1.56.3

KVINNER

4 x 100 mfri
1. Døves IF København, D .. 4.28.0
2. IK Scania, Sverige 5.06.5

400 m medley
1. C. Lindsjo, Sverige 5.42.5
2. W. Kreschky, Øst-Tyskl. . 6.04.2
3. E. Gaitzsch, Øst-Tyskl. .. 6.07.7
4. P. Fiebig, Øst-Tyskland .. 6.52.1

4 x 200 mfri
1. Døves IF København, D.. 9.46.5
2. Øst-Tyskland 10.45.6

50 m basseng:

4 x 100 m medley
1. Øst-Tyskland 5.08.4
2. Døves IF København, D .. 5.10.5
3. IK Scania, Sverige 5.31.5

200 m bryst
1. J. Czerwinska, Polen 3.02.8
2. M. Amato, USA 3.25.3
3. K. Butler, Storbritannia .. 3.25.6
4. V. Kloczka, USA 3.26.2
5. A. Czorba, Ungarn 3.31.2

100 m bryst
1. A. Csorba, Ungarn .
2. 1. Decsey, Ungarn .
3. A. Guylay, Ungarn .
4. A. Watrscz, Polen .
5. C. Kapalska, Polen

100 mfri
1. J. Robinson, Canada 1.12.0
2. J. Czerwinska, Polen 1.12.8
3. R. McKenzie, New Zealand 1.16.6
4. L. Atandenor, Canada 1.16.8
5. J. Marr, Storbritannia 1.17.0
6. J. Bennett, Canada 1.174

100m rygg
1. K. Butler, Storbritannia .. 1.27.5
2. M. Koreman, Holland 1.29.5
3. G. Penner, Canada 1.29.8
4. J. Robinson, Canada 1.30.0
5. L. Heavenor, Canada 1.30.8

200 mfri
1. Z. Keieti, Ungarn 2.59.3
2. H. Grtinberger, Øst-Tyskl. 3.18.5
3. M. Beanerczuk, Polen 3.25.6
4. M. Klimczuk, Polen 3.30.9
5. J. Kedzierska, Polen 3.33.8
6. S. Hampel, Øst-Tyskland. 3.42.5

400 mfri
1. J. Robinson, Canada 5.50.2
2. M. Amato, USA 5.52.9
3. R. Mac Kenzie, N.Z. . 6.02.5
4. Z. Keieti, Ungarn 6.14.4
5. J. Marr, Storbritannia 6.16.8

2.13.1
2.15.0
2.19.4
2.32.4

1.24.5
1.26.0
1.27.0
1.27.4
1.28.5

200 mfri
1. J. Wahler, Vest-Tyskland.
2. J. M. Petersen, Danmark.
3. C. Lindsjo, Sverige .
4. W. Kreschky, Øst-Tyskl.

400 mfri
1. L. Kollar, Ungarn 4.54.0
2. J. M. Petersen, Danmark. 4.59.0
3. E. B. Hansen, Danmark .. 5.34.2

200 m bryst
1. L. Sørensen, Danmark ... 3.06.2
2. P. Fiebig, Øst-Tyskland . 3.08.0
3. W. Reimer, Øst-Tyskland. 3.11.8
4. W. Kreschky, Øst-Tyskl. . 3.13.3
5. M. Geissler, Øst-Tyskland. 3.18.8
6. K. Søndergaard, Danmark 3.18.9

100 mfri
1. J. Wahler, Vest-Tyskland. 59.5
2. J. M. Petersen, Danmark. 1.00.5
3. C. Lindsjo, Sverige 1.02.3
4. E. Gaitzch, Øst-Tyskland. 1.05.0

100 m bryst
1. L. Sørensen, Danmark
2. E. Gaitzsch, Øst-Tyskland
3. Kreschky, Øst-Tyskland ..
4. W. Reimer, Øst-Tyskland.
5. P. Fiebig, Øst-Tyskland ..

200 m rygg
1. C. Lindsjo, Sverige 2.33.7
2. P. Wilpert, Øst-Tyskland. 2.45.0
3. H. Hunaeus, Danmark ... 2.58.9

100 m butterfly
1. J. M. Petersen, Danmark. 1.07.1
2. C. Lindsjo, Sverige 1.11.6
3. W. Kreschky, Øst-Tyskland 1.18.5
4. E. B. Hansen, Danmark .. 1.23.1
5. K. Jensen, Danmark .... 1.25.1

100 m rygg
1. C. Lindsjo, Sverige 1.11.6
2. P. Wilpert, Øst-Tyskland. 1.15.8
3. W. Kreschky, Øst-Tyskl. . 1.19.0
4. J. M. Petersen, Danmark. 1.20.4
5. E. Gaitzsch, Øst-Tyskland 1.21.0
6. H. Hunaeus, Danmark ... 1.22.1
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johan jeremiassen A.s
BYGGEARTIKLER - TRELAST

Sentralbord 50052
PORSGRUNN

Andersen, Nilsen & Co.
SPONVIKA - HALDEN

Fisk en gros
Telefon 7715 - Privat 7738

Arendals Farvehandel
Telefon 22050 - ARENDAL
Innehaver: P. Syrdalens Eftf.
Farvehandel - Parfymeri
Tapet & Linoleum

Skjelbreds Rederi A.s

KRISTIANSAND S.

A.S INGE.N/ØR GRAN
Postboks 1

DRAMMEN

Otto Koch A.s
Etabl. 1874

Nord-Norges største manufaktur og
utstyrsmagasin
BODØ

Jespersen & Thon A.s
Sentral bord 13203

Kanalveien 1 og 3 - TØNSBERG
Volkswagen - Dodge

DE SPISER GODT OG BILLIG I
MELKESTUA
LARVIK

Larvik Andelsmeieri

J ens Lange Lyche
Kirkegt. 15, 5. etg.

OSLO

Kjemikalier og råstoffer

Benytt

Halse og Harkmark Sparebank
MANDAL

Banken like ved postkontoret

H. Bergsland

OSLO

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274
FREDRIKSTAD

Tangen Metalstøperi
Utfører:
STØPEGODS I BRONSE
RØDGODS OG MESSING
Oslokontor: Kr. Augustgt. 7b - OSLO
Telefon: 202727

Spesialforretningen

Den Røde Mølle A.s
ALT I KOLONIAL

Telefon 25886
TRONDHEIM

A.s jøvik Sildeolje- &
Kraftforfabrik

JØVIK I ULLSFJORD



Magnus Larsen A.s
Etablert 1890

TØNSBERG
Manufaktur - Utstyr

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Feitsildfiskernes Salgslag
TRONDHEIM - HARSTAD

AlS OSLO BAANO & LIOSEFABRIJ<

Troms Felleskjøp

TROMSØ

PER ONSAGER

Patentingeniør

Camilla Colletts vei 4 - OSLO
Telefon 55 1386

Medlem Norske Patentingeniørers Forening

J. PETLITZ BOKTRYKKERI

(Rolf Rannem)

Akersgt. 7· OSLO

Ingeniørene

NIS SEN og von KRO G H
M.N.I.F. og M.R.I.F.
Kronprinsens gate 3 - OSLO

Rådgivende ingeniører i
ELEKTROTEKNIKK

Døves Trykkeri A.5. Bergen


