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«The Bergen Young Deaf Beat» var et av de morsomme innslagene pli de
unge døves kulturdag i Drammen. - Det gjelder om ikke å ta sitt handikap
for tungt!
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Oral isme/manuaIisme

I det siste året har vi engasjert oss sterkt for å gi leserne et bedre innblikk
i hva eksperter i det store utland mener om de forskjellige metoder som
anvendes i undervisningen av døve og sterkt tunghørte barn. Med eks
perter mener vi i denne forbindelse folk som gir inntrykk av å vite hva
tegnspråk og fingerstaving går ut på - ha inngående kjennskap til den
voksne døves primære problemer - og å være innstilt på at den døve skal
bli dyktigst mulig til å tale og avlese, såfremt dette ikke krever så mye
tid at det går for sterkt ut over andre (viktigere) kunnskaper. Vi har
hovedsaklig brakt stoff fra USA, Storbritannia og Sovjetsamveldet.

I hele dette århundret har det her i Norge vært lidenskapelige diskusjo
ner for og imot tegn i undervisningen. Klimaet er i det siste blitt noe
mildere, men det er nå på tide at vi får alle tilgjengelige opplysninger om
resultatene av de nye jingerstavingsmetodene i USA og Sovjet, og at
materiellet blir gjenstand for inngående studier av norske fagfolk.

Det synes å være en klar tendens til økt bruk av manuelle metoder i
USA - fingerspelling, Rochester-metoden, og en kombinasjon av finger
staving og naturlige tegn. Selvsagt med fullstendig taleledsakelse. Tegn
språket (etter nordisk mønster) er derimot ikke lenger på tale som med
deleisesmiddel i undervisningen av barn. - Den samme tendens finner
en i Sovjet, hvor en etter innvunne erfaringer skal ha lagt om til et eget
fingerstavingssystem som setter døve barn i stand til å erverve seg et
språkgrunnlag som ligger på høyde med det normale blant hørende barn.

Det er jo i alles interesse å finne fram til det mest adekvate system, slik
at døve og sterkt tunghørte barn kan oppfatte språket mest mulig kor
rekt, for selv å kunne bruke det korrekt. Det stoff vi har brakt om
metodene, skulle tyde på at disse kvalitetsmessig kan rankeres som
følger, når det gjelder metodenes effektivitet ved innlæring av språket:

1. Rochester-metoden, fingerspelling, og den sovjetiske
fingerstavings-metode.

2. Den kombinerte metode (med tegn som hjelpemiddel).
3. Den rene talemetode.

Bladets spalter står åpne for debatt!
Th. S.



Ora/ og manuell meddeling
AV BOYCE R. WILLIAMS, USA

Attføringskonsulent for døve og tunghørte

Mitt emne, «Muntlig og manuell
meddeling i forbindelse med de dø
ves opplæring og stilling», kunne sy
nes meget ærgjerrig. Som noen av
deres 'sikkert vet, har en infam «me
tode-krig» i ca. 100 år lagt en klam
hånd over døveundervisningen, og
striden har stått om oralismen (un
dervisning ved tale, munnaviesing
og skriving), den muntlige metode,
på den ene side - og det kombinerte
system (som også anvender finger
spelling og tegn), den manuelle me
tode, på den annen side. Dyptgåen
de avvikelser, som ofte stammer
mere fra følelser enn fra fornufts
grunner, har ødet faglig energi så
langt at iakttakere er kommet til det
resultat at døveundervisningen er
en kjede av stereotypier. Kildene til
skapende tenking er tørket inn i dette
klima. Venner og familie har hatt
sammenstøt om følgene av oralif me
og manualisme. Gjennom alle årene
med debatter og tonnevis av trykt
materiale har krigen ofte ført til at
en har tapt av syne hensikt og mål,
- det som skulle gi næring og vekst
til videre arb(id, er skjøvet i bak
grunnen. Det er de døve som taper
mest.

Ser vi på disse ting, vil dere sik
kert være enige med meg i at mitt
emne er for krevende når jeg i løpet
av 15 minutter skal prøve å redusere
til fornuft alle disse mange års ståhei
og raseri. Jeg har nevnt de to under
visningsmetoder - oral og manuell
meddeling, men jeg akter ikke å begi
meg inn på å drøfte betydningen a v
disse eller bli innviklet i spørsmålet:
Oral eller manuell metode? Jeg vil
gjerne gjøre klart at det som be
kymrer meg i dag er midlene for
overføring og mottaking av kunn
skaper. Jeg liker å tenke på at jeg
ikke har noen øks som må slipes for
noen skolers tanker eller idealer.
Min filosofi er enkelt denne: Den
best mulige beskjeftigelse og sosiale
stilling for hver døv person. Hermed
følger naturlig et inngående studium
av lovene for opplæring og de av
'likendes individual-psykologi. Mere
presist uttrykt søker vi klarhet,
sikkerhet, god tid, og i høy grad
felvtillit.
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Oral meddeling
Har dere noensinne reflektert

over hva oral meddeling er for en
døv? Enklest mulig uttrykt, mottar
den helt døve muntlig meddeling
som et tegnspråk. Det er flyktige
synlige vink formet av leppene, tun
gen, tennene og ansiktet. De utgjør
komponenter av tale-prosessen.

Uheldigvis er det en stor del av
talen som ikke gir synlige vink.
Engelsk språk er blitt kalt et «inn
vendig» språk,i motsetning til spansk
med sine 5 vokal-lyder som er helt
synlige og derfor gjør spansk til et
meget mere munnavleselig eller «ut
vendig» språk. Den døve kan følge
lig - grunnet mangelen av synlige
vink eller tegn ved avlesing av nor
mal engelsk tale - ofte finne seg "dv
i drift over en sjø av usikkerhf.t,
hvorfra han aldri når helt til lands.

Trass i denne alvorlig begrensende
faktor har min erfaring vært at
mange døve er i stand til å motta
muntlige henvendelser meget mere
effektivt enn de selv kan overlevere.
Tale-eksperter er hEIt klar over dette.
Dessuten er jeg ikke her for å tale
om min versjon av taleframføring.
J eg kan tale i det vide og brede om
hva taleframføring betyr for den
døve, men det er et annet emne.
Skal vi fortsette inn til kjernen av
mitt emne, så er den muntlige me
tode for en voksen døv altfor ofte
ueffektiv og utiltredsstillende - fra
det ganske forståelige til det ufor
stådige, ja til det anstøtelige. Dette
er ikke "lik vi ønsker å ha det. Men
det er slik det virk0lig er nå.

Manuell meddeling
Som kontrast til den muntlige

metode, er manuelle tegn megEt
mindre svevende. Dessuten er de
alle helt ~ynlig(. Ennvidere kan de
formes og framføres i samwar med
den døves evner eller nivå for mot
takelighet.

Framgangsmåten ved manuell
overlevering er likeså fullstendig og
effektiv for den døve elev og hans
lærer som vanlig tale og lytting er
for den hørende elev og hans lærer.
I virkeligheten kan tegneksperter
overlevere til døve barn begreper
som ligger helt på høyde med hva

lærere yter overfor normalt hørende
klasser. For å si det på en annen
måte: Effektiv manuell meddeling
er ikke begrenset til det lave nivå
av ordforråd som vanlig kjenneteg
ner de døve.

Yrkesopplæring
Etter disse kommentarer til den

muntlige og den manuelle meddelel
ses-metode vil vi gå over til den nær
liggende yrkesopplæring.

Yrkesopplæring, i ordets vanlige
tolking, er et læreområde som er av
største betydning for de døye, fordi
den overveiende mengde av de døve
har sitt levebrød i industrien eller i
handelsvirksomhet. Det er et område
med skarpt verktøy, med kraftige
maskiner som på en brøkdel av et
sekund kan redusere fingre til
hakkemat, med ildsfarlige og eks
plosive væsker, med komplisert og
fint presisjonsutstyr.

Disse omstendigheter tvinger oss
til å bruke de klareste, mest stabile
og mest presise meddelelsesmetoder .
For den alt overveiende del av de
døve blir det da manuell meddeling .
Det er grunnen til at nesten alle
verksteder (selv i de mest utpregete
muntlige skoler) tillater, og bruker,
manuell meddeling.

De døves stilling.
Under all den strid som har rast

om metodene, har meget hatt sin
grunn i at dette er en hørende ver
den-at døve mennesker må bli kyn
dige i muntlig meddeling for at de
kan nå fram til det yrkesmessige
nivå som deres medfødte evner og
anlegg tilsier. Dette er tvingende
nødvendig, øyensynlig også logisk.
Imidlertid dekker denne glinsende
overflate over viktige kjennsgjer
ninger i den menneskelige utvikling,
og åpenbarer andre.

Vi kryper før vi går, og vi går
før vi løper. Det døve barns kunn
skaper fra skolen burde bringe ham
fram til et solid språklig grunnlag.
Hvordan skal han oppnå det?

Alle døve barn lærer muntlig med
deling, i den utstrekning de greier
det, gjennom hele forskolen. Det er
den eneste metode som er brukt
gjennom deres tidlige skoleår. Ma-



Det store sigarettforbruket blant barn og unge er et stort helseproblem.

Til kamp mol kreft

nuell meddeling er forbudt inntil
muntlig meddeling er etablert eller
er funnet uegnet for enkelte.

Resultatene er ikke tilfredsstillen
de. De er blitt benevnt som en skam,
en vanære - og jeg er enig. En stor
prosent av Amerikas døve er funk
sjonelt og oralt uvitende, trass i våre
enorme innvesteringer i tid og i fonds
for dere utdannelse. Deres forhold
og stilling rna være, og er, avhengig
av andre spesielle ting enn deres
meddelel esmessige ferdigheter.

Mange døve, og en voksende flokk
av kunnskapsrike, forståelsesfulle
lærere, fastholder at en fullgod språk
utvikling må være målet for all døve
undervisning, og at målet bare kan
nås ved bade muntlig (oral) og ma
nuell meddeling fra begynnelsen av
barnets undervisningsmessige opp
dragelse. For meg høres dette for
nuftig ut. Vi må da først innstille
lærerens og det døve barnets energi
og framferd på ervervelse av grunn
lag for spraket. Det døve barnet vil
da ha e middel til muntlig medde
ling som i eg selv er en viktig driv
kraft.

KonkZusjon
Det har ikke unngått meg at jeg

har beveget meg farlig nær den be
ryktete krig om metoder - hvis jeg
ikke har plumpet uti. Kanskje er det
uunngåelig. Jeg anser neddykkingen
å være umaken verd, hvis den bare
tenner interessen hos ett nytt men
neske i forsamlingen, så vedkom
mende vil engasjere seg i arbeidet
for de døve, og spesielt da hvis han
møter med oppmerksomheten hen
vendt på at de døves utdannelse og
stilling må baseres på flere metoder
som ver,ktøy i meddelingen, for å
sikre det beste for de fleste.

«The Deaj America.n».

DE BARNA ...

Terje kulle i bursdagsselskap hos
Kåre og hadde med seg fire gamle
kroner med hull i, pent tredd på en
snor.

Han var en halv time for tidlig
ute, og Kåres mor sa at han kunne
legge fra eg pengene, men det var
fint at han var ute og lekte litt før
han kom inn. En liten stund bare.

Terje spekulerte litt på dette.
Legge fra eg kronene?

Så spurte han:
- Får jeg komme inn gratis når

jeg kommer igjen?

Kampen mot kreftsykdommene er en av

de store helseoppgaver i vår tid, og særlig
i de senere år har det forebyggende kreft

arbeidet kommet sterkt i forgrunnen. Lands

foreningen mot Kreft, som er en koordi
nerende instans i det frivillige kreftarbeidet

i vårt land, har gjennom alle år, på forskjel
lige måter og ved forskjellige tiltak. enga

sjert seg sterkt i det forebyggende kreftar

beidet. På lang sikt er de fleste tiltak fore
byggende. men i særlig grad tiltak som

masseundersøkelser av tilsynelatende friske
befolkningsgrupper og en bredt anlagt opp

lysningsvirksomhet. På begge disse frontene
har Landsforeningen mot Kreft satset stort

i de senere år.

Vanskeligheten ved forebyggelse av kreft
er at de fleste kreftformer ikke gir symp

tomer i det tidligste stadium. De er stum
me. Skal en få tak i krefttilfellene på det

aller tidligste stadium, og helst i forstadiet,

er det derfor bare mulig ved undersøkelse
av tilsynelatende friske befolkningsgrupper.

Allerede i 1951 tok Landsforeningen mot
Kreft opp dette arbeidet ved pilotforsøk

med mage- og tarmkreft. 11956 ble det satt

i gang masseundersøkelser av kvinner med
henblikk på brystkreft. og i 1959 med hen

blikk på kreft i livmorhalsen. En første
gangsundersøkelse av ca. 40.000 kvinner

var gjennomført i alle kommuner i Østfold
pr. 1/7 1965. En annengangsundersøkelse

vil bli avsluttet innen utgangen av 1966,
mens en tredjegangs-undersøkelse såvidt

er påbegynt og neppe kan avsluttes før 1969.
Ved førstegangsundersøkelsen var det

i alt 3.056 som ble henvist til nærmere un
dersøkelse. Blant disse var det 151 tilfelle

av forstadiet til kreft og 54 tilfelle av kreft.
Av disse 54 tilfellene var 42 kreft i livmor

halsen, 4 kreft i Iivmorlegemet og 7 kreft
i eggstokkene. 49 tilfelle var mistenkelige

og blir holdt under observasjon. De øvrige

som ble henvist hadde godartete lidelser
som betennelser, polypper, overfladiske

sår. godartete svulster osv. Disse tallene
viser med all tydelighet at masseundersøkel

ser er en meget viktig oppgave i det fore
byggende kreftarbeidet - en oppgave det
bør satses videre på.

Når det gjelder opplysningsvirksomhe
ten, så har den alltid hatt en bred plass på
Landsforeningens arbeidsprogram. Ved si

den av den mer generelle opplysningsvirk
somhet har det gjennom den siste 10 års

periode vært drevet en intens opplysnings

virksomhet med henblikk på bekjempelse
av røykeondet. At det er en sammenheng

mellom sigarettrøyking og lungekreft er
i dag et uomtvistelig faktu m, og mens alle

andre krefttyper enten går tilbake eller hol
der seg konstant, har vi en stadig øking av

lungekreft her i landet. Det som er aller

mest bekymringsfullt er barn og ungdoms
sigarettforbruk, og Landsforeningen mot
Kreft driver derfor en intens antirøykepro

paganda gjennom skolen, ungdomsorganisa

sjonene etc. I det siste halvannet år har et
eget forskingsutvalg arbeidet med spørs

målet om hvordan en skal få redusert to
bakkforbruket her i landet. Utvalget håper
å avslutte sitt arbeid i inneværende år.

Landsforeningen mot Kreft har ikke som

de fleste andre helseorganisasjoner i vårt
land et landsomfattende organisasjonappa

rat. Foreningen må derfor bygge sin virk
somhet på mer direkte personlig informa
sjon og er også avhengig av den personlige

oppslutning om saken. I disse høstmånedene

appellerer foreningen på nytt til det norske
folk om hjelp og støtte i kampen mot kreft

sykdommene. Det er å håpe at riktig mange
vil følge appellen - kjøpe lodder og merker,
tegne seg som støttemedlem og i det hele

gjøre en innsats for denne vår tids store
helseoppgave.

3



Danskjorbedring av amerikansk oppfinnelse.

Saintaleapparat for døv/blinde

fikk hørsel og stemme
tilbake ved sjokket

viktig industriprodukt, er naturligvis
en medvirkende årsak til dette høye
produksjonstall.

For over halve menneskeheten er
ris det viktigste næringsmiddel, der
for inntar også risen en betydelig
plass i oversikten. Ettersom jordens
befolkning øker, stiger også rispro
duksjonen. Dessverre er ikke denne
stigning tilstrekkelig for den enda
raskere befolkningstilveksten.

Produksjonen av havre og rug vi
ser en jevn kurve, hovedsakelig ned
over.

Innflytelse på årsproduksjonen i
jordbruket har bl. a. været i ved
kommende år, markedssituasjonen,
den ønskete produksjon, etc.

Så seg selv
i TV

Scotland Yard (Londons hoved
politistasjon) berettet nylig en mer
kelig historie om hvorledes en døv
pike fikk sin taleevne igjen da hun
så sitt eget bilde på TV-skjermen.

«Det er meg!» skrek den 17-årige
Katherine Simms, da hun fikk se sitt
eget ansikt på skjermen i sykevæ
relset.

En betjent fra Scotland Yard for
talte at Katherine ble påtruffet i en
London-gate 12 dager i forveien.
Hun kunne meddele seg til politiet
bare ved å skrive svar på. skriftlige
spørsmål.

Politiet fikk på den måten vite
navnet hennes og at hun hadde vært
døv og uten taleevne siden hun fikk
en hodeskade for et år siden. Noen
tid etter dette var hennes foreldre
omkommet ved en bilulykke, skrev
hun.

Det lyktes ikke politiet å oppspore
noen av hennes pårørende, og de lot
derfor hennes portrett vise på skjer
men i en nyhetssending, i håp om at
bekjente eller pårørende skulle melde
seg.

«Sjokket ved å se seg selv i TV
ga Katherine tilbake hennes hørsel
og taleevne», sa Yard-mannen 
«men hun har ikke kunnet meddele
oss noe nytt utover det hun allerede
har skrevet ned, og vi leter hele tiden
etter hennes pårørende.»
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MENNESKEH[lENS MAT
Verdens jordbruksproduksjon

300

Mest poteter

A.Aa.

I Danmark er det ca. 100 døv
blinde som etter hvert vil få nytte
av det nye apparatet som ble pro
duksjonsferdig i sommer. Fabrikken,
Alf. Andersen & O. Sørensen, har
ca. 20 bestillinger, og Hjemmet for
Døve vil få 15 av apparatene. Inva
lideforsikringsretten gjør det mulig
for de døvblinde å få apparatene
uten personlige utlegg - de koster
ca. kr. 1200.- pr. stk. På et kurs som
Hjemmet for Døve arrangerer i sin
bygning i Nærum, får de døvblinde
et par måneders undervisning i bru
ken av apparatet, hvoretter de får
et apparat til låns inntil bevilgnin
gen fra invalideforsikringen er i
orden.

Tabellen gir en oversikt over ver
dens jordbruksproduksjon.Det fram
går at poteten er det mest etterspurte
produkt. Men at poteten også er et

Det er vel meget få mennesker
som helt ut kan forstå den isolasjon
døvblinde mennesker lever i. Døvhet
alene er et sterkt handikap og krever
meget intenst arbeid for å over
vinnes - i første rekke fordi hørselen
jo er et viktig korrektiv til talen.
Døve har store vanskeligheter med
å lære å snakke tydelig, men heldig
vis er de fleste døve innstilt på å
mestre vanskelighetene, og døve
skolene står rustet med dyktige spe
sialpedagoger som gjør en viktig
innsats.

Når den døve også er blind, er
kommunikasjonsmulighetene ytterst
vanskelige. Heldigvis er det ikke så
mange mennesker som er rammet
både av døvhet og blindhet. Men
også for disse er det mulig å få gi
vende kontakt med omverdenen og
den gave som språket er. Helen Kellers
navn har for alle tider risset seg inn
i de døvblindes historie - hva hun
har greidd å utrette som døvblind
er nærmest ufattelig. Hun lærte seg
flere språk og reiste rundt og holdt
foredrag! -

Et vesentlig skritt videre på veien
for å lette kommunikasjonsmulighe
tene for de døvblinde, er blitt gjort
av forstander Karvig Rasmussen ved
Hjemmet for Døve i Danmark. Ved
å forbedre og videreutvikle en ame
rikansk oppfinnelse, som vel nær
mest kan karakteriseres som en
skrivemaskin med spesialtastatur,
har forstanderen gitt de døvblinde
et apparat i hende som gjør dft mu
lig for dem å kommunisere med
mennesker som ikke er inne i blinde
skriftens mysterier. Samtidig er ap
paratet så hendig at det kan med
bringes omtrent som en reiseskrive
maskin.

- Systemet har vært kjent i ca.
10 år, forteller Karvig Rasmussen,
men apparatene har vært så store
at det ikke var praktisk mulig å
reise rundt med dem. Samtidig med
at vi nå har greidd å lage apparatene
meget mindre og lettere, har vi også
innført 6 ekstra taster som gjør det
mulig for blinde å tale med blinde.
Uten å gå i detaljer er det nemlig
slik at blindeskriftens bokstaver er
sammensatt av 6 punkter. I stedet
for bokstaver kommer noen små me
tallstifter fram i «blindeskrift-møns
tereo>, som blinde kan avlese med
fingerspissene. -
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Vedr.

Ungdoms

skolens

plassering

(Tegn og Tale nr. 13)

Ja, i grunnen hadde jeg ikke tenkt
å komme med noen kommentarer i
bladet, men uttalelsen fra Landsfor
bundet om ungdomsskolens plas
sering, i ovennevnte nr., får meg til
å gjøre det likevel, til tross for at
klokken nærmer seg 24, søndags
natt.

Som tidligere elev ved Alm skole
må jeg spørre NDLs styre, om hvil
ket grUlmlag de har for sin uforståe
lige stilling til forslaget fra Spesial
skolerådet om at den bør bygges på
Alm.

Og så pent som de uttrykker seg
når Landsforbundet synes skolen
ligger så vakkert til. Såpass vet de
da sannelig, men å snakke om fattig
miljø, jaja, såvidt meg bekjent har
ingen av de som sitter i NDLs styre
vært elever ved skolen. Jeg husker
i alle fall at jeg selv sammen med
mine skolekamerater fikk se en del
av det pulserende liv rundt på Rin
gerike. Det var ikke som i hekse
gryta Oslo, riktignok, men vi var jo
på Hadeland Glassverk, Randsfjord,
vi var innom større bedrifter innen
trelastindustrien på Viul, vi tok
turer til de mange kulturmiljøer og
museer rundt Norderhov, Gran osv.

Og sist, men ikke minst: Skal en
absolutt innom Oslo, er ikke veien
lenger enn at en med leid buss kom
mer dit på ca. 1 % time.

Bevares, hva er det egentlig sko
len skal nærmere Oslo for? Jeg per
sonlig kan ikke se at Oslo gir unge
døve og tunghørte noe særlig om
kvelden, og det er jo da skole-elevene
har sin fritid. Da måtte det bli å
renne på kino - evt. restauranter o.l.
Døveforeningen holder ikke åpent
hver dag heller. Riktignok har jo
Ungdomsklubben i Oslo sitt fine
miljø, men jeg tenker elevene får
nok med å kons:mtrere seg om skole
arbeidet, og ikke om foreningsliv.

Nei, jeg er helt overbevist om at
Alm skole bør ligge der den ligger.

Jeg kan ikke huske at mine skole
kamerater og jeg noensinne snakket
noe om at vi savnet bymiljøet. Det
jeg husker best var at vi ved av
slutningen av siste skoleår håpet å
komme på Alm skole, og få videre
utdannelse, det var viktigere enn alt,
alt annet kom i bakgrunnen. Og jeg
føler meg fristet til å legge til at de
herrer Ohna & Co. bør huske på at
det er mange år siden de gikk på
døveskole. Det var nok fæle tider den
gangen, men i 1966 er det tross alt
ikke så rent ille for de unge døve.
Større elever får mere anledning til
å dra avgårde på egen hånd til byen,
til foreningen. De kommer oftere
hjem nå enn før, ikke bare til jul
og sommer, som vi måtte nøye oss
med «i gamle dager». Ta det med i
betraktningen når det skal gis ut
talelser!

Vennlig hilsen
Karl G. Bjørnsen.

F.S. Jeg overveier å sende ut opp
rop til departementet og Spesial
skolerådet, undertegnet av tidligere
elever av Alm skole, med oppfor
dring til rådet om å stå fast på sin
innstilling. Jeg vil imidlertid avvente
Norske Døves Landsforbunds svar
her i bladet. D. S.

NDL svarer:
Den uttalelsen som Norske Døves

Landsforbund sendte til Kirke- og
undervisningsdepartementet, og som
ble gjengitt i Tegn og Tale, nr. 13,
innholdt kun prinsipielle synspunk
ter. Det er en vanlig regel når ut
talelser av denne art sendes til de
offentlige myndigheter. På eventuel
le anmodninger gis en mere detaljert
utredning om de enkelte synspunk
ter. I tiden før denne uttalelsen ble
skrevet, har vi ved et par anledninger
hatt kontakt med Kirke- og under
visningskomiteen i Stortinget og har

muntlig avgitt en detaljert oriente
ring om skoleforholdene.

Vi vil selvsagt med glede svare på
innlegg som vedrører de forskjellige
uttalelser som etter hvert blir offent
liggjort i Tegn og Tale. Vi i lands
styret har behov for kontakt med
bladets lesere, dvs. landets døve, i
spørsmål som vedrører alle forhold i
samfunnet. Dette må betraktes som
en oppfordring til leserne om å følge
med når slike innlegg kommer i
Tegn og Tale.

Karl G. Bjørnsens innlegg omtaler
plassering av ungdomsskolen, og før
jeg svarer på det, må vi ha klart for
oss hva ungdomsskolen for døve står
for.

I den nye skoleordningen, som
skal gjøres obligatorisk, er det 7 års
barneskole og 3 års ungdomsskole,
og i tillegg til disse 10 år er det fri
villig adgang til et 11. år. Ungdoms
skolen for døve skal være en sentral
skole for hele landet, og i følge
Spesialskolerådet blir det et elev
antall på 108, + 7 elever som tar det
11. år. Det dreier seg altså om en stor
gruppe av elever som kommer fra de
mest ulike forhold i landet. Hvis vi i
mellomtiden ikke får senket den obli
gatoriske skolealder for døve barn
med ett, eller aller helst 2 år, vil
alderen variere fra 14 og opp til 17 år.

Når det gjelder undervisningspla
nen for ungdomsskolen, må jeg dess
verre si at jeg intet vet om den fore
løpig, men jeg vet at elevene skal få
yrkesveiledning og at de i denne sko
len vil velge sitt yrke. Det er nett
opp yrkesvalget som spiller en av
gjørende rolle i en vurdering av ung
domsskolens plassering - særlig når
det dreier seg om de unge døve. Det
stemmer nok at jeg personlig ikke
har vært på Alm framhaldsskole,
men de fleste av oss døve har vel
gjort den erfaring at vi var meget
slett forberedt når det gjaldt spørs
målet om valg av yrke ved skolens
slutt. Det var ikke til å unngå at vi
ble meget skuffet over at Spesial
skolerådet i sin innstilling ikke har
tillagt yrkesvalget noen som helst
betydning i spørsmålet om plasse
ring av ungdomsskolen. Den mang
lende forståelse er et resultat av
«den stengte dørs» politikk, som drives
overfor oss døve. Der er ingen tvil
om at vi døve har nettopp de er
faringer som vil være av betydning
og til god hjelp for dem som har et
avgjørende ord i spørsmål vedrø
rende skoleordningen for døve.

Vi må derfor - med de erfaringer
vi har høstet - stå urokkelig i vårt
krav om at ungdomsskolen, som en
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EKSTRAKLASSE ER INGENTING
SOM «ERSTATNING» FOR HØRSEL!

Hvorfor skal en anleggssjef nekte

døve plass som forskalingssnekkere?

sentral skole for landets døve, må
plasseres nær et pulserende storby
miljø, slik at elevene ved selvsyn
kan studere flest mulig forskjellige
yrker - ikke bare innen industri, men
også i handel- og kontorbransjen.

Karl G. Bjørnsen er i sitt innlegg
ikke uenig i vårt synspunkt at ung
domsskolen for døve bør ha kontakt
med et miljø rikt på impulser, men
han mener at Alm forsvarer sin plass
som sted for ungdomsskolen. Vi må
nok dessverre slå fast at distriktet
omkring Alm ikke vil være av nevne
verdig betydning for de døve elever
når det gjelder spørsmålet å kunne
velge sitt yrke. Det er nevnt at det
tar 1 % time til Oslo, altså 3 timers
reise pr. tur, og det er allerede for
meget. I løpet av 3 år ved ungdoms
skolen kan det bli en anselig mengde
tid, som kunne anvendes på bedre
måte.

Nei, la oss ta lærdom av våre er
faringer og innse at yrkesveiledning
og valg av yrke (levebrød) må tilleg
ges en avgjørende betydning når vi
taler om plassering av ungdomssko
len, hvor de døve elever skal bli yr
kesbevisst!

E.Ohna.

Kr. 80.000 til
døv tipper

En gledelig overraskelse fikk en
døv gutt i Stavanger, da han for
noen uker siden var så heldig at
hans tippekupong kom ut med 12
rette, med kun 2 kr. som innsats.

Han fikk den pene sum av 80.000
kr. - Gratulerer!

L.R.

HØST-FE.ST

avholdes lørdag 29. oktober kl. 18.30
i Døveforeningens lokale, Sven
Bruns gate 7, Oslo.

UNDERHOLDNING
DANS DANS
Premieutdeling for sesongen 1966.
Kaffe, smørbrød, kaker, øl, mineral
vann m.m. fås kjøpt. Alle velkommen.

Entre kr. 3.50
(Uføretrygdete og pensjonister har gra
tis adgang.) Arr.: Oslo Døves

Skytterlag.
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Vi døve er selvfølgelig på samme
måte som de hørende interessert i
gode arbeidsplasser og lønnsforhold.

Norsk Hydro skal sette i gang en
bedrift på Karmøy neste år. Da dette
ble kjent, var jeg ivrig etter å få
arbeid, og jeg søkte gjennom arbeids
kontoret i Kopervik å bli ansatt som
forskalingssnekker på anlegget. Be
styreren for arbeidskontoret mente
at jeg ikke var godt nok kvalifisert.
Han sa at anleggssjefen forlangte
fagfolk som var godt kvalifisert. Jeg
fikk altså ikke jobb.

Men .,å fikk jeg vite av naboen at
både en skredder og en mann som
var litt rar ble ansatt som forska
lingssnekkere på anlegget, og da ble
jeg jo litt forbauset. Flere sier til
meg at jeg også får nok plass, men
jeg ser at mange arbeidsfolk går
forbi meg, og de får godt betalt ar
beid, over 15 kroner timen på ak
kord. Jeg er like godt kvalifisert som
mange av dem, men jeg får ikke
plass.

Senere gikk jeg til arbeidskontoret
i Haugesund, for å snakke med ar
beidskonsulenten der. Han sa at han
ville gjøre sitt beste for meg - men 
dessverre, det nyttet ikke likevel.
Anleggssjefen vil ikke ta inn noen
døve. Han er redd for at jeg kan bli
utsatt for en ulykke på arbeidsplas
sen på grunn av min døvhet, det er
derfor jeg ikke kan bli ansatt som
forskalingssnekker. Ja, sier arbeids
konsulenten, anleggssjefen tør ikke
ta inn en som er døv, og det kan vi
ikke gjøre noe med ...

Tenk på at Bergens Mekaniske
Verksteder har flere døve som svei
sere og platearbeidere. Det går fint
med dem, og selvsagt er det et mere
risikobetont arbeid på et skipsverft
enn på dette anlegget på Karmøy.
Hvorfor skal det være så vanskelig
for døve å få bedre betalt arbeid der
hvor hørselen i virkeligheten ikke
har noen betydning?

J a, men så får vi døve heldigvis
et ekstra klassefradrag i skatten,
sier folk for å trøste oss.

J a, vi sparer jo 700-800 kroner
pr. år ved hjelp av denne ekstra
klassen, men dette er altfor lite.
Når vi tenker på at det er nesten

umulig for oss døve å få noen bedre
utdannelse og høyt betalte stillin
ger - når vi ser om og om igjen at
også hørende uten spesialutdannelse
går forbi oss - når vi tenker på alle
ekstrautgifter som følger med døv
heten, og alle de samfunnsgoder som
vi har liten eller ingen glede av - ja,
da synes jeg at denne ekstraklassen
for døve er ingen ting. Alle døve bør
få en ytelse fra staten (gjennom fol
ketrygden) på 2.000-3.000 kroner
pr. år for enlige, ektepar kr. 3.500
til 5.000 pr. år, på samme måte som
en har fått det i Danmark (hvor det
er utbetaling denne høsten).

Vi vet at mange døve på mange
forskjellige arbeidsplasser er dykti
gere enn sine hørende arbeidskame
rater. Men hørende med passelig dyk
tighet kan gå til topps. De går forbi
de døve når det gjelder forfremmel
ser. Det er meget sjelden at døve blir
rettferdig behandlet. - Hva er år
saken? Selvsagt vil vi fil. til svar at
det gjelder å kunne bruke telefon!
Og ofte er det nok riktig at det er
problemet telefonen som setter en
stopper for de døves muligheter.

Selvfølgelig må styret for Norske
Døves Landsforbund arbeide med å
få en offentlig ytelse fra staten til
alle døve, slik som f. eks. Danske
Døves Landsforbund har oppnådd.
NDL står sterkt med over 1.000 med
lemmer bak seg. Det er ingen grunn
til å slå seg til ro med at vi får en
ekstra skatteklasse, fordi dette er
altfor lite til å skape balanse.

Mange hørende tror at vi døve
lever like godt som andre, men dette
er ikke riktig. Det er dyrt å være
døv, og de fleste døve må arbeide
hardt på akkord for å forsøke å bedre
sin økonomi.

Når det gjelder ulykker på arbeids
plassen og i trafikken - hva er som
regel årsak til ulykkene? Er det døv
het, evnesvakhet, vanførhet, blind
het? - Nei, det er nesten alltid sløv
het som er skyld i ulykkene. Dette
er så tydelig at alle burde vite det
og forstå det, men de torstår det
ikke.

Etter min mening er døve mindre
utsatt for ulykker enn de som hører
normalt, og dette forteller også stati-



Utbyggingen av spesialskolene
Uttalelse fra Hjemmet for Døve

Etter anmodning gjengir vi
her i sin helhet den uttalelse
Hjemmet for Døve har sendt
departementet, og som tidligere
har vært gjenstand for debatt
her i bladet. Red.

Det Kgl. Kirke og undervisningsde
partement
Oslo - Delj.

Hjemmet for Døve har fra det
ærete departement fått oversendt
Stortingsmelding nr. 42 (1965/66)
«Om utbygging av spesialskolene», med
«Innstilling fra Spesialskolerådet om
utbyggingsplan for spesialskolene».

Etter at det tilsendte materialet
har vært gjennomgått av vår allsi
dig sammensatte stab, samt av ho
vedpresten for døve (formann i insti
tusjonens styre), skal vi så kort som
mulig prøve å samle de bemerknin
ger som er kommet fram. Vi gjør
oppmerksom på at våre bemerknin
ger kun kommer til å omfatte den
del av materialet som beskjeftiger
seg med de døve og sterkt tunghørte.
Videre på at vi ikke vil fylle opp
vårt skrift med argumentasjoner og
dokumentasjoner - men at disse når
som helst kan stilles til departe
mentets disposisjon.

Vi har funnet det umulig å be
handle denne sak uten også til en
viss grad å komme inn på internat
og læreplanspørsmål. Dette har vi
imidlertid innskrenket til det aller
mest nødvendige.

stikker fra utlandet, etter hva jeg
har hørt. Ja, døve er tålmodige, ut
holdende og flinke til å holde seg
våkne under arbeidet, under kjøring
osv. Men likevel ser det ikke lyst ut
med hensyn til adgangen til bedre
betalt arbeid og forfremmelser i for
hold til dyktighet og ansiennitet.
J eg tror heller ikke at vi kan vente
noen forbedring av betydning i fram
tiden, og det er opplagt at Norske
Døves Landsforbund må gjøre sin
innflytelse gjeldende overfor myn
dighetene, slik at vi døve får en
årlig ytelse fra staten som er bety
delig høyere enn den ekstra skatte
klassen vi har i dag.

A. Kall.

Årsakene til øyeblikkets kritiske
situasjon ved døveskolene, skal vi
ikke komme inn på. Vi vil bare
påpeke det faktum at mens de eksis
terende barneskoler for døve ikke på
langt nær har utnyttet sin kapasitet,
må en stor del av det elevmateriale
som naturlig sokner til dem nøye
seg med undervisningstilbud som er
inferiøre i forhold til det døvesko
lene ville kunne by dem.

For et år siden uttalte daværende
statsråd Helge Sivertsen ved et møte
i Reykjavik (16/2 1965):

«Den nye skole skal møte den
enkelte elev på hans egne forut
setninger og føre ham så langt
framover som skolen kan makte.»
Dette finner vi å være et utmerket

program for undervisningen av de
døve og tunghørte, hvis det blir opp
fattet med realisme og gjennomført
etter en enhetlig plan.

Til den realistiske oppfatning av
hva elevenes egne forutsetninger er,
hører dette at det gjelder en alvorlig
og dypt inngripende sansedefekt,
videre at døvheten er et handikap i
absolutt særklasse. En må ikke risi
kere at denne gruppen elever skal
være avhengige av eller henvist til
sin svakeste sans når det gjelder å
få undervisning. Langt heller bør en
gå inn for å gi kompensasjon for den
sansedefekt som nå en gang er kon
statert - i første rekke ved å gi eks
tra tid til undervisningen, ved å
skape et mest mulig fruktbart og
utviklende miljø for den, og ved å
legge vekt på utvikling og trening
av de sanser elevene har ubeskåret.

A.
De oppgaver spesialskolene for

døve og tunghørte i første rekke vil
få å løse i årene framover, blir:

1) I enda høyere grad enn hittil
å gå inn for personlighetsdan
nelsen og karakteroppbyggingen
hos elevene, slik at disse blir
bedre skikket til å møte fram
tidens kompliserte samfunnsliv
som voksne mennesker.

2) Medalle de midler vår tid stil
ler til rådighet må en sørge for
at elevene får en rikere og vi
dere kunnskapstilegnelse.
Adgangen til vårt talespråk
er av stor betydning for de
aller fleste døve. Av enda

større betydning er det imid
lertid for dem å ha et størst
mulig kunnskaps- og begreps
forråd, samt evne til en allsidig
kommunikasjon såvel i den
hørende VErden som i de døves
krets.
Vi finner med all vår erfa
ring å måtte støtte de voksne
døve i ders påpeking av den
betydning skrive- og lesedyk
tigheten har for dem. Og enda
mer i deres krav om at det må
tas hensyn til den enorme be
tydning de kombinerte meto
der (talE + tegn + håndalfa
bet) har for deres kunnskaps
tilegnelse, intellektuelle utvik
ling og følelsesmessige stabili
tet. En oppfatning som i stadig
stigende grad deles av de psy
kologer, sosialarbeidere, sosio
loger og psykiatere som arbei
der blant de døve.

3) Samtidig som en - så langt som
det er realistisk og tilrådelig 
trener og gjør bruk av de hør
seirester elevene måtte ha, må
en stimulerE. utviklingen og
bruken av de sanser elevene
har og kan bruke fullt ut. Dess
uten må en planmessig gå inn
for å styrke barnas kropps
følelse og balanse, samt ved å
gi dem andrE estetiske inn
trykk til gjengjeld for dem de
p.g.a. hørselmangelen går glipp
av.

4) Vår norske døveskole er hel
digvis så realistisk at den er
klar over at dens elever må
kunne leve og fungere i to
«verdenen> - den hørende og
den døve. En har imidlertid
ikke vågd fullt ut å ta konse
kvensen av dette. Med alt det
erfarings- og kunnskapsmate
riale vi i dag sitter inne med,
vil vi sterkt tilrå at oppbyg
gingen av det døve miljø og
treningen til å leve og fungere
også i dette, tas planmessig og
uforferdet opp på et så tidlig
stadium som mulig i behand
lingen av de døve barna.

B.
Etter å ha redegjort for de opp

gaver vi mener skolene først og
fremst må ta sikte på, vil vi gjerne
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OSLO DØVES SMALFILM
KLUBB arrangerer

HØSTFEST
Sven Brunsgate 7, lørdag 22.

oktober, kl. 19.00.

UNDERHOLDNING
FILM TEATER·TABLAER
MUSIKK DANS
Salg av smørbrød/kaker - Kaffe

Mineralvann

Entre kr. 5.- pr. person
Arr.: Filmklubben

få si litt om hvilket antall elever opp
gavene vil omfatte.

Innstillingen regner med et fre
kvenstall på 1.8 pro mille døve og
sterkt tunghørte barn. Dette må an
ses som et absolutt minimum.

Når det gjelder plassbehovet i
døveskolene, viser de påliteligste kil
der vi har å bygge på at en må regne
med et frekvenstall på 0.7 pro mille.
Vår erfaring fra arbeidet blant døve
og sterkt tunghørte ungdommer og
voksne tyder mer og mer på at dette
er for lavt ansatt. Det privilegium
å få gjennomgå en skikkelig døve
skoleundervisning bør etter all sann
synlighet stilles til rådighet for ele
ver atskillig høyere oppe i de tung
hørtes rekker enn det skjer i dag.

Vi vil også gjøre oppmerksom på
stigningen i antallet døve med til
leggshandikap. (Socialministeriet i
Danmark anslår sommeren 1964 at
46% av elevene har ett eller flere
tilleggshandikap. Det britiske Mi
nistry of Health and Education
finner sommeren 1965 at hele 60%
av de døve barn kommer i denne
kategori.)

C.
Hvordan skal så de under A. nevn

te oppgaver kunne løses best, hurtigst
og rimeligst for de elevgrupper som
omhandles i avsnitt B.?

Hovedbetingelsen for å kunne nå
de av oss skisserte mål, og for over
hodet å kunne gi de døve en adekvat
undervisning under tilfredsstillende
forhold, er klart slått fast av depar
tementet selv:

Døveskolene må ik7æ bare bevares,
men moderniseres og utbygges.

Vi vet at det fra andre hold agi
teres sterkt for en nedleggelse av
døveskolene, og overføring av ele-
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vene til «hørselklasser», «integrerte
klasser» eller hva en nå kaller sys
temet. Vi sitter inne med et rik
holdig materiale som viser at denne
agitasjon ikke tar hensyn til hva det
vil si å leve som voksen døv, og
heller ikke til de resultater en i andre
land har av den slags eksperimente
ring.

Under henvisning til den kunn
skap og erfaring vi med strev og
møye har ervervet oss, må vi si:
En forandring av det ovennevnte
prinsipp vil føre til en endring av de
døves og sterkt tunghørtes livsfor
hold i katastrofal retning.

For øvrig mener vi at følgende
bør skje:

1. Småbarninstitusjonene (bar
nehager o.l.) for døve og hør
selsvekkete bringes adminis
trativt og faglig inn under det
samme organ som barneskolen
for døve og tunghørte. (Se
brev til departementet fra ho
vedpresten for døve av 29.
november 1965.)

2. Reiselærervirksomheten og
foreldreveiledningen bygges
ut. (Jfr. ovennevnte brev.)
Disse to tiltak er sannsyn
ligvis de viktigste av alle. Ved
undersøkelser av årsakene til
at døve ikke klarer seg i livet,
finner vi at disse praktisk talt
alltid kan føres tilbake til
manglende intellektuell og fø
lelsesmessig kontakt i de tid
lige barneår. Den forsinkelse
av utviklingen på en rekke felt
som en så hyppig finner hos
døve, kan etter all sannsyn
lighet i hovedsaken føres til
bake til det samme.

3. Den i innstillingen nevnte ut
videlse av skoletiden for de
døve: 7 +3 (+1) år.

4. En utvidelse av skoletiden
også nedover til å omfatte
aldersgruppen 6, i enkelte til
feller også 5, år.

5. Opprettelse aven sentral råd
giings- og diagnosestasjon for
foreldre med døve småbarn
fra hele landet. Sentralen bør
være fullt utbygd med spesia
lister i full stilling, og bør ha
tilknytting til det bredest mu
lige felt av medisinsk, audio
logisk og psykiatrisk eksper
tise - samt til Spesiallærersko
len. Vi finner det naturlig og
riktig at sentralen som finnes
ved Skådalen off. skole for
døve utbygges til å bli denne
sentralstasjon for hele landet.

6. Skådalen off. skole for døve
bygges ut til en døveskole som
på enhver måte kan holde mål.
Tar en hensyn til den ideelle
form for internatordning (små
hjem for «familiegrupper» av
barn, i varierende avstand fra
selve skolen), er tomten i Skå
dalen rikelig stor nok.

Vi har vidd dette punkt
særlig interesse og spesielt
meget arbeid. Resultatet er at
vi finner at en slik utbygging
av Skådalen-skolen vil være
av avgjørende betydning tor
døveundervisningens kvalitet
og anseelse, og dermed for
hele dens framtid i Norge.
Når denne utbygging har
funnet sted, etter de mest mo
derne prinsipper, og til de i
innstillingen omtalte 125 plas
ser, vil de viktigste anklage
punkter mot dagens døve
undervisning være brutt.Etter
at skolen har vært i funksjon
noen år, vil en klarere kunne
se hvilken vei en skal gå med
den videre utbygging.

7. Under henvisning til det som
sies om de multihandikappete
i hovedpunkt B., vil vi få på
peke at dette må få konse
kvenser for den planlegging
som finner sted. Hjemmet for
Døve's skoleavdeling må byg
bes noe ut for å kunne hjelpe
de mer kompliserte tilfeller.
Men også i den vanlige døve
skole, på alle trinn, må det
tas bygningsmessige, tekniske
og personalmessige hensyn til
utviklingen.

8. Den utbygging av ungdoms
skolen som skal finne sted må
foregå i nærhetel'. av et by
messig preget miljø, hvor det
finnes et godt utbygd fore
ningsarbeid av døve. En må
begynne å forberede overgan
gen til det voksne døve miljø
på dette stadium, og over
gangen må legges til rette så
godt som overhodet mulig.

9. Nybyggingen av yrkesskolene
må komme i gang snarest - og
her med sterk vekt på at sko
len skal møte sine elever på
deres egne forutsetninger. Bl.a.
finner vi det av stor betydning
at det blir gitt skikkelige mu
ligheter for en yrkesopplæ
ring av teoretisk svake elever.

10. Spørsmålet om hva og hvor
dan de døve skal lære, må
vies langt større oppmerksom
het. Igjen vil vi få peke på



Patentanmeldt

Helsesålen Fotvarm

Lider De av kalde føtter og andre plager i forbindelse med

det, vil sikkert Fotvarm hjelpe Dem.

Den isolerende sålen er beskyttet av 2 kunstlærsåler - pas

ser i alt skotøy - kun 2 millimeter tykk. Hundrevis av til

fredse kjøpere sier det samme som Sigrund Torstensen Sunde
Hageby, Stavanger: «Jeg har vært plaget av tretthet, stivhet

og til stadighet kald i føttene. Takket Fotvarm er jeg helt

god nå.»

Pris pr. par: Nr. 35-46 kr. 15.- + porto. Sendes med

oppkrav. Selges i hele landet gjennom produsenten.

ROGALAND TEKSTIL
Hellvik i Eigersund

Oddmund Fossen,
fikk en sønn 18.

-

f"L.. --- --'

Abonner på

TEGN og TALE

FORLOVELSE
er inngått mellom Erna Sørheim,

Bergen, og Olav Espedal, Ytre Arna
pr. Bergen.

FØDT
Solveig og

Kyrksæterøra,
august.

80 AR
Ole Dalen, Vøyensvingen 4, Oslo

4, fyller 80 år 3. oktober. Han er
født på garden Dalen i Telemark.
Han ble døv som ganske liten som
følge av hjernebetennelse. 8 år gam
mel kom han til døveskolen i Oslo,
som den gang lå i Vibesgate. Siden
flyttet skolen til Ullevålsveien.

Ole Dalen var med i Døves Ski
klubb, og han har vært med i De
Døves Forening i mange år. Han var
også med på å bygge opp igjen døve
hytta i Lommedalen etter brannen,
men han var ikke med hele tiden,
for han reiste til Rjukan og tok ar
beid på Rjukan-anlegget. Der var
han i 5 år. Så reiste han til Oslo, hvor
han arbeidet forskjellige steder som
skomaker. For 25 år siden overtok
han et skomakerverksted etter en
hørende kamerat, og her arbeider
han fremdeles. Hans hørende kun
der er meget fornøyd med sin sko
maker.

Conrad Vogt-Svendsen
Sjefsekretær

C. Bonnevie-Svendsen
Hovedprest for døve

Styrets formann

HJEMMET FOR DØVE

Nyhet

Terje Basilier
Overlege

Vi takker for departementets ini
tiativ. Vi følger det med forvent
ning og håp. Og vi stiller oss med
glede til disposisjon, med all den er
faring, kunnskap og de hjelpemidler
vi har til rådighet, for å få gjennom
ført en riktig, effektiv og rask ut
bygging av undervisningen av de
døve og sterkt tunghørte.

Nordstrand, 18. april 1966.

tet for å få utredet planer om en ut
bygging av spesialskolene også på
dette felt.

Det er på høye tid at det blir gjort.
Vi vil bare få henvise til det som ut
tales av døveprestene og Hjemmet
for Døve i skrivelse til Spesialskole
rådet av 23. november 1963, an
gående «Ettervern av døve og sterkt
tunghørte» :

«Hvis hjelpen til de døve små
barn og deres miljø, og utdannel
sesmulighetene for døve barn og
ungdommer, samt miljøet i opp
lærings- og utdannelsestiden, ikke
snart blir vesentlig forbedret, vil
vi stå overfor et raskt og nesten
ubegrenset stigende behov for
ettervern i form av sosial og psy
kiatrisk omsorg.»

*

Undervisningen av de døve og
sterkt tunghørte er et mysterium for
de aller fleste mennesker - også for
de pedagoger som ikke har beskjef
tiget seg med døve. Den rommer helt
spesielle problemer, som ikke kan
sammenliknes med problemene i
noen annen handikap-gruppe.

Men den rommer også muligheter
av helt usedvanlig omfang. All er
taring viser at den døve som får ad
gang til en adekvat, realistisk og ef
fektiv undervisning er en sterk pluss
faktor i arbeids- og samfunnsliv. Det
er derfor med den aller største glede
vi hilser det initiativ som er tatt av
Kirke- og undervisningsdepartemen··

den helt særegne stilling døve
undervisningen står - og må
stå l. Samt' på at utgangs
punktet for planleggingen på
dette felt må være de voksne
døves egne erfaringer, og stu
diet av deres livsforhold.

11. For å gjøre bildet noenlunde
fullstendig, må vi til slutt få
peke på den kompletterende
voksenundervisning i attfø
ringsøyemed som finner sted
ved Hjemmet for DøvE', og på
den iherdige innsats Norske
Døves Landsforbund gjør for
de døves kunnskapsmessige og
kulturelle videreutvikling.

Hvis departementet i sin
planlegging kunne finne mu
lighet til å vie disse tiltak ef
fektiv interesse, er vi over
bevist om at det vil være av
meget vesentlig betydning.

Nyhet
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NYTT FRA FORENINGENE

Bergen Døveforening.

Filmaften hadde vi i Døveforeningen 8.

september. Franz Blaha viste oss en ny film

fra Nord-Norge, som var laget av Per Høst.

Før Blaha viste oss filmen, holdt han en inn

ledning, der han fortalte hva vi ville få se,

pluss litt historikk.

Og på filmen ble vi tatt med på en vi

dunderlig reise med jernbanen nordover,

og noen avstikkere med bil og båt. Filmen

ga oss et rikt inntrykk av hvilket vakkert

land Norge er, om en bare vil våkne opp

og se.

Sosialsekretæren vår, Johan Moldekiev,

er på vårt kontor i V. Torvgt. 20a, Bergen,

2. etasje, til disse tider:

Tirsdager kl. 19.00 til 21.

Onsdager kl. 9.00 til 10.00.

Torsdager kl. 9.00 til 11.00.

Fredager kl. 12.30 til 15.30.

Kontorets telefon-nummer: 18321.

Formannen er vanligvis å treffe på kon

toret onsdager og torsdager kl. 19.00

22.00.

FILMAFTEN

NY KONTORTID I BERGEN

Gøsta Rougnø.

Gøsta Rougnø:

FROSKEMANN I UNGDOMS~
KLUBBEN

Mandag 5. september startet Ungdoms

klubben igjen etter en lang sommerferie.

Ringsø holdt en kort åpningstale, og ønsket

en froskemann ved navn Solberg fra Froske

mannsskolen på Håkonsvern, velkommen,

for å sette oss inn i undervannslivets mys

terier. K. Rendedal tolket, og vi ble instru

ert i pressluftflaskens virkemåte samt farene

ved å bruke slikt uten nødvendige kunn

skaper. Så fikk vi et inntrykk av de for

skjellige dykkersykdommer. Han kunne si

at de dykkerulykkene vi kan lese om i avi

sene, skyldes som oftest menneskelig svikt

og ikke apparatene. Vi fikk innblikk i 3

dykkergrupper. Den første var froskemenn,

som var den beste gruppen, så kom hjelm

dykkere, og så fridykkere. Av dykkerutstyr

nevnte han 3 forskjellige. Det var pressluft,

hel ium og su rstoff.
Etter å ha fått stifte bekjentskap med ut

styret og fått noe erfaring, trakk vi pusten

godt inn, og holdt den mens vi fikk se en

film om dykking i forsvaret. Hver gang vi

ble tatt med ned på dypet, holdt vi pusten.

Så interessant var det.

SJØSPORT I DØVEFORENINGEN
Torsdag 1. september holdt redaktøren

for bladet «Sjøsport» kåseri i døveforenin

gen om båter og sjøvett, og om behagelig

sjøskvett. Han trakk fram forskjellige ting

vi måtte vite angående båter, og regler på

sjøen samt nød endigheten med båtfører

bevis. Birger Breiteig fungerte som tolk.

Motorbåten «Perlen», tilhørende ferie

hjemmet vårt, fikk et brevkurs i regler for

ferdsel på sjøen og kravene for båtfører

bevis-prøven.

Etter at redaktøren hadde sagt sitt, fikk

vi komme med spørsmål, og det manglet

ikke på dem. Han hadde tatt med seg flere

numre av «Sjøsport» som tilhørerne kunne

få, samt eksemplarer av friluftsloven.

5/10 on: Døveforeningen har styremøte på

kontoret kl. 19.30.

6/10 to: Døves Glede's thefest med utlod

ning fortsetter og avsluttes. (Denne dag

spesielt beregnet på døve.)

9/10 sø: Sjakkspillerne spiller bykamp i

Stavanger.

10/10 ma: Idrettsklubben har styremøte på

kontoret kl. 18-20.

Ungdomsklubben kl. 20.

11/10 ti: Dameklu bben har hyggekveld for

sine medlemmer. Andre har ikke adgang.

13/10 to: Menighetsaften. Servering kr. 2.50

pr. person. Besøk av misjonær frk. Waa

benø fra Formosa.

16/10: sø: Idrettsklubben har marsjkonkur

ranse fra Fanahallen til døvehytta på

Totland.
Kl. 18 i Johanneskirken: Døvegudstjen

este ved prestene Bonnevie-Svendsen og

Hammer.

17/10 ma: Ungdomsklubben.

18/10 ti: Dameklubben. Demonstrasjon av

disponent Rolf Davidsen om bruk av ild

faste varer.

20/10 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.

24/10 ma: Ungdomsklubben.

25/10 ti: lokalet bortleid. Misjonsforenin

gen hos fru Hammer.

27/10 to: Døveforeningen har medlems

møte. Valg av styre for Døves Alders

hjem. Økonomisk oversikt. Nærmere

sakl iste senere.

29/10 lø: Idrettsklubben har årsfest på

hytta, Totland.

31/10 ma: Ungdomsklubben.

1/11 ti: Dameklubben.
2/11 on: Døveforeningen har styremøte på

kontoret kl. 19.30.

3/11 to: Program v/ Opplysningskomiteen.

7/11 ma: Idrettsklubben styremøte på kon

toret kl. 18-20.

Ungdomsklubben kl. 20.

HE LSET----,S

Program for Vestfold

Program for Bergen

Om De endelig m 'Ni\r De gurgler hol·
rø;;e. sil trekK røken sen rekK do somti
langsomt. Jo lang- dig 'ut tungen Det
sommere mon gjør desinfiserende
aet, desto mer middel De Druker
nl;,otin forbrennes kommerda lettere
i s"~aretten eller frem til det sted
SIOJren. hvor eiet børhCtvne

Onsdag 12/10 kl. 18.30 i Kafe Williams,

Porsgrunn.

Onsdag 9/11 kl. 18.30 i Kafe Williams, Pors

grunn.

Onsdag 7/12 kl. 18.30 i Indremisjons heimen ,

Skien.

.~

Nllr De leker med Hvis De mil vente pil
borno velg do iblant noen

t
stdende, sliten

denne' leken: ti pluk- deel ergllencJe,
ke opp med tærne spenn cfo ut mellom
og koste mindreting gulvet og pust. rOI,g
Det er morsomt og og regelmeSSig.
barna synp, om' le- Hold .pll med dette
iken-dessu .en er det og gjenta øvelsen.
særdeles sun. for Den kommer Deres
tt\ttene. helse til gode.

)/<;;

29/9 to: Folkehøyskolelærer lars Skeie kå

serer om folkedans. Opplysningskomi

teen.

1/10 lø: Dra til feriehjemmet og hjelp til med

å sette inn motorbåten «Perlen» for vin

teren! Din hjelp er velkommen!

3/10 ma: Ungdomsklubben.

4/10 ti: Døves Glede har thefest med utlod

ning i foreningen. (Denne dag spesielt be

regnet på hørende.)

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.

Program for
Skien-Telemark
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Etter talene var det flaggheising
på tunet, og dermed var feriehjem
met innvidd og for alvor tatt i bruk,
Da selve åpningsseremonien var over,
ble det servert forfriskninger som
Harstad-foreningens driftige kvinne
lige medlemmer hadde ansvaret for.

Lundqvist, som overrakte en gave
fra Narvik-foreningen.

Formannen i Tromsø Døvefore
ning, Jul Lorentzen, var imponert
over feriehjemmet og dets beliggen
het. I Tromsø hadde en ennå ikke
fått noe eget samlingssted for fore
ningens medlemmer, og derfor var
det forbausende å se hvor meget den
lille, men driftige Harstad-forenin
gen hadde fått til. - Et slik idyllisk
feriehjem inspirerer en til å komme
tilbake på flere besøk, sa Lorentzen,
som overrakte en gave fra foreningen
i Tromsø.

En del a;u stevnedeltakerne foto(Jrafert på tunet. I .tor(Jrunnen helt til høyre su vi m.a.ior
Greftegreff, som ble hedret for stur innsats under bygyearbeidet.

heim, som holdt den offisielle inn
vielsestalen. Han understrekte i sin
tale at døveforeningene rundt om i
landet var blitt mer selvstendige, og
det var en meget stor fordel. Han
ønsket Harstad-foreningen til lykke
med det nye feriehjemmet og håpet
at det ville gi foreningens medlem
mer meget glede i framtiden.

Fra Norske Døves Landsforbund
hilste representanten Karl Lundqvist,
Narvik. Han uttalte at den økono
miske støtte som forbundet hadde
gitt var blitt anvendt meget fornuf
tig. Både som formann i Narvik
Døveforening og som representant
fra landsforbundet ville han ønske
til lykke med det nye feriehjemmet.
- Jeg kan godt forstå de problemer
dere har hatt å kjempe med i tiden
før disse planene ble realisert, og jeg
tror jeg vet hvilken glede dere føler
i dag, når «verket» er fullført, sa

Harstad Døve-

I dagene 3.-4. september arrangert0
Harstad Døveforening et døvestevne
hvor ca. 50 personer deltok. I samme
forbindelGe innvidde Ha.rstad Døve
forening sitt nye feriehjem i Tenn
vassås like utenfor byen.

Stevnet. ble åpnet. lørdag ett.er
middag på feriehjemmet, hvor for-

mannen i Harstad-foreningen, typo- Ho.'rstad Døveforenings j: riehjem «Smestad,) i Tennvassås, slik det tok seg ut ved innvielsen.
graf Leif Henriksen, ønsket delta-
kerne velkommen. Innledningsvis
uttrykte han stor glede for at en
samtidig med stevnet kunne innvie
foreningens prektige feriehjem.

Etter formannens åpningstale,
overtok døveprestWetlesenfra Trond·

forenings ferie
hjem innvidd

Dovepl'est Wetlesen holdel' innvielsestalen.

"K.iøk1c ngiengen», som nok tok det tyngste
løft ~mder st net, frCb v 11. tn: Ragna Ouel'·
holdt Bruun, Berthe Peclel'sen, hyttesjef,
lnger Kjeldsen, .T,lgi-id G1-eftegreff og Da(J
11111:1' Olseri.
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For dem som VI L lære mere:Etter serveringen holdt døveprest
Wetlesen en liten tale for et av fore
ningens hørende medlemmer, major
Steffen Grejtegreff. Greftegreff blir
tillagt hovedærenfor at feriehjemmet
i dag er blitt en realitet. Han har
tegnet bygget, kalkulert og kjøpt inn
materialene, og dessuten har han
utført et stort arbeid under selve
byggeperioden. Formannen i Har
stadforeningen overrakte Greftegreff
et vakkert sølvfat, hvorpå det sto
inngravert: «Harstads døve takker
for innsatsen.»

Søndag ble det holdt døvegudstje
neste i Trondenes kirke, hvor døve
prest Wetlesen talte og tolket på
tegnspråket. Etter høymessen fikk
de døve et innblikk i Trondenes kir
kes historie, og til slutt var det om
vising i kirken. En god del hørende
hadde også funnet veien til Tronde
nes-domen denne søndagen.

Etter høytideligheten i kirken
samlet stevnedeltakerne seg til en
bedre middag i feriehjemmet. Søn
dag ettermiddag og kveld hadde en
ikke lagt opp faste programposter.
Når døve møtes med års mellomrom,
har de så meget å snakke om. Og slik
ble det da også denne gang. Til de
sene kveldstimer ble det diskutert
over mange emner, og samtlige hyg
get seg storartet.

Et vellykt døvestevne var over,
og både Harstad Døveforenings med
lemmer og det nye feriehjemmet
hadde bestått prøven.

HENRIK MOHN

Vår forlengst avdøde værprofet,
professor Henrik Mohn, var en som
mer ute og reiste med karjol. På
kuskesetet satt en liten skyssgutt.
Så kom de forbi en gard, hvor det
sto ei ku og gned bakparten mot
fjøshjørnet.

- Hvorfor gjør kua det? spurte
professoren.
~ Jau, svarte gutten, - det er

fordi det kjem regn.
- Nå nei, sa Mohn. - I dag får vi

nok ikke noe regn.
Som de kjørte videre, tyknet det

til. Det begynte å smådryppe, og så
kom det et høljende regnvær.

Gutten til å fnise og le.
- Hva er det du har så moro av,

da gutt? spurt~ professor Mohn
nysgjerrig.

- Jau, kom det fra kuskesetet, 
eg ler utav det at kua har meir vett
i rompa enn du har i haue!
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Studia

I en lederartikkel i Tegn og Tale
skriver forbundsformannen: «Vi døve
opplever til stadighet den bitre er
faring at kunnskap betyr makt».

Det er ikke så lett for den døve å
skaffe seg kunnskaper. På grunn av
sitt handikap er han utestengt fra
de fleste skoler som hørende kan gå
på, han er utestengt fra den kunn
skapsmengde som f. eks. radio og
TV gir. Men en ting er sikkert: Den
døve trenger kunnskaper, skal han
komme seg fram og få realisert sine
evner og anlegg. Men hvordan skal
så den døve skaffe seg disse kunn
skapene som han så sårt trenger?

I 1965 begynte et bokverk å kom
me ut. Det var STUDIA, et kunn
skapsverk. STUDIA er et verk i
seks bind og er beregnet på å gi
kunnskaper gjennom selvstudium.

Hva er selvstudium? De fleste
kjenner til korrespondanseskoler eller
brevskoler. Der lærer en på den må
ten at en får tilsendt ett eller flere
brev med stoff som skal læres og
oppgaver som skal løses. Så lærer
en stoffet, løser oppgavene og sender
oppgavene tilbake til brevskolen og
får dem rettet. Det er dette vi kaller
selvstudium. STUDIA er nesten på
samme måten. I STUDIA er det
forskjellige kurs. Der er stoff som
en kan lese og lære, og det er opp
gaver som en kan løse. Men en be
høver ikke å sende svarene tilbake
for å få dem rettet. De rette svarene
står bak i kurset. I STUDIA finner
en 30 forskjellige kurs. Der er f. eks.
et kurs om norsk grammatikk, om
brevskriving, om billære, om maskin
skriving, engelskkurs og mange and
re. De som har laget kursene er kjen
te skolefolk. Gunnar Haarberg, som
mange kjenner fra TV, har f. eks.
laget engelskkurset.

Vi skal nå se litt på hva vi finner
f. eks. i brevskrivingskurset. I første
lekse lærer en om hva slags papir en
skal bruke, om forskjellige størrelser
på papiret, osv. I annen lekse lærer
en om hvordan brevet skal se ut,
at det er god orden, i tredje lekse
lærer en om forskjellige slags privat
brev, om innbydelseskort og takke
kort, osv. I fjerde lekse lærer en om
hvordan en skal sende penger og
pakker, i femte og sjette om forskjel
lige forretningsbrev. I sjuende og
åttende lekse lærer en å skrive søk-

ET KUNNSKAPSVERK

nader, og i niende og siste lekse lærer
en litt om arkivering. Til hver lekse
er det oppgaver, og løsning på opp
gavene finner en bak i kurset. En
forstår at her er det mye nyttig å
lære. På samme måte er de andre
kursene bygd opp, det er kunnskap
trinn for trinn.

Noen sier kanskje: «Det er så
vanskelig språk. Jeg forstår ikke.
Det er ikke morsomt å arbeide med
noe en nesten ikke forstår.» - Det
er sant. Det er vanskelig språk. Men
for den døve som vil lære, skulle det
gå bra.

Det er en gruppe jeg tenker på.
Det er ikke de unge døve. Nei, jeg
tenker på de voksne døve, de som
bare fikk gå på barneskole. Når en
er ung, tror en at en kan alt. «Jeg vet
mye», sier vi da. Men når vi blir
eldre, forstår vi at det er mye vi
ikke kan. Og jeg tror at det er mange
voksne døve som føler at de har for
små kunnskaper. Det er disse som
kan ha størst utbytte av STUDIA.
Og det er disse som har mest tål
modighet til å lese og lære. En ting
er sikkert: Den tid en bruker på å



arbeide med STUDIA, er ikke bort-
. kast€t tid, men· noe av det klokeste

alle døve kan gjøre, som har gjort
den bitre erfaring at kunnskap be
tyr makt.

Per Sigmund Bjørndal.

REKLAME

Amerikanske sigarettpakker er nå
påtrykt opplysning om at det kan
medføre fare å røke.

I disse dager, da man ikke er redd
for å bruke sterke ord i reklamen,
kunne det gjerne ha hett at det med
fører fare å røke.

EN SEN NATTETIME UTENFOR
DEN DØVES VINDU:

(,Han e1' den eneste mannen i gaten som al·
d1'i haT kastet en støvel elteT meg!» (HeaTing)

SJØMANN pA LAND!

Kaptein Larsen og båtsmann
Hansen hadde fart sammen i mange
år. Nå hadde de begge oppgitt sjøen
og bodde nær hverandre. Kapteinen
lånte iblant en hest, tok med båts
mannen, og så dro de to til byen til
en glad aften,

En kveld var de ganske stemnings
beveget da de på hjemveien møtte
en bil.

- Kaptein, to klare lanterner for
ut, sa båtsmannen.

- Hold rett imellom! komman
derte kapteinen,

A. j. johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANG ER

A.S KNAPPEHUSE.T

Kongensgt, 29

OSLO

FONAS Fabrikker a·s

Postboks 4225 - Telefon 381470

O S L O

Volkswagen

Østbye-Pedersen Auto A.s

SKI E N
Telefon 20092

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274
FREDRIKSTAD

A.s jøvik Sildeolje- &
Kraftforfabrik

JØYIK I ULLSFJORD

Briller

OPTISK KOMPANI AfS

Grensen 12B

OSLO 1

O. MUSTAD & S0N

Steinkjer komme E.1.verk
Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TY-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

SI EM ENS NORGE AlS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken
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Norsk seier i junior-landskampen

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sven 8runsgt. 7, Oslo 1

1.60
1.60
1.55

14.65
9.51
8.70
6.40

Under en hyggelig samtale har
svenskene lovet oss at vi ved neste
landskamp for juniors skal få mere
spennende konkurranse enn sist og
de skal prøve å ta revansje. Og vi i
Norge oppfordrer de unge i døve
skolene og oppover, til å trene godt,
helst i kast, til den nye dysten.

Hva sier dere til at NDI bør skaffe
døveskolene og yrkesskolen kule,
diskos og spyd (junior) til treningen?

Red.

Bergen. Og da vi beskuet Sveriges
lag, var vi sikker på at seieren skulle
bli vår. Dobbeltseire kom slag i slag
i norsk favør i hopp og løp, og til
Sverige i kast. Vi tok det med ro,
og det var lite spenning. Det var
ingen stor dag for oss, men en hel
svart dag for Sverige. Men svens
kene tok det heldigvis med godt hu
mør. Norge vant med 16 p. for
sprang, den største seier vi noen
gang har oppnådd.

Senere var vi på fest i et flott,
gammelt hotell, grunnlagt i 16. år
hundre, et godt stykke fra der hvor
vi bodde. Koselig og riktig stemning.
En kort tale, og minnegaver ble delt
ut. Og så i samme gate, ikke langt
derfra, var døveforeningen, og der
var det fest og dans. Mange unge,
pene piker med temmelig korte skjørt
fikk vi anledning til å danse med,
og det til langt på natt.

På søndagen var vi for det meste
på et flott tivoli, før reisen tilbake
til Oslo ut på ettermiddagen.

Vi ble mektig imponert over opp
holdet og mye annet, som sikkert
kostet mye, men så har Sverige også
god støtte fra staten. Stor ros og
takk skal de ha, og vi ble et minne
rikere.

Høyde
1. Svein L Hansen, N.
2. Erik Johansen, N. . .
3. Bo-Goran Henriksson, S.
4. Rolf Nilsson, S. - utgikk.

100 m
1. Per Chr. Larsen, N. 11.9
2. Erik Johansen, N 12.2
3. Ove Brodin, S. . 12.5
4. Gunnar Brodin, S 13.4

Kule
1. Bo-Goran Henriksson, S. .
2. Ove Brodin, S. . .
3. Kjell Nysted, N .
4. Pål Kjellid, N .

400m
1. Per Chr. Larsen, N 56.5
2. Trygve Gunnarrud, N. . 56.6
3. Sven-Ake Norberg, S. . 58.1
4. Lars-Erik Lundh, S. . 59.5Den lovende Erik Johansen.

juniorlag. Så erklærte han stevnet
for åpnet. Med det norske flagg,
båret av Kjell Nysted, sto 6 junio
rer på rad sammen med 9 svensker.

Vi hadde i forveien tippet fire
poengs seier til Sverige, eller om
vend t hvis det ble stafettseier til
Norge. Men vi var tross svake norske
kastere meget optimistiske.

100 m skaffet dobbeltseier til
Norge, med Per Chr. Larsen i spissen
på beskjeden tid, 11.9, i sterk mot
vind. Men Sverige utliknet straks
med dobbeltseier i kule, som ble
vunnet av Bo-Goran Henriksson.
Han er en flott idrettstype som
tilskuerne ikke kunne la være å
legge merke til. Han hadde for ikke
så lenge siden satt ny verdensre
kord i kule på 14.74. Uventet ble
det dobbeltseier i høyde til Norge,
vunnet av den helt ukjente 17-årin
gen Svein L Hansen fra Lillestrøm,
som for tiden går på yrkesskolen i

Diskusjonen om uttaking til ju
norlandskampen i Sverige begynte
for to uker siden og holdt på helt
til siste minutt før avreisen fra Oslo
til Stockholm 2. september. Proble
met skyldtes stor mangel på kastere,
da her ikke fantes juniors med kast
som spesialitet. Likevel fikk vi med
oss 6 juniorer. Hovedpersoner var
F. Tenden som reiseleder og T.
Christiansen som lagleder. Det var
tenkt at vi skulle reise med natt
toget, men med protest fra de aktive
byttet vi nattog med dagtog. De
mente at de ikke ville bli opplagt
dagen etter hvis de skulle sove på
toget.

Osvald Dahlgren (sekretær og sty
remedlem i CISS) og formannen i
SDI, Sten Ulfsparre (også idretts
konsulent for døve) mottok oss på
stasjonen og førte oss videre til et
flott hotell på Medborgarplatsen.
Det rare var at vi hele tiden var
under tak, avskåret fra åpen him
mel, helt fra Oslo ø. Det gikk en
undergrunnsbane fra stasjonen rett
til under hotellet hvor vi skulle bo.

Vi pustet lettet ut over hvor opp
lagt idrettsguttene var dagen etter,
tross været, delvis overskyet og
med store muligheter for regn. Regn
ble det heldigvis ikke. Vi slappet av
før Gustav Karlsson som avtalt
skulle føre oss til Hjorthagans Id
rottsplass. Stedet var ikke så verst,
men lå nokså langt fra sentrum, og
allerede en time før åpningen tok vi
oppvarming.

Formannen, Ulfsparre, ønsket oss
velkommen til juniorlandskamp mot
Sverige og uttalte seg om tidligere
kamper med en seier til Sverige og
to seire til Norge, og han håpet nå
det måtte bli seier til Sverige. Han
var selv klar over våre problemer
med kastøvelsene. Men Sverige hadde
det heller ikke lett, da de med nød
og neppe fikk skrapt sammen et
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43.24
38.23
36.25
25.06

37.53
29.39
25.74
19.84

Per Chr. Larsen, stadig bpste sprinter.

Diskos
1. Bo-Goran Henriksson, S.
2. Christer Lindsjo, S. . .....
3. Trygve Gunnarrud, N. . ..
4. Kjell Nysted, N .

Lengde
1. Erik Johansen, 5.72
2. Per Chr. Larsen, N 5.50
3. Lars-Erik Lundh, S. . 5.22
4. Gunnar Brodin, S 5.06

1000 m
1. Trygve Gunnarrud, N 2.53.2
2. Pål Kjellid, N 2.57.4
3. Sven-Åke Norberg, S 3.02.8
4. Lennart Olsson, S. . 3.07.2

Spyd
1. Rolf Nilsson, S. . .
2. Bo-Goran Henriksson, S. .
3.T. Gunnarrud,N .
4. Kjell Nysted, N .

4 x 100 m stafett
1. Norge 48.3

Sverige ble diskvalifisert.

på indre venstre, Rolf Smenes. Men
Frogg kom sterkere etter hvert, og
sluttresultatet ble altså 6-2 til Frogg.

E. Hat~gen.

FRI-IDRETT
8/9: Nasjonalt stevne på Bislett,

med IF Torodd som arrangør, i flom
lys. - For Oslo-Døve deltok Reidar
Brenden på 1500 m og Tore Christi
ansen på 3000 m i kl. B. Reidar, som
lå som sistemann, spurtet etter 10.
runde og holdt ledelsen runden ut,
men klarte ikke sluttspurten, noe
han ikke eide krefter til i det hele
tatt. Han virket svært tung, og tiden
ble 4.13.8, hans dårligste tid på
mange år. På 3000 m forbedret Tore
seg med 25 sekunder, ned til 10.02.6,
men likevel var han skuffet over at
han ikke fikk presset tiden under
10 min. Han ble nr. 3 fra bunnen i
sitt felt.

*
9/9: Dagen etter var det «Fre

dagstreff» på Frogner, arr. av den
trofaste arrangør, Bygdegutten.
Øvelsen var tresteg, og Tore ville
ha revansje over Gunnar Kvitvær,
som slo ham forrige gang. Men Gun
nar var uheldig med tilløpet og fikk
bare ett gyldig hopp på 10.86, mens
Tore var i godt slag og forbedret seg
med halve meteren fra forrige gang,
til 12.62.

Red.

KAPPGANG:

OSLO-MESTERSKAPET
BRONSE TIL ODD

Bronse til Halle

30. august gikk Oslo-mesterska
pet på 20.000 m på landevei. Odd
deltok ikke her på grunn av skift
arbeid. Her vant igjen Abrahamsen
suverent.
1. Abrahamsen, OGK 1.44.14
2. Hammer, OGK 1.48.01
3. Angeltvedt, Døves 1.49.26

8 deltakere.

NM 5-mannslag
10.000 m bane

Oslo-Døve hadde her bare 3 kvali
fiserte kappgjengere, og måtte ta
ut to andre som ikke var konkur
ransedyktige på 10.000 m. Disse to
ble utslitt. Hadde Oslo-Døve hatt
alle 5 kvalifiserte, så hadde det blitt
2. plass etter Viking, Bergen.
1. Viking, Bergen 4.22.07
2. Trondheim GK 4.33.17
3. Oslo GK 4.43.37
4. Oslo-Døve -1.57.18

M aridals-marsjen
20.000 m

Marsjen foregikk søndag 10. sep
tember med start fra Korsvoll. Se
niorene hadde 8 kg pakning. I kl. A
startet bare 2 mann, her vant Ham
mer på tiden 1.52.11. Nr. 2 ble An
getvedt på tiden 1.57.19. I kl. E ble
Peder Nilsen, Døve nr. 5 på tiden
2.11.40. Det gjenstår na. bare 3
stevner før vi ønsker vinteren vel
kommen.

Trønder-Eivind, oppm.

Resultat Senior
1. Abrahamsen, OGK 49.31
2. Hammer, OGK 53.05
3. Landehagen, Døves 53.58
4. Angeltvedt, Døves 54.43
5. Egeberg, KFUM 54.48
6. Brenden, Døves 57.37
7. Sæther, OGK 59.49
8. Kjernsval, OGK 60.24

Oslo-mesterskapet i gang 10.000 m
på bane ble avviklet på Frogner
med Sportsklubben Frogg som ar
rangør. Her vant som ventet Abra
hamsen, som for tiden er i toppform.
Odd kom på tredjeplass og berget
bronsen. Samtidig gikk mesterska
pet i junior på 5000 m. Her ble Kjell
Nysted, Døve, nr. 2, og ble tildelt
sølv.

Sluttresultat: Sverige 38 poeng 
Norge 54 poeng.

o SLO

FOTBALL
Lørdag 10/9 spilte Oslo-Døve sin

annen seriekamp i 7. divi::;jon i denne
høstsesong, mot Frogg på Ekeberg
gressbane. Bunnlaget Frogg slo Oslo
Døve overraskende med 6-2. Men
så var det den svakeste kamp Oslo
Døve har spilt. Vi manglet den gode
halfen Nysted, som ikke kunne
komme, og Oslo-Døve måtte spille
med 10 mann etter at en spiller ble
utvist like før slutt. Stillingen ved
pause var 2-1 til Frogg. Roar Peder
sen skaffet Oslo-Døve målet på
straffespark. I annen omgang utlik
net vi til 2-2, scoret av debutanten

Junior
1. Eriksen, Frogg
2. Nysted, Døves

27.24
33.57

BERGEN

Ålesund 20. og 21. august. Krets
mesterskapet i fri-idrett for senior
og junior, arrangert av ÅIL på
Aksla stadion. Det var grått vær, og
endel av indre bane sto uIlder vann.
Kjell Fiskergård deltok i 100 m, og
det ble 12.6 sek. I lengde ble det
bare døde hopp for ham.

*
Seriestevne på Aksla stadion 25.

august, arrangert av Aksla IL. Kjell
Olsen startet på 1500 m og klarte
å forbedre sin pers. rek. kraftig til
4.28.9, (før 4.38.0 i år). Han ble nr. 2
etter vinneren som hadde 4.28.6.
Etter løpet kastet han kulen 9.81 m,
som også er ny pers. En god pres
tasjon må en si, etter et hardtl500
m løp. Kjell Fiskergård løp 200 m
på 26.3 og hoppet høyde pa. 1.55.

15



*

*

*

*

Denne gang gikk skytingene fort
unna. Skytterne har nå fått bedre
øvelse i å anvise, så skytingene ble
avviklet på to omganger.

Kl. 2 og 3. - 100 m
10 skudd liggende

1. AnderG Haukedalen 99 p.
2. Anker Gusfre 97 »
3. Kjell Larsen 93 »
3. Erik Andresen 93 »

1O skudd, stående
1. Anders Haukedalen 91 p.
2. Erik Andresen 87 »
3. Kjell Larsen 76 »
4. Anker Gusfre 70 »

1Oskudd, knestående
1. Anker Gusfre 92 p.
2. Anders Haukedalen 91 »
3. Kjell Larsen 84 »
4. Erik Andresen . . . . . . . . . . . 83 »

DM-Ski 1966
Da det ingen søknader er kommet

inn til arbeidsutvalget om arrange
mentet av ovennevnte DM, har ar
beidsutvalget besluttet å tilskrive
Døves Sportsklubb om å påta seg
dette DM.

Nye skiløpere?
Vi har fått opplysninger om 4 unge

skiløpere som nå er gått ut av Skå
dalen døveskole, og som er meget
lovende. Vi setter oss i forbindelse
med dem, om de vil vise interesse
og drive trening.

Med tanke på vinterlekene 1967,
vil det muligens bli arrangert et
møte (lørdag og søndag), eller kort
kurs for kandidatene på døvehytta
i Lommedalen i løpet av september.

NYTT fra ND.

30 skudd, sammenlagt
1. Anders Haukedalen 281 p.
2. Erik Andresen 263 »
2. Kjell Snorre Nysted 263 »
4. Anker Gusfre 259 »
5. Kjell Larsen 253 »
6. Einar Walbækken 235 »
7. Nils Vikene 184 »

Kl. 1.
1O skudd, liggende

1. Kjell Nysted : 89 p.
2. Einar Walbækken 77 »

3. Nils Vikene 55 »
1Oskudd, stående

1. Kjell Snorre Nysted 85 p.
2. Einar Walbækken 78 »
3. Nils Vikene 59 »

1O skudd, knestående
1. Kjell Snorre Nysted 89 p.
2. Einar Walbækken 80 »
3. Nils Vikene 70 »

HØSTSKYTINGEN

14/9: Treningsstevne på Sentral
idrettsplassen, Elverum, med Elve
rum Lærerskoles IL som arrangør.
800 m: Johnny Olsen 2.08.8

T. Gunnarrud 2.11.7
Diskos: Johnny Olsen. . . .. 31.44

Rolig løp av begge, spesielt av
Trygve, som løp i et gutteheat, der
han ble lurt av farten. Han er god
for bedre. Johnny Olsen holder seg
i form og prøver å holde magen inne.

Jo-ol .

5 skudd ligg., 5 stå. og 5 kne.
1. Øivind Sigvartsen 146 p.
2. Anders Haukedalen 139 »
3. Anker Gusfre 135 »

Grunnlaget, 3 stå., 3 kne. og 4 ligg.
1. Anders Haukedalen 95 p.
2. Anker Gusfre 90 »
3. Øivind Sigvartsen 87 »

Sammenlagt 25 skudd
1. Anders Haukedalen 234 p.
2. Øivind Sigvartsen 231 »
3. Anker Gusfre 225 »

Denne skyting foregikk på Østre
heim søndag 18. september i strå
lende høstvær, men det blåste litt
for mye. Resultatene ble jevnt over
gode, og førsteklassingen Kjell Snorre
Nysted later til å bli en stø skytter.
Han knep alle 1. premier i sin klasse.
Deltakelsen kunne ha vært større,
idet noen skyttere kom for sent til
banen, da de hadde misforstått og
trodd at skytingen skulle begynne
kl. 16.00.

SIGVART VOLDsMINNEPOKAL

Like før DM i skyting ble det ar
rangert skyting om ovennevnte po
kal på Gressholmen. Deltakelsen var
heller liten, men til gjengjeld ble
resultatene av toppklasse.

Programmet er det samme som
ved DM over 100 m. I klassen 15
skudd i tre stillinger, oppnådde
Øivind Sigvartsen det gode resultat
på 146 p. av 150 oppnåelige.

I grunnlaget, med 3 skudd stå,
3 kne og 4 liggende, greide Anders
Haukedalen 95 poeng, 1 poeng bedre
enn ved EM i Oslo for noen år siden.
1. aksje i Sigvart Volds minnepokal
får Anders med 234 poeng.

Resultatene for de beste ble:

IOslo Døves Skytterlag

31.62

10.62Johnny Olsen
(årsbeste).
Johnny Olsen

O. Garberg 1.65
A. Naurstad , .". 41.76
O. Sande 36.94
O. Garberg 35.19

3000 m: Bjørn Myran. . . .. 9.36.0
Arne Karlsen ..... 10.44.0

5/9. - Fri-idrettsstevne på Stadion
med Nationalkameratene som ar
rangør.
Høyde:
Spyd:

N.E.

HAMAR

9/9: - Ved fri-idrettsstevne, arr.
av Trond på Stadion forbedret Olaf
Garberg norsk senior-rekord i kule
til 12.23 m (før 12.19). Han kan
kaste mye lenger, opptil 13.00, med
riktig teknikk. Men han ofrer seg
bare for slegge.

Arne Karlsen, oppm.

Diskos:

Kretsmesterskapet i fri-idrett for
junior på Skansernyren, arrangert av
Drott. Pål Kjellid deltok i lengde.
Med 1500 meteren i beina fra dagen
før, maktet han ikke å hoppe så
langt. Han var ikke fornøyd med
tilløpet, men resultatet var bra,
5.51 m.

4/9: KM i stafetter med innlagte
øvelser, Sveum idrettsplass, Bru
munddal, med Veldre IL som ar
rangør.
Kule:

7/9: KM nå 10.000 m, med inn
lagte øvelser, på Ottestad stadion
med Ottestad IL som arrangør.
800 m: Johnny Olsen ..... 2.08.6

(pers. rek.)
Lengde: Johnny Olsen 5.72

16/8: Old-boys-stevne på Otte
stad stadion med Ottestad IL som
arrangør. - Resultater.
100 m: Arne Olsen 12.7
1500 m: Johnny Olsen 4.41.6
Diskos: Johnny Olsen 32.30

31/8: Treningsstevne på Hamar
stadion med Hamar Døves IL som
arrangør, vårt første stevne i kretsen.
100 m: Arne Olsen 12.4
Spyd: Kåre Johansen 45.20

. 1 TRONDHEIM
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Fri-idrettsserien 1966
1. OSLO
1. R. Brenden 3000 m 8.41.8 829
2. R. Brenden 3000 m hinder 9.34.1 .. 817
3. R. Brenden 1500 m 4.06.0 767
4. R. Brenden 5000 m 15.38.0 759
5. 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. R. Brenden 1000 m 2.41.2 685
9. Bjørn Myran 1500 m 4.19.8 661

10. Per Chr. Larsen Luft. 3.03 642
11. Bjørn Myran 800 m 2.06.6 641
12. T. Christiansen, tresteg 12.62 635
13. Tore Christiansen 800 m 2.08.3 614
14. Tore Christiansen 400 m hekk 63.9 601
15. G. Kvitvær tresteg 12.27 598
16. B. Dammen spyd 46.06. . . . . . . . . .. 579
17. Per Chr. Larsen lengde 5.88 577
18. Per Chr. Larsen 400 m 55.9 569
19. T. Christiansen lengde 5.84 568
20. T. Christiansen 400 m 56.0 566

13.258
Nytt: T. Christiansen, tresteg (før 12.03).

2. HAMAR
1. T. Gunnarrud 800 m 2.06.0 650
2. johnny Olsen 800 m 2.08.6 610
3. johnny Olsen 1000 m 2.48.4 600
4. K. johansen spyd 46.94 591
5. johnny Olsen spyd 46.49 , 585
6. j. Olsen lengde 5.91 584
7. johnny Olsen 800 m 2.10.4 583
8. A. Vangen 1000 m 2.51.5 566
9. T. Gunnarrud 400 m 56.1 562

10. T. Gunnarrud 1000 m 2.53.2 548
11. Arne Olsen 100 m 12.2 540
12. j. Olsen diskos 32.99 540
13. E. Eri ksen lengde 5.62 .. . . . . . . . .. 519
14. johnny Olsen 1500 m 4.41.6 515
15. Per Byvold ku le 10.56 501
16. T. Gunnarrud 1500 m 4.46.9 483
17. E. Eriksen 100 m 12.6 463
18. B. Bekkevold Luft. 2.74 446
19. B. Bekkevold 100 m 12.7 444
20. A. Vangen 1000 m 3.04.0 440

10.609
Nye:j. Olsen 800 m (før 2.10.6) og 1500 m

etter 6 beste øvelser. T. Gunnarrud.1000 m.
Utgått: P. Byvold diskos 26.35. A. Vangen

1500 m 4.57.5.

3. TRONDHEIM
1. O. Garberg slegge 51.06 818
2. O. Garberg diskos 36.76 620
3. O. Garberg kule 12.23 614
4. W. Pedersen lengde 5.91 584
5. O. Garberg h.uft. 1.46 555
6. O. Garberg høyde 1.65 540
7. jon Stokvik høyde 1.65 540
8. jon Stokvi k lengde 5.67 . . . . . . . . .. 530
9. O. Garberg h.uft. 1.46 555

10. A. Naurstad spyd 41.94 520
11. O. Garberg Luft. 2.84 508
12. jon Stokvik Luft. 2.81 488
13. Ola Sande spyd 39.68 486
14. W. Pedersen 100 m 12.5 482
15. A. Karlsen 1000 m 3.00.2 477
16. I. Rønning 1000 m 3.00.3 476

17. Walter Pedersen h.uft. 2.78 470
18. Reidar jacobsen Luft. 2.78 470
19. A. Karlsen 1500 m 4.51.4 456
20. Olav Moen spyd 37.33 450

10.569
Nytt: O. Garberg kule (før 11.39).

4. BERGEN
1. Asle Karlsen 800 m 2.08.8 607
2. Kjell Olsen 1500 m 4.28.9 597
3. K. Fiskergård lengde 5.96 595
4. Kjell Olsen 800 m 2.10.2 586
5. Pål Kjellid 800 m 2.10.2 586
6. Pål Kjellid 1500 m 4.32.0 576
7. Asle Karlsen 200 m 25.2 540
8. K. Fiskergård tresteg 11.73 538
9. Kjell Olsen 1500 m 4.38.0 537

10. Pål Kjellid 200 m 25.4 523
11. Pål Kjellid 1000 m 2.57.4 504
12. Asle Karlsen 200 m 25.7 499
13. Svein I. Hansen høyde 1.60 493
14. Pål Kjellid lengde 5.51 493
15. S. Tømmerbakke diskos 30.60 488
16. Asle Karlsen 100 m 12.5 482
17. Alfinn Nordøy Luft. 2.79 476
18. Asle Karlsen h.uft. 1.40 470
19. Kjell Fiskergård 100 m 12.6 463
20. Kjell Fiskergård 200 m 26.3 452

10.293
Nye: Kjell Olsen 1500 m (før 4.32.0). Pål

Kjellid 1000 m og lengde. Svein I. Hansen
høyde (før 1.55). K. Fiskergård 100 m (før
12.7) og 200 m (før 26.5).

5. DRAMMEN
1. B. Gunnerud h.uft. 1.64 883
2. B. Gunnerud Luft. 3.15 738
3. B. Gunnerud 100 m 11.7 643
4. Eri k johansen 100 m 11.8. . . . . . . .. 622
5. Erik johansen 400 m hekk 63.2 618
6. Erik johansen lengde 6.01 606
7. B. Gunnerud 400 m 55.6 580
8. B. Gunnerud høyde 1.68 569
9. B. Gunnerud lengde 5.84 568

10. E. johansen høyde 1.65 540
11. E. johansen 400 m 56.9 534
12. Ulf Peder~en høyde 1.60 '" .. , 493
13. E. johansen 200 m 25.8 491
14. Nils Holtungen Luft. 2.64 , 386
15. Kjell Danielsen I.uft. 2.60 364
16. Ulf Pedersen I.uft. 2.58 354
17. Rolf Hansen Luft. 2.49 309
18. Nils Holtungen h.uft. 1.25 290
19. Magne Gaustad Luft. 2.45 289
20. Kjell Danielsen h.uft. 1.20 240

10.116
Ingen nye.

GODKJENTE VERDENSREKOR
DER

5-kamp for kvinner
Rita Windbrake, Vest-Tyskland,

4.193 poeng, 9. og 10. oktober 1965.
80 m hekk 12.2,862 p. Kule 11.73,

836 p. Høyde 1.45, 780 p. Lengde
5.31, 828 p. 200 m 25.5, 887 p.

SVENSK D0VEMESTERSKAP
Lørdag 20. august 1966

100 m junior
1. S.-Å. Norberg, IK Virtus 12.3
2. H. Collin, IF Viljan 12.4
3. G. Brodin, Dalab. DSK 12.5

Stav, senior
1. Leif Strang, IK Surd 3.00
2. Roland Califf, IK Surd 2.60

Kule, senior
1. B.-G. Henriksson, Hephata 14.74

(v. rek.)
2. Anders Nordell, Adils 11.38
3. Svensson, Crian 10.06

Stafett, 1000 m senior
1. IK Virtus 2.15.0

200 m, senior
1. Lennart Jonsson, Scania ... 25.4
2. John-Erik Siverwall, Rask. 25.6

100 m, senior
1. Goran Persson, Dalabygdens 12.2
2. John-Erik Siverwall, Rask . 12.3
3. Lennart Tjernstrom, Virtus. 12.3

Diskos, senior
1. B.-G. Henriksson, Hephata 37.68
2. Anders Nordell, Adils 35.48
3. Nils Svensson, Crian 29.98

400 m, senior
1. John-Erik Siverwall, Rask . 55.4
2. Lennart Jonsson, Scania ... 56.6

Høyde, senior
1. Leif Strang, Surd 1.65
2. Lennart Jonsson, Scania 1.65

1500 m, senior
1. L.-Å. Andersson, Småland 4.36.4

Lengde, senior
1. Leif Strang, Surd 5.75
2. Willy Wanerskar, Dalabygd 5.71
3. Stefan Fransson, Småland .. 5.64

Spyd, senior
1. Ingemar Berg, Hephata 48.62
2. Jan Gummesson, Crian 45.90
3. Rolf Hansson, Scania 42.62
4. Rolf Nilsson, Viljan 41.12

4 x 100 m stafett, senior
1. IK Virtus 49.0

Godkjenning av rekorder

Kappgang 20 km landevei, tid
1.50.12, satt 27/61966 i Oslo av Odd
Landehagen, norsk seniorrekord.

Kappgang 10.000 m bane, tid
51.16.0, satt 25/6 1966 i Oslo av Odd
Landehagen, norsk seniorrekord.

Chr. Setsaas A.s
TRONDHEIM

Telefon *20025

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29- OSLO
Telefon 336890



STATENS FILMSENTRAL

har 16 mm opplysningsfilm til utleie

Katalogen er gratis

Tlf. 602090 - Schwensens gt. 6 - Oslo 1

Brødrene Steen-Hansen A.s

Krusesgt. 8 - Sentral bord 563595

O S L O
AlS O S L O B A AND & L I D S E F A B A Il<

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN

Sentralbord: 4093. Hotellets bil

henter ved bestilling. 2 km fra st.

1. kl. kjøkken - Rettigheter

DOVREFJELL HOTELL
DOMBAs

Telegr.adr.: «Dovrefjell» Dombås

R. Kjeldsberg A.s

KOLONIAL EN GROS OG DETAIL

TRONDHEIM

C. T. (iogstad & CO.

SKIPSREDERI
KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Parkveien 53 - O S LO

Døves Trykkeri A.s. Bergen


