
Speiderjobben 1966 ga en halv mill. kroner til døvearbeidet. Her
har landssjef Hanna Romfo i Norges KFU K-speidere fått blomster
av formannen i Norske Døves Landsforbund, Eilif Ohna, ved ut-
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Og så levde de lykkelige alle sine dager . . .
En liten) romantisk historie - helt etter oppskriften. Og elvfølgelig med happy
end. Slik som De ser av bildet.

Men selve historien kan vi hoppe over (denne gangen). Det vi vil frem til) er
hvor søt og velstelt hun virker - duftende frisk som en brud skal være. Hvor~

dan? Det er ingen hemmelighet. YAXA!
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Statens maksimum-ytelser i spesialskolesektoren:

Minimum - og mindre enn minimum

At politikk er «det muliges kunst», får vi stadig demonstrert, og da særlig
vi som representerer et mindretall i samfunnet, vi som er rammet av
en ublid skjebne og kjemper for at de handikapte skal få tidlmessige
skoler og adekvate opplæringstilbud. - Det har vel sjelden vært slik
«forståelse» for de handikaptes spesielle problemer som i dag, og aldri
før har vi vært gjenstand for make til positive uttalelser fra represen
tanter for Staten, resolusjoner fra de politiske partienes landsmøter og
sympatierklæringer fra Stortingets talerstol - som i året 1966. - Og like
vel! Når det kommer til stykket, viser det seg at vi - tross alt - bare kan
hente fram en gammel og velbrukt klisje for å karakterisere situailjonen:
«Mye skrik, og lite ull». Eller skal vi si at politikerne nå er kommet så
langt i sin overbudspolitikk at de byr oss valgflesk ogsa i et år uten valg?
Det synes slik!

Hvor mange ganger har vi ikke hatt grunn til å hoppe av begeistring
over såvel regjeringsmedlemmers som de politiske landsmøters uttalelser
om at det nå må tas krafttak fra Statens side i spesialskolesektoren? Selv
de største skeptikerne blant oss har vel etter hvert latt seg overbevise
om at tiden var kommet da en fra Statens side for alvor skulle satse på
å ta igjen noen generasjoners forsømmelser. For nå måtte det være
klart at ansvaret endelig var gått opp for politikerne.

Det er bittert å måtte konstatere at regjeringen likevel har lagt fram og
fått godkjent i Stortinget et nytt statsbudsjett uten noen vesentlig
økning for spesialskolenes vedkommende. Vi viser til skolepsykolog Ola
Danbolts uttalelse i dette nummer av bladet om situasjonen for spesial
skolene, skrevet før statsbudsjettet ble behandlet. Og vi viser til Norske
Døves Landsforbunds uttalelse om romprogrammet for den nye yrkes
skolen for døve - som er planlagt. - Og så den lille notis vi har funnet
i dagspressen - statsråd Bondeviks uttalelse i Stortinget - en kort grunn
giing for at en har utsatt «krafttakene» nok en gang.

Så enkelt er det for politikerne! Alle svulmende uttalelser og løfter skulle
nå politikerne konfronteres med. Nå gjaldt det å bevilge et beløp som
kunne tyde på at en også var beredt til å innfri sine løfter. Kanskje
tømmermennene begynte å melde seg. Men så reddet statsråden situa
sjonen med det forløsende ord: Krafttak er nødvendig - men ikke før
alt er godt planlagt!

Og så får vi vente på planleggingen. Tatt i betraktning at det er noe slikt
som 110 år siden det ble bygd en døveskole her i landet, synes vi det
skulle ha vært rikelig tid til planlegging. Tar en et konkret eksempel
som romprogrammet for den nye yrkesskolen for døve, synes det som
om planleggingen fra Statens side fremdeles hovedsakelig konsentrerer
seg om å by de handikapte minimum, og mindre enn minimum. Eller
hva mener herr Bondevik? Th. S.
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Læreplan for døve- og tunghørtundervisningen
Generell innføring

A V STYRER JOHAN SÆBØ

Dell. Organisering av under
visn ing for døve og tunghørte

A. KLASSIFISERING
Når en skal legge til rette under

visning for barn som er døve eller
tunghørte, må en ta hensyn til at
en her møter elever med svært ulike
forutsetninger for læring. Det kreves
derfor alternative undervisningstil
bud om en skal kunne gi en opplæ
ring som i rimelig grad kan sis å være
egnet for den enkelte elev.

Organisatorisk regnes det i vårt
land med 3 hovedgrupper av elever:

1. Barn som skal kunne undervi
ses i vanlige klasser i folke
skolen.

2. Barn som trenger heldags spe
sialundervisning, men som kan
nyttiggjøre seg en undervis
ningsform som hovedsakelig
bygger på akustiske inntrykk.

3. Barn som trenger et døvepeda
gogisk undervisningsopplegg.

Inndelingen bygger først og fremst
på pedagogiske kriterier og forut
setter en helhetsvurdering av eleve
ne. Dette innebærer at en ikke legger
ensidig vekt på hørselstapet, men
prøver å ta hensyn til alle de fak
torene som er medbestemmende for
et barns utvikling.

Som hos andre barn vil den evne
messige utrustning ha avgjørende
innflytelse når det gjelder framgan
gen i skolen. Det samme er tilfelle
med andre personlige egenskaper som
flid og utholdenhet, lynne og tem
perament. En del av de elevene det
her gjelder vil ha problemer i tillegg
til hørselsnedsettelsen, som f. eks.
nedsatt syn, fysiske svakheter eller
sentrale språk- og talevansker. Noen
kan ha spesifikt betingete atferds
forstyrrelser, andre kan ha tilpas
singsvansker på grunn av mer gene
relle følelsesmessige problemer.

Mangelen på språklig kontakt gjør
døve og sterkt tunghørte barn ute
av stand til å dra full nytte av mil
jøets påvirking. I så måte vil likevel
den omsorg og hjelp de blir møtt med
i småbarnårene har stor betydning.
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StyreT Johan Sæbø,
som også er formann i læreplankomiteen.

Ikke minst kan foreldrenes holdning
og innsats få mye å si for barnas
læremuligheter og deres framgang på
skolen.

En står i det hele overfor mange
artete og ofte innviklete problemer
når en skal velge skoleform for et
hørselsvekket barn. Erfaringen viser
at det i enkelte tilfelle kan være sær
lig vanskelig å avgjøre om det er
døveskole eller tunghørtskole, even
tuel t hørselsklasse, som represente
rer det mest adekvate opplærings
tilbudet for en elev.

Det er en kjennsgjerning at god
hjelp i førskolealderen og stadig for
bedrete tekniske hjelpemidler har
skapt muligheter for at flere barn
med sterk hørselsnedsettelse kan
undervises som tunghørte. Ved plas
sering i tunghørtskole eller hørsels
klasse vil slike barn kunne dra nytte
av et rikere talemiljø enn døveskolen
kan by. Ved å gå i hørselsklasse har
de også fordelen av å få vokse opp i
hjemlig miljø.

På den andre siden kan en slik
plassering medføre så alvorlige kon
taktproblemer at barna utsettes for
et betydelig psykisk press. De opp
når kanskje ikke den samhørighet
med omgivelsene som er en forut
setning for en sunn og harmonisk
emosjonell og sosial utvikling. Døve-

skolen kan for slike barn bety den
nødvendige avlasting både rent mil
jømessig og fordi opplæringsformen
passer bedre for dem.

Den som skal ta avgjørelsen om
skolegang for et hørselsvekket barn
vil med andre ord ikke sjelden be
finne seg i en vanskelig valgsituasjon.
Det sier seg selv at avgjørelsen bare
bør tas etter grundig prøving og på
grunnlag av omhyggelige faglige vur
deringer. Det gjelder å utnytte de
mulighetene klassifiseringen repre
senterer og finne løsninger som er til
beste for hvert enkelt barn.

B. INNDELING I UNDERVIS
NINGSENHETER.
DIFFERENSIERING

Som i vanlig skole organiseres un
dervisningen i døve-/tunghørtskolen
klassevis, men det er en vesentlig
forskjell i forhold til normalskolen
når det gjelder klassestørrelsen.
Hvor store klasse-enheter en skal ha
i døve-/tunghørtskolen er et spørs
mål som stadig har vært gjenstand
for diskusjon.

I Spesialskolerådets utbyggings
plan av 1964 er klassekvotienten for
døveskolens vedkommende satt til
7 på barnetrinnet og 8 på ungdoms
trinnet. Tilsvarende tall for tung
hørtskoien er 8 og 9.

Metoder og arbeidsform i disse
skoleslagene gjør det tvingende nød
vendig å operere med små klasser.
På den andre siden er det sannsyn
ligvis riktig å opprettholde klasse
enheten som organisatorisk hoved
element.

Fra et faglig synspunkt vil en
peke på to sider ved undervisningen
som det er nødvendig å ta hensyn til
i denne forbindelse:

1) Innøving av tekniske ferdig
heter som grunnlag for språk
oppbygging.

2) Utvikling av samarbeidsevne,
innarbeiding av sosial holdning.

Skal et døvt eller sterkt tunghørt
barn lære å snakke forståelig, tren
ger det en artikulasjonsundervisning
som bare kan gis individuelt. Grunn
leggende språkopplæring fyller en



stor del av tida de 2-3 første skole
årene. Skal undervisningen bli ef
fektiv i denne perioden, må det i
stor utstrekning være høve til å ar
beide enkeltvis med elevene.

Men også på seinere undervisnings
trinn melder kravet seg om indivi
duell hjelp. Den klassifiseringen i ho
vedgrupper som er skissert i fore
gående avsnitt gir på langt nær de
differensieringsmulighetene som er
påkrevd. Det er et velkjent problem
i døveskolen at når den egentlige
kunnskapsmeddelelsen setter inn,
har taleferdigheten lett for å gå til
bake. Denne vanskeligheten kan bare
overvinnes gjennom individuell på
virking. At en da kan nå gode resul
tater viser en rekke eksempler der
det har vært høve til å undervise
døve i små grupper og dermed til
passe opplegget til det enkelte barns
behov.

Men som i vanlig skole er det også
her viktig at elevene får vokse seg
inn i naturlige samværsformer. De
må få sjanse til å utvikle den selv
disiplin og toleranse som er en for
utsetning for samarbeid og felles
skapsfølelse.

Den beste løsningen synes derfor
å være at en holder fast ved klasse
systemet, men opererer med så små
klasse-enheter at læreren har gode
muligheter for å kunne møte indi
viduelle behov i sin ordinære klasse
undervisning. Men dessuten må det
være høve til å dele klassen i mindre
grupper som kan samarbeide om
spesielle oppgaver. Endelig er det
nødvendig å kunne disponere et
overskytende antall lærertimer til
individuell påvirking.

De klassekvotientene som det er
referert til må betraktes som maksi
mumstall og kan bare opprettholdes
under forutsetning av at en i under
visningsplanen kan operere med et
betydelig antall overskytende lærer-

timer. Det bør stå skolene fritt å dis
ponere disse timene til individual
undervisning,gruppeundervisning el
ler til inndeling i mindre klasse
enheter når dette må anses for å
være beste løsning.

Spørsmålet om den organiserte
differensiering må selvsagt ses i
sammenheng med skolenes størrelse.
De normene som er nevnt kan bare
følges ved skoler med full klasse
deling. Må en undervise to eller flere
årskull i samme klasse, må elevtallet
skjæres ned. Dette vil ofte være ak
tuelt i hørselsklassene.

For øvrig må en se det som en stor
fordel om en kan inndele et årskull i
to eller flere parallellklasser. Dette
delingsprinsippet har vært tillagt så
stor betydning at døveskolene i
mange tilfelle har tatt opp elever
bare annethvert år. På denne måten
har en ved enkelte skoler kunnet
opprette inntil 4 parallellklasser. På
den andre siden har en del av elevene
da måttet vente til de ble 8 år før
de kunne få begynne på skolen.

Ettersom førskoletreningen stadig
blir mer omfattende og kommer flere
og flere barn til gode, regner en ikke
med at en slik utsettelse med skole
gangen vil være hensiktsmessig. Sna
rere bør en vel ta sikte på tidligere
innkalling og plassering i førskole
grupper, eventuelt i modningskIas
ser. Dette vil gi skolene større mulig
het for å kunne gjennomføre organi
satoriskdifferensiering når den egent
lige skolegangen tar til.

C. SKOLEGANGENS VARIGHET
Inntaksalderen ved skolene for

døve og tunghørte er 7 år som i den
vanlige skolen. Dette innebærer ikke
uten videre en konstatering av at
hørselsvekkete barn på dette alders
trinnet er skolemodne i den vanlige
betydning av ordet. Det en kan si

er at. de nå har nådd et tilstrekkelig
utviklingsnivå til å kunne nyttig
gjøre seg døve-/tunghørtskolens be
gynnerundervisning.

En legger i dag sterk vekt på før
skoletrening av hørselsvekkete barn.
Etter hvert som disse barna nærmer
seg skolealderen, struktureres på
virkingen mer og mer i retning av
et undervisningsopplegg. Dermed
oppnår en å skape en naturlig over
gang mellom småbarnpedagogisk
hjelp og vanlig skoleopplæring.

En kan riktig nok si at det er
mange døve og tunghørte barn som
ennå ikke får den hjelpen de trenger
i småbarnårene. Men dette har sine
spesielle grunner. Faglig og prinsi
pielt vil en i dag gjerne se småbarn
opplæringen som et ledd i det samlete
undervisningstilbudet for døve og
tunghørte barn.

Det er likevel mye som taler for
å holde fast ved et organisatorisk
skille ved 7-årsalderen. En kan be
grunne dette ut fra psykiske og fy
siske utviklingskriterier slik en gjør
det når det gjelder vanlige barn. I
dette tilfellet må en dessuten ta hen
syn til at det ofte bare kan ytes
spesialpedagogisk hjelp ved sentrale
institusjoner. Opphold hjemmefra
kan ha uheldig innvirking på barn
som ikke har nådd et visst moden
hetsnivå.

Hittil har døve og sterkt tunghørte
barn hatt plikt til å gjennomgå en
8-årig barneskole. De har dessuten
hatt rett til 3 års undervisning i
framhalds- og yrkesskole.

Den nye skoleordningen vil inne
bære at skoleplikten utvides til 10
årig undervisning i grunnskolen.
Det er dette skoletrinnet foreliggen
de læreplan tar sikte på å dekke.
Men på grunn av den nære sammen
hengen mellom førskoletrening og
vanlig skolegang, skisseres det også
et opplegg for førskoletrinnet, slik

L1VS- OG PENSJONSFORSIKRING
HOVEDKONTOR: DRAMMENSVEIEN 4

OSLO
AKSJESELSKAPET SMICRIS

AKSJESE LSKAPET SM ISTAL

TH. SMITH·CH ISTENSEN
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((fn grov lov-overtredelse
og en skandale!))

hevder skolepsykolog Ola Danbolt

for øvrig læreplankomiteens mandat
forutsetter.

Den lO-årige grunnskolen skal
kunne utvides med 1 år for elever
som selv ønsker det. En regner med
at dette i første rekke vil være ak
tuelt for elever som vil skaffe seg et
best mulig grunnlag for den videre
skolegang i den høyere skolen. Disse
elevene forutsettes å kunne gjennom
føre gymnasutdanning på ytterligere
3 år.

Skoleordningen beregnes fortsatt
å omfatte 2-årig yrkesutdanning.
Normalt skal yrkesopplæringen byg
ges på den lO-årige grunnskolen.

D. STRUKTURELLE SPØRSMÅL
Avgrensingen mellom førskoleun

dervisning og regulær skolegang er
allerede omtalt. En vil tilføye at selv
om førskolen vil måtte se det som
en av sine hovedoppgaver å forbere
de barna til den egentlige skolegan
gen, kan det likevel være aktuelt å
opprette modningskIasser ved sko
lene. På grunn av den nære sammen
hengen mellom småbarnopplæring og
regulær undervisning har en imidler
tid ikke funnet det nødvendig å ut
arbeide et eget planopplegg for slike
klasser.

Fra et metodisk synspunkt kunne
det kanskje synes naturlig å skille
ut de 3 eller 4 første klassene som et
eget småskoletrinn. Begrunnelsen for
dette måtte i så fall være at en i
disse årene primært tar sikte på å
øve inn visse grunnleggende ferdig
heter som en forutsetning for kunn
skapsmeddelelse i egentlig forstand,
dessuten at en på dette trinnet i ut
strakt grad baserer undervisningen
på faglig integrering.

Skolepsykolog Ola Danbolt har i
«Norsk Skoleblad» en skarp kritikk
mot Statens behandling av de handi
kappete. Spesialskolene er helt for
sømt - etter hans mening.

Hver gang en fra autoritativt hold
innen skoleadministrasjonen har be
budet skippertak på viktige sektorer
innen skolevesenet, har jeg vært naiv
nok til å tenke at nå er vel turen
endelig kommet til spesialskolene,
skriver Danbolt. - Men alltid er jeg
blitt skuffet.
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En er på den andre siden engstelig
for at en ved å markere et skille her
kan komme til å miste det helhets
syn som bør danne grunnlaget for
undervisningen i barneskolen. En
anser det for å være viktig at på
virkingen preges av kontinuitet og
vil nødig legge hindringer i veien for
at en kan gjennomføre klasselærer
prinsippet på dette alderstrinnet.

Et klart organisatorisk skille ville
i alle tiifelle være avhengig av byg
ningsmessige forutsetninger som idag
ikke eksisterer. En ser derfor bort
fra annen oppdeling av grunnskolen
enn den som tradisjonelt represente
res av et barneskole- og et ungdoms
skoletrinn.

Det er i de utbyggingsplanene som
foreligger regnet med overføring til
ungdomsskole etter 7 års barneskole.
En må se i øynene at døve og tung
hørte elever rent kunnskapsmessig
vil stå tilbake i forhold til vanlige
barn ved overgang til ungdomsskole,
selv med 1 års tillegg til barneskolen.
I alminnelighet vil de likevel på flere
områder ha nådd et modningstrinn
som gjør det naturlig at de nå får
møte en ny skolesituasjon. Men det
vil utvilsomt være mange unntak i så
henseende. Det er som allerede nevnt
en forutsetning at skoleordningen
skal gi plass til et 11. skoleår. Selv
om det kanskje for mange elever vil
passe best å få dette tilleggsåret lagt
til ungdomsskolen, bør det for andre
være adgang til å legge det til barne
skolen. En slik valgmulighet vil
gjøre skoleordningen mer fleksibel
og dermed øke sjansene for å kunne
tilgodese individuelle behov hos ele
vene.

Skolepsykologen påpeker de lange
ventelistene på spesialskolene, og
fortsetter:

- Loven pålegger Staten å sørge
for det nødvendige antall skoler for
døve, tunghørte, blinde, svaksynte,
evneveike, barn med tale-, lese- og
skrivevansker og barn med tilpas
singsvansker. Selv om loven bare er
fjorten år gammel, bør en merke seg
at den har avløst tidligere lover, og
skolegang for evneveike har vært lov
festet fra 1881.

Og slik har vi etterlevd loven:
Tunghørte skolebegynnere som

søker spesialskole for tunghørte kan
ikke opptas før de har lidd seg gjen
nom hele eller nesten hele sin skole
tid i vanlig skole, som ikke passer for
dem.

En skole for tale-, lese- og skrive
vansker tar opp 15 elever pr. år.
Den hadde i vår 400 på venteliste.

Evneveike venter også i flere år
på plassering. Overbefolkete sove
saler og utilstrekkelige sanitæranlegg
i foreldete skolebygninger langt fra
hjemstedet, er bra nok for dem.

Staten har nå i mange år latt de
barn som kommer inn under «Lov
om spesialskoler» være bakerst i
køen hele tiden. Det er en grov lov
overtredelse og en skandale.

Skolepsykolog Ola Danbolt taler
videre om bygdepatriotisme, som
svulmer mer når en viser de besø
kende et gymnas enn en skole fOl"
evneveike. Dessuten henviser han
også til reaksjoner på spesialskoler:
«Pene» mennesker i et «fint» strøk
kan ikke la en f.pesialskole skjemme
omgivelsene. Da spiller det mindre
rolle at barn som skulle hjelpes til
en lykkeligere tilværelse, fortsatt må
plages med sine lidelser.

Vi protesterer mot diskriminering
og urett i den store verden. - Våre
egne tilsidesatte grupper kan klare
seg med de smuler som faller fra de
rikes bord i form av pla~s på vente
liste til foreldete skolebygninger
langt fra hjemstedet.

På bakgrunn av dette må en jo
undre seg over at store deler av vårt
folk bekjenner seg til «kristen bror
skapstanke» eller «sosialistisk solida
ritet», eller begge deler. Eller en
snakker en hel del om kultur. Men
hva er kultur?

Kanskje kunne en se det slik at
et lands kulturnivå først og fremst
karakteriseres av hvordan en tar seg
av sine vanskeligstilte. Da blir riktig
nok dette med kulturen noe vanske
ligere.

Og Ola Danbolt fortsetter: - På
skolefronten vil dette si at vi gir
spesialskolesektoren kompensasjon
for hundre års forsømmelser. Det er
visstnok ikke bygd en spesialskole
på 110 år, så det er på tide.

La nå spesialskolene få første prio
ritet på skolebudsjettet for 1967! 
Da sikrer vi først og fremst byggin
gen av alle skoler som loven krever
for de vanskeligstilte, vi sikrer ut
danningen av personell, og vi plan
legger flest mulig eksternatskoIer.
slik at flest mulig elever kan bo
hjemme.



Uttalelse fra Norske Døves Landsforbund til Vegdirektoratet

Døvhet og førerkort
for motorvogn

Lysbilder I døvegudstjenesten

Statens Vegvesen
Vegdirektoratet
Schwensens gt. 3-5,
Oslo Dep. - Oslo 1.

Bergen, 7. sept. 1966

Utkast til forskrifter om førerkort og
førerprøve m.v.

En har mottatt herr vegdirektø
rens utkast til forskrifter om fører
kort og førerprøve m.v. til gjennom
syn og uttalelse, og etter at forbun
dets styremedlemmer har hatt an
ledning til å studere det foreliggende
materiale, vil en tillate seg å uttale
følgende:

§ 6, 1:
En er av den mening at selv total

døvhet ikke i avgjørende grad redu
serer motorvognførerens evne til å
kjøre. Det har nå i mange år vært
anledning for døve til å erverve
førerkort på nærmere bestemte sær
vilkår, og en har det inntrykk at
ulykkesfrekvensen for disse fører
kortinnehavere ikke er unormal. En
skal ikke undervurdere den evne den
hørselsvekkete har til å kompensere
sin manglende hørsel med skjerpet
aktpågivenhet, «kjøring på speilet»
og særlig opptrent reaksjonsevne.

En bør vel heller ikke se bort fra
at en bilfører som hører tungt, men
likevel er kommet gjennom «høre
prøven», som regel ikke hører noe av
trafikklydene gjennom lukkete bil
vinduer. Han betrakter seg dog som
hørende og evner ofte ikke som den
døve å oppvise en særlig aktpågi
venhet. Faktisk kan en si at den
døve - som vet at han ikke kan
regne med sin hørsel - ofte er sikrere
ved rattet enn den tunghørte. En
mener derfor at det må være for
svarlig å kunne se bort fra hørselen
ved bedømmelsen av søkerens kjøre
egenskaper.

Hvis en likevel finner å ville fast
holde kravene om hørsel, slik de nå
er utformet i utkastet, vil en peke på
uttrykket «sakkyndig lege» i slutten
av 3. avsnitt av § 6, L

Hva menes her med «sakkyndig»?

Menes det ørelege eller menes det
lege som er spesielt kjent med be
stemmelsene om førerkort m.v. ?

En ønsker å peke på at det i dag
er en meget uensartet praksis blant
de leger som skal undersøke hørsel
svekkete som ønsker å erverve fø
rerkort. Det ville være ønskelig om
det ble truffet tiltak som sikrer ens
artet praksis ved fortolking av for
skriftene. Bl. a. bør nevnte avsnitt
formes slik at det hos politiet ikke
kan herske tvil om hva som menes
med «sakkyndig lege».

På den annen side bør denne lege
ha klar instruks om hva det er han
skal uttale seg om hos den hørsel
svekkete person. En bør for etter-

Fra en døvegudstjeneste i M inne
sota, USA, hvor presten ikke bare
bruker tale og tegn,men i tillegg til dette
også lysbildeapparat, som han kontrol
lerer fra prekestolen. De døve og sterkt
tunghørte som ikke kan følge prestens
tale ved avlesing, enda han supplerer
med tegn og fingeralfabet, kan her lett-

tiden unngå at en lege frarår fører
kort rett og slett fordi søkeren er
døv. Dette har forekommet mere
enn en gang de senere år.

§ 9:
Her står det at politiet i nærmere

angitte tilfelle skal innhente uttalelse
fra vedkommende lege eller stads
fysikus.

En mener at ordet «skal» bør end
res til «kan». Dermed blir det bare i
tvilstilfelle politiet innhenter uttalelse
fra vedkommende lege eller stads
fysikus.

Til støtte for vår uttalelse om at
det må være forsvarlig å kunne se
bort fra hørselen ved bedømmelsen
av søkerens kjøreegenskaper, tillater
en seg å vedlegge et stensilert fore
drag holdt av Hans-Erik Holst på
verdenskongressen for døve i Stock
holm 1963. Om ønskes kan foredra
get skaffes i norsk oversettelse.

Med hilsen
Norske Døves Landsforbund

E. Ohna, formann
Alb. Breiteig

vint lese hva han sier, takket være lys
bildeapparatet. (Det fm'er til at stor
parten av menigheten leser, Dermed
får de også en kjærkommen leksjon i
morsmålet - og samtidig kan de trekke
visse sammenlikninger med prestens
tegn og dermed øke sin språkforståelse,
Utmerket tiltak!)
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Mange ankepunkter mot romprogrammet
for den nye yrkesskolen for døve

i uttalelse fra Norske Døves Landsforbund

K irke- og undervisningsdepartementet,
Oslo - Dep.

Romprogram for yrkesskolen for døve
i Fana

For en tid siden mottok Norske
Døves Landsforbund etter gjentatte
anmodninger endelig et eksemplar av
det foreliggende romprogram for
ovennevnte skole, vedtatt på rom
program-møte 3. november 1964 - og
etter hva vi erfarer senere visstnok
vedtatt i Finansdepartementet.

Vi har gått gjennom programmet
og sammenholdt det med bl. a. Me
morandum fra Spesialskolerådet, nr.
5, november 1965 (nedenfor kalt
Mem.) og Innstilling fra Komiteen
for undervisningsbygg om planleg
ging og bygging av skolehus, datert
23/101960. - I flere møter har tillits
menn innenfor vår organisasjon
drøftet romprogrammet ut fra det
kjennskap de har fra egen skolegang.

Vi vil gjerne komme med disse
kommentarer:

Klasserom: Det er ført opp 6 rom
å 32 rna, hvilket i Mem. er det mini
mum en bør ha til den teoretiske
undervisningen. En har ikke tatt
med de 10-12 m 2 som Mem. mener
det er nødvendig å ha som tillegg
p.g.a. de forskjellige aktiviteter i til
knytting til klasseromsarbeidet. Ikke
minst p.g.a. at det her er tale om
fysisk langt mere utviklete elever
enn de Mem. sikter til, må det være
riktig å ønske et større areal på
klasserommene enn 32 m 2 .

Gymnastikksal: Her er ført opp
128 m 2 inkl. scene. I sitt forslag til
romprogram for evneveikeskoiene
opererer Mem. med 230 m 2 , uten 
etter hva vi kan se - å motivere hvor
for denne skoleart skal ha større sal
enn døve- og tunghørtskoiene, som
i Mem. har fått 158 m 2•

Hvorfor yrkesskolen skal ha bare
128 m 2 , forstår vi ikke. Vi ønsker å
peke på at Komiteen for undervis
ningsbygg i sin innstilling opererer
med 200 m 2 for ungdomsskolen. Vi
tror det må være riktig å gi yrkes
skolen for døve 200 m 2 som minimum.
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Her har en å gjøre med større elever
enn i ungdomsskolen, men til gjen
gjeld er vel elevtallet pr. gym.-klasse
bare 24, mot 30 i ungdomsskolen. 
Når en vet hva gymnastikk og idrett
betyr for de døve, bør en legge meget
stor vekt på å skaffe dem de best
mulige forhold til å drive disse sysler.

Spisesal: Her er oppført 70 m 2

i romprogrammet, hvilket vel må
bety at en har regnet med at bare
halvparten av skolens elever skal
spise der samtidig - 48 elever.

Vi kan ikke skjønne at det kan
settes opp en effektiv timeplan med
full utnytting av både elevenes og
personalets tid, dersom det skal spi
ses i «to skift». Vi foreslår en spisesal
på 120 m 2

, som skulle gi plass til alle
elevene. Dette tillegget på 50 m 2 vil
bety en fordyring av byggekostna
dene - det innser vi - men sammen
liknet med den effektivitet en vil
kunne oppnå og med den økte mulig
het for kontakt mellom alle elever
under måltidene, vil det være en for
svarlig investering.

Oppholdsrommene: I programmet
er det ført opp 3 rom å 20 m 2 i av
delingen for jenter, og det samme i
avdelingen for gutter. Uten at det
er sagt i programmet, har vi forstått
det slik at elevene skal plasseres slik
i internatet at de danner grupper på
16 pers., som hver har et oppholds
rom på 20 m 2 • - Det må være full
stendig feilvurdering å tro at en
stue på 20 m 2 kan være tjenlig som
et hyggelig oppholdsrom for 16 voks
ne ungdommer. Ved planlegging av
disse rom må en regne med at alle
elevene i «familien» er hjemme på en
gang, og da må 20 m 2 være for lite.
Vi foreslår minimum 35 m 2•

Vi her drøftet muligheten for ele
vene til å være sammen innendørs i
større flokker, og finner at rompro
grammet har store mangler i så måte.
Her er satt opp et auditorium med
plass til 48 elever. Vi går ut fra at
det skal utstyres på en slik måte at
det vanskelig kan gi en hyggelig
fellesstue- eller festsal-atmosfære, og
ser derfor bort fra dette rommet som
tjenlig fritidsrom.

Likeledes har vi forstått det slik
at spisesalen helst bare skal nyttes
til måltidene, og ikke nyttes til
andre formål.

Gymnastikksalen skulle gi gode
muligheter for de fritidssysler som
krever særlig kroppsaktivitet, som
f. eks. ren idrettstrening, badminton,
bordtennis, dans og leikarring m.m.,
mens den ikke er egnet til de mere
hyggelige eller kulturelle samvær.
Til slike arrangementer kreves stuer
som er møblert til sitt formål, og
vi vil peke på behovet for at det i
forbindelse med spisesalen må kunne
bygges oppholdsrom på tilsammen
160 m 2, fordelt på f. eks. 4 rom å
40 m 2 • Det ene rommet kunne være
f. eks. bibliotek og TV-rom, ett
kunne være viet studiegruppearbeid
osv.

Disse 4 rommene kunne ha flek
sible vegger, slik at de kunne slås
sammen til ett større rom,som så i for
bindelse med spisesalen kunne nyttes
til de festlige sammenkomster en slik
skole har nokså regelmessig behov
for.

Vi finner disse rommene og den
virksomhet som kan drives der, så
verdifull at de må prioriteres framfor
oppholdsrommene i internatene el
lers. Vi tror at fagfolkene må kunne
finne fram til en heldig løsning som
kan tilfredsstille de behov vi har
pekt på i dette avsnittet og er ikke
blinde for at de 6 oppholdsrommene
som er nevnt i romplanen, kanskje
kan plasseres slik i forhold til hver
andre og til spisesalen at de ønsker
vi har nevnt, kan oppfylles.

Boliger til personalet: Vi har for
stått det slik at de boliger som er ført
opp i romplanen, bare dekker en del
av skolens behov, og at det forutset
tes at resten av boligene kan skaffes
fra den boligmasse som finnes i Fana
kommune, der skolen er tenkt plas
sert.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på
at boligsituasjonen i Fana er meget
vanskelig og at yrksskolens lærere og
betjening for øvrig ikke kan forut
settes å skaffe seg bolig i Fana på
eget initiativ. Hvis derfor noen av



boligene er strøket på yrkesskolens
program, må til gjengjeld departe
mentet få avtale med Fana kom
mune om å få disponere noen av de
hybler og leiligheter som Fana kom
mune har disposisjonsrett over.

Linjevalg ved skolen: Rompro
grammet alene gir oss ikke full over
sikt over hvilke klasser en regner
med å ha i den nye yrkesskolen, og
vi har derfor innhentet supplerende
opplysninger fra styrerne ved yrkes
skolene for døve i Stavanger og Ber
gen.

Uten å gå for meget i detaljer 
dertil kjenner vi altfor lite til grunn
laget for romprogrammet - må vi
ha lov å si at de oppsatte verksteder
tyder på at en har beveget seg altfor
meget i gamle tankebaner. Vi savner
nye avdelinger, idet vi bare i den
oppsatte kontortreningsavdeling kan
se noe nytt.

Av nye avdelinger som kunne
passe bra på yrkesskolen vil vi her
tillate oss å nevne noen få, som f. eks.
tegneassistentlinje, elektronikklinje.
- Disse fag egner seg meget godt for
døve, vil vi tro. Likeledes savner vi
i romprogrammet mulighetene for
skolen til å ta seg av elever med sær
lig svakt teorigrunnlag, f. eks. gjen
nom en såkalt treningsavdeling. Det

er oss bekjent at en slik avdeling er
foreslått av skolestyrer Eng ved
Bergens-skolen, men strøket av de
partementet. Vi har fra skolestyrer
Sæbø tidligere fått oppgitt at den
skal være strøket bl. a. fordi departe
mentet mener at de elever som en
slik avdeling tar sikte på, heller burde
vises til Statens attføringsinstitutter.
- Et slikt syn forskrekker oss meget.
Vi har hittil trodd at den planlagte
yrkesskole skulle ta sikte på å gi
yrkesutdanning til alle døve som
ønsker denne utdanning. Det kan
umulig være riktig å sette utenfor
denne skolen den forholdsvis store
gruppen av elever som har et dårlig
teoretisk grunnlag. Vi må derfor så
sterkt og inntrengende vi kan, be
om at treningsavdelingen får plass i
skolens program.

Vi vil til slutt i denne uttalelse
understreke at det ikke har vært lett
å komme med kommentarer til det
foreliggende romprogram, da det i
så liten grad forteller om linjevalget
og antall klasser innenfor de ulike
linjer. Vi tror vårt forbund gjennom
en eller flere representanter på rom
program-møtene ville ha kunnet
komme med verdifulle bidrag til
diskusjonen om utforming av planene
for den nye yrkesskolen.

Vi håper de synspunkter vi har
kommet med ovenfor vil bli over
veid og tatt hensyn til i størst mulig
utstrekning, og vil avslutte denne
uttalelsen med et håp om at plasse
ringen av skolen i samme område
som et par av Fana kommunes egne
skoler, ikke fra departementets side
medfører sparehensyn som kan gå
ut over de døve elevers behov. Vi
finner det utilrådelig å basere pla
nene på at døveskolen f. eks. skal
kunne disponere rom i Fanas skoler.

Med hilsen
Non:ke Døves Landsforbund

Eilif Ohna, formann
A lbert Breiteig

Kopi til Kirke- og undervisningsko
miteen, Stortinget.

DØVE COLLEGE-STUDENTER
I FREDSKORPS

I Iran er det opprettet stillinger
for døve som er uteksaminert fra
Gallaudet College. De døve studen
ter som viser seg egnet for det, kan
i 2 år arbeide som industri-yrkes
lærere ved en ny skole for døve i
Teheran. US-fredskorpset står for
det samme som vår utviklingshjelp.
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HÅPER Å FÅ INN EN MILLION I FORBINDELSE MED JUBILEET

Hø~en~ayns ~øyeforenin~ feirer 1~~ års iu~ileum

Danmarks og Nordens eldste døve
forening, København-foreningen,kan
denne høst se tilbake på 100 års be
ståen. I den anledning offentliggjø
res i det danske «Døvebladet» et
kort tilbakeblikk over den danske
«døve-bevegelse» gjennom det siste
hundreår.

For 100 år siden
begynte det en ny tid. Etter tapet
i den dansk-tyske krig i 1864, samlet
en seg om Danmarks egne indre an
liggender. Det jydske hedelandska
pet ble kultivert og forvandlet til
skoger og akre. En bygde jernbaner
og fabrikker. Befolkningstallet steg,
og en ny yrkesstand trådte fram:
Arbeiderklassen. Borgerskapet fto
mistroisk overfor sosialismen, som
oppfordret arbeiderne til å kjempe
for en bedre levestandard.

Dengang var det bare Em døve
skole for hele Danmark - i Køben
havn, men det fantes ingen forening
for de voksne døve. Det var ingen
prest for døve, ingen rådgivere og
ingen tolker - men noen framsynte.
døve gikk allerede og bar på tanken
om å grunne en døveforening. Dette
skjedde så 18. november 1866.

For 75 år siden
Etter den fransk-tyske krig i

1870/71 kunne Europa glede seg
over en lang periode fylt av fred og
framskritt. I Danmark hadde en
politiske stridigheter mellom høyre
og venstrepartiene. Sosialdemokra
tiet ble sterkere fra år til år. Den
danske konge, Christian IX og hans
dronning (de ble kalt «Europas svi
gerforeldre») samlet hver sommer
Europas regjerende fyrster hos seg
på Fredensborg slott, blant disse
også den"russiske tsarfamilie og den
engelske dronning Victoria.

Døveforeningen av 1866 hadde nå
bestått i 25 år (for korthets skyld
kaller vi den «1866», som også dans
kene gjør det). Det var blitt oppret
tet 2 nye døveskoler, i Fredericia i
1881 og i Nyborg i 1891. Fra mai
1891 utkom det første døvetidsskrift
under navnet «Småblade for Døv
stumme». Utgiver 'var den senere
skolestyrer i Fredericia, F. Bech.
Bladet utkom i 200 eksemplarer og
kostet kr. 1.20 pr. år.

0relegen dr. H. Myging offentlig
gjorde en statistikk han hadde u.t-
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arbeidet: I 1866 var det 1.255 døve
i Danmark, derav 420 barn. Det er
forbausende å se at allerede den gang
tjente de døve til sitt levebrød i hele
35 forskjellige yrker. 48 døve menn
var gift med hørende kvinner, og 17
døve kvinner hadde hørende mann.
Bare i 35 ekteskap var både mann
og kone døve.

For 50 år siden
var en midt i den første verdens
krig. I vesten var frontene stivnet i
skyttergrav-kamp. Ved danskekys
ten ble i slutten av mai utkjempet
det store sjøslag mellom den engelske
og tyske flåte. Alle levnetsmidler og
nødvendighetsartikler var rasjonert
i Danmark, men her som andre ste
der tjente jobberne mange penger.

«1866» kunne nå se tilbake på 50
års virksomhet. Carl Becker sto som
formann og pastor Jørgensen var
president. «Småblade for Døvstum
me» ble overtatt av foreningen og
utgitt som eget meddeleIsesblad inntil
året 1950, da det gikk inn i «Døve
bladet». «1866» hadde i mellomtiden
utviklet seg til en forening for hele
landet. Ved siden av denne hadde en
Ålborg-foreningen, som hadde be
stått i 25 år. I Brohusgade 17 i
København hadde «1866» eget hus
med alder~boliger, kontor og for
samlingslokaler. Foreningen var også
med da døvekirken ble bygd i 1904.
I 1916 hadde Danmark allerede 2
døveprester. I «Småblad»ene hadde
en diskusjon om de døve og biltra
fikken. Skolestyrer Hansen fra sko
len i Nyborg foreslo at de døve skulle
bære et merke på ryggen, for å unngå
å bli overkjørt.

For 25 år siden
I annen verdenskrig var Danmark

besatt av den tyske krigsmakt. Atter
.hadde en den forhatte rasjoneringen.
Så begynte motstandsbevegelsen
mot okkupantene.

«Småblade» utkom allerede i sin
femtiende årgang. Jubileumsnum
meret ble redigert av styrer F. Bech,
som også for 50 år siden hadde utgitt
det første nummer. C. Becker fylte
70 år og ble i anledningen hedret med
en stor festaften. I 1935 hadde han
grunnlagt det danske døveforbund,
som det nåværende landsforbund er
utgått fra. På foranledning av døve
forpundet ble det første folkehøy-

skolekurs for døve gjennomført. I
«Småblade» .;;krev den daværende
redaktør Viggo Chr. Hansen en ar
tikkelom hvordan en kunne fram
stille erstatning for kaffe og the.
Danmark hadde i 1941 4 døvepres
ter og 3 arbeidsformidlere. På grunn
av den store arbeidsløshet opprettet
en verksteder for døve i et kjeller
lokale rett overfor foreningshuset i
Brohusgade.

«1866»-jubileet vil av Landsfor
bundet bli benyttet til å gjøre of
fentligheten oppmerksom på hvilke
problemer de døve har å slåss med.
Gjennom velferdsorganisasjonen
«Døvefonden» blir det oppfordret til
en storaksjon Som bl. a. går ut på:

1. Det er trykt 10.000 stk. «mur·
stein» som blir gitt som kvittering
for en gave på 10.- kroner.

2. En har latt trykke 25.000 ark
med de døves fingeralfabet. AvbiId
ingen av fingerbokEtavene er om
trent så store som et frimerke, og de
kan enkeltvis frarives arket og bru
kes som brev- og postrnerker. Hvert
ark koster 5 kroner.

3. Kirkeministeriet ga tillatelse til
at all kirke-kollekt som ble inn
samlet i Danmark 28. august skulle
gå til Døvesaken.

4. Hele dagen 30. september kun
ne en i hele Danmark selge en merke
nål til inntekt for Døvesaken.

Med et tilfredsstillende resultat av
disse aksjoner håper en å få inn et
millionbeløp!------
I de meget gamle dage
var det svært' at gå omkring
for den døve og den stumme,
han forstod slet ingen ting.
Han for andre var til plage,
ingenting han duede til.
Mørke, triste var hans dage,
og hans tanke vrang og vild.

Men så kom der mænd og kvinder,
som tog fat med kærlig id,
løste tankerrw af lænker,
og der kom så lys en tid.
Tungen løstes, sproget lærtes,
livet fik for ham værdi.
Og nu er den døves tanke
fuld af ånd og gl(L,d og fri.

Ingeborg Næstved
Danmark (døv)



Bergen tok sin lf. aksje i vikingskipet.
Stavanger fremdeles på toppen i lynsjakk

lubileuTI1,sjakk i Stavanger

Stavanger Døves Sjakklubb feiret
20 årsjubileet sitt med et arrange
ment som omfattet Vestlandsmes
terskapet i lynsjakk og fest i Døves
Hus lørdag 8. oktober, og dagen etter
avsluttet de med den årlige klubb
kampen mellom Stavanger og Ber
gen.

VESTLANDSMESTERSKAPET
I LYNSJAKK

Undertegnete var forhindret i å
overvære lynsjakkturneringen, og
kom på festen først etter at kjøtt
kakene var «forsvunneb>. Men tur
nering~tabellen ga det inntrykk at
VM 1966 hadde vært minst like met
tet av spenning og dramatikk som
de tidligere VM-turneringer. Alf
Sakariassen, Stavanger, gikk til
topps etter at både Rasmus Rauset
og Leif Skjeie hadde tapt mot
«ukjente» spillere i innspurten. Ellers
er det verd å merke seg at bare halv
annet poeng skilte mellom de 5 spil
lerne i toppen.

Resultatet:
1. og Vestlandsmef'ter

Alf Sakarias5en, Stavanger 6,5 p
2. Leif Skjeie, Stavanger 6 p.
3. Rasmus Rauset; Bergen 5,5 p.
4. Rolf Valla, Bergen 5 p. (14,5)
5. Kurt Aanestad, Stvgr. 5 p. (13)

6. Torfinn Trondsen, Brg. 3 (8)
7. Johan Paulsen, Stvgr. 3 p. (5)
8. Per Sikko, Bergen 2 p.

KLUBBKAMPEN
mellom Stavanger og Bergen, søn
dag 9. oktober, var den 8. kamp om
vandrepremien, «Vikingskipet». Stil
lingen foran kampen var at Bergen
ledet med 3 aksjer mot Stavanger
med 2, mens 2 kamper var endt
uavgjort. Ville Stavanger klare å ut
likne, eller ville Bergen forfølge suk
se::;sen fra den 3-dobbelte seier i DM
sjakk i vår?

Spenningen var stor da kampen
begynte, og allerede etter en time
ledet Stavanger med 1-0. Det var
Einar Johannessen som med sin seier
over Per Sikko ved 5. bord, sørget
for ledelsen. Det var nok rutinen
som gjorde utslaget. Etter ytterligere
et par timer overtok Bergen ledelsen
med to seire i rask rekkefølge. Først
var det Rolf Valla som utliknet, og
så sørget Jon Olafsson for Bergen
ledelsen. E. Ohna fikk så den «ære»
å sikre lagseieren i partiet mot Alf
Sakariassen ved 1. bord, og kampen
ble avsluttet med at Rasmus Rauset
og Kurt Aanestad ble enige om remis.
Bergen vant dermed kampen med
3,5 mot 1,5 poeng og erobret aksje
nr. 4. «Vikingskipet» må vinnes 5

ganger for å bli odel og eie, så her
spørs det om Bergen klarer å ta
«Vikingskipeb> for godt ne'>te år.

Resultatet:
1. bord:

A. SakariassenO -Eilif Ohna 1
2. bord:

K. Aanestad 0,5 -R. Rauset 0,5
3. bord:

Leif Skjeie O-Rolf Valla 1
Johan Paulsen° -Jon Olafsson 1
E. Johannessen1 -Per Sikko °

Stavanger 1,5-Bergen 3,5

VM I SJAKK FOR DØVE

Døve fra 8 nasjoner deltok i VM
turneringen for 4 manns landslag
som ble arrangert i Leksand i Sve
rige. Tsjekkoslovakia gikk til topps,
tett fulgt av Vest-Tyskland og Un
garn. Av resultatet merker en seg at
østblokk-landene besatte 3 av de 4
fremste plasser, og at Danmark plas
serte seg best av de nordiske land.

1. Tsjekkoslovakia 20 poeng
2. Vest-Tyskland 19,5 »
3. Ungarn 18 »
4. Øst-Tyskland 17,5 »
5. Danmark 15,5 »
6. Holland 10,5 »
7. Sverige. . . . . . . . . . .. 6 »
8. Finland 5 »

INTERNASJONAL SJAKK

Døves Sjakklubb i København
feirer 60 års jubileum neste år, og i
den forbindelse har vi mottatt inn
bydelse til en stor internasjonal tur
nering i København 13.-15. mai
(pinsen) 1967. Danske Døves Sjakk
forbund bekoster oppholdsutgiftene
for 2 eller 3 spillere fra hvert land.
Nærmere detaljer om turneringen
kommer senere.

Eilif.

JUGOSLAVIAS DØVEFORBUND

har bygd nytt hus, som koster mel
lom 5 og 6 mill. kroner. Det innehol
det bl. a. trykkeriet «Kosmos», som
gir opplæring til døve typografer,
fotografer, bokbindere, gravører og
stempelmakere. I en annen del er
forbundets kontorer, redaksjonen
for «Nas Glas» (Vår stemme), et bok
binderi, og døve-museum. I en tredje
del skal innredes kino, som også skal
brukes som forsamlingssal. Til slutt
hører det også garasjer til.
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formannen i NDL's filmutvalg
Finn Johansen

Da det sikkert er mange som er
interessert i å høre litt om hva
Norske Døves Landsforbunds film
utvalg driver med, har vi rettet
noen spørsmål til utvalgets formann,
Finn Johansen.

Hva arbeider egentlig filmutvalget
med?

Filmutvalget har av landsforbun
det fått i oppdrag å produsere døve
filmer etter noenlunde samme ret
ningslinjer som i Danske Døves
Landsforbund. Vår oppgave er altså
å komme med forslag til emner for
en slik filmproduksjon som kan nyt
tiggjøres innen opplysningsvirksom
heten for døve, da først og fremst
filmer hvor vi bruker tegnspråket
som et naturlig meddelelsesmiddel.
Dette innebærer at vi må starte en
egen produksjon av døvefilmer i
likhet med danskene, men dette kos
ter mange penger, og det har vi ikke.
Vi kom derfor på den tanke om det
er mulig å nyttiggjøre seg noen av
de filmer Statens Filmsentral har i
sitt arkiv. Vi møtte stor velvilje da
vi henvendte oss til Statens Film
sentral, og ble lovet all mulig støtte
til en forsøksproduksjon. Filmut
valget arbeider nå med en slik for
søksproduksjon, som går ut på å
forsøke å finne ut hvilke filmer døve
har best utbytte av å se: a) Film
med tegnspråkkommentar, b) Film
med konsentrert tekst (dvs. tekst
som er omskrevet og gjort så lett
fattelig som mulig for døve, og hvor
teksten er meget kort). c) Filmer
med vanlig tekstmengde. - Tanken
er å sende disse forsøksfilmer til
døveforeningene, ledsaget av et
spørreskjema, og på den måten finne
ut hvilke filmer de døve forstår best.

Når kan vi vente demonstrasjons
filmene?

Det er vanskelig å si noe bestemt
om når disse filmer vil bli ferdige.
Det er et veldig arbeid, som krever
sin tid. Dessuten er det penger da,
vet du. Det er mitt håp at vi skal
få disse filmer ferdig et stykke ut i
1967.

Kan vi snart vente en liste over fil
mer som passer spesielt godt i for-
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bindelse med kåserier osv. i døvefore
ningene ?

Ja, jeg tror jeg kan love at vi i
nærmeste framtid skal få utarbeidet
en liste over filmer med tekst som
Statens Filmsentral har i sitt arkiv,
og som passer til framvising i døve
foreningene.

Har du sett noen av de danske tegn
språkfilmene, og har du i tilfelle for
stått utmerket alt som ble sagt på
det «bløte» danske språket, slik at du
tror vi nordmenn får fullt utbytte av
slike danske filmer?

Jeg har sett bare to av de danske
tegnspråkfilmene. Den ene forsto
jeg ganske bra, mens jeg av den andre
forsto svært lite. Det er vanskelig på
grunnlag av disse to filmene å si noe
om vi norske vil ha fullt utbytte av
å se de danske tegnspråkfilmene,
men forsøker en å avlese hva som
blir sagt, på munnen til kommen
tatoren, ja da blir en ofte forvirret
av det danske språket.

Er det aktuelt med produksjon av
nye filmer i likhet med «Den døve i
arbeidslivet» ?

Ja, jeg må si det er aktuelt med
produksjon av flere slike filmer som
«Den døve i arbeidsliveb>. Vi sendte
forresten inn en søknad om bidrag
til en slik film i november i fjor, som
skulle behandle kontaktproblemet
mellom hørende og døve, men dess
verre ble det avslag, noe som var
synd,da en slik film vil ha stor betyd
ning for det hørende samfunns for
ståelse av de døves mangeartete pro
blemer.

Hvor mange er dere i filmutvalget,
og hvem er disse?

Filmutvalget består av 3 personer,
samt en tolk. Foruten meg selv, har
filmutvalget bestått av Per Merlie
og Toralv Trollbu, med fru Annie
Bisgård som tolk. Dessverre har vi
nå mistet vårt hørende medlem i
utvalget, Trollbu, som av helsemes
sige grunner har vært nødt til å be
seg fritatt som medlem av utvalget.
Det var leit, for Trollbu var et verdi
fullt medlem i filmutvalget, og sam
arbeidet med ham har vært det aller
beste.

Hvordan ble filmutvalget valgt, og
hvor mange år har det bestått ?

Filmutvalget ble oppnevnt av
landsstyret i januar 1965 og har så
ledes vært i funksjon ca. 1 Y2 år.

Hva er dine ønsker for filmutvalget,
og eventuelle videre planer?

At vi må få statsbidrag til vårt
filmarbeid, slik at vi kan realisere
våre planer med forsøksfilmer som
før nevnt. Planer er det nok av,
men vi kommer ikke til å gå i gang
med noe annet før vi får se resultatet
av våre forsøksfilmer.

Er de unge interessert i film? Noen
planer om filmer hvor de unge med
virker?

Jeg har inntrykk av at såvel unge
som eldre døve er meget interessert
i film. Planer hvor unge døve med
virker? Ja,jeg nevnte før at vi hadde
søkt om midler til en film som skal
hete «Kontakb>, og her vil det sikkert
bli bruk for unge døve medvirkere.

Får filmutvalget økonomisk støtte
fra Staten eller er det Norske Døves
Landsforbund som bærer alle utgif
tene?

Det er Norske Døves Landsfor
bund som bærer utgiftene til film
utvalgets arbeid, men vi har søkt
Staten om økonomisk støtte til de
forsøksfilmene vi nå arbeider med
for 1967, og jeg håper inderlig at en
slik støtte må bli gitt, da resultater
av filmutvalgets arbeid er avhengig
av et statsbidrag.

Karin Jensen.

IKKE STORK!

Det nærmer seg mammas fødsels
dag, og lille Per spør:

- Mamma, hva ønsker du i ge
bursdagspresang?

- Jo, mamma ønsker seg en snill,
flink liten gutt.

Per ser helt oppgitt på henne, og
sier med et sukk:

- Men, mamma - jeg er da ikke
en stork!



Handikapte i Danmark og Sverige Legat-midler for døve
NY SØKNADSFRIST

TV-teksting skal det bli!
NAR HØRENDE BER OM DET

I Danmark har en foretatt en so
siologisk undersøkelse av de handi
kaptes miljøproblem på grunnlag av
10.000 utvalgte familier. Familiene
var valgt ut slik at de skulle utgjøre
et tverrsnitt av det danske samfunn.
Arbeidet begynte i 1962 og under
søkelsener utført av Socialforsknings
institutet i København. På grunnlag
av dette materialet er det regnet ut
frekvenssifre og foretatt beregning
av hvordan forholdet antas å være
for befolknin.gen i hele Danmark.

Resultatet av undersøkelsen gir
kort følgende bilde:

1. I Danmark finnes 176000 fysisk
sterkt handikapte i alderen 15
til 61 år.

2. Tallene viser at 6,5 prosent av
hele den danske befolkning er
sterkt handikapt.

3. Av de 176.000 var hele 55 pro
sent i alderen 50 til 61 år 
hver fjerde dansk borger i al
deren 60 til 61 år var sterkt
handikapt.

På de enkelte handikap fordeler
tallene seg slik:

Revmatikere 30.000
Hjertesyke 17.000
Ryggsykdommer 15.000
Hørselskader . . . . . . . . . . .. 6.000
Epilepsi 6.000
Synsdefekter 4.500
Polio .. . . . . . . . . . . . . . . .. 3.700
MS-syke (Multipel Sklerose) 2.300
Spastikere 1.800
Tbc-syke (Tuberkuløse). .. 1.800
Sukkersyke 1.600

Fra «Morgenavisen» har vi sakset
nedenstående notis:

Hvorfor kan ikke norsk fjernsyn
gi oss komponistnavn og titel i tekst
på TV-skjermen når det spilles
grammofonplater - før og etter sen
detid og i pausene? Sveriges radio
har allerede lenge praktisert det. Så
kan en få vite, allerede mens platen
spilles, hvem komponi5ten er, hva
stykket heter, og gjerne hvem det
er som spiller også.

- Vi er ikke bare klar over proble
met, men vi nærmer oss også en løs
ning, sies det i Norsk Rikskringkas-

Dette gjelder mennesker som etter
det innsamlete materialet betegnes
som sterkt handikapte. Av mennene
var 80% i arbeid, av kvinnene 33%.
Med hensyn til boligforholdene viste
det seg at 10.000 sterkt handikapte
bodde i dårlige boliger, 4.000 beve
gelseshemmete bodde i leiligheter i 4.
etasje eller høyere i hus uten heis,
og 2.000 oppgis «aldri å komme ut
av sin bolig».

Overført på Sverige
vil en på grunnlag av den danske
undersøkelsen med samme frekvens
få følgende tall: Sverige har 275.000
fysisk sterkt handikapte i alderen
15 til 61 år. Tabellen over de ulike
handikap blir slik:

Revmatiske sykdommer .. 51.000
Hjertesykdommer 29.000
Ryggskader 25.000
Hørselskader 10.000
Epilepsi 10.000
Synsskader . . . . . . . . . . . .. 7.600
Polio 6.300
MS-syke. . . . . . . . . . . . . . .. 4.000
Spastikere 3.000
Tbc-syke 3.000
Sukkersyke 2.700

Og i Norge?
- Hvordan vil disse tallene stille

seg for Norges vedkommende dersom
en bruker en utregning med samme
frekvens?

ting. Rette vedkommende er riktig
nok syk for tiden, og det kan ikke
sies nøyaktig hvor langt saken er
kommet, men tekst på TV-skjermen
skal det bli.

J a, dette lyder jo atskillig bedre
og mere p05itivt enn alt hva kring
kastingssjefen og programdirektør
Nes hadde å svare vårt TV-utvalg
forleden.

Tekst på TV-skjermen skal det
bli - men bare i en form 50m noen
få hørende har interesse av. Red.

Da det hadde meldt seg så få sø
kere til nedenstående legatmidler,
har arbeidsutvalget i Norske Døves
Landsforbund bestemt ny søknads
frist, og legatmidlene kunngjøres
derfor påny såledeos :

Norske Døves Landsforbund for
valter for tiden 2 legatmidler, nemlig
Ingeniør Waldemar Ramm og hus
tru Marie, født Paasche's legat for
døve, samt fru Sofie Margrete AngelI
Petersens legat for døve.

Pr. 1. januar 1966 er det en del
ledige midler til utdeling fra disse
to legater. Døve fra hele landet kan
søke om tildeling, som gis fortrinns
vis til videre praktisk utdannelse.
Annen videreutdannelse kan også
komme i betraktning.

De som ønsker å søke, kan inn
hente nærmere opplysninger hos
Norske Døves Landsforbund, Møl
lendalsveien 17, Bergen.

Søknad må være innsendt innen
15. desember 1966.

Rette mann ~å rette ~Ia~~ I
Sam Scott i Philadelphia var på

grunn av sin utmerkete tale og sitt
dialektfrie språk i 18 år ansatt wm
radiokåsør, og han lærte derved en
mengde om språkforståelse, språk
anvendelse og kontakt med publi
kum. Da «Selskapet for hørsel- og
taleskadde» i Philadelphia søkte en
forretningsfører, meldte han seg. Det
ble da stilt ham et viktig spørsmål:
«Har De noen erfaring i omgang med
døve?»

«A, ja!» sa Sam Scott - «begge mine
foreldre var døve, min mor fra fød
selen av, min far siden et uhell i
barndommen. Vi tre hørende søsken
lærte tegnspråket av foreldrene våre
fra barnsben av.»

Sam Scott fikk forretningsfører
stillingen, og han er den rette mann
på den rette plass. Han kjenner døv
hetens problemer fra begge sider.
Han er nå som en solid bro mellom
de hørendes og de døves verden - til
~tøroste nytte for begge. Døve venner
sier ofte til ham: «Hvis bare dine
foreldre kunne ha sett deg nå!»

Sam Scott forteller at han~ far var
i fullt arbeid til han var 75 år. Aldri
ga hørseltapet ham noen mindre
verdsfølelse. Han ble sint hvis det
var noen som antydet at han ikke
var like god som andre.
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D. Nysted

MALERMESTER

Telefon 62164 - 62806
SANDNES

R0RHANDEL
ved Busstasjonen - BERGEN

Stavanger Røkeri

Telefon 23584

STAVANGER

Brødrene Anda

Skipsopphugning

STAVANGER

Wiigs Maskinforretning

Telefon 52622

M O L D E

Viking Fabrikker A.s
MINERALVANNFABRIKK

HAUGESUND
Telefon 22538 - 26644

A.s Suveren, Lars Hansen
KO NFE KS)ONSFABRI K K

Telefon 3468
KRISTIANSUND N.

Støtt Døvesaken!

De ledende bedrifter i restaurant· og
conditoribransjen i Haugesund:

O. BJORHEIM SØNNER AfS

STAVANGER

VINDU - DØRER OG TRAPPER
ALT I GLASS

- 74. skoleår-

Telefon 19166

Telefoner 21115 - 21141 - 24105

AfS SJØTRANSPORT

SKIPSMEKLER - BERGEN

Slottsgt. 3

Kystbefraktning, klarering, assuranse
Kjøp og salg av fartøyer



NYTT FRA FORENINGENE

Døves Dag l Alesund

Fra sammenkamsten
lørdag kveld. Fra høgre
Magne Lid, Eilif Ohna l'i:ii;i,!Ji,;~ii;;~iH::'i;
ag Ragnvald Hammer.

Over en stor del av verden feires Døves
Dag fjerde søndag i september. Da vil de
døve minne seg selv og almenheten om hvor
langt de er kommet og hva som fortsatt bør
gjøres for at de døve skal få sin soleklare rett
i samfunnet.

Av praktiske grunner var arrangementet
for Møre og Romsdal lagt til lørdag. Dagen
ble feiret med et stilig festsamvær på «Hav
ly». De fleste døve fra byen og distriktet
var møtt fram.

Formannen i Møre og Romsdal Døvefore
ning, Magne Lid, hilste alle hjertelig vel
kommen, spesielt Alesunds ordfører, Kars
ten Larsen, formannen i Norske Døves Lands
forbund, Eilif Ohna, og døvepresten for
Vestlandet. Ragnvald Hammer. Ordfører
Larsen sa han var imponert over det gode
humør alle viste. og uttrykte glede over at
praktisk talt alle var i godt arbeid. Larsen
forsto at de døve hadde sine spesielle pro
blemer og han ville gjøre sitt for at byen
skulle rekke en hjelpende hånd når de døve
ber om det.

Forbundsformann Ohna nevnte litt om
de døves sterke behov for kontakt og for
ståelse. Han understrekte døveforeningens
store betydning som kontaktformidler og
som ledd i voksenopplæringen. Ohna kom
også inn på planene for utbygging av døve
skolene. planer som meget snart skal reali-

seres. Speiderjobben 1966 vil gi nye mulig
heter. Det hersker stor spenning om beløpet
blir stort nok til å realisere drømmen om
et kurssenter på Gol.

Døveprest Ragnvald Hammer talte om
den gjengse overtro i orda: «Det er so
laga». Alt som skjer er ikke Guds vilje.
Men den kristne har et løfte om at Gud vil
være med alle dager. Det gir oss trygghet
til å møte alt som skjer.

Festen fortsatte med hyggelig prat langt
utover kvelden. (Avisref.)

FILMAFTEN

Møre og Romsdal Døveforening hadde
filmaften lørdag 22. oktober i «Havly»
småsalen, Alesund. Formannen i foreningen,
Magne Lid, fortalte en del foreningsnytt og
om filmen vi skulle få se. Et av medlemmene.
Steinar Moldvær, viste så en film om Sunn
møre, både vinter og sommer. Filmen viste
seg å være bra. Etterpå viste et annet av
medlemmene, Skjalg Iversen. mange fine
farge-lysbilder, tatt opp under ferien. Det
var både fra Sør- og Nord-Norge. Det var
praktfulle natur-, sjø- og fjell bilder, ypper
Iig fotografert. Ja, vi følte oss fristet ti I å
reise avsted, så interessant var det.

Lo-ness.

Program for Møre/Romsdal

19/11 lørdag: Døveforeningen har filmaften
på «Havly» kl. 17.00. Utlodding.

Program for Trondheim

On. 16/11: Døves Idrettslags årsmøte.
Fr. 18/11 : Kulturkveld.
Fr. 25/11: Dameforeningen, årsmøte.
On. 30/11: Kulturkveld.
On. 7/12: Døveforeningen, medlemsmøte.
Fr. 9/12: Dameforeningens ju lebord.
Sø. 11/12: Filmkveld.
Ma. 12/12: Ungdomsgruppens julebord.
Fr. 16/12: Kulturaften.
On. 21/12: Siste åpningskveld før jul.

Program for Vestfold

Tirsdag 27. desember kl. 16.00 i Sandar
herredshus: Juletrefest.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 7/12 kl. 18.30 i Ind remisjonsheimen ,
Skien.

Lørdag 7/1: Julefest i Porsgrunn, Tid og sted
meddeles senere.
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med utdeling av hedersmedaljen i gull, post mortem, til Helmer Moe

Døves Dag l Trondheim

Døves Dag i Trondheim ble feiret 25. og
26. september. Lørdag var det en hyggelig
tilstelling i Domkirkens Menighetshus, hvor
en rekke døve og hørende venner var sam
let. Velkomsttalen ble holdt av døvefore
ningens formann, Halvor Greftegreff, som

spesielt ønsket forbundssekretær Albert
Breiteig velkommen, likeså to døve fruer
fra Bodø. An na NiIsen og Hen ny Ei narsen.
som hadde funnet veien hit for å være sam
men med oss trøndere. Også den nyansatte
styrer ved døveskolen, Odd Bertheussen,
var med. Enken etter Helmer Moe, med sine
sønner og svigerdøtre var også blant gjes
tene. Så hadde vi også vår trofaste venr.inne
Barbra Hansen med sine 81 år sammen med
oss. Hun har vanket sammen med døve i
hele 62 år. Noen bedre? Men så var hun jo
lærerinne for døve.

Som vi alle nå vet, er det planer om et
kurssenter for døve i Gol i Hallingdal.
Albert Breiteig ga i sin tale forskjellige opp
lysninger herom. Det skal bl i spennende å
følge utviklingen på dette området. I skri
vende stund vites intet om resultatet av
speideraksjonen. Det er å håpe at den har
vært en suksess, slik at reisingen av det
hardt tiltrengte kurssenter kan bli en reali
tet i nærmeste framtid. - I kaffepausen. som
var av lengre varighet enn tidligere. ble det
tid til en prat og hyggestund.

Breiteig holdt etterpå en minnetale over
Helmer Moe. Det var besluttet å tildele
ham Landsforbundets høyeste utmerkelse
ved landsmøtet i Drammen, 22. mai i år.
Slik skulle det dessverre ikke bli. Helmer
Moe døde 8. mai, rammet av slag. Derfor
ble på Døves Dag overrakt fru Moe heders
medaljen post mortem. Det var en høytidelig
og gripende stund da overrekkelsen fant
sted. Moes eldste sønn, Oskar, takket rørt
for hedersbevisningen.

En stund etter var det litt underholdning
av Ely Myrvang, som på en treffende måte
agerte en tidligere styrer ved døveskolen.
Det var fra en time i klassen, hvor det skulle
være taleøvelse. - At alle moret seg, skal
være sikkert. Barbra Hansen syntes hun så
selveste styreren, så levende og virkelig fikk
Myrvang framstilt ham. Det ble også fortalt
noen skrøner.

Kåre Botten hadde også i år hjulpet til
slik at det ble gratis bevertning for alle.
Ved elleve-tiden var det oppbrudd.

Søndag fant mange veien til vår egen kir
ke, hvor prestene Wetlesen og Rognstad
holdt festgudstjeneste. Det var også ofring
til høreapparater til døveskolen på Mada
gaskar. 274 kroner kom inn.

Etter kirkebesøket dro vi opp til Kristian
sten festning. hvor Halvard Aunes svoger,
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Paul Bones, som er voll mester der oppe,
viste oss rundt. Han fortalte en del om
denne ærverdige gamle festningen. som er
nesten 300 år. Den ble bygd i 1670-1680.
Den var meget sterk, med 1000 man ns be
setning og 76 kanoner. Med nok mat og
vann innenfor murene var det mulig å ut·
holde lange beleiringer. Den ble nedlagt i
1816. og ble fra da til 1940 brukt som
kruttmagasin. I dag er festningen salutt- og
flaggsted for Trondheim garnison. Tyskerne
foretok under siste krig henrettelser av 30
norske gisler og et ukjent antall fanger av
andre nasjonaliteter på festningen.

Det var bitende kaldt og surt der oppe,
så det smakte å komme seg hjem. Om kvel
den var det godt frammøte i døveforenin
gen, hvor den arme Breiteig måtte opp på
talerstolen igjen, hvor han fortalte løst og
fast fra forbundets arbeid. Han ble påhørt
med største interesse. Det er alltid hygge
Iig med besøk utenfra. Det skaper også en
festligere ramme om tilsiellingene. Vi koste
oss resten av kvelden med å prate med de
tilreisende.

Så var Døves Dag over for denne gang.
med et hyggelig minne.

R. V.

Program for Hamar

19/11 lørdag: Hamar og Omegn Døvefore
ning holder møte på Bedriftskafeen, Ha
mar jernbanestasjon, 2. etasje. kl. 18.00.
Styre og foreningsmedlemmer må mø
te fram.

10/12 lørdag: Hamar og Omegn Døvefore
ning holder møte på Bedriftskafeen,
Hamar jernbanestasjon, 2. etasje, kl. 18.00.
Styre- og foreningsmedlemmer må møte
fram.

Program for Bergen
15/11 ti: Dameklubben.
16/11 on: Døves Idrettsklubb har årsmøte

kl. 19.00 i foreningen.
17/11 to: Menighetsaften i foreningen. Mat

og kaffe kr. 2.50 pr. kuvert. Hammer for
teller om samvær med døv-blinde. Film.

19/11 lø: Døves Ungdomsklubb har film-fest
i foreningen kl. 19.00. Rømmegrøt, kaffe
og kaker.Nattsuppe.Premiere på egne fil
mer, bl. a. Døves Dag i Bergen. Under
holdning. Konkurranser. Dans. Kr. 8.- pr.

person.
21/11 ma: Ungdomsklubben.
22/11 ti: Demonstrasjon i Dameklubben. Se

oppslag.

24/11 to: Forbundsaften. Forbundssekretær
Breiteig forteller. Ferske inntrykk fra
S.O.-møte og 100 års jubileumsfeiring i
København.

27{11 sø: Den landskjente Zinken Hopp le
der omvising for oss på museum. (Zinken
Hopp har bl. a. vunnet 10.000 kroner i
«Kvitt eller dobbelt».) Se oppslag.

28{11 ma: Døves Ungdomsklubb har års
møte kl. 20.00. Møt fram!

29{11 ti: Ikke misjonsforening (og lokalet er
bortleid.)

1{12 to: Filmaften v{ Opplysningskomiteen :
«Li berte», «Isen er usikker», «Galladag i
Disneyland».

5{12 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.
18--20 på kontoret.

Ungdomsklubben kl. 20.
6{12 ti: Dameklubben.
7{12 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
8{12 to: Menighetens «advents-fest» med

Lucia. Entre kr. 3.- (for bevertning).
10{12 lø: Idrettsklubben har julebord på

hytta, Totland.
12{12 ma: Ungdomsklubben har julebord i

foreningen. med premieutdeling.
13{12 ti: Dameklubben har julebord, kun

for medlemmer.
14{12 on: Forman nsmøte på kontoret kl.

19.30.
15{12 to: Film-aften ved Opplysningskomi

teen.
20{12 ti: Julebord ved Opplysningskomi-

teen. Entre kr. 3.-.
22{12 to: Apent.
27{12 ti: Apent.
29{12 to: Barne-juletrefest i foreningen kl.

16. Fra kl. 19.00 åpent for andre.
31{12 lø: Nyttårsfest, arr. Døves Ungdoms

klubb.
3{1 ti: Apent.

HAUGESUND

holdes 21. januar i Håndverkerens
festsal kl. 19.00.

Middag, kaker og kaffe. Lek, un
derholdning og dans. Interesserte
kan melde seg til J. E. Knutsen,
Saudagt. 20b - innen 7. januar.
NB! Døve fra Bergen som har lyst
til å være med på festen i Hauge
sund, kan reise hjem med nattruten
fra Haugesund kl. kvart over ett
om natten, så de behøver ikke å
overnatte på hotell i Haugesund
etter festen.

Haugesund Døveforening
Styret.



musikk

nært samarbeid med barneskolene
både for døve og tunghørte, med
spesiallærerskolen (da framtidige dø
velærere bør ha rik anledning til å
studere undervisningen), med de
fremste hørselsspesialister, audiolo
ger, logopeder. Det gjelder også å
kunne få den beste service med hen
syn til skolens høreanlegg, kontroll

Det er trist, ja meget trist, å se
at det er døve som ønsker musikken
vekk fra døvegudstjenesten. Jeg
kan ikke skjønne hvorfor, selv om
herr Sander prøver å begrunne sitt
anti-musikk-syn så godt som mulig.
Jeg synes ikke argumenter som en
søvndyssende dirring gjennom stol
setene, og vanskelighet med å forstå
prestens ordbilder når han samtidig
synger, er holdbare. Når jeg som
hørende er i kirken og deltar i salme
sangen, pleier jeg å følge med i salme
boken, og jeg kan ikke forstå hvorfor
ikke herr Sander kan gjøre det sam
me, istedenfor å prøve å finne flest
mulig feil ved prestens ordbilder.
Videre mener jeg at hvis ikke herr
Sander klarer å holde seg våken på
grunn av den før nevnte svake dir
ring i stolsetene, så må han enten
være meget trett, eller så må hans
tanker være langt vekk fra alt som
har med salmer og gudstjenegte å
gjøre, kanskje hos sengetegnende
møbelhandler-døtre i Paris.

Jeg har alltid forstått det slik at
de døve ønsker en bedre kontakt med
de hørende, men jeg tror ikke det vil
fremme denne kontakten å ta. vekk
musikken fra døve-gudstjenesten.
Med et slikt skritt tror jeg at mange
av de hørende som søker døvekir
kene rundt om i landet vil slutte å
gå i disse kirkene. Jeg kunne i alle

døvekirken ?•
I

med og tilpassing av høreapparater.
Ved studier «i marken» vil det sikkert
ofte kunne oppnås best utbytte om
skolen har adgang til å bruke et ut
valg dyktige tolker. Videre vil det
sikkert være mange for hvem det blir
aktuelt å ta f. eks. kveldskurs på
kunsthåndverksskole. Det er aktuelt
med en rekke besøk på museer, bib
liotek, utstillinger og alskens kultur
institusjoner. Ungdomsskolen bør gi
støtteundervisning for evnerike ele
ver som får prøve seg i videregående
skoler. Osv., osv. Det er i det hele
tatt en overveldende mengde grun
ner for at skolen ønskes lagt i nær
heten av Oslo, en mengde grunner
som kommer i tillegg til både det
som er nevnt i Landsforbundets ut
talelse til departementet og i tillegg
til det som forbundsformannen har
nevnt i sine svar til herr Bjørnsen og
herr Bjørndal. Men de grunner som
hittil er nevnt, burde vel være mange
nok. Red.

fall ikke tenke meg å gå i en kirke
uten musikk. Herr Sander vil da
gjerne kunne spørre om jeg har
prøvd noe annet. Nei, heldigvis har
jeg ikke det, men jeg var så heldig
at jeg kunne følge den skotske døve
gudstjenesten som for en tid siden
ble sendt i TV.Jeg tror jeg har mange
med meg når jeg sier at det var en
temmelig tam forestilling. Skjønt
ordet forestilling gjerne ikke er pas
sende i en slik forbindelse, følte jeg
meg fristet til å bruke det. Herr
Sander likte vel denne gudstjenesten
bedre enn de norske, i og med at
hele sendingen var tekstet, og at det
derfor ikke ble så god tid til overs til
å finne feil i prestens ordbilder.

Stavanger, 7. november,
Steinar Ropeid.

BEMERKNING:
Jeg synes nærmest det går over

alle grenser når vi også skal få opp
leve at hørende åpenlyst rykker ut
for å fortelle oss hvordan de vil ha
våre gudstjenester - ja, simpelthen
sier rett ut: Vil ikke dere døve holde
døvegudstjenestene slik det passer
best jar oss hørende, så vil vi ikke
være sammen med dere, og så kan
dere ha det så godt, når dere er så
egoistiske! Snakk om freidighet!

Har det ikke falt herr Ropeid inn
at vi har fått døveprester og egne

•
VIØnsker

Vedr.

Ungdoms

skolens

plassering

Herr Ohna!
Takk for svaret ditt, men jeg be

klager å måtte si at jeg fremdeles
holder på det jeg sa, at ungdomssko
len bør ligge på Alm. Det er ikke bare
tale om beliggenheten som den er
i dag, for om en del år blir avstanden
til Oslo enda kortere. Etter hva jeg
har sett i Oslo-pressen, er det planer
om tunnelforbindelse Oslo-Hønefoss
under Sollihøgda, og da blir reisen
Alm-Oslo, etter det jeg har forstått,
under 1 time. Dette vil jeg også ta
i betraktning. Dessuten finnes det
massevis av skoler av liknende art
langt lenger fra byene enn Alm,
men jeg har ikke inntrykk av at det
skaper problemer for yrkesvalg. Teo
retisk innføring i forskjellige yrker
kan foretas på skolen. Den praktiske
siden med studier i «marken» kan
foretas i Hønefoss, om nødvendig i
Oslo. Jeg er redd for at det er belig
genheten «på landet», langt fra en
forening, som er en av de viktigste
grunnene til Landsforbundets stand
punkt. De andre grunnene som er
anført synes jeg ikke virker svært
overbevisende.

Ellers ville jeg gjerne høre andre
døves mening. Og et spørsmål til
Ohna: Er forbundsstyrets uttalelse
tatt opp med andre døve, for eksem
pel med tidligere elever?

Vennlig hilsen
Karl Gunnar Bjørnsen.

Vi har forelagt herr Bjørnsens
nye innlegg for forbundsformannen,
som bemerker at han ikke finner nye
momenter av betydning i herr Bjørn
sens innlegg, slik at det er nødvendig
å komme med noen redegjørelse i
tillegg til det som er gitt tidligere.

For egen del kan vi tilføye at det
er mange flere grunner for at Lands
forbundet ønsker ungdomsskolen
lagt til Oslo-området, og som har
vært sterkt framhevet i diskusjonene
som er ført. Bl. a. bør det være· et
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døvegudstjenester nettopp fordi vi
døve har behov for et helt spesielt
opplegg? Det er døveprestenes og
menighetsrådenes simple plikt å for
søke å finne fram til den absolutt
beste måte å tolke på - uten noe
som helst hensyn til hva hørende
måtte mene og ønske for sitt ved
kommende. Det skulle jo være sole
klart. I motsatt fall har det ingen
hensikt med døvegudstjenester.
Konsekvensen av herr Ropeids syn
er at det er tilstrekkelig å skaffe tolk
ved vanlige gudstjenester. Men ville
ikke det være en falitterklæring for
døvekirken?

Når vi døve går i døvekirken, er
det for å få tolket en hel gudstjeneste,
slik at vi tilnærmelsesvis kan opp
fatte det hele like godt som de hø
rende i sin kirke. Vi må avlese pres
ten. Herr Ropeid kan ikke forstå
hvorfor ikke jeg (døv) kan følge med
i salmeboken slik som han (hørende).
Forskjellen er ganske enkelt at herr
Ropeid slett ikke behøver å se på
presten for å følge med. Han kan
fullstendig konsentrere seg om salme
boken, fordi han hører presten og
musikken. Jeg som døv må tilsva
rende sitte med det ene øyet i salme
boken og det andre på presten, og
det greier jeg ikke. Ser jeg opp på
presten, ned i salmeboken, opp og
ned, opp og ned, så blir hovedsaken:
Hvor er han nå - hvor var det jeg
var, osv., osv., og jeg kan forsikre
at utbyttet blir skralt. Presten skal
jo tolke på vårt språk. Det er ikke
meningen at vi skal sitte og lese
salmeboken. Det kan vi eventuelt
gjøre hjemIlle.

A karakterisere den skotske TV
døvegudstjenesten som «en temmelig
tam forestilling» - det går simpelthen
ikke an, herr Ropeid. Både selve
prekenen og framføringen var jo
tvertimot fylt av dynamikk. For
øvrig kan jeg rortelle at hørende over
for meg har gitt uttrykk for at det
var en gripende god gudstjeneste.

Th. Sander.
P.S. Jeg har aldri vært i Paris.

D.S.

'CeøJtek"JtkurraJt~e
JULENUMMERET

Vi minner om konkurransen om å
tegne forsiden til Tegn og Tales jule
nummer. Konkurransereglene sto i
Tegn og Tale nr. 18.

Tegningene må sendes innen 25.
november til Tegn og Tales redak
sjon, Mannsverk 61, Bergen.
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Ruth (f. Hjermstad) og Anton
Salomonsen (hørende), som giftet seg
i Manglerud kirke, Oslo, lørdag 15.
oktober.

FØDT
Berit (f. Lien) og Rolf Johansen,

Oslo, fikk en sønn 24. oktober.

FORLOVELSE
er inngått mellom Inger Anne

Fylling, Alesund, p.t. Oslo,og Trygve
Krogstad, Oslo.

FORLOVELSE
er inngått mellom Ingunn Stor

lykken og Gunder Søvik, begge
Oslo.

85 AR
Ovidia Sviggum, Drammen, fyl

ler 85 år 3. desember. Hun er egent
lig tunghørt og har ikke gått på
døveskole. Hun har fUni1et seg ':el
til rette blant døve og har således
vært medlem av døveforeningen i 25
år. Hun er sprek og går ofte på døve
foreningens møter og til venner.
Hun bor i alderstrygdbolig og har
det bra.

R.W.

75 AR
Fru Olga Henriksen (f. Sundin),

Lundveien 6, Oslo 6, fyller 75 år
22. november.

Olga, som er fra Gjøvik, og opp
vokst i en søskenflokk på 7, hvorav
5 gjenlevende søstre, gikk først på
vanlig folkeskole i sin hjemby. Hun
ble senere forflyttet til døveskole (i
Ulle'dHsveien, Oslo) på grunn av

sterkt hørseltap som gjorde at hun
hadde vanskelig for å følge med i en
hørende klasse. Etter endt skole
gang, reiste hun hjem, hvor hun fikk
arbeid. Imidlertid var hun ikke så
lenge hjemme før hun fikk trang til
å komme ut, og hun flyttet så inn til
Oslo igjen, hvor hun hadde forskjel
lig arbeid. Der traff hun sin senere
gemal, skredder Arne Henriksen.
Med ham har hun 3 kjekke barn, en
pike og to gutter.

Da stillingen som vaktmester ble
ledig etter Richard Helgesen og frue,
som den gang var husfar og husmor
i Døveforeningen, var det med glede
Olga og hennes mann overtok dette
verv for årene 1938-1949.

Olga hører til de positive, givende,
de som alltid står beredt til å ta et
tak til beste for sine skjebnefeller.
Med henne som vaktmesterfrue var
foreningen og gården i trygg og mo
derlig forvaring. Når Olga gjør noe,
gjør hun det effektivt og så det mer
kes. Resultatet var da også godt.

år en tar i betraktning de vanske
lige krigsårene, da brensel var en
mangelvare, kunne ingen skjøtte
denne viktige oppgave bedre, mere
vinnende og sympatisk enn forenin
gens «Mor» Olga.

Ved siden av de mange og viktige
oppgaver som var pålagt henne,
ikke minst som en god og kjærlig
mor for sine barn, hadde hun alltid
tid til overs til å være andre be
hjelpelig med forskjellige ting. I en
periode satt hun også i foreningens
styre, og det var lett å samarbeide
med Olga. Hun hadde et lyst sinn og
en fin, treffsikker replikk, som kunne
kalle på smilet og latteren. Og slik er
hun fremdeles den dag i dag.

Døveforeningen er blant de mange
som vil sende sine varmeste lykk
ønslminger til Lundveien 6, til da
gens jubilant.

Karin Jensen.



R.W.

60 AR
Ragnvald Nordsveen, Vibesgate

16, Oslo 3, fyller 60 år 7. desember.

50 AR
Bjørn Wilhelmsen, Rælingen,

Strømmen, fyller 50 år 10. desember.

BARNEVAKTEN «TRYGG»
ble 3/11 demonstrert på Bergen

Døveforenings kontor for E. Ohna,
A. Valland og Th. Sander, som fant
at anlegget virket utmerket.

Ing. Kåre Gran,
Stend pr. Bergen

NYHET for foreldre
En stor nyhet for alle døve og

tunghørte som har barn!
Barnevakten «Trygg» gir Dem be

skjed ved sitt lysglimt med engang
Deres barn gråter, hoster eller gir
annen lyd fra seg. Via mikrofon,
elektronisk forsterkning og rele, be
gynner en lampe å lyse i takt med
barnets lyder.

Slutt med å løpe frem og tilbake
for å se om barnet sover rolig! Stol
på barnevakten «Trygg»! Ved å legge
ledning fra soveværelset til stue,
kjøkken eller andre værelser i huset,
kan De alltid vite om Deres barn
sover rolig.

Nærmere opplysninger får De ved
å henvende Dem til nedenstående
adresse. - Bestill i dag! 1-2 mnd. le
veringstid. - Pris kr. 275 + frakt.
1 års garanti.

Skriv til:

R.V.

NESTE NUMMER
15. DESEMBER

Neste nummer blir julenummeret
av Tegn og Tale, som kommer ut
omkring 15. desember som dobbelt
nummer for desember måned. Det
kommer altså ikke noe blad 1. de
sember; Tegn og Tale kommer med
21 nummer pr. år.

Bonsaksen innledet med et orgel
forspill, og unisont ble sunget «Jesus
det eneste». Døveprest Wetlesen
talte ut fra Johs. 3, 16: «For så har
Gud elsket verden at Han ga sin
Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på Ham ikke skal fortapes,
men ha evig liv.» Presten bar til slutt
fram en varm takk fra avdødes
hustru, barn, søsken og deres fami
lier, fra de mange døve som lærte
ham å kjenne og fra venner og
kjente. Etter talen ble sunget «O,
bliv hos meg». Under kistens sen
king spilte organisten «O Gud som
tiden vender», og til slutt ble sunget
«Så ta da mine hender.»

Det ble nedlagt kranser fra De
Døves Forening ved Halvor Grefte
greff og fra Døves Idrettslag ved
Arild Moslet.

ti..J
DØDSFALL

-

-
h
L

50 AR
Solveig Jacobsen, Døves Alders

hjem i Bergen, fyller 50 år 5. desem
ber. Hun er en blid dame, snill og
hjelpsom på aldershjemmet.

Vi gratulerer hjerteligst med da
gen.

PETTER HOLBERG
Mandag 24. oktober døde Petter

Holberg plutselig, 53 år gammel.
Dødsbudskapet kom overraskende
på oss alle. For hans hustru og tre
barn blir tapet aven god hjemmets
mann og far et følbart savn. Hans
største glede i livet var familien og
det hjemmet han hadde bygd til seg
og sine og som han vernet med
største omhu. Petter Holberg vil
også bli savnet av oss døve. Han
satt ved sin bortgang i styret for De
Døves Forening.

Fredag 28. oktober ble Petter Hol
berg bisatt fra Lademoen kapell
under stor deltakelse av både døve
og hørende. Der sås kranser bl. a.
fra familien, De Døves Forening og
Døves Idrettslag. Organist Ivar

60 AR
Ingrid Frydenlund fyller 60 år

26/11. Hun er fra Sandefjord. Hun
giftet seg i 1943 med høvleriarbeider
Nils Frydenlund og har siden bodd
i Drammen. Hun er meget interes
sert i dameklubben og døveforenin
gen. Det vi husker best er hennes
innsats i salg av Døves Jul og lot
terier. En regner ofte med dem som
solgte mange lodd på travle lørda
ger. Men Ingrid selger ofte i «stille
tider» for å fylle posten. Så skal en
regne i tid ved lotteribil , er hun blant
de fremste. Ingrid Frydenlund er
frisk og er alltid i godt humør. Hen
nes adr.: Grønland 37, Drammen.

R.W.

feriehjemmet. Hun arbeider i Mjøn
dalen Gummi og har vært ansatt der
i over 40 år. Hun er alltid i godt
humør og er frisk.

75 AR
Fru Rikka Samuelsen (født Ved

vik), Nygårdsgaten 63, Bergen, fyller
75 år 5. desember. Det er forbausen
de, for Rikka er svært ungdommelig,
full av liv og aktiv som få.

Gjennom alle år, har fru Samuel
sen vist stor interesse for døvear
beidet, og hun er alltid å se i fremste
rekke på Bergen Døveforenings mø
ter. Det er også tydelig at hun følger
godt med i alle saker. Men den største
innsatsen har hun gjort i Døves
Dameklubb. Hun har vel i nærmest
en menneskealder sittet i klubbens
styre, hvorav i mange år som for
mann.

Og fru Samuelsen sparer seg aldri.
Alltid har hun vært meget hjelpsom,
og fremdeles steller hun huset for
mann og to voksne, hjemmeværende
barn. Hun har i sitt ekteskap 3 barn,
og hun er sikkert en populær beste
mor.

Vi sender Rikka Samuelsen vår
gratulasjon på 75 års dagen, med
takk for god hjelp og stor innsats
gjennom årene, og vi ønsker henne
alt godt i årene som kommer.

Torsar.

60 AR
Harriet Kristiansen, Elvegate 10,

Mjøndalen, fyller 60 år 23. novem
ber. Harriet Kristiansen har ikke
gått på døveskole. Hun kunne høre
godt da hun var liten, men etter
hvert ble hun døv. Gjennom en døv
dame i nabolaget kom hun i kontakt
med andre døve. Hun var med på å
stifte døveforeningen i 1932. Noen
ganger har hun sittet i styret og hatt
forskjellige verv. Hun gjorde god
innsats på basarer da vi skulle ha
penger til feriehjemmet. Hun er all
tid interessert i dameklubben, døve
foreningen og feriehjemmet. Hun
har såvidt jeg vet alltid vært på
feriehjemmet på ferie siden vi fikk
vårt feriehjem, unntatt i år. Og også
week-ends er hun meget ofte på
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Resultatet av Speiderjobben 1966:
En halv million til døvearbeidet!

Kraft-tak 
bare vent -

- Utbyggingen av spesialskolene
har i årevis ligget tilbake. Staten er
nødt til å ta et krafttak, men det
kan ikke gjøres før planleggingen er
god nok, framholdt kirke- og under
visningsministeren, statsråd Kjell
Bondevik, da Stortinget bevilget vel
22 millioner kroner for 1967 til spe
sialskolene for blinde, for døve og
tunghørte og for barn og ungdom
med talevansker. (Pressemelding.)

Har De trumf ess

i ermet, statsråd?

Har De trumf ess i ermet, herr
statsråd, eller vil De måtte bekrefte
at Sosialdepartementet har et annet
syn på de døve og deres problemer
enn den departementets sjef har gitt
uttrykk for, riktignok i forblom
mende vendinger? Å bevilge en øre
til utviklingshjelp, eller til noe annet
offentlig ærend, før en har imøte
kommet en beskjeden bønn om
170.000 kroner fra Norske Døves
Landsforbund, vil være meget van
skelig å forstå på bakgrunn av at
Norges Blindeforbund og de vanføre
får 1,5 millioner. Har sosialministe
ren bedt finansministeren om å be
tenke hans omdømme, eller har
finansråd Eriksen forutsett og til
siktet en reaksjon som denne?

Egil Tresselt
(i Morgenbladet)

MEN - HAR DU GLEMT

bladpengene?

«Tegn og Tale» koster kr. 15.- for året.
Har du betalt?

Vi nærmer oss årets slutt. og på for
bundskontoret blir det nå kontroll. De
som ikke har betalt. blir skrevet opp
på en «svarteliste». og så må vi be·
gynne å purre.

Har du ikke betalt. så gjør det nå
fort - så slipper du å komme på «svarte·
listen».

Kontingent sendes «Tegn og Tale».
Møllendalsveien 17, Bergen. Postgiro
nummer 13691.
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Døve bankfunksjo-
nærer i USA

I Warren, Ohio, er to døve piker
ansatt i en bank, og til bankledel
sens store tilfredshet utfører de sitt
arbeid like godt som de hørende.
Elaine Cvercko, 22 år, har vært an
satt siden juni 1963, og Nancy Lee
Nance, 20 år, begynte sitt arbeid i
banken i oktober 1963. Begge er ved
bokholderiavdelingen. De betjener
innviklete IBM-maskiner.

Fru Quartier har brukt søndagene
til å lære de to døve pikene opp i
bokføring. Elaine Cvercko, som er
kjevhendt, måtte lære å betjene
IBM-maskinen med høyre hånd, og
mestrer det nå helt. Fru Quartier,
som er leder for avdelingen, erklæ
rer at de er så dyktige at de står
fullt på høyde med øvrige funksjo
nærer. - «Vi er glad for å ha de to
pikene hos oss, og de arbeider godt»,
sier hun. John Harding, som er ban
kens sousjef, uttaler at han søker
personale som kan utføre sitt arbeid
godt, og at disse døve pikene fullt
ut har oppfylt hans forventninger.

Julehilsener
Vi minner om at Tegn og Tale's

julenummer skal ha masse julehil
sener fra foreninger, klubber, skoler,
organisasjoner og enkeltpersoner 
fra alle som vil ønske «god jul og godt
nytt år».

Prisen for dette er kr. 1.- pr. navn
på felles-lister fra foreninger osv.
(når det er flere enn 5 navn under

SISTE:

Speiderjobben 1966 innbrakte vel
en halv million kroner, og disse pen
gene ble tirsdag 8/11 fordelt og over
levert i to gavebrev, hvert lydende
på 250.000 kroner, til Hjemmet for
Døve og Norske Døves Landsfor
bund. Gaveoverrekkelsen skjedde
ved en enkel tilstelning i KNA-ho
tellet i Oslo, der statssekretær Kåre
Kristiansen var til stede og hilste

hilsenen). For spesial-hilsener fra en
keltpersoner og 'lag osv. er prisen
kr. 5.- pr. hilsen (med opptil 5 navn
under).

Vi må ha julehilsnene innen 25.
november, og adressen er: Tegn og
Tale, Mannsverk 61, Bergen.

Utmerket eksempel,
MEN DET BURDE VÆRT I TV

I vest-tysk radio ble det i månede
ne mars til juli holdt 7 korte foredrag
av dr. Otto Schmahl, tidligere styrer
for døveskolen i Dortmund. Innenfor
rammen «Medmennesker - opplys
ning fra det sosiale liv» - talte han
over følgende tema:

1. Det døve småbarn.
2. Hjemme-taleopplæring for dø

ve barn.
3. Oppdragelse av døve småbarn

i barnehage.
4. Oppdragelse av døve barn i

skolehjem.
5. Den døve nybegynner i skolen.
6. I døveskolen.
7. Videreførende skoler for døve,

fortsettelsesklasser, yrkesskole.

LANGTIFRA!
En sersjant var innkalt til sjefen.

Det hadde kommet sjefen for øre
at sersjanten hadde fornærmet en
av rekruttene.

- Kalte De virkelig gutten for en
«treskalle» ? spurte sjefen.

- Nei, langt ifra, sa sersjanten 
gutten hadde fått en flis i fingeren,
og så spurte jeg bare om han hadde
klødd seg i hue!

og gratulerte på vegne av Sosialde
partementet og sosialministeren, som
ikke kunne være til stede.

50.000 speidergutter og -jenter
over hele landet har vært med på å
jobbe sammen disse pengene. Det
falt mange takkens ord fra represen
tantene for de døve.

Nærmere omtale i neste nummer.



Nordisk serie i 5-kamp 1966

Danmark vant lagkonkurransen

Finnen Saarikoski best individuelt

Forrige president i CISS, Jens
Peter Nielsen, København, fyller 75
år 21. november. Han har hatt en
del betydningsfulle tillitsverv i
døveidretten, både nasjonalt og in
ternasjonalt.

J. P. Nielsen var medstifter av
Dansk Døve-Idrætsforbund i 1922,
forbundets kasserer i 5 år, og der
etter formann i 25 år. Han var i
tiden 1933-1959 (i hele 26 år) presi
dent for Nordiska Dbvas Idrotts
fOrbund, samt president for CISS
(verdens-døveidrettsforbundet) i
1955-1961.

Som en dyktig og god organisator
ble han betrodd mange oppdrag, bl.a.
utformingen av CISS's nåværende
lov. Han sitter fremdeles i verdens
rekordkomiteen og gransker alle inn
komne rekordanmeldinger og be
dømmer deres gyldighet.

I Fåborggade 7, København ø,
nyter J. P. Nielsen sitt otium sam
men med sin sympatiske fru Helga.

Nordiska Dbvas IdrottsfOrbund og
Norges Døve-Idrettsforbund sender
J. P. Nielsen de beste ønsker for
75-årsdagen, og for en god helse i
årene framover, med stor takk for
hans gode innsats i døveidrettens
tjeneste.

J. P. Nielsen 75 år

sen vant imidlertid danskene, og
dette er kanskje et gledelig tegn på
at de nå vil hevde seg bedre i fri
idrett i Norden.

Men i 1967 må Norge være med i
denne serie. Lagene må sørge for at
deres idrettsgutter får anledning til
å starte i 5-kamp selv om de ikke
akkurat er «spesialister» her.

A.H.

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

Redaktør: Tore Christiansen, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1

Deltakelsen var i år litt bedre enn
i fjor, og resultatene ble også bedre.
Ved fristens utløp hadde Norges
Døve-Idrettsforbund ikke mottatt
noen resultater fra sine lag. Dette er
synd, da 5-kamp er meget fin sport.

Denne gang seiret finnen Saari
koski foran dansken Artmann, som
har vunnet alle disse konkurranser
siden serien startet. Lagkonkurran-

F.M.T.
Saarikoski Artmann Sørensen
Finland Danmark Danmark

Lengdesprang 6.41 695 5.95 593 5.49 489
Spydkast .... " .. , .. 47.08 593 42.40 526 41.61 515
200 m løp . . . . . . . . . . 25.3 531 25.8 491 26.4 445
Diskoskast ......... 27.23 409 37.52 636 34.09 564
1500 m løp ......... 4.32.0 576 4.51.3 457 4.50.8 460

2804 2703 2473

L. Jbnsson Strang K. Pedersen
Sverige Sverige Danmark

Lengdesprang 5.57 507 5.83 566 5.51 493
Spydkast ........... 36.30 434 33.73 393 35.17 416
200 m løp .......... 25.5 515 25.8 491 25.5 515
Diskoskast ......... 24.45 341 24.84 351 26.77 398
1500 m løp ......... 4.55.6 432 4.57.0 425 5.11.0 350

2229 2226 2172

Tiirikka Jokelainen Ove Brodin
Finland Finland Sverige

Lengdesprang 5.42 472 4.95 359 4.62 276
Spydkast .... , ...... 35.03 414 40.42 497 30.65 341
200 m løp .......... 26.8 415 27.2 386 25.3 531
Diskoskast ......... 31.18 500 24.25 336 28.70 444
1500 m løp ......... 5.13.0 340 4.46.0 488 5.30.0 259

2141 2066 1851

3-mannslag: Danmark Finland Sverige
Artmann 2703 Saarikoski 2804 Jbnsson 2229
Sørensen .. 2473 Tiirikka .. 2141 Strang .. 2226
Pedersen .. 2172 Jokelainen 2066 Brodin .. 1851

7348 7011 6306

LEDIG STILLING
SOM SPORTSREDAKTØRl

Stillingen som sportsredaktør i
Tegn og Tale blir ledig fra 15/11967.

Lønnen er f. t. kr. 500.- pr. år.
Redaktøren må rette seg etter in

struks som gjelder for stillingen.
Søknad sendes til Norges Døve

Idrettsforbund innen 1. desember
1966, hvor nærmere opplysninger fås.

KANDIDATER TIL
VINT.ERLEKENE 1967

I Tegn og Tale nr. 18 for 15. ok
tober 1966 er det inntatt en liste
over kandidatene til vinterlekene i
1967.

Fra Døves Sportsklubb har vi mot
tatt en ny og korrigert liste over
klubbens kandidater til ovennevnte
vinterleker, og denne ser slik ut:
Langrenn: Reidar Brenden

Kjell Nysted
H. Angeltvedt
Finn Gjøen
Botolf Myrvold
Rolf Smenes
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SKOLEIDRETT
for gutter ved Skådalen døveskole

Norges Døve-Idrettsforbund
Anders Haukedalen

sekr.

Kast, stor ball:
13 år

1. Kåre Egeland 19.90
2. Svein Mikaelsen 18.90

Lengde:
13 år

1. Kåre Egeland 3.29
2. Svein Mikaelsen 3.26

12 år
1. Finn Storø 3.44
2. Olaf Letterud 3.11
3. Per Tveitnes 2.68
4. Kåre Nerås 2.64

10 år
1. Torkild Hoff 2.91
2. Svein Birkeland 2.84
3. Harald Håverstad 2.78
4. Tore Flidh 2.76
5. Per Sørensen 2.52
6. Roald Jespersen 2.40

9 år
1. Per Leif Pedersen 2.64
2. Bjørn Rossland 2.60

8 år
1. Sven Ingar Fredriksen 2.50
2. Egil Åserud 2.48
2. Egil Allan Martiniussen 2.48
4. Svein Åsen 2.26

Hva mener andre klubbledere om
dette? Jeg synes artikkel-forfatteren
her drar fram så mange interessante
punkter at det bør debatteres mer om
dette emnet. Ordet er fritt.

Sportredaktøren
i ø. Aker Budstikke.

av innsatser som verken gir stimu
lanse, oppmuntring eller publikums
ovasjoner. Det kan nevnes ting som:
Først og fremst ungdomsarbeidet.
Dette innebærer instruksjon i alle
idretter (for en stor klubb) året rundt.
Dertil kommer økonomiske bekym
ringer, og øvrige leder- og gruppe
problemer.

Hvor mange av det kresne idretts
publikummet eller av de passive
medlemmene i en idrettsforening har
anelse om arbeidsinnsatsene bak
kulissene? Hvor mange av disse er
selv beredt til å «rykke inn» og av
løse det nedslitte ledermateriellet ?

Hundretusen medlemmer i tusen
vis av klubber, kan ta disse ordene
til seg. En ser år etter år de samme
lederne, med tida gråhårete, slite og
slepe, planlegge, arrangere, tigge og
be. De gir seg ikke, for dessverre vet
de at «hvis jeg gir opp, faller hele
klubben sammen».

En kan godt si at en idrettsleder
må la minst en av følgende tre ting
få for liten oppmerksomhet: Idret
ten, arbeidet, eller familien.

Det nytter nemlig ikke at samtlige
av disse tre tingene kan skjøttes på
en tilfredsstillende måte. I de fleste
tilfelle blir det familien som blir
vanskjøttet. Det er i grunnen mer
kelig at det er så få idretts-skils
misser som det er! Massevis av idrett
fruer går for «lut og kaldt vann». Og
det er sikkert ikke så mange prosent
av dem som deler sin manns hengi
venhet til sporten!

Rasjonalisering er tidens løsen i
industri og forretningsliv. Men innen
idretten har en ennå ikke oppdaget
dette. Mange små og hdvstore klub
ber kunne slå seg sammen til fordel
for de tusener av ledere som går
rundt og gjør samme jobben. Men
det å slå sammen klubber er som
kjent ikke så helt enkelt ...

Disse mine spredte punkter om
kring idrettsledere, hjelper neppe noe
på problemet: At vi har så få som
vil gjøre noe for ungdommen ved å
stille seg til disposisjon som ledere.
Men kanskje det ovenfor nevnte kan
åpne øynene på idrettsutøvere og
publikum som bare kritiserer lederne.
Da ville hensikten være oppnådd,
skriver Jan Age Paulsen i ø. Aker
Budstikke.

Idrettslederen - vår tids
Urias-skikkelse

12 år
1. Finn Storø 17.10
2. Kåre Nerås 15.00
3. Olaf Letterud 14.70
4. Per Tveitnes 13.10

10 år
1. Torkild Hoff. 17.80
2. Svein Birkeland 13.40
3. Roald Jespersen 13.10
4. Per Søren8en 12.30
5. Tore Flidh 12.00

9 år
1. Bjørn Rossland 14.10
1. Per Leif Pedersen 14.10

8 år
1. Egil Allan Martiniussen .. 11.10
2. Svein Åsen 11.00
2. Sven Ingar Fredriksen '" 11.00
4. Egil Åserud 10.90

Følgende elever har klart for
dringene til skoleidrettsmerke i bron
se:

Svein Mikaelsen, Kåre Egeland,
Finn Storø, Olaf Letterud, Torkild
Hoff,Svein Birkeland,Harald Håver
stad, Tore Flidh, Leif Per Pedersen
og Bjørn Rossland.

A.H.

Når en idrettsklubb stagnerer,
forsøker kritikerne å finne fram til
grunnen. Og i mange tilfelle blir
svaret dette: Vi mangler ledere.
Lederne er ikke gode nok. For men
neskemateriellet kan da ikke være
dårligere i vår klubb enn i andre?

Og i denne artikkelen vil jeg for
søke å fremme noen synspunkter om
vår tids Urias-skikkelse: Idrettsle
deren. Som mangeårig idrettsleder
har også jeg kjent de forskjellige pro
blemer på pulsen.

Mange idrettsledere bruker all fri
tid på sin hobby, og satser dertil
økonomiske ressurser, som tilsvarer
mange ganger en medlemskontin
gent. Dette mens mange medlemmer
ikke betaler den en gang.

Det hender ofte at idrettslederne
blir kritisert hvis framgangen i klub
ben uteblir. Kritikk må vi alle tåle 
medlemmene må ha rett til å kriti
sere sine ledere. Men en bør ikke
kreve mer aven idrettsleder enn hva
en selv er beredt til å ofre, i arbeids
innsatser og økonomisk stønad.

Mest fascinerende av alt er det å
følge det lederarbeidet som blir ut
ført i en idrettsforenings forskjellige
grupper. Her blir det gjort innsatser
som på arbeidsmarkedet ville ha gitt
enorme inntekter. En lang føljetong

B. Dammen
Kjell Larsen
Roar Pedersen
Trond Wilhelmsen

Alpint:

60 m løp:
13 år

1. Svein Mikaelsen 10.4
1. Kåre Egeland 10.4

12 år
1. Finn Storø 10.1
1. Olaf Letterud 10.1
3. Kåre Nerås 10.5
4. Per Tveitnes 10.6

10 år
1. Torkild Hoff 10.4
2. Harald Håverstad 10.5
3. Svein Birkeland 10.7
4. Tore Flidh 10.9
5. Roald Jespersen 11.0
6. Per Sørensen 11.3

9 år
1. Per Leif Pedersen 11.0
2. Bjørn Rossland , 11.2

8 år
1. Egil Allan Martiniussen 12.0
1. Sven Ingar Fredriksen 12.0
3. Svein Åsen 12.2
3. Egil Åserud 12.2
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KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Steinkjer komm. E.l.verk
Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Halstensens Auto A.s

Forhandler av VOLKSWAGEN

FREDRIKSTAD - Telefon 11045

•
Leverer til medlemmer i de 7 Østlands-fylkene:

Kraftfor. handelsgjødsel, såvarer, reservedeler m. v. av beste
sort til rimeligste pris

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OS LO
Bøndernes egen forretning

IHELLE'I
BRØ DR. HELLE AlS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sentral bord 882500

SPYDEBERG - Telefon lokal 184

Gausdal Ysteri
SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

Støtt Døvesaken!

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN

A.s Framnæs Mek. Værksted
SANDEFJORD

SKIPSBYGGERI OG SKIPSREPARASJONSVERKSTED

Flytedokker for fartøyer inntil 75.000 t.dw.

Flytekran med 120 tonns løfte-evne

Teiegramadr. : «Værkstedet» - Tlf. 63 911 (sentralbord)



Fabrikutsa/get - A. Myge

Telefon 21 402

HAUGESUND

STØRSTE UTVALG I
HERRE- OG GUTTEKONFEKSJON
MALSØM

l.O.@LSEN
"(,N!SOLRVSEN ~

Sentralbord 19728
BERGEN

WINGE j

REISEBUREAU '
TARNPl. 5 - TELEFON 18·18·7

BERGEN

Oddstø/ Radio
Aut. TV-, radio- og skipsradio
forhandler

Telefon 74222
KRISTIANSUND N.

K. Heienberg
KLISJEANSTALT

BERGEN

BOLSØN ES VERFT

MOLDE - NORWAY

E/DsvAG AUTO

utfører foruten alt mekanisk bi/arbeid,
oppretting, utbedring av rustskader og lakkering

Inneh.: BIRGER HERLAND
EIDSVAG i Asane
Telefon 58340

FAB/N AfS

Finansiering
Factoring - Leasing 
Avbetaling

KLØVER
HUSET

Komediebakken 9
Telefon 12135
BERGEN

BERGEN

Døves Trykkeri A.5, Bergen


