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Og så levde de lykkelige alle sine dager . . .
En liten, romantisk historie - helt etter oppskriften. Og selvfølgelig 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!

DEODORANT COLOGNE

MED EKSKLUSIV FRANSK

Yaxa· Spray. Sriek • Roll·on . Body Powder . Eneforh.: Marweli Hauge A.s
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GRØNNE STJERNER

GUNNAR REISS·ANDERSEN

Jeg så skyene og skogen
mørkne sammen brem i brem.
Det var ingen stjerner fremme.
Men til dem som ventet hjemme
bar jeg livets grønne stjerner
ved mitt hjerte med meg hjem.

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DOVES LANDSFORBUND

O:,TFOLD: åstfold Doveforening. For
mann: Kristian Sørensen, Bjørke
bekk p.å., Halden.

HAMAR: Hamar og Omegn Doveforen ing.
Formann: Sven Torgersen, Kjos
stuen, Ring st.

OSLO: De Doves Forening, Sven Brunsgt.
7,OsI01.Formann: Alf Olsen, Ag
mund Boltsvei U, Bryn.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Dove
forening. Formann: Ragnar Woll,
Hågenstad, Solbergelva.

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

TELEMARK: Skien-Telemark Dovefore
ning, Boks_ .181, ,.s'leien. . Formann :
Olav Haug, Skogmo 9, Skien.

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

KRISTIANSAND: Kristiansands Dove
jorening. Formann: Willy Norkvist,
Svarttjønnveien 8, Kristiansand S.

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

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

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

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

MORE OG ROMSDAL: More og Roms
dat Dovejorening. Formann Magne
Lid, Boks 72, Ikornnes pr. Ålesund.

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

INNHERRED : Innherreds Dovejorening.
Formann: Jorulf Hjulstad, Stjørdal.

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

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

NARVIK: NarvikogOmegnDovejorening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4 b, Narvik.

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

TROMSO: Tromso kr. Dovejorening.
Formann: Julius Lorentzen, Roy
tun, Karl Hallsvei 14, Tromsø.

Jeg har funnet julestjerner,
mange, mange fler enn en,
og som håpet var de grønne,
var de levende og skjønne!
Jeg har funnet julestjerner
under sne og mellem sten.

*
Svøpt i sneens våte kluter
sov en grå, forgremmet jord.
Men et sted hvor skogens røtter
la seg fast om mine føtter,
så de tvang meg til å knele,
ble det grønt i mine spor!

*

*
Tidlig gikk jeg julekvelden
under festens travle stell,
bort fra barn og kvinne hjemme,
kanskje redd for å forstemme
skjøre gleder, kanskje jaget
aven kulde i meg selv.

*
Det var stjerner, grønne stjerner,
og de svarte til en rø'
stjernesverm, jeg bar i blodet,
som var våknet og forsto det:
Vi er stjerner, vi er stjerner,
snart i blomst og snart i frø!

*
1



.Julehilsen fra forbundsformannen
Det er jo en tradisjon at vi i for

bundsledelsen i Tegn og Tale's jule
nummer bringer et tilbakeblikk over
forskjellige begivenheter som er
skjedd i året som står foran sin slutt.
Sett i sin helhet må året 1966 regnes
som et av de mest begivenhetsrike
år i vårt arbeid, og for likesom å
understreke dette, vil en trekke
fram noen av de viktigste hendinger.

Det er ikke til å unngå at Speider
gaven kommer i forgrunnen her 
ikke bare fordi det er den største
pengegave som noen gang er gitt
NDL og de norske døve - men også
fordi den åpner muligheter for en
rask realisering av forbundets gamle
kongstanke - et kurssenter. 50.000
speidergutter og -piker har utført en
strålende jobb, og det er grunn til
å tro at også de øvrige i samfunnet
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vil følge i deres spor. Som kjent har
Gol kommune allerede gjort sitt,
idet kommunen yter gratis assistanse
på forskjellige måter i forbindelse
med det planlagte sentret.

Det er også en begivenhet at re
presentanter fra NDL er mottatt av
Kirke- og undervisningskomiteen i
Stortinget for første gang. Dermed
er kontakten mellom de folkevalgte
og de døve markert, og komiteens
medlemmer har uttalt sin glede
over en sådan kontakt. Som kjent
står døveskolen foran en utbygging
i samsvar med den nye skoleordnin
gen, og forbundet vil nok vite å
bruke kontakten meget flittig, så de
døves synspunkter og ønsker blir
gjort kjent i Stortinget.

Om statsstøtte til forbundets virk
somhet på forskjellige felter, kan vi

bare beklage at bevilgning ikke er
tatt med på statsbudsjettet, men
etter de samtaler som en har hatt i
Sosialdepartementet i den siste tid,
er det grunn til å regne med en be
grenset støtte i året 1967. For 1968
er det planlagt en virksomhet i
større utstrekning enn noen gang
før, og særlig i forbindelse med kurs
sentret på Gol. Men skal en oppleve
en så stor ekspansjon i døvearbeidet
som det er behov for, må Staten inn
fri sine forpliktelser overfor de døve
på samme måte som de gjør overfor
de øvrige i samfunnet.

De døves organ-isasjonsarbeid i
Norden har passert 100 års mile
pelen, idet Nordens første døvefore
ning ble stiftet i 1866. Døveforenin
gen af 1866 i København markerte
sitt 100 års jubileum med et stilfullt
arrangement som omfattet teater
forestillingen «Sparekassen», fram
ført av døve amatørskuespillere, en
bankett og et diskusjonsmøte over

. 'emnet: «Unge 'døves utdannelses
muligheter i moderne perspektiv», i
nærvær av representanter fra høyeste
hold innen stats- og kommuneadmi
nistrasjonen i Danmark og Køben
havn. Dette med at kultur, fest og
arbeid går så fint sammen, er typisk
for de døves ønske og vilje til å
slappe av med fest, til å tilegne seg
av de kulturelle verdier og til å ar
beide og fortsatt arbeide. 100 års
jubileet i København illustrerer klart
de døves behov for innbyrdes kontakt
og de døves organisasjonsarbeid sin
levedyktighet og berettigelse til en
plass av offisiell karakter i samfun
net. At de døves foreninger i Norden
er de eldste organisasjoner for og av
handikapte, trass i deres særlig hem
mende handikap, understreker bare
det faktiske forhold at de døves
verden.er skarpt atskilt fra de høren
des og vil fortsatt være det.

Om tegnspråket er det vårt inn
trykk at bruk av tegn som hjelpe
middel i kontakten med døve synes
å vinne terreng blant døvepedago
gene. Tegnspråkkurset i Trondheim
har samlet nær 100% av personalet
ved døveskolen der, og på forbunds
kontoret har vi mottatt henvendelse
fra en annen døveskole med anmod
ning om assistanse med kurs i tegn
språk. Utviklingen på det området
betegnes som positiv, og med tiden
vil bruk av tegn bli akseptert som
et effektivt hjelpemiddel i kontak
ten med døve i døveundervisningen.
Det er en begivenhet som fortjener
en omtale her.

Til alle våre kjære medarbeidere
og venner, både døve og hørende,



vil jeg si: Takk for helhjertet innsats
i samarbeidet i året som går ut, og
vel møtt i det nye!

GOD JUL!
E.Ohna.

SPEIDERGAVEN
Tirsdag 8. november 1966 må re

gistreres som en begivenhetsrik dag
i Norske Døves Landsforbunds histo
rie. Det var den dagen Norske Døves
Landsforbund mottok den største
pengegave som noen gang er gitt
forbundet.

På innbydelse møtte Norske Dø
ves Landsforbund og Hjemmet for
Døve hver med en deputasjon på 4
medlemmer i KNA-hotellet i Oslo,
der de 3 speiderforbundene var ver
ter ved en enkel, men høytidelig til
stelling. NDL's deputasjon besto av
forbundsformann E. Ohna, nestfor
mann John Vigrestad, landsstyre
medlem Thor Gisholt .og forbunds
sekretær Albert Breiteig; Hjemmet
for Døve's deputasjon besto av herr
Schartum, nestformann i styret (for
mann er pastor Conrad Bonnevie
Svendsen, som da var syk og ikke
kunne være til stede), styremedlem
Olaf Hassel, sjefssekretær Conrad
Vogt-Svendsen og advokat Dons som
juridisk konsulent.

De 3 speiderforbundene var meget
godt representert med sine lands
sjefer i spissen, neml-ig Hanna Romfo
for Norges KFUK-speidere, Bern
hard Muller fra Norsk Speidergutt
Forbund og Aud Mork Knutsen for
Norsk Speiderpikeforbund. Til stede
var også statssekretær Kåre Kristi
ansen fra Sosialdepartementet.

Landssjef Hanna Romfo åpnet
med å ønske velkommen, og hun
redegjorde med få ord for tanken
med speideraksjonen. Speideraksjo
nen 1966 var den 11. i rekken, og
betingelsen for gaven fra aksjonen
i år er at arbeidet med de planer som
gavene er gitt til,skal være påbegynt
senest høsten 1968. Deretter meddel
te hun at aksjonen innbrakte 500.000
kroner og at pengene fordeles med
kr. 250.000 på hver.

E. Ohna og Olaf Hassel gikk så
fram og mottoketgavebrev'hver av
henholdsvis en speidergutt. og en
speiderpike. Overrekkelsen, som var
høytidsstemt og vakker, ble avslut
tet med den tradisjonelle speider
hilsen.

Herr Schartum fikk så ordet og
overbrakte en hilsen fra styret for
Hjemmet for Døve, og Dons rede
gjorde i korte trekk for de planer
som Hjemmet for Døve har i yrkes
opplæringen for døve med tilleggs-

handikap.
E. Ohna fikk så ordet og uttalte

NDLs og de norske døves store glede
og takknemlighet for den innsats
som de 50.000 speidergutter og-piker
hadde ytt under mottoet «En ny
framtid for de unge døve», og han
redegjorde så kort om planene for
kurssentret som NDL skal oppføre
i Gol. Ohna overrakte til slutt en
blomsterbukett til Hanna Romfo,
som en takk fra NDL og Hjemmet
for Døve.

Tilstellingen ble avsluttet med
en hilsen fra sosialministeren ved
statssekretær Kåre Kristiansen

PLANENE MED KURS
SENTRET I GOL

Norske Døves Landsforbunds
kurs-senter i Gol i Hallingdal er med
gjennomføringen av speideraksjonen
1966--kommet et avgjørende skritt
nærmere sin virkeliggjøring. - Etter
at gavebrevet på en kvart million
kroner ble overrakt forbundet fra
de tre speiderforbund nå i november,
kan vi for alvor gå videre i planleg
gingen av kurs-sentret.

Tomten, som heter Narvebråten,
er allerede tatt ut, men det står igjen
å avtale de nærmere -detaljer med
grunneieren, gardbruker Guttorm
H-oftun i Gol. Vi regner med i løpet
av de nærmeste to måneder å få av
klart denne saken.

Allerede fra forsommeren er kon
takt innledet med arkitekt Gabriel
Tallaksen i Kristiansand. Han tegnet
for noen år siden feriehjemmet for
Kristiansands Døveforening og har
vært meget hjelpsom mot denne
forening. Like hjelpsomt har han
stilt seg overfor forbundets anmod
ning om bistand med planlegging og
tegning av kurs-sentret på Narve
bråten.Han har vært på befaring på
tomten, og til landsstyremøtet i
Norske Døves Landsforbund, 3. de
sember, foreligger de første skisser
fra hans hånd.

Hva slags virksomhet er det så
forbundet planlegger på Narvebrå
ten ? Det har lenge vært forbundets
ønske at de unge døve måtte fåmulig
het for å lære mere etter at de er
ferdige med den skolegang som den
norske stat tilbyr dem, og som dess
verre ikke fører de døve så langt fram
som vi gjerne skulle ønske. Utfra
dette har så tanken om en folkehøy
skole for døve vokst fram. Med det
lille antall døve vi har i vårt land
er det klart at det ikke kan bli tale
om noen stor skole, og forbundet

har derfor i sine foreløpige planer
regnet med en ett-årig folkehøyskole
for opp til 15 elever, fordelt på to
klasser. Det skal nå tas kontakt med
pedagoger med sikte på å få utar
beidet læreplan for en slik skole, en
plan som naturligvis bør ta utgangs
punkt i den lO-årige undervisning
som i framtiden skal foregå i barne
og ungdomsskolen for døve.

ParalleIlt med denne skolevirk
somheten planlegger forbundet en
mangeartet kursvirksomhet for voks
ne døve, som er ferdige med sin
egentlige skoleutdannelse. Det kan
her bli tale om kurser av varighet
2-3 dager opp til flere uker. Vi vet
alle at Staten planlegger en stadig
mere omfattende voksenopplæring,
og det er forbundets mening at sådan
opplæring for døve best kan skje i
de døves egne foreninger. På kurs
sentret ønsker vi å drive kursvirk
somhet som kan legge grunnlaget for
en voksenopplæring i døveforeningene.
Ikke alle våre foreninger greier å
drive slik voksenopplæring, og det
blir derfor sikkert aktuelt å drive
regulær voksenopplæring på Narve
bråten. Vi regner også med at en del
av døveskolene vil ha interesse av å
legge skikurser for barna til vårt
kurs-senter, og Norges Døve-Idretts
forbund kan likeledes regne med å
legge kurser og treningsleirer dertil.

I det hele tatt håper vi det vil bli
en meget vekslende og interessant
kursvirksomhet paralleIlt med folke
høyskolen, og det er vår tro at sam
været mellom kursdeltakerne og
skole-elevene i fritiden på Narve
bråten vil bli stimulerende for begge
parter.

På grunn av folkehøyskolen vil vi
måtte regne med en fast betjening,
som suppleres med ekstrahjelp etter
behov når de mere kortvarige kurser
gjennomføres.

I første byggetrinn regner vi med
ca. 40 sengeplasser og oppholdsrom
og kjøkken som kan betjene ca. 100
personer.

Det er vårt håp at Staten ved for
trinnsvis Sosialdepartementet og
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet vil interessere seg for vårt kurs
senter, slik at forbundet kan få den
nødvendige økonomiske hjelp til
både oppføring av bygningene og til
driften av virksomheten.

Vi går en spennende tid i møte, og
det kreves både omtanke, arbeids
innsats og optimisme hvis vi skal
lykkes i våre bestrebelser pågjennom
kurs-sentret på Narvebråten å åpne
veien til en ny framtid for de unge
døve. A.B.
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Hohenrain. Til høyre den gamle borgen, hvor skolen jTemdeles har sine klasserom. Til venstre det nye. prektige internatet, med felles
kjøkken i midten og spiserom i de lave utløperne til de fi1'e husene.

En studiereise til
sveitsiske og tyske døveskoler

ved døvelærer Arne Stokkan, Trondheim

Differensiering i familiegrupper
Dette kan gjøres på forskjellige

måter. Hver av ordningene har sine
spefielle fordeler og mangler. En kan
lage en '11ertikal gruppering all for
skjellige aldentrinn, gjerne med .gut
ter og jenter i samme gruppe. Dette
likner en .naturlig familieordning•.
Mangelen veden dik gruppe·er at

Hvert av de 4 store bygg har 3
etasjer. 1. etasje er delvi8 overbygd
leikeplass. Ellers har en her rom for
utstyr, utstilling m.v. I hver av etas
jene over er det 2 leiligheter. Hver
leilighet har dagligstue, spisestue,
kjøkken, toaletter og elevrom der 2
elever bor sammen. Det er dessuten
et rom for familien:.. «mor» (erziehe
rin). Skolen har altså tilsammen 16
slike leiligheter.

Familiene har sitt eget lille.kjøk
ken og spiserom i leiligheten, sam
tidig med· at de. sammen ha.r sin egen
spisesa.l ,i nær kontakt med skolens
hovedkjøkken. Alt dette har de til.
gjengelig uten at maten må fraktes
over tunet, og uten at elevene må gå
ut. Den lille familiegruppe beholdes
hele tiden, og av!'tanden fra hoved
kjøkken.til familiens spisesal er. mi
nimaL . r

Reisen ble forberedt gjennom
skriftlig henvendelse til døveskoler
i de to land. Alle henvendelser ble
velvillig besvart, og jeg fikk delvis
trykksaker om skolene tilsendt.
Dette var til stor hjelp under for
beredelsene til reisen. I tiden fra
23. oktober til og med 8. november
besøkte jeg så en rekke skoler m.v.
(i .1965)

FORMAL
På en slik reise nl~"en sjølsagt

være åpen for alle impulser og særlig
gi akt. på det en mener er positivt
og fruktbart. Likevel kan det være
godt å ha et bestemt siktepunkt.
Som formål for reisen var derfor·satt
opp: Undervisningen ogdiJferensierin
gen på ungdomsskoletrinnet.

Det er sjølsagt· den pedagogiske
differensiering en føUlt tenker på
her, .men i en. spesialskole er også
den organisatorisk.e differensiering
viktig - og i et moderne internat får
en ny~. organisatoriske differensi
eringsproblemer. I· yrkesskolen har
eI). et faglig (kvalitativt) differensie
riI).gsproblem. Jeg ville gjerne samle
~nntryk~.fra h~lE;. dette differensie
ringskomplekset.

4;

KANTONALES ERZIEHUNGS
HEIM, HOHENRAIN, SVEITS

Dette er en katolsk skole for den
tysktalende del av Sveits. Skolen
ble grunnlagt i 1847, og holder til i en
gammel Johanitter-borg.Det er både
døve-, tunghørt- og evneveikeskole.
Skolen har ca. 80 døve og 20 tung
hørte elever. Når denne skolen i det
siste har påkalt aærlig oppmerksom
het, er~ det på grunn av det nye in
ternatet, som er oppført utenfor
borgmurene. Det. er her funnet en
løsning som på en utmerket måte
koml;>inerer det mest >positive fra
elevheim og familieprinsippet med
det praktisk og økonomisk forsvar
lige.

Midtpunktet i dette internatkom
plekset er kjøkkenet: Fra dette er
det 4 utløpere, .spisesaler, for hvert
av de 4 bygg som utløperne fører tit
(Se bildet.) Hver spisesaler kryss
delt med dekoral:'joner og rommer
4 bord, ett.· for hvero<<familie» som
sokner til denne spisesal. Hver fami
lie består for tiden av 13 barn, men
dette er en midlertidig ordning. Når
den nye døveskolen i. Luzern blir
ferdig, vil antallet av barn i familiene
bli skåret ned til 8.,,9.

_, I' .,.:



koordineringen '1V skolearbeid, lekse
arbeid og språkøving i familiegrup
pen faller vanskelig. Dessuten kreves
spesielle tiltak hvis de store gutter
og jenter skal bo i samme familie
leilighet.

Den horisontale g,ruppering er en
kel og grei for de lavere klassetrinn.
En kan her beholde skoleklassen som
familiegruppe. Pedagogisk er dette
til stor hjelp for språkoppbyggingen.
Språkøvelser i tilknytting til ldas
sem arbeid, og likeledes i tilknytting
til det praktiske arbeid i heimen,
byr på rike muligheter her. (En slik
ordning møtte jeg ved døveskolen i
Dortmund.)

l Hohenrain hadde de valgt en
vertikal gruppering, med gutter og
jenter hver for seg. Dette for å unngå
vanskeligheter med de store gutter
og jenter i samme gruppe. 0nskemft
let var å kunne ha begge kjønn i
gruppene, men foreløpig hadde de
ikke internatpersonale nok til å
gjennomføre en slik ordning.

Dr. phil. W. Schonenberger er di
rektør ved denne skolen. Han viste
meg rundt i internatet og kunne for
telle at mange av problemene rundt
internatmentalitet var forsvunnet
siden de fikk det nye internatet. Det
var også iøynefallende hvor naturlig
omgangen og tonen i familiegrup
pene var.

Barnas plikter:
l familiegruppene var det rikelig

høve til å pålegge barna bestemte
plikter og arbeidsoppgaver i tur og
orden: Servere, vaske gclv, ordne
selskap i gruppens kjøkken og spise
stue, bake, gjøre innkjøp, oppvask
osv. Alle måtte holde sine rom i or
den og reie sengene.

Hobbyrom og leikeplass:
.1 kjelleretasjen under hver av de

4 elevheimene er det hobbyrom av
forskjellig slag. Det fantes vanlige
snekker- og handarbeidsrom, men
det var rikelig høve til variasjoner i
forskjellig .slags forming.

Når barna gikk ut for å leike, kom
de ikke inn i en avstengt skolegård.
Leikeplassel1e lå rundt hele kom
plek:;et. Dermed virket plassen aldri
overfylt, og den larme!'. en vanligvi,
hører fra de tradisjonelle innebygde
leikeplassene var borte. l utkanten
av hele området var det fotballbane
og baner for fri-idrett.

H ohenrain. En <<familie,) i sin dagligstue,
som er beregnet for 8 barn.

Undervisningen:.
J eg besøkte flere klassetrinn, men

jeg konsentrer.te meg om avgang~

klassen. Undervisningsmetodene var
stort sett de samme en kjenner fra
våre døveskoler. En hadde her med
eldre elever å gjøre, skoleplikten er
9 år i barneskolen, og det ble satt
store krav til elevene. Lærerens
framstilling munnet gjerne ut i et
problem, og så måtte hver enkelt
elev finne fram til en løsning. «Barna
må selv tenke», var omkvedet. En
lærer kjørte på i 2 timer før alle ele
vene fant ut og kunne gi en korrekt
forklaring på at 1/4 er større enn 1/5.
Det ble satt strenge krav til logik
ken, og elevene var vant til å ut
trykke seg korrekt.

Læreren mente at en slik under
visningsform var spesielt viktig for
de døve. Metoden er spesielt egnet
til å rydde misforståelser av veien.
De faller bort under arbeidet mot
korrekt løsning i første omgang.
Forståelsen blir bedre, og dermed
sitter det hele bedre i minnet. Det
blir systematisert kunnskap på høy
este plan.

I geografi trakk læreren opp lik
heten .mellom Norge og Sveits foran
siste krig. Nøytraliteten ble under
strekt, og så kom problemet: Hvor
for ble Norge med i krigen, mens
Sveits ble holdt utenfor? Her var det
plass for mange funderinger, både
strategiske, politiske, økonomiske,
religiøse osv. Vurderingene lå på et
høyt plan. Dette viser at detalj
kunnskapene var i orden.

LANDESGEHORLOSENSCHULE
'DORTMUND

A.ujbauklassene:
"En aufbauklasse er en klasse av

de mest begavete elever, gjerne fra
flere skoler. De blir tatt ut etter 6.
klasse, og går 10 år i barneskolen.
Ordningen grunner seg på skole
loven, der det heter at alle har rett
til fri utfoldelse av sin personlighet.
Da må det særklasser til for alle av
vikere, såveloverbegavete som til
bakestående. l vanlig folkeskole har
de også etter 6. klasse høve til å gå
over i videreførende'skoler (middel
skole).

l Dortmund fikk jeg høve til å
følge undervisningen i en aufbau
klasse. Jeg merket fort at spørsmå
lene til meg sto i særklasse her. Det
haglet ikke med spørsmål i den van
lige genre, men de kom med om
tanke og krevde innsikt og vurde
ring:

1. Hvorfor kommer De til Tysk
land?

2. Hva koster en kilowattime
strøm i Norge?

3. Spiser dere mye fisk i Trond
heim?

4. Har Norge parlamentarisme?
Det er det stofflige og kunnskaps

messige som står i forgrunnen her.
En leser etter middelskolens plan.
Våren 1965 fikk aufbauklassene i
Hamburg offentlig status som mid
delskole med eksamensrett.Avgangs
klassen visfe at de 9 elevene greidde
kravene for eksamen tilfredsstillen-
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Elrwer på middelskoletrinnet i en kjemitime.

de, 6 av elevene med engelsk, og 3
uten engelsk som fag. Det ble av
lagt skriftlig eksamen i morsmål,
historie, biologi og matematikk, og
muntlig eksamen i morsmål, engelsk
og til slutt en praktisk titreranalyse
i kjemi. Disse elevene får vanlig vit
nemål om bestått middelskole-eksa
men. Denne eksamen er likeverdig
med, men forskjellig fra vanlig mid
delskole-eksamen.

Disse 9 elever har nå valgt føl
gende yrker:

De 3 jentene:
Kjemilaborant.
Kunstbokbinder.
Teknisk tegner.

De 6 guttene:
Flymekaniker.
Grafiker.
Optiker.
Verktøymaker.
Tekniker.
Optisk finmekaniker.

Det ser altså ut til at også disse
elevene går inn i praktiske yrker,
men de gode allmennkunnskapene
gjør livet rikere. Mange av dem når
langt også i praktisk lei, og får gode
stillinger. I organisasjonslivet er det
stort behov for dem.

DIE ZENTRALBERUFSSCHULE,
DORT1I.1UND

Det er mangel på arbeidEkraft
både i Sveits og i Vest-Tyskland, så
det er intet problem å få de døve ut
i arbeidslivet. Når det satses stort
på yrkesutdannelse; de har 3-årig
obligatorisk læretid, er det blant
annet for å stå rustet om det skulle
bli en forandring på arbeidsmarke
det.

6

I Tyskland har de en ordning som
går ut på at lærlingene en dag i uken
har teoretisk undervisning ved en
yrkessk<Jle. For:'døve lar dette seg
vanskelig gjennomføre. De er få i
hver yrkesgruppe, og arbeidsplassene
ligger veldig spredt. For å bøte på
dette, har en yrkesskoler med inter
nat. I stedet for en dag i uken året
gjennom, oppholder de døve &eg på
yrkesskolen 4 uker i sammenheng 2
ganger i året. De kommer gruppevis
til skolen, slik at en alltid har grup
per av elever fra samme yrker der.
Gjennom kontakt med arbeidsplas
sene vet en hvilke teoretiske proble
mer som må behandles. Skolen hadde
også en del maskinelt utstyr for de
som trengte spesiell innføring her.
Ellers så det ikke ut til å være man
gel på arbeidsoppgaver. Under mitt
besøk var følgende grupper ved
skolen:

Fotolaboranter. Tekniske tegnere.
Mekanikere.

Følgende var ute -i arbeid:
Grafikere, tannteknikere, malere,

salmakere, skreddere, skomakere,
murere, gullsmeder, urmakere, glass
slipere, gravører, konditorer, banda
gister, frisørdamer, bokbindere og
kontorhjelpere.

Ved yrkesskolen holdes dessuten
leilighetwis kurser for mesterprøven,
tilskjærerkurser o.l.

Differensieringen i skolen:
I Tyskland har en uvanlig store

klasser, og sjelden mer enn 2 paral
lellklasser (A og B). Elevtallet var i
de skolene jeg besøkte vanligvis fra
12 til 15 i hver klasser. Her er da de
minst begavete skilt ut til spesielle
skoler. Likeledes er de mest begavete
delvis skilt ut (aufbauklasser). Sko
lene har også spesielle klasser for
tunghørte.Elevmaterialet virket der
for ganske ensartet i de fleste klasser.
At det lar seg gjøre å artikulere en
1. klasse på 14 elever, er for norske
døvelærere litt aven gåte. Forkla
ringen ligger i det faktum at elevene
her har et annet startgrunnlag enn
det som har vært vanlig hos oss.
Dette skyldes den gode foreldrevei
ledning, reiselærervirksomhet og bar
nehagene som er organisert i sam
arbeid med skolen. Det vil her føre
for vidt å gå nærmere inn på dette
feltet. Jeg vil bare nevne at store
oppslag ved skolene, skolekontorer,
legekontorer og sykehus forteller at
hørselsvekkete barn har rett til å
få regelmessig hjelp av fagfolk fra
2 års alderen. Barnehagene tar imot
barn fra 3-6 år. Barnehagebarn kan
også få bo i skolenes internater.

Differensieringen i internatet:
I motsetning til skolen i Hohen

rain hadde skolen i Dortmund valgt
en horisontal differensiering. Når
dette ble foretrukket her, var det
blant annet fordi de store elevene
(fra 5. klasse) bor heime. Det lot seg
da gjøre å beholde klas3ene som fa
miliegrupper. Det var 2 assi3tenter
(1 schulpflegerin og 1 kindergartne
rin) for hver familiegruppe. Dess
uten skulle de fra neste år få en
ekstra barnehagelærerinne for å ko
ordinere arbeidet i barnehagen og 1.
klasse av den obligatoriske skolen.
Pikene fra aufbauklassene var for
delt på familiegruppene, likeledes
barna fra barnehagen. Guttene i
aufbauklassen dannet egen familie
gruppe.

SONDERSCHULE FUR GEHOR
UND SPRACHGESCHADIGTE,
BREMEN.

Denne skolen har ikke internat.
Elevene reiser opp til 60 km daglig,
og skolen har 5 busser til rådighet
for å frakte elevene. Skolen har 3
avdelinger:

1. Avdeling for døve.
2. Avdeling for tunghørte.
3. Avdeling for talehemmete.

Rytmikk:
Spesielle rytmeøvelser for å gi de

døve en mere rytmisk korrekt ut
tale, kommer mer og mer i bruk i
Tyskland. I Bremen fikk jeg høve
til å se slike øvelper. Metoden en her
brukte, er utarbeidet aven frøken
Scheiblauer i 7.iirich. Øvelsene veks
let mellom å føle takt på flyglet,
skrive takten med noter, gå eller
løpe etter takten, osv. Et nyttig
undervisningsrniddel var ringer av
ca. 1 m i diameter. Disse ble lagt
på golvet i bestemte rekker og gjen
nomløpt på bestemte måter som
anga takt. Elevene fikk så etter
hvert foreslå ord og setninger som
passet til takten. Mange hadde glede
av dette, men for andre falt det van
skelig. Kanskje er denne avveksling
med på å skape en mer lystbetont
farge over taleøvinger som for den
døve og sterkt tunghørte lett kan bli
kjedelige.

Yrkesskole:
Heller ikke yrkesskolen i Bremen

er internatskole, og de organi~erer

derfor undervisningen kontinuerlig
året gjennom. Det var for tiden 35
døve elever ved yrkesskolen. De var
delt i 5 klasser. Lærerpersonalet



besto av gravørmester, bandagist,
tanntekniker, skomakermester,
skreddermester, lærfagmann og kon
ditormester. Dessuten hadde 11 av
døveskolens lærere undervisning ved
yrkesskolen. Mange av dem var
også yrkes~pesialister.

Guttene fordelte seg på 12· for
skjellige yrker, og jentene på 10.

Yrkesskolen avsluttes med offent
lig eksamen. Den praktiske prøve
avlegges felles med hørende elever.
Den teoretiske prøve har døvelærere
som tolker. Til den skriftlige prøve
foreslår yrkesskolen f. eks. 500 opp
gaver. «Die Kammer» velger ut 20
av spørsmålene, som så blir skriftlig
eksamensoppgave for de døve ele
vene. Denne eksamen blir anerkjent i
hele Vest-Tyskland.

LANDESGEHORLOSENCHULE
MIT HEIM,
SCHLESWIG

Dette er en av de eldste døve
skolene i Tyskland. Den er grunnlagt
i 1787. Elevtallet er for tiden ca. 120.
Skolen har rike tradisjoner og et ak
tivt og inspirerende miljø.

Undervisningen:
Det var tradisjonelle metoder som

her ble· brukt.. Klassene var store,

opp til 15 elever. Moderne hørean
legg var installert Hlere klasser. Jeg
konsentrerte meg spesielt om under
visningen i en 7. klasse med døve
elever. I rekning ble det her drevet
mye med muntlige øvelser. Klassen
var stø i den store multiplikasjons
tabellen (helt til 20-gangen).

Direktøren hadde fra i høst for
søkt med engeh;kunderviming i
denne klassen. En del av lærerne så
først med skepsis på forsøket, men
resultatet virket overbevisende. Jeg
fikk høre på direkt",rens undervis
ning i dette faget, og aktiviteten og
interessen var i alle fall fortsatt på
topp. Undervisningen var nær knyt
tet til bilder, og samtale og skriftlig
øving på tavla foregikk samtidig.

Tunghørtklassene:.
Disse hadde sine klasserom i spe

sielle paviljonger. Dermed unngikk
en problemer med akustikken. Pavil
jongene var ferpigkjøpt fra Holland.
Ifølge audiogrammene hadde flere
av elevene et hørseltap på godt over
80 db. I klassen var det et rikt tale
miljø. Elevene fortalte i tur og orden
opplevelser fra sitt week-end besøk
heime. Språket virket naturlig og
samtalen gikk lett både mellom læ
rer og elev og elevene imellom. Ele
vene bevarte sitt' talemiljø i inter~

natet trass i at isolasjonen fra de
døve bare Vill' delvi'l. Denne skolen
har foreløpig ikke familiegrupper i
internatet.

J eg spurte direktør Tanski hvor
dan dette kunne være mulig. Etter
hans syn, som også ble hevdet andre
steder, var nødvendigheten av å
skille døve og tunghørte sterkt over
drevet. De tok visse forholdsregler
på begynnerstadiet, men seinere ble
problemet mindre etter hvert. I in
ternat med familiegrupper overvin
nes problemet med spesielle grupper
for de tunghørte.

Pedagogisk samarbeid:
Ledelsen ved skolen hadde eta

blert en ordning slik at alle lærerne
hver 14. dag konsentrerte seg om en
spesiell klasse med på-høring og dis
kusjon om metodikk og opplegg.
Ordningen hadde vist seg å være
fruktbar. Det er ofte utrolig hvor
lite en vet om det som foregår i
klasserommet ved siden av ens eget.
Dessuten har vi lærere ofte godt av
å vurdere en metodikk fra en til
skuers synspunkt. Det viste seg at
ordningen ga grunnlag for pedago
gisk samarbeid og idebrytning, sam
tidig som den tvang fram en grundig
planlegging.

(Utdrag av rapport.)

• Kjenner De FLUID·følelsen? Hemmeligheten ved FLUID: -
- det er virkelig en opplev- Livgivende citrusekstrakt (ve- .

~~~~~~~~~~~~~·~i~fa{~~t'::':·~
• floid er så avgjort anderledes. AfTER SHAVE ANTISEPTIC <:Ji;R'"" .

.~~:::.L::·:'::·~~::::::
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KU NOENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Steinkjer komme fl. verk
Autorisert installasjonsforretlling
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

ORAS
'OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

•
Leverer til medlemmer i de·] Østlands-fylkene:

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

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - O,S LO
. , Bøndernes egen forretning

.'

VIKING SHIPPING COMPANY

Briller

.. OPTISK KOMPANI AfS
Grensen 12B

OSLO 1

Porsgrunns Auto Afs
AUT. FORD-FORHANDLER

Vallermyrene - PORSGRU N N

SIEMENS NORGE 'AlS
.Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken

J. PETLITZ BOKTRYKKERI

(Rolf Rannem)

Akersgt. ] - OSLO

Sørbye & Skattum
G. GUTTORMSEN

Telefon 41 ]884
(6 linjer)

W. ZACARIASSEN

Skippergaten 35
SKIPSMEKLERE

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telei<1008- OSLO

-·C'

POSEFABRIKK - PAPIR EN GRo.s

PAPIRINDUSTRI

OSLO



Den nye styrer ved døveskolen i øyer

Den nye styrer ved døveskolen

ODD FALKENER BERTHEUSSEN

er født i Trondheim 1. juni 1906.
Han tok lærereksamen ved Nidaros
lærerskole i 1929. Han har dessuten
handelsutdannelse, og studerte i
1929/30 ved Norges Lærerhøgskole.
Han praktiserte så i noen år ved
folkeskole og handelsskole. I 1934
ble han tilsatt som lærer ved Trond
heim off. skole for døve og fikk sin
døvelærerutdanning under ledelse av
skolestyrer Laurits Fjørtoft. Han
tjenestegjorde dessuten i en årrekke
som timelærer i pappsløyd, og som
sekretær ved samme skole.

Da den midlertidige døveskolen i
Borre i 1955 ble flyttet til øyer, hvor
den måtte organiseres på nytt med
vesentlig nytt personale, ble Odd
Bertheussen tilsatt som styrer ved
denne skolen. Han har således 11
års tjenestetid som skolestyrer ved
tiltredelsen i Trondheim.

Odd Bertheussen har foretatt flere
reiser i Skandinavia og til England
for å studere undervisningsmetoder,
læremidler og administrasjon ved
spesialskolene. Han har vært meget
aktivt med i sosialt og humanitært
organisasjonsarbeid, og det vil føre
for langt å ta alt dette med her. Vi
skal imidlertid' nevne at han i tids
rommet 1949 til 1954 var formann
både i Norges Døvelærerlag og i
Norske Spesialskolers Lærerlag. Han
har også vært formann i Norges
Spesialskolelederlag siden dette ble
stiftet i 1964.

ODD RAGNAR NAUSTVOLL

Som ny styrer ved øyer off. skole
for døve er fra 1/8 1966 tilsatt lærer
Odd Ragnar Naustvoll. - Skolestyrer
Naustvoll er trønder, født i Inderøy
19. april 1933. Han tok lærereksamen
ved Levanger off. lærerskole i 1955,
eksamen ved Statens døvelærerkurs
i 1959, leselærereksamen i Levanger
i 1964 og grunnfageksamen i norsk
ved Norges lærerhøgskole i 1966.
Høsten 1964 foretok han en studie
reise til døveskoler i Danmark og
Sverige, hvor han særlig studerte for
sterker-apparatur.

I årene 1955 til 1957 var herr
Naustvolllærer i folkeskolen i Inder
øy. Skoleåret 1957/58 og fra 1/81959

Trondheim

Herr Bertheussen fører en flytende
penn, og da Norges Døvelærerlags
50 år3beretning skulle skrives i 1946
var han selvskreven til dette. Han
var redaktør for «Beretning om Nor
disk Spesialskolekongress i Norge
1954» og har siden 1957 vært norsk
redaktør av Nordisk Tidskrift for
Dovundervisningen.

Odd Bertheussen er en allsidig og
rikt utrustet personlighet som sær-'
preges av diplomatisk kløkt og godt
humør, og han er således i besittelse
av de egenskaper en skolestyrer har
god bruk for. Vi ønsker ham lykke
til i arbeidet med ledelsen av den tra
disjonsrike Trondheim off. skole for
døve - Norges eldste spesialskole,
skriver John Langfjæran i «Nordisk
Tidskrift for Dovundervisningen.»

til 1/12 1960 var han lærer ved øyer
off. skole for døve, og har deretter til

31/7 1966 vært lærer ved Vikhov
off. skole for tunghørte.

Herr Naustvoll har vært formann
for Norges Døvelærerlag fra 1964,
og ble gjenvalgt på landsmøtet i
øyer i 1966. Fra 1964 har han også
vært medlem av styret for Norske
Spesialskolers Lærerlag.

Skolestyrer Naustvoll møter vel
rustet til sin nye stilling og skulle
ha de beste forutsetninger for å lede
skolen til beste for elever og perso
nale. Vi ønsker både styrer og skole
lykke til med arbeidet videre fram
over, skriver Odd Falkener Bertheus
sen i «Nordisk Tidskrift for Døv
undervisningen.»

Utmerkelse til
døv bakteriolog

Dr. Anthony A. Hajna, USA, mis
tet hørselen i sin tidlige ungdom. I
1930 avla han slutteksamen ved
Gallaudet College. I 1932 avla han
vitenskapelig eksamen ved Hopkins
universitets spesiallinje for hygiene
og den offentlige sunnhet, og han
var deretter i 17 år ansatt som bak
teriologi-assistent ved helserådet i
Maryland. Så ble han bakteriolog
for tarmbakteriologi ved helserådet
i Indiana. I 1961 ble han utnevnt til
æresdoktor ved Gallaudet College.

I 1965 fikk dr. Hajna en prisbe
lønning av «Selskapet for hørsel
rehabilitering», som har sitt sete i
Texas. Dr. Hajna er president i sta
ten Indianas døveforbund, og han
har også tallrike andre tillitsverv
innen døveorganisasjonen. Ved fes
ten for prisutdelingen var også til
stede som æresgjester representant
for Alexander Graham Bell-selska
pet, det nasjonale døveforbund, øre
nese-halsavdelingen ved Indianas
universitet og fra Indiana døve
skole.

VERRE ENN VERST
Pettersen til vennen sin, som er

manufakturhandler :
- Nå, hvorledes går det med for·

retningen?
- Elendig, i går solgte jeg ikke en

eneste kjole, og i dag er det enda
verre.

- Kan det være mulig?
- Ja, jeg fikk tilbake kjolen jeg

solgte i forgårs
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KIRSTEN LANGBO:
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Frøken Ulrikke og frøken Selma
har bodd i Solliveien 9 hele sitt liv.
Fem lyse; rommelige værelser og
kjøkken, med utsikt over byen og
havna. Storesøster Ulrikke er seks
ogsytti år, og bruker sort silkekjole
med hvit blonde i halsen til hver
dags. Hun går i sjevråstøvler og har
smale hvite hender med lyseblå årer,
og hun tørker støv av nipsgjenstan
der på pianoet og på etasjeren med
en fjærkost.

Lillesøster Selma er .hare barnet
på niogseksti. Hun gjør det grovere
arbeidet i huset, og hennes domene
er kjøkkenet.. Hun svinser omkring
i tekkelig blåtøykjole om formid
dagen, men skifter alltid på seg sort
når arbeidet er ferdig for dagen. I
motsetning til frøken Ulrikke, bærer
hun et lite pynteforkle i lysegrå sa
teng med broderte blomsterranker
langs kanten.

Frokost og aftensmat inntaJ> ved
det bittelille bordet i spisekroken på
kjøkkenet, men middagen serveres
alltid i stuen, på hvit duk, hvis lin
er dyrket på morens fedrenegård.

Det er ikke mange store omvelt
ninger eller sinnsbevegelser i deres
liv, De gjør de samme bevegelser,
og sier omtrent de samme ting til de
samme tider hver dag. Lillesøster
Selma dekker aftensbordet. Den
skaftete kniven og gaffelen til hen~
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ne selv og de med «Ulrikke 24/4
1890» inngravert i sølvskaftet til
søsteren. Aftensmåltidet består av
tre gjennomsiktig tynne skiver grov
brød, en skive til Ulrikke og to til
Selma samt to skiver loff, en til dem
hver. Pålegget på brødet er visst
det eneste som kan variere der i
huset, bortsett fra datoen på av
rivingskalenderen. For Ulrikke vil
sommetider ha roquefort på grov
brødet, og sommetider vil hun ha
gouda (halvfet). Men Selma har i alle
år holdt seg til to stykker brun ost
og ett med solbærsyltetøy.

Selma dekker som sagt bordet,
men merkelig nok skjenker Ulrikke
teeri; Det har vært hennes oppgave
i alle år, helt siden mamma ,døde.
Med klare hvite hender tar hun den
brune stentøykannen og fyller 'begge
koppene halvfulle. Så setter hun te
varmeren over kannen og henter
vannkjelen med kokende vann fra
platen. Og 'hver kveld spør hun:

- Vil du ha litt vann i teen?
Og Selma svarer hver eneste kveld:

- Nei takk, den er passe sterk.
Men så en kveld hender det noe.

Frøken Ulrikke står med vannkjelen
i hånden og skal akkurat til å åpne
munnen og spørre om Selma vil ha
litt vann i teen sin. Da ringer det på
døren. Nå er det ikke så rart at det
ringer, for det gjør det hver tirs
dag og fredag morgen, og det har
det gjort de siste femogtjue år når
hushjelpen kommer. Men nå er det
aften.

Søstrene ser på hverandre, så nik
ker frøken Selma og går ut i entreen.

Aven eller annen mystisk skjeb
nesvanger grunn glemmer hun akku
rat den gangen å sette på sikkerhets
lenken før hun åpner. Utenfor står
en mannsperson i litt sid brunstri
pete frakk og uten snipp og slips.
Han har rød nese og dufter av øl,
og han stirrer forbi frøken Selma,
liksom han vil finne ut om hun er
alene.

- Godaften, sier han med hes
stemme. - Bor det en Nilsen her?
Edvart Nilsen.



- Her bor ingen Nilsen, sier frøken
Selma og vil stenge døren. Da får
hun se at mannen står og flirer.
Hun ser ned;-og det renner isklumper
gjennom årene hennes istedenfor
blod. En fæl diger støvel står i dør
gløtten, og hun får ikke lukket igjen
døren.

- Jasså schmukka, det bor ingen
Nilsen her? Det var leit det. Men du
kan vel be meg inn på en kosjelig
kopp kaffe allikevæl, det er simpel
høflighet det. Han løfter en redsels
fult håret hånd mot lille pertentlige
frøken Selma, som står stiv av skrekk
og stirrer hypnotisert inn i øynene
hans.

Da, med ett, forandrer situasjo
nen seg fra stille tablå til rask hand
ling.

Mannen utstøter et bælj så mur
veggene i Solliveien 9 skjelver og
lyden rumler fram og tilbal\e ned
gjennom etasjene.Han danser på ett
ben utpå trappeavsatsen mens han i
vill panikk forsøker å få av seg den
ene støvlen.

I frøken Selmas årer renner blodet
atter normalt, og hun smekker dø
ren i.

Bak henne står frøken Ulrikke
med den kokende vannkjelen i hån
den, som dirrer lett. Uten at hver
ken søsteren eller mannen merket
det, hadde hun listet seg fram og
tømt ca. en halv kopp kokende vann
i mannens støvel.

En stund etter sitter søstrene ved
bordet igjen. Frøken Ulrikke løfter
vannkjelen og sier med rolig stemme:

- Det er nok vann igjen her, skal
du ha litt i teen din, lillesøster?

HAUGESUND

dubiLeum..,!e..,t
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 - inn'en 7. januar.
Kr. 30.- pr. person. Ektepar kr.50.-.
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 Haugesu nd
etter festen.

Haugesund Døveforening
Styret.

Slik heter en av de «prekener» som
står i «Tage Danielssons POiltille».
.Det er en meget morsom bok for dem
som ikke tar religionen for alvorlig.
For den strengt religiøse er den nær
mest å betrakte som gudsbespottelig.
Vi har fått forfatterens tillatelse til
å gjengi en av hans prekener,som på
en morsom måte spøker med en hør
selskadds situasjon, skriver «SDR
Kontakt».

Dagens tekst:
Meget skal en høre før ørene faller av.
Ingen har vitterlig hørt så meget
at ørene virkelig falt av.

Forsamlingen synger:
Til øret, gjennom luftens bølger,
forplantes livets store spørsmål.
Men alle livets store svar,
jeg undres hvilken vei de tar!

From fortelling:
En mann, som i lengre tid hadde

vært sterkt tunghørt, gikk en dag til
øreklinikken. Der blåste de luft inn
i hodet hans, og da hørte han straks
meget bedre, for de som har luft i
hodet, hører best. Mannen gikk til
bake ut i livet og gledet seg over
fuglenes deilige sang.

Men om natten fikk mannen ikke
sove. Naboens toalett bruste som en
fossende elv, vekkerklokkens tikking
slo som hammerslag mot hans ren
sete trommehinner og Lars Ulven
stams stentorrøst mef:.set gjennom
veggene sitt øredøvende kulturevan
gelium.

Grytidlig om morgenen sto man
nen opp av sengen, tasset ut på ba
det, lot tannbørsten male sin ens
tonige sang over tanngarden, ruslet
ut i kjøkkenet, knasket i seg et hve
sende ristet brødstykke, slurpet i seg
en stor kopp kaffe - og gikk ut til
sin arbeidsdag blant brølende trikke
konduktører, kompressorer, telefon
kiming, mmikk til arbeidet, summe
tone, lunsj-sirener og menneskestem
mer som skurret gjennom marg og
ben.

Før dagen var slutt, sto mannen
igjen foran sin ørelege og hvisket:
«Hjelp meg - for jeg holder det ikke
ut! Livets bulder og ståk er meg for
overmektig. I min tunghørthet trod
de jeg at jeg gikk glipp av viktige
ting. Jeg. ville gjerne høre alt hva
menneskene sa. Men de sier jo intet
som jeg kan glede meg over. Tvert-

imot bedrøver de meg med sin tale,
og da de lever i den tro at jeg frem
deles hører dårlig, sier de stadig bak
ryggen min: «Bry deg ikke om Nils
son - han hører ingenting!» Forferde
lige ting hvisker de siden til hver
andre, om meg og mine venner. 
Hjelp meg! Tidligere hørte jeg jo det
viktigste - hva saker og ting kostet
og hva slags vær det skulle bli. Det
er nok for meg. Vær barmhjertig!
Sug luften ut igjen av hodet mitt,
slik at jeg ikke må rykkes ut av
min søvn hver gang naboen gripes
av kjødets lyster. Skru ned verdens
larm under støygrensen! Sug luften
ut igjen - jeg ber på mine bare knær:
Sug ut luften!»

Legen føyde mannen i hans vilje,
og mannen gikk atter ut i livet og
gledet seg storlig over ikke å høre
legens ord: «Neste galning, søster!»

Spørsmål og svar
for arbeidsgivere

Når en døv gutt eller pike hen
vender seg til Dem og søker om plass
som lærling, spør De sannsynligvis
Dem selv:

1) Er det vanskelig å lære opp en
døv person? - Svar: Ikke så vanske
lig som De tror, fordi de er forbe
redt, og de gjør framskritt etter
hvert.

2) Da vedkommende er hørsel
skadd og derfor kanskje ikke kan
tale så godt, vil kontakten mellom
oss da bli vanskelig? - Svar: Kan
skje litt i begynnelsen, men de er
vant til skriftlige veiledninger og
retter seg etter dem.

3) Opptar det mere tid å forklare
arbeidet for døve enn for andre? 
Svar: Bare ganske lite, for de er
vant til å passe på og hurtig gå til
verks.

4) Vil jeg tape penger på å lære
dem opp i yrket? - Svar: De vil ikke
komme til å tape penger, men skulle
det hende likevel, vil det tapte bli
innhentet igjen så snart den døve
har fått øvelse i å arbeide produk
tivt og være sparsommelig med tid
og materiale.

(Utdrag fra
«The Minnesota Companion»).
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«Dyrehagen i Haugesund»
Et besøk hos den døve treskjæreren John Egil Knutsen

ved Ragnvald Hammer

Alle vet at København har en
prektig dyrehage med alle verdens
mer eller mindre rare dyr. Og dit
reiser folk fra nærsagt alle kanter 
ihvertfall fra Bergen - for å se og
studere dyrelivet.

Men visste du at også Haugesund
har en førsteklasses dyrehage? Den
er riktignok ikke så stor som den i
København og dyrene er heller ikke
så mange i tall. Dessuten er dyrene
i Haugesunds zoologiske hage ikke
levende! Men du verden så levende
de ser ut!

Hvis du skal besøke familien Knut
sen i Saudagaten 2Gb, må du endelig
huske på at dyrene tross alt ikl{e er
farlige. Ellers vil du nok få panikk
og kanskje det som enda verre er.

John Egil Knutsen har nok en
medfødt evne - givnad kalles den
med et fint ord. - Faren er nemlig
en meget interessert og dyktig tre
skjærer. Både det medfødte og syns
inntrykkene i barneårene hal' ligget
ubevisst hos John Egil i mange år.
Han gikk på snekkerlinjen ved yr
kesskolen for døve i Bergen. Der
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lærte han å behandle verktøyet fag
messig og sikkert.

Så skjedde der noe for vel fire år
siden. John Egil satt med en kniv
og spikket på et trestykke. Han satt
nærmest som i drømme. Pluts.elig var
han lysvåken, og i handen hadde han
sitt nye skaperverk: en fugl så le
vende å se til at han nesten kunne
tro den ville fly fra ham. Det gjorde
den ikke, og det gjorde heller ikke
givnaden. Han fortsatte å skjære ut
fugler. Først skar han emnet grovt
til med båndsag, deretter var kniven
eneste redskap til verket var ferdig.

Han har solgt noen av fuglene.
Men egentlig er det ikke for å tjene
på arbeidet han gjør det. Det er helst
for hobbyens skyld. Og hans tause
fugler er plassert rundt i stuen hos
ham selv og hans mange venner.
Uten kvitter er de med å glede mange.

Senere begynte John Egil å «byg
ge» båter, med seil og årer, og større
skip, særlig vikingskip. Heldigvis er
der ingen ville vikinger ombord. En
av seilbåtene har strandet og er i
fortvilet nød. Men foreløpig har de

voldsomme bølgene ikke klart å
skylle seileren ut fra skjæret.

Det er ikke bare i Loch Ness der
er sjøorm. Den spøker også i John
Egils fantasi. Vill og skremmende
virker den i skikkelsen den har fått.
Dragehoder liker han også. Så godt
det er at de ikke er levende. I så fall
ville jeg aldri våge meg til Hauge
sund mer.

Snart begynte John Egil å skjære
ut dyr, helst bjørner. I det hele viser
han stor interesse for bjørner. Om
det er de ti manns styrke eller de
tolv manns vett som har imponert
ham, vet jeg ikke. Eller kanskje det
er begge deler!

Han har også hatt stor glede' av å
skjære ut lamper i bjørk, med for
skjellige flotte motiver.

Og så trollene hans! De er så le
vende å se til at fikk ligr\.ingsvesenet
øye på dem ble de sikkert hardt skat
tet. Hos folk ellers er de meget 'høyt
skattet, og de har gitt mange' godt
humør.

Han liker også å skjære ut elefan
ter, sterke og massive. Og så liker



En nifs opplevelse på et norsk sykehus,
hvor en blind og en døv ble plassert på samme rom

Diskriminering av blinde?han å skjære ut vakre kvinneskik
keiner. Men den vakreste kvinne
skikkelsen i hans store samling må
du ikke -røre, for hun 'er lys levende,
og han er gift med henne!

John Egil har også prøvd seg på
kleberstein. Hans to lekende bjørner
er litt av et mesterverk. Det samme
gjelder et hundehode og en svane.

Og mener du ikke at han også
maler! Da holder han seg helst til
Nordlands-motiv. Det ser ut for at
han har fått mye godt fra Nord
land!

Alt får han til! Av noen emalje
liknende fliser har han fått til et
stort byvåpen i mosaikk. Han ser
fornøyd på sine og byens tre måker.

Også på keramikkens vanskelige
område har han prøvd seg, og med
stort hell. En stor svane <<synger»
<<skaperens» pris. Og i sement har han
støpt en annen stor svane han har
ute i hagen.

Etter skolegangen var han meka
niker i Haugesund kommunes tje
neste. Nå har han vært snekker i
kommunen i ni år. Han er arbeids
glad og trives i et koselig miljø.

Nå hadde jeg nær glemt en av
hans gode hobbyer. Han kjører bil
med stor dyktighet, og han liker å
dra ut for å nyte alt det vakre i na
turen og der finne nye ideer til sine
mange hobbyarbeider. Foreløpig bør
han ikke finne så mange flere, for da
blir det for trangt for familien i den
lille. leiligheten:

I tillegg til alt som er nevnt, er
han formann i Haugesund Døve
forening. Der er han med å oppmunt
re og glede sine døve skjebnefeller 
og oss som har den lykke å ha ham
som vår venn.

Han er en god venn.

Blir vi blinde behandlet på en dis
kriminerende måte? Det er en inn- .
sender i «Norges Blinde» som stiller
spørsmålet, og vedkommende svarer:

Jeg tror ikke vi kan svare ubetin
get ja - folks opptreden kan være un
derlig: Nedlatende, overstrømmende,
beundrende, unaturlig eller jålete,
men diskriminerende - nei, det er
den vel egentlig ikke.

Skjønt - hva synes dere om denne
opplevelsen for et par år siden?.
Den er ikke så spennende - kanskje
ikke så original heller, men den viser
hvor korttenkte enkelte mennesker
er - for en ~logisk tankegang som
ofte gjør seg gjeldende overfor handi
kapte.

På bakgrunn av et nokså alvorlig
sykdomstilfelle måtte jeg innlegges
til observasjon på et av landets større
sykehus. Jeg havnet først på et rom
der vi var seks pasienter, tvers igjen
nom hyggelige og posttive medpasien
ter alle sammen. Aldri et øyebiikk
spilte det noen rolle at jeg ikke så.
Alle de andre var sengeliggende,
men jeg fikk være oppe de første da
gene til det ble avgjort at jeg skulle
opereres, og det var bent fram en
fryd å legge merke til med hvilken
selvfølgelighet de andre på rommet
ba meg om småtjenester, som å fylle
nytt vann i glassene, hente blad og
bøker fra den ene sengentil den andre,
ordne med høyttaleren over døren,
regulere høyden på hodeenden av
sengen O.l. De tvilte ikke et øyeblikk
på at jeg uten videre klarte alle slike
detaljer om jeg ikke så, og jeg ble
like ut sagt glad i dem alle som en.

Så kom dagen da jeg skulle ope
reres. Jeg glemmer aldri hvor posi
tive alle på værelset var: De som
hadde vært gjennom noe liknende,
ga meg gode råd, og samtlige opp
muntret og lykkønsket meg da jeg
ble kjørt ut. Det hele gikk da også
fint.

Da jeg våknet av narkosen og var
blitt såpass klar at jeg igjen begynte
å interessere meg for omgivelsene,
oppdaget jeg til min skuffelse at jeg
lå på et annet rom. Det virket meget
mindre, og rent intuitivt likte jeg
ikke atmosfæren der.

J eg spurte søster hvorfor jeg var
blitt flyttet, og hun sa da at jeg var
så syk og svak at jeg trengte ro.
Ingen ting kunne imidlertid har vir
ket mer inspirerende og oppkvik
kende på meg enn mine tidligere
værelsesfeller, og det sa jeg til henne.
Hun sa at det var nå en gang blitt
bestemt at jeg skulle flyttes hit for
roens skyld.

- Men kan jeg ikke få komme til
bake til 206 når jeg er blitt friskere?
spurte jeg. Men hun sa som rimelig
var at til den tid var nok sengen min
opptatt.

Det var en seng til i rommet. Jeg
kunne merke det hver gang vedkom
mende-som lå i den, snudde på seg.
Nå, så var det hass i alt et menneske
til på dette rommet, forhåpentlig et
hyggelig menneske. Det slo meg bare
som temmelig merkelig at søster
aldri lot til å veksle et skikkelig ord
med vedkommende, mens hun mer
enn gjerne pratet med meg. Første
dagen fløt imidlertid hen i en døs,
så jeg gjorde ikke flere refleksjoner
enn akkurat den.

Alt neste dag følte jeg meg bedre.
J eg fikk riktignok ikke noe å spise,
men borte i den andre sengen inntok
en åpenbart frokost. Jeg syntes jeg
måtte si et eller annet for å oppnå
kontakt, og ytret:

- Du er heldig, du, som får spise!
Det kom ikke noe svar. - Du får

presentere deg, tenkte jeg, og følte
at jeg hadde vært for bus og klos
sete i min innledning. Fremdeles
ikke noe svar på min tiltale. Jeg
likte meg ikke, men heldigvis kom
søster i det samme:

Bernh. Aarseth
Ur - Optikk - Foto

Telefon 2626

ALESUND

lt
NEUMANNt

Nøstelaten 50 • Berlen

BYGGEARTIKLER

MURMATERIALER

STAL
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Haugesund Rør A.s
t " .. '

Sigurd Halvorsen'
AUT. RØRLEGGER . .

Telefon 26167

HAUGESUND
Telefon 62082 .
SANDNES

l.H.NÆVDALA.5
MATH. M. ANGELVIK

SKIPSHANDEL -' BERGEN

BVGGEFORRETNING .• SNEKKERVERKSTED Telefon: 30014. privat 96511 - Finnegården 3

Sverresgt. 31 - Tlf. 10525
. ALT I SKIPSPROVIANT

SKIPS· OG FISKERIUTSTYR

BERGEN

GLASS - STENTØY - KJØKKENARTIKLER

PRESANG.ARTIKLER - LEKETØY

'Alt på ett sted - Best og billigst i

KORTEVAREMAGASIN ET' A.S

jonsvoldsgate 4 - BERGEN

SØKER DE KVALITET I KLÆR?

Frakker. dresser.

1. kl. skreddersøm.

Målkonfeksj;;n.

Nytt j stoffer.

Skredderi' - Ekvipering - Strand gt. 68
BERGEN

SAND SPAREBANK

KINSARVIK SPAREBANK
'u T N E

Telefon Grimo 501

i'orvaltningskdpital16 m i Il. kr.
Egne (onds. . . . .. 1.3 -»-

'.

'(

.;U. '-o .....:; .;.1:_ .... t., . ..,., ;'l
t _:~ ~</.':' ~ ;&~~ t.~'~..i',~ ~~)J1:f~4 t

Telefon 51107 .

SAND i Ryfylke

tlf. Ulvik 3
» jondal 102
». Grimo 2186
» Granvin 25107

Filial i: Ulvik,
jondal.
Kinsarvik,
Granvin,

Alfred Andersen
Dykker. og entreprenørforretning
Telefon 69807

""0

A.s Kristiansunds mek. Verksted
og Båtbyggeri

Telegr.adr.: Bå!byggeriet

HÅKONSHELLA
Bergen ..' KRISTIANSUf'JD N.
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*
Når vi har tatt denne historien

inn i Tegn og Tale, er det fordi den
gir et godt bilde av den døves situa-
sjon på sykehus. Red.

og vesentlig forskjell på de forskjel
lige kategorier av oss som natt og
dag. Det eneste vi har felles, er når
det kommer til stykket, betegnelsen
«handikapte», som forresten er. en
temmelig tvilsom fellesbetegnelse så
vel generelt som rent språklig. Og,
for å sitere helsedirektør Evang:
Hvilket menneske er ikke handikapt
hvis en legger de strengeste mål på
begrepet?
. La meg som en slags konklusjon

få slå fast at jeg tror ikke vi blinde
er utsatt for direj.{te diskriminering 
ikke nå lenger. I de senere år, kan
skje særlig de to siste, har både myn
digheters og publikums forståelse og
interesse for våre problemer økt i
en grad en ikke kunne ha tenkt seg
mulig bare for et tiår siden. R. S.

Julen er en trist tid for Henry. Han går
glipp av så meget; familiesladderen, barne
barnas muntre replikker... Men til gjengjeld
blir han spart for å høre alle de spydige be
merkningene om hans måte å skjære steken.

(<<Hearing», England)

DEN DØVES JUL

ble legen ergerJig og anså meg visst
for en vanskelig pasient. Avdelings
søster opptrådte fra da av kjølig og
avmålt, og selv søster, som jeg hadde
hatt så god kontakt med, ble reser
vert. .<\lt dette kunne enda gå, men
d~n' døve fikk øyensynlig inntrykk
av at jeg ikke likte ham personlig,
og fra da av var forholdet meget
spent mellom oss. Det tok på meg!

. Jeg skal ikke skildre mer av dette,
for dere vet sikkert hvor jeg vil hen.
Jeg har likevel ofte siden spurt meg
selv' hvorfor jeg støtte på den kom
pakte motstanden og uforstanden
fra alle hold, som plutselig oppsto.
Selvfølgelig gikk det prestisje i saken,
iallfall hos legen, men det er ikke hele
forklaringen. Den bunner nok også
i det faktum at trass i alt pratet om
å få de handikapte· med, få dem på
like fot med andre og alt det der, så
putter de oss likevel i en og samme
sekk og sier: «Der har vi de handikapte
- som om vi skulle være en homogen
masse. I virkeligheten er det så stor

- Hva er det som feiler vedkom~

mende i den andre sengen?
- A, De behøver visst ikke hviske, .

sa søster. - Han er døv som ~n stokk
og har vært det hele sitt liv.

Det søkk i meg: Jeg skulle altså
dele rom med en som var døv! Ikke
et vondt ord om de døve, de er sik:
kert verdens prektigste mennesker
i og for seg, men kan dere tenke.
dere to handikaps som går så dår
lig i hop som døvhet og 'blindhet?
Det umuliggjør rett og slett kontakt
når den ene ikke ,hører og den andre'
ikke ser.. ' .

Jeg bestem~e meg for å'gjøre noe ..
ved de~ ,nå~ legevisitten kom.

- Hør, doktor, sa jeg da han sto~~,

ved siden av meg og studerte kurven. "
- Må jeg dele rom med en, døv? - Og
så sa jeg dette med kontaktvansker.

- Vi forsøker å gjøre det så godt
vi kan for Dem, var svaret. - Og vi
trodde faktisk' at det var kjekkest
for Dem å dele rom med en :;tnnen'
handikapt.

Så bruste det' isøsterkjoler:,og.hvite
doktorkitler, og visitten skred ut av
rommet uten å ense meg - bortsett
fra en bemerkning fra en eller annen
i «visitt-halen» idet døren ble lukket:
- Jaja, til lags åt alle ...

Det traff meg som et skudd. De
hadde altså ikke forstått meg noen
av dem.

Det gikk flere dager. Jeg var svak
og orket lite å snakke. Men så fikk
min værelsesfelle, som jeg stadig
ikke var kommet i kontakt med, lov
til å stå opp. Han slo ·seg straks ned
i stolen borte ved vinduet eller ruslet
rundt i rommet. Jeg likte ikke dette
utilnærmelige vesenet 'som for der
og tuslet. Det virket uhyggelig på
meg at jeg ikke kunne få kontakt.
Verst var det når han stilte seg opp
like ved meg og betraktet meg 
hadde jeg følelsen av - intenst. En
dag «sa» han noe også. Det låt som
«bø-bu-bu-bø»,. ikke det minste ko
selig, forsikrer jeg dere. En kan be
skylde meg for «nerver», hysteri eller
hva en vil, men jeg var for syk til å
utstå noen form for sinnsbevegelser.
D~ neste visitt kom, gjorde jeg

meg derfor så streng som omstendig
hetene tillot det, og sa:

- Doktor, nå forlanger jeg å bli
flyttet! Jeg har forklart Dem om
kontaktvansker blinde og døve imel
lom, og jeg venter at De som lege
skal forstå meg i det minste. Dere
kunne ikke funnet en verre kombi
nasjon enn å putte oss to på samme
rom.

Vel, hadde en nå hørt på meg,
kunne mye vært unngått. l stedet
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9kk;e Koko
U6Hakka

HÅKON, GAUSEMEL:

Han Brua-Peder hadde vorte sjuk
for første gong.

No låg han inni gamlesenga i ko
ven og stirde opp i lemen og grunda
på kor slikt kunne ha seg.

Desse siste dagane hadde han vare
så låk i hovedet at det var fælt, og
ring i ryggen kjende han seg og, men
kva alt elendet kom seg av, det
kunne han ikkje forstå.

Han hadde ikkje vorte sveitt eller
frostig på aldri så lenge, og ikkje
vorte våt på føtene, sete på kalde
steinar eller drukke i grøvene det
han kunne kame i hug, så det kunne
ikkje vere det som gjorde det heller.

Nei, han kunne ikkje skjønne det
te, det var så rart alt i hop. Men Vår
Herre hadde nok ei meining med
det, det tvila han ikkje på. Men kva
den meininga var, det var verre å
forstå.

Kan hende Han unte han ei kvild
på nokre dagar, det hadde ikkje vorte
så mykje tid til det før, oppteken
som han alltid hadde vare frå mor
gan til kveld? Eller kanskje det
tydde noko anna?

Ja, ja, ja san. Kor det no var, så
var det no godt å få kvile ei stund,
men jamen blei det litt langsamt å
ligge slik dag etter dag og ikkje ha
nokon verdsens ting å ta seg til.

Han hadde prøvt å lese til å byrje
med. Kjerringa hans, ho Samma,
leita fram både «Hm-,mandsgutten»
og «Giest Baardsens Levnedsløb» til
han, men det hjelpte så lite, det
varde berre ei stund, og så var den
hugnaden forbi.

Sår og lemster i heile skrotten blei
han og av å ligge slik, og tullen i
hovudet, ja det var mest som han
kjende han veikna for kvar dag både
på kropp og sjel.

Skal t~u det var meininga at han
ikkje skulle stå oppatt meir? Han
hadde kame til å tenkje på dette i
går, då han var på det ringaste, og
hadde ikkje fått det i frå seg sidan.
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Men det var no vel radt for tidleg
om han skulle vandre no? Han fylte
ikkje meir enn nitti år med kyndels
mess, og det var ingen alder å snakke
om når ein elles kjende seg frisk og
kipen både på kropp og l:'jel. Han
visste no om mange nitti-åringar
som ikkje heldt seg så godt som han,
men sjå om dei ikkje hangla oppe og
var i live likevel?

Men ein kunne aldri vite. Ingen
kunne ~etje lås for sitt liv, om ein
enn så gjerne ville, det var greitt
med det. Ja, sant å seie, så var det
mest som han desse siste dagane
hadd'e teke til å kjenne det på seg
at han ikkje hadde lenge igjen å leve.

Det hadde vel kanskje høvt at han
tok seg ein tur og vitja grannane sine,
dersom så skulle skje at han ikkje
sto oppatt meir. Det var først best,
før han størna heilt til. Han var
ikkje verre enno enn at han skulle
klare det når han tok seg på tak.

For når han tenkte godt etter, så
hadde han nok ikkje alltid vare som
han skulle mot dei, og når rett var,
burde han gå og be seg oppatt med
dei før det var for seint.

Ikkje så at han hadde gjort dei
noko gale i den forstand, langt deri
frå, men det var så rart med det,
når ein budde så tett innpå kvar
andre eit heilt liv, det skulle godt
gjerast at ikkje eitkvart kom i vegen
før eller seinare.

Det kunne ikkje vere så mykje
han hadde usnakka med dei om,
men litt var det no. Han hugsa så
godt den gongen han var drukken og
tok ryggtak med han Myra-Jo og
brukte krokfot, så han Jo datt og
vrei seg så i venstre kneet at han
vart liggande til sengs ,i mange veker.
Foten' blei visst ikkje heilt god att,
han Jo gjekk og halta litt på han
enno, men det var nok sikkert hans
eiga skuld, for etter som dei sa, låg
han ikkje i ro så lenge som han skulle.
Forresten så var han drukken han
Jo og, då dei striddest, om det ikkje
val' så mykje, så han hadde no skuld
i det sjøl og at det gjekk så gale.

Og så var det den hausten han låg
i krangel med han Stampe-Lars om
vatnet i Brua-grova, der han Lars
hadde stampe og han sjøl kvern.



I visse omr&der
på Balkan er det
j Julen forbudt
li bruke kniver,
.gofler og skjeer.

Ein dag han skulle male, og tykte
han fekk for lite kvernavatn, fiksa
han til ein stokk attmed inngangen
til stampedammen, som var ØVEt i
grova, slik at mykje av vatnet vart
vendt vekk og for ned i kvernadam
men i staden. Han Lars hadde nok
skjønna at han hadde vore der, for
det varde ikkje lenge før han kom
og spurde kva han hadde gjort med
dammen hans. Men han Peder mein
te at vatnet rann slik det alltid hadde
gjort, og han Lars fekk ingen ting
irrnpå han den gongen.I grunnen' så
var det vel ikkje så nøye med det
han hadde gjort heller, alt vatnet
rann no ikkje forbi, og han Lars fekk
no nok i dammen sin han og, når
grova var stor, og det var ho ofte.

Elles så var det vel kanskje anna
og han burde ha snakka med dei
om medan det enno var høve til det.
Det var så rart med alt som skulle
ha vore sagt og ikkje var det, når
ein var komen så hiilgt fram j tida.

Ja, kor det no enn var, gjorde han
rettast i å ta seg ein tur og snakke
ut med dei, før det var for seint.

Om ei stund ropa han Brua·Peder
inn i stova:

«Samrna, er du der?»
Ho Brua-Samma var nett ute på

hella og sila av grisepotetene, men
ho høyrde han likevel, kom ruslande
og letta på kovedøra.

«Ja kva det er?»
«Du må kome utta litt.»
Ho Samma kom ut i koven. Han

Peder reiste seg opp i senga.
«Du lyt ta og leite fram sko og

klede til meg,. eg trur eg vil ta og
stå opp og ta meg ein tur bort til
han Jo og han Lars før eg blir rin
gare.»

«Å nei kva du vil no der?»
«Jau eg tykkjer eg kjenner det på

meg at eg har kje så lenge igjen, så
det er best å ikkje ha noko usnakka
med nokon.»

«Å du er no ikkje så ring heller, så
for den skuld kan no du vente med
slikt, men viss du absolutt vil gå,
så lyt det no vere til i morgon.»

«Kva det skal vere for?»
«Jau det er no så mørkt no, og

vegane er attfokne med snø, men i
morgon når dei har moka vegar og
sola kjem, skal eg følgje deg bort til
de.»

«Ja det får vel vere til dess då,
men så ventar kje eg ein dag lenger.»

«Nei det er no så som du vil.»

Ho Samma rusla inn i stova att,
og han Peder halla seg tilbake på
puta. Han kjende han var trøytt, og
no ville han sove. Hovedverken had-

de gitt seg litt, så det skulle gå, der
som han berre prøvde på det.

Om ein liten grand snorka og raut
han Peder så det song i veggene, og
ho Samrna, som sto inne i stova og
koka kveldsgrauten, flirde med seg
sjøl. No heldt han Peder på å bli
lik seg igjen.

Neste morgon vakna ikkje han
Peder før det lei langt på dag. I
natt hadde han jamen sove godt,
det var temmeleg sikkert. Han hadde
ikkje merka at ho Samma korkje la
seg eller sto oppatt.

Hovedverken var mest vekke, og
han kjende ikkje noko serleg i ryggen
heller.

Han vart liggande å fundere med
seg sjøl ei stund. Det var i dag han
skulle på tur til grannane ja. - Men
'når han tenkte· 'seg skikkeleg om,
hasta det no i grunnen så mykje
med det? Og var det noko å bale
med i det heile teke? Var det ikkje
like rimeleg at dei tok seg ein tur til
han og snakka ut om alt det galne
dei hadde gjort han? For når det
kom til stykket så var dei ikkje det
slag betre sjøle, det var han temme
leg sikker på, sjøl om dei ikkje hadde
gjort han noke gale som han kunne
kome på no.

Ho Samma hadde høyrt han Pe
der var vakna, og kom inn til han
med mat. Han åt godt og lenge, og
ho sat og såg på. Om ei stund spurde
ho:

Særlig i USA er julenis-
sen 1J0pulær, Han kolle
der Santa Claus. Dette
er en forvonsKlnga.v
nederlendernes ~t. ~
Nicolas, som iKke er "
noen julel"lsse, men
nClVnet p'C! en spansk
biskOp, Han hor i Neder-
;"nd sin egen dag, 5.
desember.

~\\

«Skal eg ta inn kleda dine no, så
du får lage deg til, så vi kan gå bort
til han Jo og han Lars om ein grad ?»

Han Peder åt opp den siste kaka
med gammalost på, og drakk ut den
tredje kaffikoppen før han svara.

«Nei, det trengst ikkje,» sa han.
«Når eg tenkjer etter, så har kje eg
noko usnakka med dei.»

De kunne ikke tyde
tegnene

Hjelpsomhet er en dyd som iblant
faktisk kan gå for langt.

Ta som eksempel de danskene som
forsøkte å hjelpe en fransk turist som
en dag kom gående i Sønderjylland.
Ingen av dem kunne fransk. Fransk
mannen fektet med armene og bar
seg, pekte på munnen og på ryggen
sin.

A-ha! tenkte de hjelpsomme dans
kene - han er naturligvis blitt skadd
ved en bilulykke!

De tilkalte redningskorpset. Am
bulansen kom og skysset den vilt
protesterende franskmann til syke
huset. Først da en fransktalende lege
snakket med ham, kom sammen
hengen for dagen: Han hadde pekt
på munnen fordi han var sulten, og
på ryggen fordi han var trett.

Vel, han fikk mat og nattelosji på
sykehuset.

.-- ~ .
rt1 PolaKkene i I co 25 land er

'IfIJ leg er hø det sedvane~ \ln~r bordetJ med julegranfnl I Julen. . huset.
~~ 1
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Støtte til anskaffelse av
høreapparater

Oversikt over trygdekassens ytelser

Trygdetes ansvar
Før apparat med utstyr utleveres,

må den trygdete undertegne en egen
erklæring om det ansvar han har for
det utleverte apparat med utstyr.
For barn og ungdom under 18 år skal
erklæringen undertegnes av. lovlig
verge (far, mor eller oppnevnt verge).

Rikstrygdeverket har sendt ut
følgende orientering om de støtte
ordningersom gjelder ved anskaf
felse av høreapparat:

Pliktmessig stønad
Syketrygden yter etter særskilte

regler full refusjon for utgifter til
høreapparater til

a. hørselsvekkete under 20 år, og
b. hørselsvekkete foreldre ogpleie

foreldre med barn under 20 år.
Da hensikten med reglene er å

hjelpe barn og foreldre til å få kon
takt med hverandre, er det et vilkår
for rett til høreapparat for foreldre
og pleieforeldre at de har regelmes
sig .samkvem med sine barn.

Nærmere vilkår
Den hørselsvekkete må være syke

trygdet som medlem eller familie
medlem. Vedkommende må vende seg
til trygdekassen og framsette krav
om høreapparat.

Det er et vilkår at den hørsel
svekkete gjennomgår legeundersø
kelse ved godkjent hørselsentral eller
hos øre-nese-halslege. Trygdekassen
er behjelpelig med å henvise til nød
vendig legeundersøkelse.

På grunnlag av den foretatte lege
undersøkelse avgjør hørselsentralen
om de medisinske vilkår er til stede
for å tilstå høreapparat.

Ytelser
Utgifter til legeundersøkelsen dek

kes fullt ut av syketrygden. Det
samme gjelder nødvendige skyssut-

gifter i forbindelse med undersøkel
sen.

Hørselsvekkete som fyller vilkå
rene, blir tildelt gratis høreapparat.
Tildelingen skjer ved at hørselsen
tralen rekvirerer det apparat som
den finner at den trygdete bør ha.
Etter at rekvisisjonen er godkjent
av trygdekassen, blir høreapparat ut
levert gjennom hørselsentralen eller
lokale apparatforhandler.

Som hovedregel kan det bare re
kvireres apparattype som Rikstryg
deverket har inngått kontraktmed
vedkommende apparatforhandler
om levering av. Unntaksvis kan hør
selsentralen rekvirere apparat av an
nen type enn de kontraktbestemte,
hvis den finner at den trygd~te ikke
får avhjulpet sin hørselsvekkelse til
fredsstillende med en av de kon
traktbestemte typer.

Ved siden av høreapparat ytes
gratis ladeapparat hvis høresentralen
finner at den trygdete har behov for
det. Apparatet blir utstyrt med nød
vendige akkumulatorer tilladeappa
ratet samt et tørrbatteri. Hvis lade
apparat ikke tildeles, utleveres tre
tørrbatterier. For øvrig dekkes ikke
utgifter til batterier eller akkumula
torer. Nødvendige utgifter til spesial
laget ørepropp dekkes fullt ut.

Den trygdete får utlevert appara
tet med utstyr til utlån og plikter å
tilbakelevere det når han ikke lenger
har bruk for det. Reparasjonsutgif
ter må den trygdete selv dekke.

Bidrag til høreapparat
Til hørselsvekkete som ikke har

rett til pliktmessig stønad til høre
apparat, har trygdekassens styre
adgang, men ingen plikt til å bevilge
bidrag til anskaffelse av høreappa
rat.

Trygdet som vil søke om bidrag til
høreapparat må vende seg til trygde
kassen hvor han er trygdet. Behovet
for høreapparat må legitimeres ved
erklæring fra lege, fortrinnsvis spe
sialist i øre-nese-hals-sykdommer,
eller hørselsentral. Det må likeledes
legitimeres at innkjøpt apparat er
kontrollert og funnet i orden av
Høreapparatkontrollen, Namdal sy
kehus.

Som hovedregel ytes bidrag med
inntil kr. 1,00.- pr. høreapparat. Til
ubemidlete personer som mottar al
derstrygdpensjon, uførepensjon eller
pensjon etter lov om enke- og mors
trygd, og som er uten inntekt for
øvrig;' kan det bevilges bidrag med
inntil 75% av det vedkommende
høreapparat koster, dog vanligvis
ikke utover kr. 600.- pr. apparat.

A ndre trygder
Det kan også ytes stønad fra yr

kesskadetrygden og krigspensjone
ringen, attføringshjelpen og uføre
trygden til anskaffelse av høreappa
rat. Som hovedregel godkjennes bare
anskaffelse av de apparattyper som
Rikstrygdeverket har inngått leve
ringskontrakt om med vedkom
mende forhandler. Hvis ingen av de
typer som det er inngått kontrakt
om kan avhjelpe hørselsvekkelsen på

Skedsmo Betong Fabrikk
MØRTELVERK OG PUKKVERK

Innehaver: O. MAUSETH

0stregt. 61 - Telefon 22 287
HAMAR
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Fabrikken tlf. 72 62 30
Pukkverket tlf. 72 6068
Hoved kontor: Nygt. 41

Strømmen tlf. 711850
Innehaver: HARRY BRATHEN

Bankgiro 2263/810- Postgiro 32975



Nyttårsfest
ALESUND

Møre og Romsdal Døveforening

avhold er nyttårsfest i den nye Fis
karheimen «Havly» i Ålesund, lør

dag 7. januar kl. 17 (5). Det vil bli
sørget for god underholdning, likeså

god bevertning og hyggelig samvær.
Yi ønsker alle døve med deres fa

milie og kjente hjertelig velkommen

til hyggelig fest.
Sønd ag 8. januar blir det gudstje

neste i Yolsdalen interimskirke ved

døveprest Hammer.
Styret.

tilfredsstillende måte, vil det kunne
gis stønad til en annen type etter at
apparatet er godkjent av høreappa
ratkontrollen.

1. Yrkesskadetrygden og krigspensjo
neringene

Hørselsvekkelser som skyldes yr
kesskade eller skade godkjent etter
lovene om krigspensjonering, gir rett
til full dekning av nødvendig utlegg
til høreapparat. Søknad om høre
apparat, som sendes gjennom trygde
kassen, avgjøres av Rikstrygdever
ket.

2. Attføringshjelpen
Den som gjennomgår attføring i

henhold til bestemmelsene i att
føringshjelploven, kan tilstås bidrag
til høreapparat dersom attføringen
ikke kan gjennomføres, eller vanske
liggjøres i vesentlig grad, hvis tryg
dete ikke anskaffer høreapparat.
Søknad om høreapparat fremmes for
trygdekassen og avgjøres av fylkes
nemnda, i særlige tilfelle av Riks
trygdeverket.

3. Uføretrygden
I medhold av lov om uføretrygd

§ 3, punkt 3, kan hørselsvekkete til
stås bidrag til anskaffelse av høre
apparat såfremt anskaffelsen kan
anses for å være av avgjørende betyd
ning for vedkommendes ervervs
muligheter. Bidrag til høreapparat
ytes bare i unntakstilfelle og på
grunnlag aven reell og økonomisk
behovsprøving. Det er et vilkår at
søkeren har utnyttet mulighetene for
bidrag fra syketrygden. Søknad skal
fremmes gjennom trygdekassen på
bostedet på fastsatt skjema. Søk
naden avgjøres av Rikstrygdeverket
etter innstilling av fylkesnemnda.

Ønsker vi

musikk i

døveki rken ?

Herr redali;tør l
Jeg sitter med siste nr. av Tegn

og Tale foran meg, og jeg ser at herr
S. Ropeid fra Stavanger har skrevet
et innlegg som svar på Deres innlegg
om at De ønsker orgelmusikken bort
fra døvekirken. Jeg må få lov til å si
at det var meget trist å høre Deres
standpunkt.

Nå hører jeg til kategorien av de
&åkalte uegentlige døve - jeg ble
døv etter fylte 20 år. Tegnspråk
lærte jeg ikke før jeg var 34-35 år.
I alle de år jeg har bodd j Oslo,
siden 1944, altså i 22 år, har jeg til
stadighet gått i døvekirken, og jeg
må få lov å si som sant er, at det er
ingen steder jeg liker meg bedre enn
der. Og orgelmusikk eller ikke - mu
sikken forstyrrer aldri meg, og jeg
har aldri hatt vanskeligheter med å
følge med i prestens tolking av sal
mer og prekener. Jeg følger utmerket
godt med både i salmeboken og i
tegntolkingen, så jeg forstår ikke at
De, herr Sander, som antakelig har
gått på døveskole (hvilket jeg ikke
har) ikke kan greie å gjøre det
samme.

Deres hentydninger til sengeteg
nende piker i Paris, synes jeg var
latterlig (dumt).

Jeg synes bestandig at dere døve
klager så altfor meget. Dere burde
være meget mere takknemlige over
at hørende lærer seg tegnspråket og
arbeider så meget blant de døve som
de gjør. Tenk bare på alle de godene
de døve har nå for tiden - mot før
i tiden. Og alle døve arbeider jo,
iallfall for det meste, hos hørende.
Vær mere takknemlig for det.

Hva angår tegnene Vogt-Svend
sen brukte i Fjernsynet, så la jeg
virkelig ikke merke til det. Han er et
av de prektigste mennesker jeg
kjenner, og jeg har aldri hatt van
skeligheter med å forstå ham. Vil
døveprestene ha musikk i kirken
(noe som jeg synes er hyggelig, til

tross for at jeg ingenting hører), så
synes jeg de kan få lov til å ha det.
Kan tilføye at jeg som ung var me
get musikalsk. Jeg spilte og sang
meget sammen med mine søsken.
At De, herr Sander, blir forstyrret
av orgelmusikken, synes jeg er mer
kelig, det blir iallfall ikke jeg.

Ja, nå blir De vel helt rasende på
meg, herr Sander, men jeg kan ikke
la være å svare, for jeg synes det var
et dumt innlegg.

E.S.

Kjære E. S.l
Jeg er aldeles ikke rasende. Jeg

vil tvertimot gjerne at mange skal
si sin mening. Vi kan ikke vente at
det skal bli gjort noe hvis vi ikke
sier vår mening. Og vi døve trenger
mye diskusjon. Jeg vet at innleggene
under «Fritt ord» blir lest med den
største interesse, og det er bare sunt
at vi er uenige om forskjellige ting.
Kanskje kan vi bli enige, og oppnå
forbedringer.

Når vi døve har oppnådd en rekke
goder, som vi ikke hadde før, skyldes
det nettopp at vi døve ikke har
sittet med hendene i fanget. Vi har
sunget ut. Og det bør vi være enige
om - at det har brakt resultater som
vi kan glede oss over i dag.

Mitt innlegg var ikke skrevet for
min egen skyld, men med tanke på
flertallet av de døve, som har et lite
ordforråd. Personlig har jeg intet
imot musikk i kirken. Spørsmålet
er hva som er mest formålstjenlig
for flertallet av de døve, de som nett
opp trenger god tolking for å kunne
gripe meningen.

Min hentydning til Paris har intet
med musikken i døvekirken å gjøre.
Den hentydningen gjaldt spørsmålet
om hvor internasjonalt de døves
tegnspråk er.

Med vennlig hilsen,
Th. Sander.
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Ingebjørg Finstad.

Antsirabe, 5/11 1966.

'----------------------------_/

Nybygget som reises for døveskolen.

mer inn på livet, og de er mange. Vi
fikk diskutere dem i grupper og i
samlet flokk, og forsøkte å finne
fram til løsning av enkelte av dem.
Men det vil ikke bli så lett. Ved flit
tig lesing av Tegn og Tale har jeg
fått det inntrykk at de døve hjemme
i Norge ofte er misfornøyd med man
ge ting. Det gjøres ikke nok for de
døve. Det som gjøres, burde vært
gjort aimerledes. Utviklingen går
altfor sent, etc., etc. Dette er sikkert
på mange måter riktig. De døve må
selv skyve på, skal det bli noe fart i
tingene. Men sammenliknet med
deres mørkhudete brødre og ~østre

i Afrika, er de døve hjemme i Norge
priviligerte! Det fins ikke sammen
likning. De få afrikanske døve som
har vært blant de utvalgte og fått
opplæring og utdannelse, forstår også
at de har en stor forrett i forhold til
de aller fleste andre i Afrika. Det
var derfor interessant å se hvor
sterkt gjeldende de døve gjorde seg
på kongressen. Opphavsmannen og
lederen for konferansen, Andrew
Foster, en amerikansk neger som i

Kjære Sander!
Som De ser, sender vi en liten hilsen her fra døveskolen på Mada

gaskar, som var tenkt som en liten julehilsen hvis den når fram tidsnok.
Vi nytter igjen høvet til å takke for bladet, som kommer regelmessig
hit ut til oss, og som jeg for min del liker svært godt å lese. Det behandler
så mange problemer vedrørende de døve i et sivilisert samfunn. Vi har
ikke riktig de samme problemer her ute, men mange, mange andre!

De voksne døve, tidligere elever på døveskolen, og som nå har fått
seg arbeid i hovedstaden, har dannet sin fotballklubb. De spiller stadig
mot hørende lag, og står ikke noe tilbake for dem, tvert om, ville jeg
heller si. Noen regulær møtevirksomhet utenom denne klubben har de
egentlig ikke, men vi forsøker å samle dem til møter og hyggesamvær i
Tananarive så ofte vi har høve til det. Siste gang var i oktober måned.
Vi var da mellom 30 og 40 samlet. Disse sammenkomstene er lagt
opp som oppbyggelige samvær og hyggesamvær, med andakt, bevert
ning, film eller lysbilder. Til den årlige juletrefesten her på skolen
kommer også de fleste tidligere elever og har sin del av programmet.
For øvrig har vi stadig kontakt med dem ved hjelp aven månedlig avis
vi sender herfra til alle tidligere elever.

Vi har nå planer om en barnehage for små døve barn i hovedstaden,
Tananarive, men vi vet ennå ikke om den vil la seg realisere.

Grunnstenen til nybygget her ved skolen ble lagt 15. juli i år.
President Tsiranana sendte en minister som sin utsending for å foreta
grunnstensnedleggingen. Det var en mengde folk til stede. Vår døve
elev Marius gjorde det riktig godt da han talte til den store mengden.
Talen ble kringkastet, og hans røst ble hørt av alle dem som lyttet til
radioen den dagen.

Så vil vi ønske lykke til med redaksjonen av Tegn og Tale.
Hjertelig hilsen fra

r---------------------------,

aften sammen med nigerianske døve
barn samt en rekke afrikanske døve
lærere på døveskolen i Nigerias ho
vedstad, Lagos. Det var nemlig av
sluttingen på en 5 dagers kongress
for døvelærere i Afrika, den aller
første i sitt slag i denne verdens
delen. Kongressen hadde nok sine
svake punkter når det gjaldt orga
nisasjonen, og noe nytt på undervi<;
ningsområdet var det heller ikke.
Men vi fikk Afrikas spesielle proble-

JULI

Ett år er igjen gått siden vi sist
sendte en liten hilsen til Tegn og
Tale. Visse tegn her ute viser at
julen nærmer seg, om disse ikke har
noe til felles med tilsvarende tegn
hjemme i Norge. Vi har fått sommer
for alvor! Sola står omtrent loddrett
nå ved middagstider. Det rikelige
troperegnet har fått naturen til å
våkne. Akrer og marker står grønne
og friske, og blomstrende jakaranda
og bougainevilla lyser i blått, lilla,
rødt og fiolett. I hagen vår, hvor
det så så tørt og trøstesløst ut i juli
måned, da alt var tørket og frosset,
er det kommet nytt liv. Blomstene
formelig kappes om å utfolde seg i
fargeprakt. I neste måned, jule
måneden, står de i sitt fulleste flor.
Ikke underlig at folk her ute sier at
naturen har pyntet seg i sin vakreste
prakt for å ta imot julegjesten.

På døveskolen forbereder vi jule
programmet allerede. Vi må ha alt
klappet og klart til første skoledag
etter nyttår. Da har vi vår tradisjo
nelle julefest for elever og foreldre.
Det kan nok hende en og annen har
glemt litt av rollen sin i løpet av
juleferien, men det er et meget takk
nemlig og velvillig publikum, så det
er ikke nettopp noen ulykke.

Julen i fjor ble for meg litt spesiell.
I stedet for å feire den som vanlig
sammen med store og små døve her
på Madagaskar, fikk jeg feire jul-

f\;:1\1K.f\
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Våre yngste elever.

en årrekke har arbeidet for de døve
i Ghana og Nigeria, er selv fullstendig
døv. Han er en flink og kunnskapl'
rik mann og har et ukuelig pågangs
mot. Foster ble valgt til formann for
et afrikansk døvelærerforbund. Vise
president ble Seth Tetteh-Ocloo fra
Ghana. Han er også døv og har fått
sin utdannelse ved Gallaudet College

·i USA. Ved døveskolen i Ibadan,
Nigeria, var det ansatt flere døve
som lærere. Også fra Øst-Nigeria
kom det flere døve lærere. Alt som
ble sagt på kongressen, foredrag,
diskusjoner etc. ble oversatt ved
hjelp av tegn og håndalfabet. Til det
var pastor Nixon, også amerikansk
neger som arbeider i Liberia, uover
truffen. Likedan styreren av skolen
i Ibadan. Disse er begge hørende.

Til tross for svikten i arrangemen
tet, ga kongressen likevel en inter
essant innføring i afrikanske proble
mer, og jeg tror den vil bety noe for
framtida. Gjennom vårt afrikanske
døvelærerforbund har vi fortsatt
kontakt med hverandre og kan på
skynde hverandre til å gjøre mer for
Afrikas døve.

Som nevnt, ble avsluttingen av
kongressen holdt på døveskolen i
Lagos, hvor vi fikk feire julaften
sammen med alle de døve elevene
der. De virket strålende fornøyd og
glade, tillitsfulle og åpne. Festsalen
var pyntet til helg, og barna hadde
innøvd et lite juleprogram så vi fikk
følelsen av julehøgtid. Forfrisknin-

gen·e, særlig brusen, smakte herlig i
den trykkende varmen i Lagos.

Ved midnattstid, julaften, måtte
vi allerede forlate Lagos, og snart
var vi igjen på vingene i natten over
det mørke Afrika, med ønske om at
lyset snart måtte skinne for alle
Afrikas døve. Ennå lever dessverre
de aller fleste av dem i sin inne
stengte og mørke verden.

Med dette sender vi alle her på
døveskolen på Madagaskar, Tegn og
Tales lesere en hjertelig hilsen og
ønsket om en velsignet jul og et lyst
og godt nytt år.

Tobakk..skaclene
vil fortsatt bre seg
Så lenge reklamen for tobakk er tillatt.
Ansvaret for den unge generasjon kre
ver myndighetenes fulle innsats.

Landslaget mot tobakkskadene (LMT),
som har hatt sitt årsmøte i Alesund og
samtidig markert sin 50-årsdag som aktiv
organisasjon mot tobakkskadene i vårt land,
understreker at man finner det unyttig å
gå til enhver større kampanje uten at to
bakk-reklamen i enhver form først forbys.
Dette må bli et hovedpunkt i den tilråding
som Utvalget for forsking i røykevaner nå
skal sette opp for våre helse- og skolemyn
digheter. Utilstrekkelige forholdsregler på
dette området vil kunne vise seg å være

mere til skade enn til gagn. Det mest vidt
rekkende og helt nødvendige skritt for å
få miljøet sanert vil være at Stortinget ved
lov forbyr all reklame, propaganda og annet
salgsfremmende arbeid for tobakk i enhver
form. Først da kan den forebyggende opp
lysningsvirksomhet begynne å gi merkbare
resultater.

I en erklæring fra landsmøtet heter det
bl. a. at det syn som ligger til grunn for
Landslaget mot tobakkskadene og dets
virksomhet kan sammenfattes i disse punk
ter:

1. Legevitenskapens påvising av flere al
vorlige skadevirkninger ved bruk av
tobakk - generelle og mer spesielle 
har gjort det til en sak av vital betyd
ning å avholde barn, ungdom og andre
ikke-røykere fra å begynne å røyke,
og hjelpe flest mulig røykere til å
slutte eller røyke mindre.

2. I erkjennelsen av at alle røykevaner er
en følge av påvirkning fra miljøet, må
det offentlige gå foran med en grun
digst mulig sanering av dette. Samtidig
må det klart og utvetydig tilkjennegis
at målet er full avvikling av tobakk
vanene, og at en omfattende og ved
varende påvirkning av opinionen vil bli
satt i gang med oppfordring til alle 
røykere og ikke-røykere - om å delta
aktivt.

3. Hensynet til kommende generasjo
ners helse må i alle forhold gå foran
de økonomiske interesser som knyt
ter seg til tobakken. En fortsatt ut
bredelse av tobakkskadene vil pålegge
vårt samfunn langt større byrder, også
av økonomisk art. Neste generasjon
vil med full rett kunne bebreide oss
sterkt hvis vi ikke makter å få bukt
med tobakk-ondet.

Landslaget mot tobakkskadene ser det
som sin nærmeste oppgave å få Storting og
Regjering til å akseptere dette syn og ta de
fulle konsekvenser av det. Før dette skjer,
kan det etter vår mening ikke oppnås nevne
verd ige resu Itater selv med en langt større
innsats enn den Landslaget i dag vil være
i stand til å yte. Med de nå rådende forhold
lar det seg dessverre ikke hindre at røy
kingen fcrtsatt brer seg og skaper enda
større sykelighet.

I tiden framover vil derfor Landslaget
stort sett begrense sin virksomhet til kon
takten med mynd ighetene, utgivelsen av
tidsskriftet «Tobakken og Vi», og til å for
berede sin deltakelse i den store, koordi
nerte kampanje som vi regner med må
komme.

Landslaget har en rekke framstående fag
folk im,en områdene medisin, pedagogikk,
psykologi, økonomi og informasjon, og vil
kunne yte effektiv innsats for å redusere to
bakkskadene i vårt land, når myndighetene
for alvor leggerforholdene til rette for det.
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Barnehager for døve i Sovjetunionen
Ved hjelp av fmgerstaving

lærer barna fortere å tale og å lese

AV VALERIA TRESVYATSKAJA

Har det sovjetiske fingerstavings-system
overtatt i undervisningen i Øst-Tyskland?

Bronislava Korsunskaja, en fors
ker ved instituttet for handikapte i
Sovjets undervisningsakademi,-er
kommet til det resultat at daktyl
ologi, dvs. bruk av fingeralfabetet,
gjør det lettere for døve å lære ut
talen av alle lyder og deres kombi
nasjoner.

Korsunskaja har utarbeidet et
system for å lære 2-7 års barn å tale
ved hjelp av fingeralfabetet. Dette
system gjør at sovjetiske spesial
lærere kan lære døve. barn å. uttale
250-300 ord i løpet av de første 6
måneder, mens de uten hjelp av fin
geralfabetet pleier å lære seg 18-20
ord på samme tid. Når de begynner
i døveskolen (Sovjets døveskoler
likner de svenske) har de barn som
oppøves etter Korsunskajas metoder
et vokabular på ca. 2.000 ord.

Vanlig ligger de døve barnas ut
vikling betydelig etter de normales.
Fram til 18 måneders alderen merkes
ikke dette, men ved 2-3 års alderen
blir forskjellen tydelig merkbar. Der
for er det nødvendig å begynne tre
ningen av de døve barna så tidlig
som mulig, for å kompensere dette
handikap.

Etter 6 måneders øving kan det
døve barnet huske ord som innehol
der 4 til 5 bokstaver, etter å ha stavd
dem et par ganger med håndalfabe
tet. Etter det første øvingsåret opp
dager 4-åringen at substantiv har
ulike endinger i flertall, og han greier
å gjøre de nødvendige forandringer.
Døve barn som knapt er 3 år gamle,
kan med fingeralfabetet stave små
meninger formet av vanlige ord og
skrivemåter. F. eks.: «Skaff meg en
stor bjørn», eller «Gi meg en liten
ball».

Ved 3 års alderen begynner de å
lese høyt og uttale ordene riktig.
I 4-5 års alderen kan de lese, forstå
og repetere korte tekster og svare på
spørsmål vedrørende denne tekst.
Når de er 6 år, er de i stand til å
beskrive et bilde som de ser. En in
teressant ting er at barna lærer seg
maskinskriving meget hurtig - i
løpet av 8-10 dager.

J eg besøkte en forskole for døve
barn i Moskva, hv()r de~ er 70 gutter

og piker i 3-7 års alderen. Foreldrene
deres betaler bare 10-15 rubler pr.
år. Barna bor på skolen hele året,
unntatt i sommerferien. Da jegbe
sø~te denne skolen, ble jeg god venn
med en 6 års pike som var helt døv.

- Hva heter du? spurte jeg.
- Tanja, svarte hun.
- Hvor arbeider din pappa? spurte

jeg med tydelige leppebevegelser.
- Han er skredder, svarte Tanja.
- Lager han dresser?
- N.ei, overfrakker.

Vi har liggende foran oss tidsskrif
tet «Flir Dich», fra Øst-Berlin. Det
inneholder en artikkel med mange
bilder: «Rehabiliteringen angår alle.
øynene føler seg fram til ordet», 
skrevet av dr. med. Hildegard Sie
bert. Mens bildene fra de høyere
klassene viser at døveundervisnin
gen i Øst-Tyskland neppe skiller seg
stort fra den i forbundsrepublikken
(Vest-Tyskland), så er det likevel
noe ved bildene fra barnehagene som
virker påfallende for oss.

Barna i barnehagen, som holder
på og skal forme de første ord, ar
beider med plansjer som viser de
enkelte bokstaver i fingeralfabetet.
På tavlen er skrevet f. eks. ordet
«BOOT». Under det, på kanten, står
4 kort i omtrent postkortstørreise,
som viser bokstavene B-O-O-T (det
tyske ordet for «båt»). En liten pike
står foran tavlen og holder i hånden
et kort som viser O i fingeralfabetet
og viser samtidig på bokstaven O på
tavlen. Samtidig former hun O med
munnen. Et annet bilde viser lærerin
nen som innøver uttalen av ordet
BOOT med barna. Mens høyre hånd
peker på munnen for å vise uttalen,
viser den venstre hevete hånd bok
staven B i fingeralfabetet. Det går
fram av bildene at en i døveunder
visningeni Øst-Berlins barnehager

Vi gledet oss alle over hennes
kunnskaper. Etterpå deklamerte hun
et vers, og hun «sang» til og med en
sang: «Kunne det alltid være sol
skinn». Tanja sang med stor inn
levelse, ikke helt nøyaktig etter me
lodien, men med god rytme i sangen.

I Sovjetunionen drives førskolene
for døve helt under statlig ledelse.
I instituttet for handikapte betrak
tes fingerspråket ikke som målet,
men bare som et middel til å utvikle
barna og få dem til å lære hurtigere
å tale og lese. Fra «SDR-Kontakt».

anvender fingeralfabetet, og til og
med det fransk-amerikanske!

Denne undervisningen av barna
tilsvarer nøye den sovjetiske metode.
Under døvesverdenskongressiStock
holm for 3 år siden ble det framvist
en omfangsrik fargefilm om under
visingen ved døveskolene i Sovjet,
som begynner med barnehagene. Vi
så der hvorledes de små barna lærte
å forme fingeralfabetet, og de utvik
let en forbausende ferdighet. I en
samtale etter framvisingen hevdet
en av de tilstedeværende sovjetiske
døvelærere at fingeralfabetet som
blir lært i barnehagene byr på uvur
derlige fordeler ved undervisningen
i grunnskolen når det gjelder inn
læringen av språket, uten at tale
undervisningen lider under det.

For oss er det på en måte beklem
mende å vite at det i de 2 deler av
Tyskland blir anvendt forskjellige
metoder i døveundervisningen, og at
den ene del behersker fingeralfabetet.
De døve i Øst-Tyskland benytter
seg neppe av denne ferdighet av po
litiske grunner, for de fleste øst
statene bruker jo kyrilliske boksta
ver, men fordi systemet gir de døve
et bedre språklig grunnlag, skriver
en døvelærer i det vest-tyske døve
forbunds tidsskrift, «Deutsche Gehor
losen-Zeitung».
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Cerebral Parese, Norske Døves Landsfor

bund, Norsk Lærerlag m. fl. - Det er me
ningen at leirskolen skal ligge ved Hurdals
sjøen med plass til ca. 70 barn, hvorav 10
hand ikapte.
, Vedtak: En stiller seg positivt til tanken

og tar kontakt med styrer Sæbø ved Skå

dalen Døveskole for å få en av skolens lærere
med i komiteen som forbundets represen

tant.

Arbeidsutvalgsmøte
Bergen 8. oktober

Til stede Ohna, Vigrestad, Breiteig. Det

ble bl. a. behandlet disse saker:

Midlertidig lån på kr. 50.000.-.
Ohna meddelte at samtlige styremed

lemmer hadde samtykket i at en hos A/S
Investa, Bergen, tar opp et midlertidig lån,

stort kr. 50.000.-, for å klare forbundets
økonomi inntil det nye landslotteri begyn

ner. Han meddelte at styremedlemmet
Ropeid hadde ment at det ville ha vært best

om en hadde hatt tid til å vente med denne
sak til ordinært landsstyremøte kunne hol

des. Breiteig meddelte at lånet ennå ikke
var tatt opp, men at alt lå klart hvis for
bundet trengte det.

Ramms og Angell-Petersens legater for
døve.

Ohna meddelte at det ved søknadsfristens

utløp bare hadde meldt seg 3 søkere, alle
fra Bergen, og 2 av disse søkte om tilskudd

til en utdanning de allerede er ferdig med.
Kunngjøring om ledige legatmidler hadde

stått i Tegn og Tale. Vigrestad beklaget at
så få hadde søkt og mente at en burde få

foreningenes styrer til å interessere seg for
å få de unge døve til å søke.

Vedtak: Ny kunngjøring tas inn i Tegn og
Tale. Foreningene underrettes om denne

kunngjøring og oppfordres til å gjøre sa
ken kjent blant medlemmene.

Forbundets hedersmedalje.
Ref. skriv av 4/8 1966 fra Ely Myrvang,

Trondheim, der han sier seg villig til å gå
inn som nytt medlem av hedersmedalje

komiteen. - Breiteig meddelte at han etter
oppdrag fra forbundsformannen hadde fore

tatt utdeling av hedersmedaljen i gull til
avdøde Helmer Moe ved dennes frue, Ruth

Moe. Utdelingen fant sted 24/9 1966 ved

Døves Dag-arrangementet i Trondheim.

Ohna meddelte at han 13/11 1966 vil foreta

utdeling post mortem til Gunvor Skog Carl
sen ved en høytidelighet i Vestfold Døve
forening. Det gjelder her hedersmedaljen i

sølv.

Landsmøtet 1968.
Ohna meddelte at Trondheim Døvefore

ning, som skal arrangere landsmøtet i 1968,
har bedt om å få oppgitt tidspunktet for

møtet.
Vedtak: A.U. mener at når forbundets

50 års jubileum skal Jeires våre.n 1968. bør
landsmøtet legges til feriemåneden juli.
Tidspunktet fastsettes derfor til torsdag 11.
juli -lørdag 13. juli 1968.

Filmutvalget.
Ref. skriv fra utvalgets formann vedrøren

de nytt medlem etter Toralv Trollbu, som
av hel bredshensyn har bedt seg fritatt fra

å være med i utvalget. Fi nn Johansen foreslår
som nytt medlem en representant fra Sta

tens Filmsentral. Etter at forbundsforman
nen tidligere hadde samtykket i at Finn

Johansen prøvde å ordne denne sak, har
Johansen nå oppnådd å få Statens Filmsentral

til å si seg villig.
Vedtak: Filmutvalget får som nytt medlem

en representant fra Statens Filmsentral. 
En tilskriver T. Trollbu og takker for hans
arbeid for utvalget.

Ungdommens Røde Kors - Leirskole
for handikapte.

Ref. skriv fra Ungdommens Røde Kors

v/ Norges Røde Kors, datert 16/91966 og
oversendt gjennom De Døves Forening,

Oslo. En innbys her til å interessere seg for
tanken om å reise en moderne leirskole der

en tar sikte på å fremme kontakt mellom
friske og handikapte barn. Ungdommens
Røde Kors håper å få disse organisasjoner

med i komiteen: Norges Vanførelag, Norges
Blindeforbund, Norsk Revmatikerforbund,

Folketrygden.
Ref. henvendelse fra Thor Gisholt, som

f.t. arbeider med spørsmålet om de døves

forhold til Folketrygden, der han spør om

forbundet ønsker at han tar initiativ til at
han får en døv til å søke om grunnstønad,

utelukkende for å få prøvd dette spørs
målet.

Vedtak: Dette spørsmål behandles på

kommende styremøte.

Forbundets tilskudd til kontordame
stilIing.

Ohna refererte den ordning forbundet

har med tilskudd til den ene kontordame

stiliingen ved Døves Trykkeri A/S. Etter at
vedkommende dame har organisert seg, har

bedriften måttet gå til en vesentlig for
høyelse av lønnen for denne stillingen, noe

som Ohna hadde fått melding om fra be
driften i september d.å. Han hadde straks

meddelt at forbundet for tiden ikke kunne
ta på seg økt utgift for den nevnte stilling

og at en derfor måtte gå til en tilsvarende
reduksjon i arbeidstiden. Ohna meddelte

at dette er gjort med virkning fra 1. okto

ber d.å.
Vedtak: En har intet å innvende mot for

mannens hand lemåte i denne sak.

Uttalelse om romplanen for yrkessko
len for døve.

Vedtak: En gjengir i Tegn og Tale den ut
talelse som forbundet har sendt Kirke- og

undervisningsdepartementet angående den
av departementet godkjente romplan for den

nye yrkesskolen for døve.

Ungdomsarbeidet.
Toralf Ringsø, Bergen, oppnevnes som for

bu ndets kontaktmann for ungdomsarbeidet.

- Døves Ungdomsklubb i Drammen anmodes
om å ta på seg det tekniske arrangement av

ungdomsleir for døve, 1 uke i slutten av
juli 1967, i samarbeid med Ringsø. Lands

styret må godkjenne program, budsjett og
ledelse, og har det økonomiske ansvar.

AfS ANCO
BILSENTERET
pA VERFTSTOMTEN
Telefoner 32540 - 20540
TRONDHEIM
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Utkast til ny trafikklov.
En gjengir i Tegn og Tale den uttalelse

som forbundet har sendt Vegdirektoratet i
forbindelse med planene om endringer i
trafikkloven.

Døves Volvo-lotteri 1965.
Breiteig mente at lotteriets regnskap

kunne foreligge ferdig i løpet av oktober.
Vedtak: Regnskapet legges fram på neste

styremøte. Dette meddeles foreningene i
rundskriv.

Neste landslotteri.
Vedtak: Vedtaket på landsmøtet om at

foreningenes «kvote» av lodder skal være
100.000 lodder, bør ikke oppfattes bok
stavelig. Tallet var bare ment som en an
tydning. - Lotterisjefen innhenter før lot
teriets start oppgave fra foreningene om
hvor mange lodd de regner med å selge 
og dette legges til grunn for foreningenes
samlete «kvote» av lodder.

Døves Jul 1966.
Vedtak: Prisen pr. hefte settes til kr. 3.-.

Opplaget er 15.000 hefter, og i rundskriv
og i Tegn og Tale må publikum op.pfordres
til å kjøpe heftet, og våre døve og hørende
venner oppfordres til å selge heftet.

Unge Døves Kulturdag.
Vedtak: En anmoder Døves Urrgdoms

klubb i Oslo om å arrangere Unge Døves
Kulturdag i Oslo 1967. Det må kunne ord
nes slik at arrangementet legges til septem
ber måned, og erstatter DøvesDag-arrange
mentet i Oslo i 1967. Klubben må evt. stå i
kontakt med Ringsø og forbundet om pro
gramopplegget. - Ovenstående må evt.gjen
nomføres i forståelse med De Døves Fore
ning, Oslo.

Kurssentret på Gol.
Breiteig orienterte om planene for kurs

sentret. Han hadde 29. september hatt sam
tale med arkitekt Tallaksen i Kristiansand
om planene, etter at de begge hadde vært
på befaring på Gol 9. september. Arkitek
ten er nå i gang med sitt tegnearbeid.

Det norske samarbeidsråd for døve
saker.

Ohna ref. hva han som formann i rådet
hadde gjort m.h.t. å oppløse rådet i sam
svar med ønske fra styret i landsforbundet.
I brev av 28/9 1966 hadde han meddelt rå
dets medlemmer at han betraktet sin funk
sjon som rådets formann som avsluttet og
rådet som oppløst.

Bruk av tegnspråk i undervisningen.
Ref. skriv fra Kirke- og undervisnings

departementet, dat.4. oktober 1966,der det
meddeles at departementet har sendt lands
forbundets brev av 13/81966 om begrenset
bruk av tegnspråk som et hjelpemiddel i

døveundervisningen, over til Spesialskole
rådet til uttalelse. Departementet vil komme
tilbake til saken så snart svar foreligger.

Neste landsstyremøte.
Vedtak: Møtet holdes i Oslo, lørdag 3. og

søndag 4. desember 1966.

Arbeidsutvalgsmøte
Oslo 8. november

Til stede Ohna, Vigrestad og Breiteig,
samt styremedlemmet Thor Gisholt, som
den dagen var i Oslo.

Blant annet ble disse saker behandlet:

Speiderjobben 1966.
Ohna refererte at «Speiderjobben 1966»

ved en høytidelighet kl. 14 samme dag i
nærvær av representanter fra Landsforbun
det og Hjemmet for Døve hadde avsluttet
aksjonen for 1966 ved å overrekke gavebrev
på kr. 250.000.- til hver av de to nevnte.

Vedtak: En sender takkeskriv til Speider
jobben og uttaler takknemlighet for den
innsats som her er gjort for en ny framtid
for unge døve.

Brosjyre om handikapte.
Ohna meddelte at arbeidsutvalget i Lands

nemnda for yrkesvalghemmete har besluttet
å la herr Henni fra Norges Vanførelag ut
arbeide manuskript til brosjyre om de han
dikapte i Norge med henblikk på at den skal
leses i folkeskolen.

Vedtak: En tar kontakt med Landsnemnda
for å sikre seg at Henni gjennomfører sitt
arbeid i nær kontakt med organisasjonene.

Brev fra skolestyrer Naustvoll om tegn
kurs for døvelærere.

Ohna ref. skriv fra styrer Naustvoll ved
øyer døveskole, dat. 5/11 1966, der det ut
tales ønske om at forbundet stiller lærer
krefter til disposi;jon for et tegnkurs for
medlemmene av skolens lærerlag.

Vedtak: En tilskriver styrer Naustvoli med
melding om at forbundet vil gjøre hva det
kan for å etterkomme ønsket, uten at en på
det nåværende tidspunkt vet hvem som kan
lede kurset. En vil komme tilbake til saken
når en har funnet løsning på dette spørs
mål.

Kurs om sosiale trygder.
Ohna meddelte at forbundet i midten av

oktober hadde fått innbydelse fra Lands
nemnda for yrkesvalghemmete om å sende
deltakere til et kurs om sosiale trygder.
Kurset skulle holder 29.-30. oktober ved
Tyrifjorden. De 2 døveforeninger som f.t.
har sosialsekretærer i bistilling ble kon
taktet, nemlig Oslo og Bergen døveforenin
ger, med spørsmål om foreningene ville

sende sine sosialsekretærer til kurset. I så
fall ville forbundet dekke 50% av utgiftene
til reise og opphold.

Ohna meddelte at begge foreninger rea
gerte positivt, slik at Harry Landen fra Oslo
og Johan Moldekiev fra Bergen deltok. Kort
rapport er mottatt fra Moldekiev.

Vedtak: Fotokopi av rapporten sendes
styrets medlemmer.

Leirskole for handikapte.
Ref. melding fra styrer Sæbø ved Skådalen

døveskole om at døvelærer Knut Arnesen
ved skolen er villig til å være forbundets
representant i komiteen for leirskolen.

Breiteig meddelte at Ungdommens Røde
Kors er tilskrevet om dette 3/11 1966.

Brev fra overlege Terje Gundersen ved
Haukeland Sykehus.

Ref. skriv fra overlege Gundersen i Ber
gen, dat. 18. oktober. Han har etter sin
deltakelse i forbundets samtalemøte i Ber
gen 7. oktober, funnet at han vil foreslå at
alle døve i Bergens-området får gratis under
søkelse på hans øreavdeling ved Haukeland
Sykehus, og han sier i brevet videre at han
ønsker å bli mere kjent med de døves for
hold, som han og hans kolleger kjenner for
lite til. - Likelydende brever av ham sendt
til Bergen Døveforening. - Ohna kunne
meddele at det allerede er konferert med
Bergen Døveforening om denne sak og at
forbundet har foreslått at en svarer positivt
på dr. Gundersens brev, og samtidig fore
slås en samtale mellom ham og represen
tanter fra forbu ndet og Bergen Døvefore
ning. Foreningen har allerede oppnevnt
Sander og Rendedal som sin representanter.

Vedtak: Ohna og Breiteig deltar i samtalen
som forbundets representanter.

Brevkort med det nye håndalfabet.
Vedtak: Inntil videre distribueres kortet

gratis. Det trykkes nye kort etter hvert som
det blir bruk for det.

Statens Feriefond 1966.
Det ble meddelt at det 1/11 1966 ble

sendt søknad til Feriefondet om tilskudd til
feriehjemsarbeidet i 1967 med tilsammen
kr. 76.000.-.

Salget av Døves Jul 1966.
Breiteig meddelte at det hittil var gått

ut 10.000 ekspl. av opplaget på 15.000 hefter.
Noen foreninger har ennå ikke bestilt
heftet.

Filmutvalget.
Det forelå melding fra Statens Filmsentral

om at kontorsjef Fanavoll blir representant
i forbundets filmutvalg.

Kontaktmann for Ungdomsarbeidet.
Ref. melding om at Toralf Ringsø har tatt

imot vervet som kontaktmann.
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De sjette nordiske kulturdager
for unge døve i Finland

Som en inspirasjon for vårt
eget ungdoms- og kulturarbeid,
bringer vi her programmet for de
unge døves kulturdager i Fin
land 1967. Det er beundrings
verdig hvor langt finnene er
kommet på dette området, og det
er all grunn til å sette opp full
fart for å komme på høyde med
dem. Red.

I samsvar med tidligere praksis
skulle de 6. kulturdager holdes i sep
tember 1966, men det er truffet be
slutning om at de skal holdes til
våren, i pinsen 1.967. Noen synes at
den mørke årstid passer bra for dette
arrangement, mens andre klager over
at øvelsestiden blir for knapp om
høsten.

Det er blitt en del forandringer fra
tidligere. Fotografene kan delta med
både 50rt/hvitt og fargefotos. Vær
oppmerksom på at filmen også må
sendes med.

Teaterstykket kan velges fritt. En
håper at deltakelsen da skal bli
større. For publikum er det også mor
sommere å se forskjellige stykker.
Dog bør en passe på at skuespillet
ikke fordrer «tunge» kulisser. Iblant
kan en spille uten kulisser, en ser ofte
dette nå for tiden. Ved påmeldingen
bør meddeles hva som trengs til
stykket, i tilfelle av at en selv ikke
kan ta alt med seg. De ansvarlige i
foreningene må passe på at ikke noe
mindreverdig sendes til kulturdage
ne. Det kan være et vanlig folkelig
skuespill, lystspill eller tragedie.

Skrivekonkurransen er ny. Den er
lett, da den ikke tvinger til noen
opptreden. Ta pennen i hånden!
Regler og emner kommer senere i
konkurranserneIdingen. Folkedan
sene er som tidligere - en obligatorsk
for alle, og en etter fritt valg. Vi
peker på at det ikke er dansens
vanskelighetsgrad som innvirker på
poengtallet, men det alminnelige
inntrykk. En kan også gjerne delta
med noen beskjedne danser. Alle
bør være klar over hvorledes drak
tene skal være, og minespillet.

Kunst-amatørene kan også begyn
ne å forberede seg. Det finnes mange
unge som har sjansen til å delta i
konkurransene. De som deltar i for
tellings- og humoresk-konkurransen,
kan også begynne å velge noe, og
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foredragsholderne kan studere em
net sitt. Tale- og spørsmålskonkur
ransene er de eneste som improvise
res. Alle andre skulle ha tilstrekkelig
øvingstid på seg.

INNMELDING TIL FINLANDS
VI. KULTURDAGER FOR UNGE·

som holdes i Abo, 13.-15. mai
1967. Høyeste alder for deltakere:
35 år.

Konkurransen omfatter:

Fortelling: Seriene A og B, høyst
10 minutter. Emnet er fritt. (A serien
for viderekomne, B-serien for ny
begynnere.)

Humor: Fritt valg. Høyst 5 mi
nutter. Utkledning og maskering til
latt.

Tale: Emnet blir gitt 5 minutter
før opptreden, og deltakerne får 5
minutters taletid.

Resitasjon: Seriene A og B samt
Mesterklasse. I hver serie ett obli
gatorisk dikt og ett etter fritt valg.

Foredrag: Må vare i 20 minutter.
En kan velge blant følgende emner:

1) Hvordan bør de døves fore
ningsvirksomhet være ordnet?

2) Karl Oskar Malm.
3) Hvordan skal en best nå fram

til samvær med hørende?
4) Hva vet vi om diakoni-arbei

det?
5) Hva betyr naturen for meg?

Skrivekonkurranse: Oppgaven kan
inneholde høyst 200 ord, og emnet
kan velges blant følgende:

1) Hvorledes kan jeg gjøre for
andring i foreningens virksom
het?

2) Min mest interessante reise.
3) Min kjæreste beskjeftigelse.
4) Hva drømte jeg den dagen jeg

sluttet skolen?

Folkedanser: Obligatori5k dans er
«Lappkatrilli» med 4 par. Om den
kan en lese i boken «Kisapirtti».
Dessuten en dans etter fritt valg.

Teater: Et teaterstykke eller en
sketsj, ca. 30 minutter. En avskrift
av stykket bør medsendes ve.d inn
meldelsen.

Spørrekonkurranse mellom forenin
gene: Hver forening får sende en
3-mannsgruppe, hvorav høyst 1 kan
være over 35 år. Spørsmålene deles
ut under konkurransen.

Billedkunst: - Tegning: Størrelse
A4, med blyant eller kull. Maksimum
2 bidrag fra hver deltaker, begge
blir tatt i betraktning i konkurran
sen.

Vannfarge: Samme regler som for
tegning.

Fotografering: a) sort/hvitt bilder
b) fargebilder.

Deltakerne i konkurransen må
sende inn 2 hilder i begge serier.
Begge blir tatt i betraktning. Filmen
til bildene bør medsendes. Bildenes
størrelse skal være 1.8 x 24 cm, og
de skal være oppklebet på hvit kar
tong 26 x 32 cm.

Kunstnerisk hobby: Porselen'>-ma
ling, keramikk, mosaikk eller annet
tilsvarende, bør være komponert av
deltakeren selv. Såkalt sysselsettel
sesarbeid kommer ikke på tale.

FINLANDS DOVAS FORBUND
Komiteenfor VI. Kulturdager jorunge

... . ~

I halve Italia er det
nasjonale julegOdtet I ca.40 lander det
en slags søt "mandei vanlig med et fest
masse'; laget av lig julem&ltid.
kastanjer Den kalles *
lltorrone~1



NYTT FRA FORENINGENE

Drammensere på bqsstur til «Solhøy»

Enkel feiring av Døves Dag i Oslo

Døves Dag i Oslo ble i år (etter årsmøtets
ønske) feiret i enkle, men hyggelige former
i foreningens eget lokale, som var pyntet
med høstens vakre blomster, som en av
byens kjente blomsterforretninger hadde
forært foreningen ved komiteformannen,
Kristine Martinsen.

Formannen i De Døves Forening, Alf
Olsen, ønsket velkommen og presenterte
styrer Sæbø og frue, speiderlederen ved
Skådalen døveskole gjennom 30 år, Borghild
Marienborg, og sist, men ikke minst, nest
formannen i Norske Døves Landsforbund,
John Vigrestad. Han nevnte for øvrig dagens
motto, «En ny framtid for de unge døve».
Vi må sette søkelyset på problemene, fer å
finne nye muligheter for å dekke de unge
døves stadig større behov for kunnskaper.
Dette ville dagens foredragsholder utdype
nærmere.

Fjernsynsprogrammet, med Vogt-Svend
sens innledning over emnet «Hvor inter
nasjonalt er de døves tegnspråk?», var meget
innholdsrikt, fulgt av den skotske døveguds
tjene~ten, som etter vår mening gikk altfor
fort. De skotske tegnene virket til sine tider
meget harde, men selve prekenen var god.

Deretter ble det servert kaffe og snitter,
som smakte fortreffeiig.

Et av foreningens unge, aktive medlem
mer, Kjell Omahr Mørk, leste en appell i

Søndag 14. august tok døve fra Drammen
og omegn en busstur til Brevik og besøkte
Skien-Telemark Døveforenings feriehjem,
«Sol høy».

Vi var 42. Været så trøstesløst ut om mor
genen. Regnet silte ned i Drammen,
men likevel nærte vi det håp at været ville
klarne nede ved Brevik. Det tok oss ikke
mer enn 2 timer å bile gjennom det frodige
Vestfold-landskap før vi nådde Brevik. De
aller fleste av oss hadde ikke vært på Brevik
og Oksøya før. Vårt inntrykk av byen er at
den med sine trange gater var koselig og så
så sørlandsk ut. Her og der var små, hvite
hus ved sjø. Og der øynet vi en katt som
krøp oppover et tak på et lavt hvitt hus. 
Naturligvis setter også moderne tid sitt
preg på en del av byen, for det er anlagt
nye, brede veier tvers gjennom, og en ny,
høy og spenstig bro er slått over sundet til
Stattheile. Og her, da vi ankom på bryggen,
merket~vi kontinental «duft», for her kom-

forbindelse med speidernes motto «Vær
beredt», hvor han understrekte viktigheten
av at vi alle er beredt - på vakt - ikke bare
speiderne, men også alle andre. Mange ting
kan gå galt hvis vi ikke er beredt. Han rettet
også en varm takk til speiderne, sem hadde
besluttet å jobbe til inntekt for en bedre
framtid for unge døve, i form av «Speider
jobben 1966». Mørks appell fikk sin vel
fortjente applaus.

Festens hovedtale ble holdt av John
Vigrestad. som særlig kom inn på skole
spørsmål, striden om undervisningsmetoder
og om tegnspråket osv. Men hovedsakelig
dreide hans tale seg om planene for ut
bygging av døveskolene og Norske Døves
Landsforbunds standpunkt til planene.
Vigrestad framførte sin tale med en slik
glød og overbevisning at hele Stortinget
burde vært til stede. De ville sikkert ha
fått noe å tenke på. - Talen ble lønnet
med kraftig bifall.

En hygget seg så utover kvelden, inntil
oppbruddets time. Og så står det bare igjen
på denne enkle måte å sende en varm takk
for vel utført arbeid til festkomiteen, Kris
tine Martinsen, Jenny Skoglund, Edel Her
lofsen, Mabel Sliper, Astrid Sørli, Tora Nisi
og Kari Lauritzen.

Karin Jensen.

mer og går danske-båter. Thor Gisholt sto
der, ønsket oss velkommen og fulgte oss
ombord på en liten fjordbåt. De har 2 fjord
båter i trafikk sommerstid, så det tyder jo
på masse sommergjester i trafikken mellom
byen og øyene.

Snart kom vi til Oksøya. Og førs,t da
båten skulle runde den, øynet vi «Sol høy»
oppe på en bakkekam, med mange telemar- "
kinger utenfor. De hadde stått og ventet"på
minuttet for vårt komme. Og det ble vin
king og vinking mellom dem på «Sol høy»
og oss på den brummende fjordbåten. Båten
klappet ti I feriehjemmets egen brygge.

Vi ble ønsket velkommen av alle sammen,
kjente og ukjente. Det har gått pene ord
om «Sol høy». Det merket vi oss med ,en
gang, at det var sanne ord. Ja, vi gikk rundt
og så oss omkring med elskverdige tele
markinger som ciceroner. Vi har feriehjem
ved Drammensfjord. Og av egen erfaring
skjønner vi at telemarkinger også har måt-

tet utstå. verking i armer,! bein og rygg i
arbeidet på «Solhøy». Og de har gjort det
for at døve skal få glade sommerdager og
week-ender der. Hatten av for dem! Det er
sannelig et vakkert sted Telemarks døve har
der. 2/3 av tomten er flat og byr på utmer
ket anledning til lek osv., og resten skråner
pent ned mot sjøen.

I den vakre stuen med beisete paneler og
møbler som står godt til det hele, bød fru
Haug og andre damer på god kaffe til vår
medbrakte mat. I sin velkomsttale fortalte
formann Olav Haug om feriehjemmet. Det
var interessant å høre. Som erindringsgave
overrakte vi et tinnfat med motiv av Bra
gernes kirke. Tinnfatet står fint til panelet
i veggen og slo godt an hos telemarkingene.
Og vi som hadde hatt 25 års jubileum for

tflunkendeI
! nytt !
sengetøy
er pent

I ARNE I
I sengetøy I
!er liKe nYtd.
I etter års I
; bruk. +• •
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Tegnkoret under døvegudstjenesten j Domkirken i Tønsberg. - Fra venstre: Odd-Inge
Schrøder, Kristine Sondøy, Karin Jensen, Anne Gloslie og Kjell O. Mørk

Forbundets hedersmedalje post mortem
til Gunvor Skog Carlsen i Vestfold

feriehjemmet vårt, fikk som jubileumsgave
et barometer.

Gisholt og Finn Johansen hadde så et ar
rangement for hverandre i forbindelse med
æresmedlemskap som Finn Johansen fikk
i«Foreningen for stygge slips' bekjempelse».

Det var oppholdsvær, heldigvis. så vi
kunne bevege oss fritt omkring ute. Og vi
koste oss riktig godt i de timene vi var der.
Kristian Skifjeld fra Skien gjorde opptak
med sitt filmkamera, fra alle vinkler. Kan
skje vi kjøper en kopi til minne om besøket.
Til underholdning fikk vi se noen meget
gode tryllekunster av den kjente trylle
kunstner Ledang. som akkurat ferierte der.
Hyggelig var det å treffe en håndverkslærer
fra min skoletid på Skådalen. Anker Gusfre,
hans kone Ida og deres datter. Anker Gusfre
er fra Brevik, så han ferierte altså i sin
barndoms trakter.

Nede på bryggen tok Osvald Olsen et
elegant stup i sjøen og la på svøm. Vannet
var godt, sa han. Finn Johansen fikk en fisk
med en stang han fant på bryggen. Allan,
Karl. Zoltan. Svend og Borgvard tok ro
båter og rodde ut. De hadde med seg hjem
mefra fiskesaker for å prøve fiskelykken.
Men dessverre sto lykken dem ikke bi.
Arne Karlsen fra Porsgrunn kunne fortelle
at han en kveld ganske nylig dro opp 25 fisk.
Vel går det opp og ned med fisket her. Sik
kert er det mange som har lyst til å komme
igjen. for stedet og omgivelsene er meget
trivelige.

Men plutselig var klokka blitt så mange
at vi måtte tenke på hjemreise. Og igjen
bød telemarkingene på god kaffe før vi
reiste.

Det var en vellykt tur til det prektige
feriehjem «Sol høy». Vi anbefaler andre å
avlegge «Sol høy» et besøk. De vil ikke angre
på det.

R. W.

Program for
Skien-Telemark
Lørdag 7/1: Julefest i Porsgrunn. Tid og sted

meddeles senere.
Onsdag 1/2 kl. 18.30: lindremisjonsheimen.

Skien.
Onsdag 1/3 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors

grunn.
Lørdag 1/4 kl. 17.30: Arsmøte i Indremi

sjonsheimen, Skien.
Onsdag 26/4 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors

grunn.
Onsdag 24/5 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors

grunn.
Fredag 23/6: St. Hans-fest på «Sol høy».

Program for Vestfold
Tirsdag 27. desember kl. 16.00 i Sandar

herredshus: Juletrefest.

På en minnefest i Vestfold Døveforening
Frimurerlogens lokaler i Tønsberg 13.

november ble foreningens mangeårige
formann. Gunvor Skog Carlsen, Eik, post
mortem tildelt forbundets hedersmedalje i
sølv. Denne ble overrakt av forbundsfor
mannen, Eilif Ohna, til Gunvor Skog Carl
sens mor. Anna Skog, samt avdødes to
døtre, Liv Berntzen og Ellen Skog Carlsen.
Herr Ohna holdt en vakker tale før over
rekkelsen. hvor han framhevde Gunvor
Skog Carlsens store innsats for Døvesaken,
både i kretsen og i forbundet.

På minnemøtet var det ellers andakt ved
døveprest Conrad Vogt-Svendsen, samt taler
i anledning av medaljeoverrekkelsen.

Søndag formiddag nedla foreningssekre
tær Alf Melgaard. Larvik, en krans på Gun
vor Skog Carlsens grav.

FOLK DRO LANGE VEIER TIL
TØNSBERG

Det var så godt som fullsatt i Tønsberg
Domkirke under døvegudstjenesten 13.
november. - Foruten fra Tønsberg-distrik
tet, var det kommet døve fra de øvrige
Vestfold-byene og fra Skien og Porsgrunn
til gudstjenesten.

Res.kap. Johannes Knutzen og pastor
Vogt-Svendsen hadde gudstjenesten. og
Vogt-Svendsen tolket omtrent hele ritualet
i døvespråk. Det var stor deltakelse ved
altergangen. Et betagende syn var det å se
tegn koret. som var kommet fra Oslo til
Tønsberg Domkirke. Ved kollekten kom
det inn hele 790 kroner til Vestfold Døve
forening.

Tønsberg Blad.

DØVES TEGNKOR'S TUR TIL
TØNSBERG

Det var med litt engstelse vi sto på Vest
banen søndag morgen 13. november. Det
var en som ikke var kommet. men vedkom
mende kom heldigvis før toget gikk. Tegn
koret består nå av Karin Jensen. Helga
Rogstad, Anne Gloslie. Odd Inge Schrøder,
Kjell Omahr Mørk. samt undertegnete. På
turen fikk vi også følge av Elsa Sommerseth,
hun er assistent hos kaptein Markussen i
døvearbeidet i Larvik. Ja, når vi reiser på
tur. tar vi alltid med oss en ekstra porsjon
humør. og det kunne trenges denne gangen
også. for det var ikke fritt for litt nervøsitet
hos undertegnete.
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Be Deres gullsmed vise Dem det nye

TH. MARTHINSEN SØLVVAREFABRIKK
Tønsberg

SililJelJøtlJ
Styret.

ARSMØTE I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal Døveforening holder
sitt årsmøte på «Havly» i Ålesund (små

salen), lørdag 4. februar 1967 kl. 17.00.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Beretn ing.

3. Regnskaper.
4. Kaffepause.
5. Nytt lovforslag for forenin-

gen.

6. Innkomne saker.
7. Valg.

8. Eventuelt.
Ikke-medlemmer, og de som skylder

kontingent for 1966, har ikke adgang til

årsmøtet.
Døveforeningens beretning, regnskaper

osv. utdeles i foreningen 21. januar på
«Havly», og sendes til dem som ikke kom

mer til årsmøtet.

Program for Møre/Romsdal

Abonner på

TEGN og TALE

Program fra 1. april til ut juni vil bli satt

opp senere. Styret forbeholder seg rett til
forandringer. Foruten det oppsatte pro

gram, er foreningen åpen som vanlig etter

medlemmenes ønske.

Lørdag 7. januar: Døveforeningens nyttårs

fest på «Havly» i Ålesund. (Se annonse

side 19).
Søndag 8. januar: Gudstjeneste i Volsdalen

interirnskirke kl. 11.00 ved døveprest R.

Hammer.
Lørdag 21. januar: Døveforeningens styre

møte kl. 17.00 på «Havly» (småsalen).

Innkomne forslag til årsmøtet behandles.
Og senere blir det medlemsmøte, kl.

19.00 (7).
Lørdag 4. februar: Døveforeni ngens årsmøte

kl. 17.00 på «Havly». Gratis bevertning.

(Se egen annonse.)
Lørdag 18. februar: Døveforeningens fore

dragsaften vi Opplysningskomiteen, kl.
17.00 på «Havly».

Lørdag 4. mars: Døveforeningens medlems

møte med film og utlodning vi Festkomi
teen, kl. 17.00 på «Havly».

Lørdag 18. mars: Kåseri vi Opplysnings
komiteen. Døveforeningen og menighe
ten har et felles program. Muligens siste

møte før påske.
Søndag 19. mars: Palmesøndag blir det guds

tjeneste i Ålesund ved døveprest R.

Hammer.

Syforen ingen «Mjøsgløtt»arrangerer

i feriehjemmet «~~iøsgløtt», Hamar,
lørdag 31. desember kl. 19.00.
Underholdning. Varm mat og
forfi"islminger. - Entre kr. 5.-

pr, person.
Svar innen 20. desember ti! forman

nen, Nanna Hansen, Vårheim. Kjon

nerud, Stangebrua.
Arr.: Syforeningen.

An. Ka.

Nyttårsaftens-fest

verre delvis alt for mørk for de fleste innen

dørsopptakenes ved kommende.Ja, ungdoms
klubbens filmfolk var jo nybegynnere, men

det går sikkert bedre etter hvert som de får
mere erfaring. Vi gleder oss til at'døve film

opptakere skal bli like flinke som profesjo

nelle hørende.
Det var interessant å høre (se) forbunds

formann Ohnas foredrag om skoleproble
mer, om døve barn i førskolealderen,

barneskolen, ungdoms- og yrkesskolen i
Norge. Det er så mye vi døve trenger å

lære.
Bergen Døveforening lagde godt program

i forbindelse med Døves Dag i år, og vi

haugesundere var meget fornøyd med opp

holdet i Bergen i 2 dager. Vi reiste tilbake
med «Vingtor» mandag kl. 7.30 morgen.

Underveis til Haugesund spurte jeg de andre
om de var fornøyd med turen. De svarte
«ja» i kor, og de vil gjerne reise til Bergen

igjen neste år. Vi håper da at arrangementet
kan legges til begynnelsen av oktober, for

da kan en få 50% moderasjon på reisen.
Men de~ er jo spørsmål om Bergen Døve

forening går med på dette.
Vi i Haugesund Døveforening vil takke

bergenserne for gode arrangements, og vi
håper det blir stevne i Kopervik til våren,

hvor vi kan treffe igjen mange døve fra
Bergen, og også fra Stavanger. Tiden går
fort!

Før landsmøtet hadde vi i Haugesund
Døveforening medlemsmøte, i mai måned,

for å diskutere om vi skulle arrangere en tur
for medlemmene i forbindelse med Døves

Dag. Foreningen hadde ikke hatt møte så
ofte, og det ble vedtatt at foreningen skulle

spandere reisen turlretur Bergen for med
lemmene, hvis vi fikk 25% moderasjon med

hydrofoilbåten «Vingtor». Alt gikk i orden,
og vi gledet oss meget til å være sammen
med de døve i Bergen i to dager.

Vi kom til Bergen kl. 19.15 lørdag. Der

sto Arthur Jansen, Peder Ostnes og Konrad
Thunes på kaien og tok imot oss, og vi dro

rett til døveforeningens lokale, der det var

hyggesamvær. Undertegnete viste filmer
som var tatt opp ved pinsestevne i Rosen
dal, Døvemesterskapet på ski i Sirdal, m.m.

Alle vi haugesundere fikk privat over

natting.
Søndag kom vi til Folkets Hus, til Døves

Dag fest. Filmen fra Nordisk Døvekongress
og Nordisk Ungdomsleir for døve var dess-

Kristine Margrete Sandøy.

Døves Dag tur
til Bergen

Det var en rik og verdifull opplevelse å få
være med i gudstjenesten i den vakre dom

kirken i Tønsberg. Et godt budskap ble gitt
oss der. Men vi var også invitert til minne

festen for Gunvor Skog Carlsen. Ja, det var
en stor høytidsstund for oss alle da NDLs

hedersmedalje j sølv ble overrakt avdødes

mor og døtre.
På hjemturen fikk vi fra Oslo følge med

Landsforbundets formann, Eilif Ohna. Vi
hadde en meget hyggelig prat og litt dis

kusjon. Men han måtte gå av i Drammen,
og vi ble pent nødt til å reise videre til Oslo.

Til slutt vil vi få rette vår takk til Vestfold
Døveforening for denne innbydelsen som

tegnkoret fikk til å være med på denne høy
tidsdagen. Må arbeidet fortsatt lykkes for

dere!
Takk!
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Tegnspråk..kurs i Trondheim

Stort antall døve~ og tunghørt~lærere deltar

31/12 lø: Nyttårsfest, arr. Døves Ungdoms
klubb.

3[1 ti: Åpent.
4[1 on: Misjonsforeningen har nyttårs møte

hos fru Hammer.

15/1 sø: Juletrefest l Folkets Hus.

Et høyaktuelt problem både innen døve

foreningen og for den enkelte døve vil

kanskje i nær framtid bli løst etter at det
nå er satt i gang tegnspråkkurs for hørende.
Etter dette håper vi å få nok tolker.

Albert Breiteigs besøk på Døves Dag i
Trondheim omfattet også arbeidet med å

tilrettelegge kurset for de 40 interesserte
hørende som hadde meldt seg på, de fleste

er lærere fra døveskolen, noen er fra Vikhov
off. skole for tunghørte. Så er det høyskole
studenter, speiderledere, pasientvenner og

foreldre av døve barn, samt en prest og
hans kone. Det var et overraskende stort

antall, som døveforeningen ikke var for
beredt. på. Det mest positive ved innmeldin

gene var døvelærernes kompakte oppsi ut

ting om kurset.
Med et så stort antall pedagogiske krefter

som elever, var det betryggende at Breiteig

var her og la opp kursplanen for oss. De to
første kveldene holdt han foredrag om tegn
språkets betydning for de døve og hvordan

det er bygd opp. Med sin rike erfaring og

kjennskap til stoffet var det lett å merke at
han holdt tilhørerne fanget til siste slutt.

Kurslederne var nesten på panikkens.rand

da Breiteig var reist. Men held igvis ser det
ut til å gå fint. Deltakerne viser sin flid og

interesse, og det er merkbar framgang hos

alle.
Det nye håndalfabetet er bra nok, bort

sett fra S-en, som en av kursdeltakerne

spøkefullt ønsket å «halshugge». Det er fra
flere hold uttrykt ønske om å beholde det
gamle S-tegnet. Barna på døveskolen har

også vist interesse for det nye håndalfabet
systemet og har lært seg det i en hånd

vending.
R. V.

Det var en hyggelig høstfest, som de 52

deltakerne gikk fra i de første timene til en

ny dag.
R. V.

Program for Trondheim

Fr. 16/12: Kulturaften.
On. 21/12: Siste åpningskveld før jul.

On. 4/1: Kl. 16.00 barnejuletrefest.
Kl. 19.00 adgang for voksne.

Fra denne' kvelden er lokalet åpent 3

kvelder uken igjen.
Ma. 9/1: Ungdomsgruppen begynner sine

mandags møter igjen.

Lø. 14/1: Døveforeningens årsfest.
Fr. 20/1: Dameforeningen starter sin møte

virksomhet igjen.

Program for Bergen

12/12 ma: Ungdomsklubben har julebord
foreningen, med premieutdeling.

13/12 ti: Dameklubben har julebord, kun

for medlemmer.
14/12 on: Formannsmøte 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: Åpent.
27[12 ti: Åpent.
29[12 to: Barne-juletrefest i foreningen kl.

16. Fra kl. 19.00 åpent for andre.

Hørselskader
i industrien

Det sør-afrikanske standardise
ringsbyrå har i samarbeid med den
tekniske komite innen det sør-afri
kanske nasjonalråd for døve utar
beidet retningslinjer for støymålin
ger og for beskyttelse av hørselen.
Derfor blir årsakene til de såkalte
industrielle hørselskader utforsket,
og det blir konstruert en spesialbil
for hørsel- og støymålinger, som det
så vil bli anbrakt flere av i de for
skjellige industriområder.

Det er fastslått 5 hovedårsaker til
de industrielle hørselskader:

1) Støy-innvirking.
2) Slag mot hodet eller ørene.
3) Eksplosjonsstøt (luft-trykk).
4) Uvanlige barometriske luft

trykkforandringer.
5) Forbrenninger ved kjemiske

eller fysikalske årsaker.
De siste 4 årsaker er ikke ualmin

nelige i industribedrifter, men tem
melig sjeldne i sammenlikning med
det som er nevnt under punkt 1):
Støyinnvirking. Her har en 3 hoved
faktorer: 1) Den overveldende støy,
2) Den vedholdende støy, og 3) Den
daglige støyfordeling og den totale
tid arbeideren er utsatt for støyen.

HØSTFEST

Lørdag 22. oktober hadde vi høstfest i
døveforeningens lokale. Når det skal være

en riktig fest, følger det gjerne varm mat
med. Menyen bød på pølser og herlige

grønnsaker. Til dessert fikk vi is, som alle
barn liker, men som vi voksne også synes

smaker herlig.
Etter å ha nytt bordets gleder, ble det

dans og skuespill. Vår utrettelige teatersjef,

Halvard Aune, var i aksjon denne gangen
også. Handlinge~ i sketsjene var fra en

frisørsalong. og en ,togreise, med Halvard
Aune, Solfrid Gjerstad og Peder Pedersen

som aktører. Greftegreff var også med i et
nummer, hvor han spilte en av ~eatles

karene med illrf1ldt hår. Hans medspillere
var Georg Kirkreit og H. Aune.

P_L~ItI"kasserolle
18/8 rustfritt stål med kobberbunn
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EN REISE TI L ..,,,le~

Larvik:

Bergen:

Hamar:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.
Nils Gjerstad,
F088winckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegretf,
Lade Alle 70 f.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen,

Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alf Melgaard, Nansetgt. 24.

Abonnement :
Bladet utkommer med 21 numre i året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år
Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adre88e, eller til nedenstående kommisjo
nærer:
Oslo:

ORGAN FOR
NORSKE DOVES LANDSFORBUND

Redaktor:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
Forretninlls/arer Oil ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

I min bil var foruten fru Cooper
og hennes mann også vår arabiske
fører, Sheriff Rahali, som jeg snart
kom på bølgelengde med; han og
jeg forsto hverandre svært godt
bare med tegn, og han sørget for å
være i min nærhet til turens slutt.
Eneste tegn på sivilisasjon i det triste
landskapet vi f6r gjennom, var as
faltveien og våre biler, og eneste tra
fikk var marokkanere av begge
kjønn, mest i filler, ridende eller
gående ved siden av lastete små es
ler, alt som for tusen år siden - de
var alvorlige, tause og enste oss ikke.

Ankommet til Tetuan bega vi oss
straks inn i Kashbahen(arabiskslum)
en labyrint av halvmørke ganger,
alt for smale for kjøretøyer; med
Rahali som fortropp og Fredriksen
som baktropp travet vi i halvannen
time gjennom de mørke smugene,
der stanken av eselmøkk og annen
urenslighet gjorde en kvalm og jeg
tenkte at dette måtte være verre enn
Paris' og Romas katakomber. Hen
slengt på filler i svarte hull lå hand
lende med noen fattige varer foran
seg - de enste oss ikke. Ved veggen
i en av gangene lå en gammel kvinne
tilsynelatende døende - ingen enste
henne.

Omsider var vi ute i solen igjen
og sto foran et tusen år gammelt pa
lass. En vaktmann viste oss rundt,
og vi syntes nok det var en brå over
gang til den største rikdom. I en
sal sto en tronstol og foran i en halv
sirkel noen mindre salonger tett be
satt med divaner og puter; antakelig
for haremet. Formodentlig var dette

alt inklusive, og jeg slo til med en
gang. Dagen etter var vi tyve per
soner, mest dansker og svensker, som
entret en buss. Min plass ble ved
siden aven dame og hennes mann.
Vi ble snart kjent og trivdes i hver
andres selskap, så vi var ofte sam
men på turen. Damen, som var en
gelsk, syntes landskapet vi kjørte
gjennom var trist, sandhauger med
småkaktus, og det var jeg enig i,
det var lett å se at Sahara-ørkenen
ikke var så langt unna; vi var også
enige i at spansk arkitektur er den
fineste i verden - de nydeligste små
drømmevillaer langs kysten vitnet
om det; alle i sten og cernent, grun
net mangel på skog.

Etter halvannen times kjøring på
dårlig asfalt, stoppet vi for kaffe i
en liten park - hele parken brolagt
med de nydeligste grønne fliser.
Etter ytterligere halvannen times
kjøring, fikk vi øye på Gibraltar
klippens kjente silhouett i det fjerne,
og litt senere kjørte vi inn på havnen
i Algeciras, der vår danske fører,
Fredriksen, sørget for at alle pass
ble stemplet og vi gikk ombord i en
større båt, som på 2 Y2 time førte
oss til Tanger, og vi kunne sette
foten på Afrikas jord. Negere i fot
side kapper med hetter arbeidet på
kaien - det var antakelig også det
eneste de hadde på, svært praktisk i
varmen.

Biler førte oss til Tanger Hotel, der
vi inntok en god middag med dessert
av bananer og kjempestore appel
siner. Da det bare var en norsk med
foruten meg - en doktor fra Oslo 
så fikk vi dele et hyggelig værelse
med bad.

Neste morgen, etter frokost, fort
satte vi med biler østover noen mil,
der vi skulle oppleve reisens clou:
Kashbahen i Tetuan.

Alf Almaas til Spania- Marokko.

Det kan jeg si med en gang, at
Spanias middelhavskyst, «Costa del
Sol», svarte til sitt navn; den tyvende
mai var det over 20 grader i vannet,
og selv om badesesongen ikke riktig
var begynt, så var det intet i veien
for å gå i vannet, og etter noen dager
ble sanden for varm å gå på med
bare føtter.

På slutten av den hyggelige fly
turen fra København, hadde jeg
duppet av litt, og jeg ble vekket da
flyet dumpet ned på den dårlig opp
lyste flyplassen i Malaga. Etter pass
kontroll gikk vi på busser som førte
oss til våre respektive hoteller i
Malaga og omegn, og for min part
ble det Hotel San Miguel i Torre
molinos, der et enkeltværelse med
bad ventet meg.

Torremolinos, som for noen år
siden var et fiskerleie, var nå en
moderne småby med mange flotte
hoteller og andre under bygging.
Badestranden lå en km fra hotellet,
og der tilbrakte jeg det meste av
formiddagen, og det for oss nord
boere viktigste; solen, skinte ufor
anderlig dag etter dag. På stranden
får en leie pedalbåter for 60 pesetas
timen, og på en sådan trampet jeg
oppover og nedover kysten, av og
til langt ute på speilblankt hav, og
det eneste jeg savnet var selskap.

Angående maten, så lærte jeg
snart å passe meg for stekt kjøtt,
da s{:anierne steker i olje, som gir
biffen en for skandinaver ekkel
smak. Jeg holdt meg mest til kylling
og egg - kaffen er også fæl, halv
parten kaffe og resten varm melk.

Etter noen dager var det en dansk
pike der, som fungerer som et slags
opplysningsbyrå og hjelper skandi
naver, som spurte om jeg ville
være med på en to dagers tur til
Marokko; prisen var 2350.- pesetas,
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hjemmet til en tidligere sultan av
Marokko.

Ellers så fikk vi se oss om i et
par arbeidsskoler for smågutter og
småpiker, nokså primitivt.

Tilbake til hotellet for middag.
Inngangen var som vanlig beleiret
av ungdommer som ville selge for
skjellig, ingen prøvde jage dem bort,
og de var i grunnen bare hyggelige.
Det er vel små utsikter til arbeid og
et normalt liv i et land som består
av mest bare sand. Vi forsto hver
andre godt, deres minespill og ge
berder var som å lese en bok. Jeg
likte meg bedre i Marokko enn i
Spania.

Etter middagen kom bilene igjen
og tok oss på en rundtur i omegnen
av Tanger. Vi drakk te på en fyrstelig
tesalong med maleriske negermusi
kanter, red på kamel og fikk slanger
viklet om halsen, en behagelig fø
lelse - og så tilbake til havnen, der
båten ventet for å føre oss tilbake
til Spania.

Etter hjemkomsten til Trondheim
fikk jeg et brev fra fru Ursula Cooper
i England, med innlagt fargefoto av
meg selv på kamel, og en hyggelig
innbydelse til besøk. Ja, en treffer
hyggelige mennesker overalt.

Alf Almaas.

Fru Tracy er blitt
æresdoktor

Utleveringen av avgangsvitnes
byrd ved Gallaudet College foregår
alltid ved en stor fest, hvor det blir
holdt tale aven kjent representant
for de offentlige myndigheter. Dette
år tok 99 studenter sin eksamen·, og
det var en kongress-deputert fra
staten Rhode Island som på grunn
av særlig innsats angående døveun
dervisningen· og Gallaudet College
ble utnevnt til æresdoktor ved col
leget.

Samtidig fikk også den kjente
leder av John Tracy-klinikken i Los
Angeles (California), denne æresbe
visning. Det er fru Tracy, den kjente
filmskuespillers hustru, som har stif
tet klinikken og oppkalt den etter
sin døve sønn, John Tracy.

Fru Tracy's doktortittel heter
«Doctor of Letters». Tittelen skrives
etter navnet, og da med forkortin
gen «Litt. D.» - Fru Tracy har gjort
seg vel fortjent til denne ærestittel
gjennom sitt verdenskjente brevkurs
for foreldre, til hjemmeundervisning
i språk for deres døve barn.

Axel Schou: OLJE

Anton F. Bruun: VERDENS
HAVET

Leonard Malone: DET AMERI
KANSKE NEGERPROBLEM

STUDIA, bind IV.

I 1965 begynte H. Aschehoug &
Co. å gi ut en serie bøker om for
skjellige emner. Det kunne være om
fysikk, geografi, religion, politikk
osv. Det er små, billige bøker, som
gir mye kunnskaper. Jeg har funnet
fram tre bøker av serien,som jeg tror
vil interessere mange.

Vi leser i avisene og ser i TV om
oljeboring. Men hva vet vi om olje?
Det er nok ikke så mye. Men i denne
boka av Axel Schou får vi vite mye.
Vi får vite om hva olje er for noe,
om jakten på olje, om oljeboring,
om oljeraffinering og mye, mye mer.
Hvem vet hvorfor Shell har en perle
musling som firmamerke? Det får
du også vite i denne vesle boka.

En annen lærerik bok er Anton
F. Bruun's bok «Verdenshavet». I
dag, når store deler av menneskene
på jorda sulter, spør en om ikke
havet kunne gi mat til dem som
sulter. Vi undrer oss også om det er

-andre rik.dommer i havet som ikke
er utnyttet. Boka gir svar på disse
spørsmål og har mange interessante
ting li fortelle oss.

Den tredje boka er Leonard Ma
lone's bok: «Det amerikanske neger
problem». Forfatteren er selv neger.
Han er journalist og bor nå i Køben
havn. Han er gift med ei dansk dame.
Boka forteller om negerproblemet
i USA fra borgerkrigen til våre da
ger. Vi kan lese om Booker Washing
ton, om DuBois som grunnla
NAACP, den største negerorganisa
sjonen i USA, Garvey, som begynte
«Tilbake til Afrika»-bevegelsen, og
om den kjente fagforeningslederen
Randolph, som i 1963 organiserte
marsjen mot Washington. Dette var
en støttedemonstrasjon for president
Kennedy og hans arbeid for negrene.
Vi kan også lese om Martin Luther

King. Vi leser om da han organiserte
boikotten av bussene i Montgomery
og fikk brutt raseskillet og om «sitt
ned»-aksjonene i de forskjellige byene
i Sørstatene. I boka står det også
om organisasjonen «De sorte mu
hammedanere». Boka er bare på 121
sider, men er meget interessant og
lærerik.

Nå er STUDIA, bind IV kommet.
I dette bindet finner vi et kurs om
tegning, maling og modellering, noe
som jeg tror vil interessere mange.
Der er også et kurs i verdenshistorie
som mange vil få stort utbytte av.

Per Sigmund Bjørndal.

Filmer til leie
Ønsker dere å se døvefilmer fra

Bergen?
Vi har nå til utleie følgende:

Arsrevy 1965
Årsrevy 1966

Spilletid ca. 25 minutter for hver,
og leieprisen er satt til kr. 40.- for
hver årsrevy, + frakt.

Interesserte kan skrive til Døves
Ungdomsklubb, Vestre Torvgt. 20a,
Bergen.

Døv 100-åring
August Dominik, i Herne, Vest

Tyskland, kunne 29. oktober se til
bake på et avvekslende liv gjennom
100 år. Denne dagen for 100 år siden
ble han født i Neidenburg, øst
Preussen, hvor han så gikk på døve
skolen. Etter skolen lærte han sko
makerhåndverket og fikk stilling ved
en skofabrikk. Han giftet seg i 1896
og fikk i sitt ekteskap 7 barn, hvorav
3 ennå lever. :.... I 1920 måtte han
forlate sitt hjemsted sammen med
alle de tyskere som ikke stemte for
Polen, og kom til Herne. Hans hus
tru døde i 1947, og han har siden
1951 derfor bodd i byens aldershjem,
hvor han tilbringer en rolig livs
aften. De siste 10 årene har han dog
ikke kunnet besøke Herne Døve
forening.
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AGDER BILRUTER
Holdeplass og kontor: Rutebilstasjonen
Telefon 26 980, V. Strandgt.

KRISTIANSAND
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Styrerskifteved yrke~skolen' i .Staya,nger

JORUNN KJØLLESDAL

sluttet som styrer ved yrkesskolen
for døve jenter i Stavanger sist som
mer. Egentlig hadde hun bare på
tatt seg å vikariere i stillingen i ett
år, for å hjelp,e s,\{olen i et knipetak
etter at Kristine Haave hadde nådd
aldersgrensen. Men det kom til å gå
hele 4 år før Jorunn Kjøllesdal fikk
avløsning. Hun er nå tilbake i sitt
tidligere arbeid i folkeskolen.

BJØRG HØIBY

er ansatt som ny styrer ved Stav
anger off. skole for døve-(yrkesskolen
for døve jenter), og vi har avlagt en
visitt hos henne med det formål å
presentere henne for Tegn og Tale's
lesere.

Bjørg Høiby har en solid utdan
nelse bak seg. I 25 år har hun vir
ket i forskjellige. skolearter, meste
parten av tiden i skoler for barn og
ungdom med handikap i en eller
annen form.

Jeg sitter og prater med den nye
styreren, som forteller at hun trives
godt på skolen, og at det er et meget
godt forhold mellom elever og lærere.

- Hvilken utdannelse har De?
- Jo, det skal jeg fortelle. Etter at

jeg var ferdig. med lærerskolen, gikk
jeg på et kurs for lærere ved Statens
Industriskole, Så tok jeg et kurs i

hjelpeopplæring i gymnastikk og teg
ning. I 1958 var jeg på stipendietur
til Damnark for å studere hjelpe
opplæring. I 1963 fikk jeg statssti
pend til et kurs i spesialpedagogikk i
Ronneby, Sverige. Jeg har også vært
i Sverige og Danmark og studert råd
giing og yrkesorientering for ungdom
med handikap.

Den nye styreren er en ide-rik
kvinne. Hlln arbeider med mange
planer for de døve skolejentene.

Vi ønsker henne lykke til i det
krevende arbeidet som styrer v:ed
yrkesskolen.

L.R.

Tegnek!!nkurransen vunnet

,av Kåre Høgsve igjen

Konkurransen om tegning av: -for
siden til «Tegn og Tale»s julenummer
samlet rekord-deltakelse. Det kom
inn hele 8 tegninger denne gang, og

. det var hard kamp om seieren.
På samme måte som i fjor, kom

de beste tegningene fra Kåre Høgsve
og Arne Kristian Nyberg, og det
var meget vanskelig. å avgjøre kon
kurransen. Det som til slutt ble
avgjørend.e, var at Nyberg satset på
is-blått, så det løp kaldt nedover
ryggen' på bedømmelseskomiteen.
Høgsve brukte sterkere blåfarge og
hadde en kraftigere tegning som
passet bedre til bladets forside. Ved
siden av denne ble Nybergs farger
blekere. Komiteen fant det altså
ønskelig med en «kraftig» forside, og
dermed falt valget på Kåre Høgsve,
Leksvik pr. Trondheim,. som også
vant i fjor.

Litt merkelig er det at trønderen
Høgsve har valgt et Bergens-motiv,
Ole Bulls plass i Bergen sentrum,
med statuen av Ole Bull, litt av
trærne langs Lille Lungegårdsvann,
med Ulriken i bakgrunnen. Høgsve .
har gått døveskolen i Trondheim og
yrkesskolen i Bergen.

Nybergs to tegninger er også glim
rende, rent profesjonelt i ide og ut~

føreise. Komiteen uttaler seg også
rosende om Georg Bjerkli, elev
ved yrkesskolen i Bergen, som teg
ner meget godt.

Takk for deltakelsen!
Og så håper vi at våre dyktige

døve tegnere blir med på nytt når
vi innbyr til konkurranse igjen til
påskenummeret. Red. ,

Juletrefester; Stavanger, .
.; ". 04; 'f.',; \."

.Stavanger kr. Døveforening av
holder juletrefest for barn 2. jule
dag, 26. desember, kl. 16 (4).

Juletrefesten for voksne medlem
mer avholdes 7. januar kL 19 '(7).

L.R., sekr.

Juletrefest; Drammen

Søndag 8. januar: Gudstjeneste i
Bragernes kirke kl. 17.00.

Juletrefest på Melkebaren kl. 18.
Entre kr. 7.-, barn kr. 3.-.

Festkomiteen.

FRA DØVEPRESTEN:

Julen på Vestlandet

Bergen:
Julaften kl. 16: Juleandakt i døve

kirken.
l. juledag kl. 13: Høytidsguds

tjeneste.
1. nyttårsdag kl. 18: Gudstjeneste.

AZesund:
7/1 Foreningens julefest.
8/1 Gudstjeneste i Volsdalenkirke.

Haugesund:
Kvinneforeningen for blinde og

døve innbyr til fest 4. januar.

Stavanger:
Julaften kl. 16: F(1miliegudstje

neste ved sokneprest Haraldseide.

MEN - HAR DU GLEMT

bladpengel:'e?
«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 s'\ må vi be
gynne å purre.

Har du i k k e 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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Vi ønsker alle sportskamerater
i vårt land en riktig god jul og

et framgangsrikt nytt år.
Hamar Døves Idrettslag.

øyer offentlige skole for døve

ønsker alle gamle elever og døve
venner en riktig god jul og et

godt og framgangsrikt nyttår.
Med hilsen fra hele personalet,

Odd Naustvo/l.

Vi ønsker en god jul og et

godt nytt bridgeår.
Oslo Døves Bridgeklubb.

Thor Solberg

Børre Haavik
Eva Guldbrandsen
Arnfinn Viste

Gunnar Kvitvær

Harald Bølstad
Margit Bølstad

. Kåre M. Helgesen

Fridtjof M. Tenden

Torstein Hansen
Astrid Sørlie

Ola Bergseng
Turid Grøndahl
Annbjørg Ofstad

Ragnhild Kleven

johs. Stenseth
Helene Landen

jan johansen
Trygve Bjerck
Turid Sandvik

Irma Ebbestad

Jan Ingebretsen
Petter Sol haug
Torbjørn Sol haug

Torbjørn Jakobsen
Peder Nilsen

Astrid jensen
Kristine Margr. Sandøy
Kjell Omar Mørk

Anne Gloslie

Haldis Framries
Gerd johansen
Ragnvald Kristoffersen

Stig Persson

Botolf Myrvold
Martha johannsen

Torstein Ekerbakke
Kjell larsen

Ragnhild Holm
Annie Rolstad

Kari Dammen
Annie Haugen

jorunn Tordhol
leif Johnny Dahl

Gabriel Rosnes
Nelly Borgersen

Marie Hannaas
Asbjørg Olsen
Magnhild Eriksen

Astrid Sundbye
Alvhild Svindal

Helene Tråseth

Birgit Tråseth
Bryna Dammen
Eva M. Hansen

Aage E. Lauritzen
Mona Rismyhr

Egil Haugen

Erna Holberg
jan Thomassen
Elisabeth Nordli

Henry Lillejord
Karen Bergstøi

o. I Aud og Eitan Zlickermann \a~ jenny og Harald Thuve
• Odd laug og Bernt Kjølleberg

Aase og Alf Olsen

Edith og Harald Mevik
Inga og Anders Haukedalen

Inger Elise og jarle Lid

Berit og Oskar Nilsen
Ellen og Roar Pedersen
Else og jan Nilsen

Gudrun og Sigurd Oskarsen
Lilli og Reidar Femris

Sigrid og Nils Vikene
Reidun og Leif Aasen

Kari og Reidar Blakstad
Oddny og Olav Kristensen

lovise og Thorleif Andersen
Elia og Helge Martinsen

Marit og Per Merlie

Karill og Arnfinn Rafoss
Else og Hjalmar Lindgaard

Gudrun og Kristian Rød

Berit og Ole Reinemo

Asta og Ole Dalen
Inger og Jens jacobsen
Mari og Peder Andersen

Nelly og Trygve Hammerborg
Synnøve og Sverre lindquist
Aslaug og Gunnar Iversen

Aslaug og john Vigrestad

Helga og Håkon Zapffe
Randi o~,Eivind Hegstad
Astrid og Wilhelm Engstrøm

Elisabeth og Gunnar løvskeid
Karen og lorentz Lorentsen

Ruth og Fred Sollyst
Karin og Hans jensen

laila og Øivind Sigvartsen

Margit og Nils Brådland
jeanne og Einar Mehlum
Lia, Per, Erik Mehlum

Else og Kåre Kvalness
Turid og Bjørn Nilsen

Greta og Rolf Nyberg

Klara og Finn Gjøen
Ruth, f. Hjermstad og

Anton Salomonsen
Unni L. og Finn Arnesen
Eva og Omar Martinsen

Elsa og Bjørn Arnesen
Elise Karlsen

Solbjørg Broks

Dagny Bjelland
Borghild Rognes

Karen Aamold
Ruth Karlsen
Gustav Braathen

Gulborg Flinskau
Inger Marie Ødegaard

RolfValia
Ola Svare

Ragna Almaas
Astrid Stabell

Rolf Smenes
Gunder D. Søvik

Ingunn R. Storlykken

("Kjell Nysted

OSLO

ØYER DØVESKOLE

lill og josef Hovden

Aase og Arne Hansen jr.
Alfhild og jan Stenklopp

Synnøve og Karl Ingebrigtsen
Ester og Fritjof Hansen

Hjørdis og Nils Hassel
Ingeborg og Bernhard Uddal
Elisabeth og Sveinung Tinnes

Dagny og Wilhelm Schrøder

Solveig og johan larsen

Gerd og jacob Stagrim
Tove og Bjørn Thornes
Bergljot og Alfred Torp

Evy og Reidar Brenden
Magnhild og Arne Handberg

MargretheogJacob Maureniusson
Sigrid og Benny Persson

jenny og Olaf Skoglund
Signe og Arne Pettersen

Edel og Leif johnsen
Unn og Einar Walbækken

Ruth og Alf Ness
Amanda og Ragnvald Nordsve

Ole Elvesveen
Else Marie Sand bekken

Gerd Holtmoen
Ruth Amundsen

Alfred Vangen

Einar jacobsen
Bjørn Bekkevold

Erling Skriden
Birger Munch

Margit Martinsen
Ingeborg Gundersen
Asbjørg Skjevling

Hans Halvorsen
Asbjørn Finsveen

Odd Mikkelsen

Ole Undlien
Ingar Hannestad
Eline Norderhaug

Edith Seim

Nicolay Stenersen

ØSTFOLD

Sven Torgersen m/fam.
Torleif Asen m/fam.

Arne Olsen m/fam.
Ragnvald Hangenholen m/fam.

jan Refsahl m/fam.
Per Hauklien m/ fam.

Martin jensen m/fam.
Henrik Hanssen m/fam.

Olaf Martinsen m/fam.
Per Byvold m/fam.

Ole Bleken m/fam.
Klara og johan M. Dahl
Olga og Oddvar jensen

Agnes og Knut Hølen
Sissel og Kristian Gillebo

Astrid og Kristen Andersen
Anna og lars Mæhlum

Karen og Edvard Bækkelund
Alise og Gunnar Gustavsen

Kirsten Brændholen
Dina Margrethe Lien

Ruth Emilsen
Inger Ase Tønsberg

Kåre johansen
Grete Bjerke

Erling Eriksen
Odd Vangen
Gunnar Bjerkelund

HAMAR

Hamar og Omegn Døveforening
ønsker sine venner og forbin

delser en god jul og et godt

nyttår. Styret.

Østfold Døveforening
sender sine beste jule- og nytt

årsønsker til venner og kjente.

Signy og Hans Bjørkaa

Agot og Reidar Hansen
Elin og Wilbert Martinsen

Arnhild og Gunnar Andersen
Gerd og Odd lohrmann

Aslaug og Karl H. Foss
Svanhild og Yngvar W. Andresen

Gurid og Odd Danielsen
Ragnhild og Erling Pettersen

Sofie Karlsen
Astrid lau ritzen

Ingeborg Ovesen
Margit Kristiansen

Magnhild Martinsen
Martha johansson

Ragna Hagen
Inger-johanne jensen

Tore Kristiansen
Kristian Sørensen

36



En riktig god jul og et godt

nyttår ønskes alle hørende og

døve venner.

HiIsen ~ styret for

De Døves Forening, Oslo
Alf Olsen Karin Jensen

Marit Strømme Jan Johansen

Margit Bolstad Kristine Martinsen

Rasmus Bjelland Tore Solberg

De beste ønsker for julen og

det nye år sendes alle lesere av

Tegn og Tale.

Sosialsekretær i De Døves

Forening, Oslo Horry Londen..

Oslo Døves Skytterlag
ønsker alle sine medlemmer

og venner en riktig god jul og

godt nyttår.

Nils Vikene Anders Haukedalen

Kjell Larsen Øivind Sigvartsen

Oslo Døves Smalfilmklubb
ønsker sine medlemmer og sitt

trofaste publikum en god jul og

et godt filmår.

Ragnar Saltnes Per Merlie

Eivind Hegstad Ruth Salomonsen

Olav Vik

Døves Sportsklubb
ønsker alle idrettsinteresserte

en riktig god jul og et godt nytt

år

Ola Svare Leif Åsen

Kjell Nysted Harald Angeltvedt

Tore Christiansen

En hyggelig jul og et godt

nyttår ønskes alle idrettsfolk og

venner, med vår beste takk for

all god idrettsinnsats i det gamle

året.

Norges Døve-Idrettsforbund
A. Haukedalen F. M. Tenden

Jarle Lid Nils Bjørø

Arnulf Pedersen Arne Karlsen

Arne Olsen

VESTFOLD

Vi sender våre beste ønsker

for julen og det nye år.

Vestfold Døveforening.

Ragnhild og Eldor Aase

Asta og Anton Skilbred

Olivia Olsen

Martin Udland

Anna og Arthur Iversen

Arne Herland

Oline og Nils Skjermo

Signe Hanto

Alf Melbye

Gulborg Larsen

Margrethe Marthinsen

Kari Rør-Olsen

Lise-Marie og Thorbjørn Larsen

Helene Larsen

Elin og Adolf M. Olsen

Astrid Nicolaysen

Alfhild og Finn Nyberg

Alma og Aage Johansen

Anna Johansen

Unni Stokke

Jens Andersen

Thoralf Wiik

Gunn-Kari Vasbotten

Marit og Alf Melgaard

Vi sender våre hjerteligste

julehilsener til alle. døve i Norge,

med ønske om framgang for de

døves sak.

Anna Skog

Ellen-Christine Skog Carlsen

Liv Berntzen (f. Skog Carlsen)

SKIEN-TELEMARK

:o.l-i ønsker alle våre venner en

god jul og et godt nytt år!

Ruth og Olav Haug

Trygve Hansen

Hjørdis og Hans Smukkestad

Bjørn Halvorsen

Thor Gisholt

Aase Auensen

Jakob Bernhardsen

Ida og Arve Eriksen

Britta og Arne Karlsen

Einar Hartveit

Kåre Løkke

Øistein Ording

Helga Skifjeld

Kristian Skifjcld

Kristiane Svendsen

Marie og Torstein Tellefsen

Arne Skoglund

Ragnhild Karlsen

Tordis og Ove Wiken

Ingeborg Valle

KRISTIANSAND S.

God jul og godt nyttår ønsker

vi alle!

Willy Nordkvist

Marit Sundby

Gerd og Arne Birkenes

Wendla og Rolf Pedersen

Astrid og Kjell Honnemyr

Bjørg og Egil Snemyr

Kirsten og Thomas Gundersen

Ruth og Olav Vollesfjord

Karoline og Thorbjørn Haugen

Alfhild Tretvik

Karin Wold

lngeman Engebretsen

Sigurd Jakobsen

Johan Dyrstad

Alf Zakkariassen

Else Høgfeldt Johansen

HAUGESUND

God jul og godt nyttår'

J. E. Knutsen

Inger Kn utsen

Andreas Kallevig

Berit Kallevig

Rigmor Iversen

Minny Sørdal

Otto Clementsen

Knut Løvsletten

Bergit Kristiansen

Carl Hauge

Bergljot Hauge

Jakob Jøsang

BERGEN

Bergen Døveforening sender sine

beste jule- og nyttårsønsker til

alle døve og venner av døve over

hele landet, med ønsket om et

lyst nytt år for hver enkelt og

for hele Døvesaken Styret.

Bjørg og Bjarne Tømmerbakke

Annlaug og Einar Koppen

Borghild og Andor Arnesen

Rakel og Johs. Samuelsen Blålid

Erna og Harry Stene

Sonja og Norvald Eikenes

Berit og Sverre Bjørø

Hilda og Didrik AngelI

Gudrun og Olaf Olsen

Ingrid og Helge Kjølleberg

Kari og Johannes Samuelsen

Liv og Willy Johansen

Anne og Richard Berg

Dagny og Harald Nesse

Jorunn og Sverre Koppen

Bertha og Kristoffer Einarsen

Marta og Thorbjørn Sander

Ellen og Otto Rossnes

Elin og Erling Buanes

Iris og Arthur jansen

Helene (Mossa) og Svend Åge

Blinkenberg Nielsen, Kbh.

Gyda og Reidar Einemo

Birgit Torsteinsrud

Jon Olafsson

Toralf Ringsø

Marta Sygnestveit

Kurt Oksnes

Berit Hovde

Elin Kallestad

Harry Ellingsen

Erna Sørheim

Olav Espedal

Ruth Irene Nilsen

Ingrid Eide

Grethe Johnsen

Anna Strandheim

Tomas Stavenes

Otto Eide

Sissel Beathe Kismul

Kristian Storedale

Einar Magnussen

Walther Gjerde

Harald Hartveit

John Wiesener

Svein Tømmerbakke

Terje Elias Karlsen

Edith Eikenes

Torfinn Trondsen

Klaus Rasmussen

Sigurd Hardeland

Sverre Samuelsen

Sigmund Ness

Gotthard Langeland

Sigfrid Andersen

Petter Rønnestad

Rolf Mjaaseth

Astrid Teines

Laura Hagen

Olav Feste

Kari Handegard

Svein Arne Peterson

Pål Kjellid

Anfred Sunnarvik

Astrid Aase

Emma Grepstad

Gunvor Hoff

Harald Storedale

Gunvor Ruud

Gunnhild Ruud

Aline Strand og barna

Vi sender alle landets sjakk

venner våre beste ønsker for

julen og nyåret.

Norske Døves Sjakkforbund.

Våre beste ønsker for en god

jul og et fredelig nytt år.

Døves Dameklubb, Bergen.

De beste ønsker for julen og

nyåret til alle medlemmer og

id rettsinteresserte.

Døves Idrettsklubb, Bergen.

Vi ønsker alle sjakkspillere en

riktig god jul og et godt nytt år.

Døves Sjakklubb, Bergen.

Vi ønsker alle, eldre og unge

venner, en gledelig jul og, et godt

nytt år.
Døves Ungdomsklubb, Bergen.
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MARGARI N FABRI KK

Sentralbord 218450

Norenberg & CO. Afs - Oslo

MØRE OG ROMSDAL

En riktig god jul og et enda

bedre nyttår ønskes alle våre
døve og hørende venner.

Møre og Romsdol Døveforening.

Vi ønsker alle døve venner og
kjente en riktig god jul og et godt

nytt år.
Margit og Ole Solsletten
Anna og Einar Djupvik

Ingrid og Skjalg Iversen
Solfrid og Magne Lid

Torbjørg og Kjell Fiskergård
Bjørg og Lorents Ness

Eivor og Rolf Rotevatn
Peder Lilleng
Asbjørn Vestre

Petter Olav Eiksund
Tordis Viddal

Bjarne Grimstad

Anton Hauge
jarle Standal
Olav Vikenes

Kjell Olav Olsen
Sissel Bjørkavoll

Erling Fylling
Stein Moldvær

jean ne Nygård
Broder Gundersen

Inga Garnes
Torbjørg Larsen

Kirsten Arseth
Randi Leira
Kjellaug Rønnestad

Amanda Pedersen
Valborg Pedersen

Margit Strømsheim
Andreas O. Ulstein

Gerhard Goksøyr

TRONDHEIM

Else og Karl Lundemo
Marie og Halvor Greftegreff

Karen og Ely Myrvang
Inga og Kaare Kristiansen

Egil Strøm mf frue
Anny og jarl Pedersen
Else og Tore Evensen

A. Wetlesen mf frue
Gerd og Ola Sande
Ingolf Rønning

Astrid Movold
Tordis Kofoed

Endre Grytnes
jon Stokvik

Magne Pedersen

Sonja Jensen
johanne jenssen
Kaare Høgsve

Elbjørg Mjønes
Torhild Ulseth

Kåre Jakola
Sigurd Olsen

Serianne Kjøren
Signe Kynøy Heimdal
Nyfrid Grimstad

Agnes Berg
Lunde johansen

Ruth Moe
Synnøve Kvidal

Bjørn Myran
Tora Nisi

Margareth Opsahl
Geir jensen
Reidar jakobsen

Erling Hansen
Finn H. Aune

Kristen Elvebakk
Marit Mikkelsen

Olav Moen
Ivar Kjøsnes
Torbjørn Pedersen

Arnt Naurstad
Elisabeth Olsen

Turid Pedersen

Hanna Holand

Oline Øien
Signe Knudsen
Ragnhild Skar

Borghild Varmbo
Serianne Kjøren

Rønnaug Valle
Matilde Kristiansen

Hans Lysø

Døves Idretts/og. Trondheim
ønsker alle døve-idrettslag god

jul og et framgangsrikt nyttår!

Døves Dameforening i Trondheim
ønsker alle lesere en velsignet

god juI og et godt nyttår.

Døves Ungdomsgruppe. Trondheim
ønsker alle døve ungdommer

og ungdomsklubber en riktig god

jul og et godt nyttår!

SALTEN

En riktig god jul og et godt
nyttår ønskes alle våre døve og

hørende venner.
So/ten kr. Døveforening.

Ragnar og Helga Hansen

Andreas og Henny Einarsen
Peder og Marie Lundbakk

Arne og Marie Larsen
Einar og Klara Sandvik
Ludvik og Hanna Nilsen

Thorolf og Elsa Thommassen
Knut og Ruth Skår

Olaf jakobsen
Valther Nilsen

Bjørn Krok
Grete Olsen

Aslaug Botten
Gerda Svendsen

FINNMARK

God jul og godt nytt år ønskes

døve og hørende venner.
Med hilsen

Ernaog Rolf Karlsen, Kviby i Alta.

NORGES DØVELÆRERLAG

På vegne av Norges Døvelæ
rerlag vil styret få ønske alle
døve en riktig god jul, samt

takke for samarbeidet i året som

er gått. En vil håpe at det nye
året vil gi ytterligere framgang i
arbeidet til beste for de døve.

Norge Døve/ærer/ag
Styret:

Odd Naustvoll

Aase B. Jenssen Karen Barland
Sverre Henning Odd K. jenssen

Beste jule- og nyttårsønsker
fra De Døves Forening. Trondheim.

I styret:
H. Greftegreff O. Martinsen
Nyfrid Grimstad Ely Myrvang

Georg Kirkreit Synnøve Kvidal
Solfrid Gjærstad

Torunn og Martin Vines

Eli og Georg Kirkreit
Bolette og Halvdan Westavik

Ael. Peder Eidem og lille Ole
Per Kuløy mf frue
Signe og Peder Pedersen

Angrim Ytterhus mf frue

Aud og Jon Pettersen
Reidun og Trygve Veddeng
Harriet og Ottar Martinsen

Unni og Asbjørn Kjøsnes

Ole Fagerhaug mf frue
Kirsten og Harald Størkersen
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Døves Aldershjem. Trondheim
ønsker alle døve venner og

kjente en riktig god jul og et godt

nyttår! - Hilsen
Hanna Eliassen

Inga Henriksen
Anne Carlsen
Helmine Stokkedal

Agur Stokkedal

Ragna Søraker
Gunhild Hansen

Martha Oldren
Signe Andreassen
Aslaug Gangåsether
Charlotte Danielsen

Mathiass Helfjell

Atle Lorentzen
Mikol Sørensen
Nikoline Olaussen

Sigurd Iversen

Sigrid Kristiansen

Leverandør av den anerkjente «Noeo»
margarin

q;el1u~
SYKKELEN

Kvalitetssykkelen fra

ALFRED MICHELSEN
STEND

pr. Bergen



Tove (f. Gustavsen) og Bjørn
Thornes, som giftet seg lørdag 3.
september i Oslo.

FØDT
Berit og Endre Bjånesøy, Storebø,

fikk en datter 6. oktober.

FØDT
Elsa og Bjørn Arnesen fikk en

sønn 9. oktober.

BRYLLUP
feires lørdag 10. desember' av

montør Anne-Grethe Marcussen,
Åmot i Modum, og sveise- og plate
arbeider Leif Gunnar Emilsen, Ise
st., begge p.t. Drammen.

Adresse for dagen: Grand Hotell,
Vikersund.

DET ER LYST FOR
syerske Mary Frøydis Kristiansen

og tilskjærer Karl Otto Heggem,
begge Kristiansund N.

90 AR
Johannes Selnak, Vikan i Roms

dal, fyller 90 år 18. desember.
Gratulerer!

70 AR
Ruth Moe, Blusevollbakken 4,

Trondheim, fyller 70 år 18. desem
ber. Som født i Oslo, var hun i sin
barndom og. ungdom knyttet til øst-

landet. En tid arbeidet hun i Oslo
som syerske, inntil hun i 1924 ble
gift med Helmer Moe. Gjennom sitt
ekteskap fulgte hun sin mann, først
til Tønsberg, hvor de bodde et års
tid, for så i 1926 å bosette seg i
Trondheim for godt.

Gjennom de ca. 40 år som Ruth
Moe nå har bodd i Trondheim, har
hun vunnet seg mange venner, både
blant døve og hørende.Ved sin klok
skap og sitt noble vesen ble hun en
god støtte for sin mann i hans mange
gjøremål innen døvearbeidet.

Fru Moe har nedlagt et interessert
arbeid både innen De Døves Fore
ning og i de døves menighet. Og.,å
døveskolen har kalt på hennes hjerte
lag og innsikt. Hun er således med
lem av kontrollnemnda ved Trond
heim off. skole for døve, oppnevnt
som sådan i 1940 av Kirke- og under
visningsdepartementet. Videre er
hun medlem av komiteen for Fru
Hansine Halvorsens legat for døve.

Hånd i hånd med sin aktivitet
utad er Ruth Moe i utpreget grad en
hjemmets kvinne. Et gjestfritt og
godt hjem har hun formådd å bygge
opp sammen med sin mann. I Eitt
ekteskap har fru Moe to sønner,
som begge er gift og bosatt i Trond
heim.

Når hun nå fyller 70 år, vil vi
med de mange, både av døve og
hørende venner, gratulere hjerte
ligst med dagen.

A.W.

70 AR
Halvdan Øvregård, Griffenfeldts

gate 17, Oslo 4, fyller 70 år 19. de
sember.

FERIEHJEMS-HUSFAR
runder 50 år

Olaf Olsen, Absalon Beiersgt. 31,
Bergen, fyller 50 år 21. desember,
og det er en kar som er blitt kjent
som en riktig god husfar på ferie
hjemmet Risperlen.

Olaf er vaske-ekte bergenser, og
som alle skikkelige bergensere er han
en humørfylt kar, men Olaf er likevel
noe for seg selv. Han er koselig, og
han pleier å skape hygge rundt seg.
Han spøker mye, men han er også
god til å diskutere, og han er en all
sidig fagmann som er meget verdi
full, særlig for feriehjemmet. Han
pleier til og med å få fisk når ingen
andre klarer det, og selv om han ikke
er begeistret for fisk til middag.

Etter konfirmasjonen på døve
skolen i Trondheim kom han omsider
inn i gullsmedfaget, og han har vært

en ualminnelig trofast mann i faget.
Allerede før hans 50 års dag har han
fått Norges Vel's medalje for lang
og tro tjeneste hos gullsmedfirmaet
Theodor Olsens Eftf. Og han trives
på sin arbeidsplass.

Vi kan sikkert si at Olaf Olsen er
litt aven livskunstner. Det er ro
over ham, jevnt humør, han tar sine
oppgaver alvorlig og utfører arbeidet
i stillhet. En solid kar, som sier ja
til alle arbeidsoppgaver.

Sammen med sin Gudrun har Olaf
i sitt ekteskap to døtre, som også
er meget populære blant døve, begge
er habile tolker, elskverdige og hjelp
somme.

Vi kunne skryte mye mere av
Olaf Olsen, men vi er redd for at
han ikke liker det, og derfor skal vi
holde opp, men vi må til slutt få
lov å si tusen takk for utmerket inn
sats i vårt arbeid!

Gratulerer med 50-årsdagen, Olaf!
Hipp, hipp, hurra for fødselsdags
barnet!

Th. S.

EN STOR IDRETTSMANN
FYLLER 50 ÅR

22. desember fyller Fridtjof M.
Tenden, Vetlandsveien 93b, Oslo 6,
50 år.

Han ble født i Stryn, Nordfjord.
1 % år gammel ble han døv. Skole
gangen besto for det meste i privat
undervisning i Oslo, ved fru Eng.
Utenom dette gikk han ca. 1 % år
på Ila skole, i tunghørtklassen, hvor
han ble undervist av Jacobine Rye.

Fridtjof er utdannet gullsmed. I
1941 tok han svennebrev hos David
Andersen. Han har gått på Statens

'" Håndverks- og Industriskole, og har
fått flere stipend. Mange av hans
gullsmedarbeider blir nå beundret
av de kongelige i Norden. Han har
bl. a. lagd smykker til dronning
Louise i Stockholm og til kron
prinsesse Martha.

Det er ikke først og fremst på det
administrative plan i foreningen
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Fridtjof er kjen.t, men også som en
av de norske døves største idretts
menn. Som 14-åring begynte han
med svømmesporten. Fridtjof vant
bl. a. en rekke skole- og juniormes
terskap. 3 ganger var han i finalen i
de hørendes senior-norgesmester
skap i 100 m ryggsvømming. I Lon
don, i 1935, bare 18 år gammel, ble
Fridtjof for første gang verdens
mester for døve i ryggsvømming.
Det ble både gullmedalje og ny døves
verdensrekord. (Han har innehatt
flere døves verdensrekorder;. Tidene
han oppnådde var mange ganger un
der gjeldende døves verdensrekord,
men kunne ikke bli godkjent, fordi
han startet for en hørende svømme
klubb, O.K.K.)

Fridtjof har ikke bare utmerket seg
i svømmebassenget. I 1936 var han
beste junior i kule og diskos i DM i
Stavanger. Han ble i 1950 tildelt
Norges Døve-Idrettsforbunds he
derstegn for sin idrettsinnsats.

Fridtjof er også, foruten alle sine
bragder på idrettsarenaen, kjent
som en som ikke er redd for å mot
tg tillitsverv. I 1935, bare 18 år
gammel, ble han valgt til klubbfor
mann i Oslo. To år senere var han
leder for arrangementet av nordisk
døvemesterskap i Oslo. Sammen med
John Vigrestad (som også fyller 50
år i disse dager), var han med og
forhandlet for en sammenslutting av
Døves Ungdomslag, Døves Skiklubb
og Døves Idrettsforening. Denne
klubb, Døves Sportsklubb, ble en
realitet etter frigjøringen.

Under idrettsstreiken i 1942 ble
han valgt inn i Oslo Døveforening
som nestformann og foreningens re
presentant til landsmøtet. I 1944
måtte han flyk,te til Sverige, og først
etter ca. 6 % åri utlandet, kom han
tilbake, og han fikk så igjen tillits
verv i 1953, denne gang som for
mann i arrangementskomiteen for
døves verdensmesterska.·p på ski i
Oslo. Siden 1957, med 2 års avbrekk,
har Fridtjof vært formann i Norges
Døve-Idrettsforbund. Fra 1957 ,satt

han som styremedlem i Nordisk
Dovas Idr6ttsforbund, og er presi
dent her fra 1963.· Han sitter fra
1961 i CISS' (verdens døve-idretts
forbundets) skitekniske komite, fra
1963 som formann.

For øvrig er Fridtjof livsvarig
medlem av Oslo Døveforening, Tung
hørtes Vel og Norsk Kunstforening.
Han er en meget aktiv og sjarmeren
de mann, som det er få av i dag.
Og Sportsklubben vil i særdeleshet
sende sine hjerteligste Iykkønskinger
til jubilanten.

Karin Jensen.

EN DYKTIG OG ALLSIDIG
MANN RUNDER 50 AR

En av Oslos kjente organisasjons
menn, John Vigrestad, Lilleberg
veien 32, Oslo 6, fyller 50 år 24.
desember.

John er arbeidsleder, medarbeider
og medmenneske i sitt daglige virke
som verksmester hos J.W.Cappelens
Pianolager, hvor hans sjef vet fl.
verdsette sin døve verksmesters gode
egenskaper. Vi vil her komme inn på
hans store interesse' for arbeidet for
sine skjebnefeller, og la dette få
første prioritet.

John er født i Stavanger. Bare
10 % år gammel ble han døv, ram
met aven sykdom som med et slag
totalt forandret hans livsbane. Så
ledes måtte han over på døveskolen,
hvor han gikk i 3 % år. Som 15 år
gammel gutt ble han medlem av
Stavanger Døveforening, hvor han
ble valgt inn i styret som material
forvalter. Bare 16 år gammel var
han med å stifte Stavanger Døves
Idrettsforening. Etter å ha sittet 2
ål' i styret, ble han engasjert til å
være med å arrangere Døvemester
skapet i fri-idrett under landsmøtet
1936.

Aret 1938 flyttet han til Oslo.
Den tid var det uhyre vanskelig å få
arbeid. Bl. a. var det den gang 200
ledige S1lekk~e, og John var en, av
dem. Ved sitt pågangsmot opparbei
det han seg en posisjon og ble en
betrodd medarbeider hos sin sjef.
Han fikk en krevende stilling med
ansvar, som fastsettelse av akkorder,
som hans arbeidskamerater skulle
akseptere. Og hvordan reagerte hans
hørende kamerater på dette? En ting
er ihvertfall sikkert, at de etter å ha
lært ham å kjenne, måtte ae opp
til ham. ,..

I 1947 giftet John seg med en ekte,
søt, sunnmøring, Aslaug Rovde. De
hat'· 2 kjekke barn, Magne og Vigdis,

og kjærlighet til kone og barn kom
mer i første rekke hos John.

Det ville føre altfor langt å nevne
alle de verv John i årene::: løp har
hatt, men det viktigste "om på
hviler ham i dag gjelder han!:> hjer
tebarn (smertensbarn); TV. Han sit
ter som TV-utvalgets formann siden
1964.

For tiden sitter John som nest
formann i Norske Døves Landsfor
bund. Det må og nevnes at han i sin
tid som nestformann for Oslo Døve
forening fungerte som formann under
Rasmus Bjellands sykdomsfravær.
Videre som foreningens representant
i Samarbeidsnemnda for yrkesvalg
hemmete, og for tiden sitter han i
Døves Ungdomsklubbs økonomiråd.
Han har også representert ved døves
nordiske kongresser i Finland, Sve
rige, og sist Bergen 1965.

John har gjennom sitt mangeårige
virke og sine utallige tilltsverv ned
lagt et stort arbeid for landets døve.
John er en godviljens mann som
aldri har vært redd for å yte hjelp
der det trengtes som best. Hans inn
sats er til stor glede og velsignell!e
for Oslos døve. Det er bare en me
ning om vår John: Han har vært og
er en særdeles dyktig og nyttig mann
for sin forening, og for Norske Døves
Landsforbund. Han blir stadig en
gasjert til humanitært arbeid. Oslo
Døveforening vil takke ham dypt
for innsatsen.Samtidig vil foreningen
få sende ham de hjerteligste lykk
ønskninger på 50 års dagen.

'. Karin Jensen.

Juletrefest; Oslo
Menighetens juletrefest i Oslo .blir

holdt i Markus menighetshus,
Schwensensgt. 15, onsdag 4. januar
kl. 19.00.

Smørbrød og kaffe. Film. Korte
taler av døveprestene.

Entre: Kr. 5.- for enslige, kr. 8.
for ektepar.

Arr.: De Døves Menighet i Oslo.
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DØVES UNGDOMSKLUBB

ved et åpent vindu i Oslo Døvefore
ning, mens Landsforhundets for
mann holdt foredrag. Jeg la merke
til en ung døv dame nær meg, som
gned øynene sine med fingrene. To
bakksrøyken i lokalet virket som løk
på øynene hennes. Det samme følte
jeg også, og jeg fikk litt hodepine.
Da ble jeg nødt til å forlate døve
foreningen. Jeg ble bedre ute på
gaten.

Under Døves menighets juletrefest
i Oslo 4. januar satt festdeltakerne
og røykte mens de så interessert på
døves tegnspråk og dets betydning,
i to oppstilte fjernsynsapparater. Et
av de trofaste menighetsrådsmed
lemmer følte tobakksrøykens utåle
lige virkning i lungene og hostet.
Da ble han nødt til å gå ut i frisk
luft, og kom ned til meg, der jeg
satt som billettør og garderobevakt
ved inngangsporten. Var han røyket
ut, eller sparket ut av røykerne 
som takk for hans julematservering?
tenkte jeg ved meg selv. Med ham
som min vikar ved porten, gikk jeg
opp til festlokalet for å se på fjern
synet. Heller ikke jeg kunne holde
ut den kvalme, røykfylte luften, og
ble nødt til å gå ut 15 minutter etter.
For meg var det bedre å sitte ved
et bord med vinterfrakken på meg
i ren--polarluft - 15 kuldegrader 
utenfor porten, enn å se TV i niko
tinforgiftet luft!

Bjørnstjerne Bjørnson røykte ikke
tobakk. I sitt hjem henviste han sine
gjester med tobakk til et siderom,
som han kalte grisehus! Det ville
være greit om døveforeningenes sty
rer kunne forby medlemmene å røyke
i møte- eller festlokalene og henvise
røykerne til et mindre siderom med
åpent vindu eller trappegangen med
åpent øverste vindu til utdriving av
røyken. Olaf Hassel.

Th. Sander.

Kjære Hassel!
Vi kan like godt spørre: Hvorfor

er ikke kirkegjengerne og prestene
forsvunnet der hvor de har døve
gudstjenester uten musikk? I Norge
har vi jo mangel på døveprester, og
kirkebesøket er vel nokså dårlig,
ikke sant? (Til tross for at hørende
og lettere tunghørte fyller opp.)
Kanskje det kan skyldes at vi tren
ger en forandring? At Norge ikke
har fulgt med i utviklingen? Kanskje
kirkebesøket ville bli bedre om vi
sløyfet musikken og la vekt på at de
døve skulle forstå best mulig? (Norge
har vel ingen erfaring på dette om
rådet.) Og kanskje vi ville få flere
søkere til døveprest-stillingene, for
det er sikkert en del teologer som
ikke har helt førsteklasses sangstem
me. (Jeg mener altså også å sløyfe
sang i den form vi har i dag.)

Dans til musikk er noe helt annet,
for det er jo ikke spørsmål om å av
lese platespilleren eller orkesteret
mens en danser.

Vennlig hilsen

ttt.~

~-,:~.~.
~ ~

boken, mens jeg ved kontroll ser opp
på prestens munn eller håndtegn og
forstår best.

Døv ungdom liker vel bedre å
danse under musikk enn uten mu-
sikk. Olaf Hassel.

Orgeltoner

overflødig i

døveki rken ?

}<~or 30 år siden prøvde jeg et høre
apparat i døvekirken noen søndager.
Selvsagt var det en stor opplevelse
å kunne høre kirkemusikk og pres
tens stemme. Med lukkete øyne
kunne jeg ikke oppfatte prestens
ord, fordi mine ører var langvarig
upåvirket av daglige toner i verden,
og dermed ikke utviklet til å oppfatte
lydnyanser. Uten høreapparatet syn
tes jeg det var et tomt og kjedelig
liv å sitte i døvekirken.

For ca. 25 år siden så jeg i kir
kenes predikantliste at en døv mann
skulle være døveprestens vikar i Oslo
døvekirke en søndag. Den gang var
jeg tilfreds med at vi også i Norge
hadde en døv mann, Henning Dahl,
som kunne preke i kirken. Med spen
ning gikk jeg til døvekirken. Men
kirken tapte sitt høytidelige preg,
fordi den døve mann manglet preste
kjole. Organisten var fraværende.
Døvekirken syntes kald og kjedelig.

Jeg foretrekker hørende prest og
hans organist framfor en døv pre
dikant. Hørende og tunghørte, som
går til døvekirken, vil ellers uten tvil
gå over til soknekirkene, dersom de
ikke får høre musikk i døvekirken.
I tilfelle, ville nye teologer ikke bli
døveprester.

Under salmesangen følger jeg med
en fingerspiss ord etter ord i salme-

arrangerer

Tobakkrøyking i døveforeningslokalene
For ca. 60 år siden beklagde døve

menn i Oslo at så få døve kvinner
besøkte døveforeningen. En tidli
gere tegnelærerinne ved døveskolen,
som selv ble døv i 11 års alderen,
repliserte at mannfolk røykte til
ubehag for tilstedeværende damer.
I den tiden fantes ikke en dame som
røykte!

Under tyskernes militære herre
dømme i Norge 1940-1945 var det
en følelig tobakkmangel, til stor be-

kymring for vanerøykerne. En døv
mann i Drammen, som nå er død,
sa under krigen at han heller ville
sulte enn å mangle tobakk under
rasjoneringen. Under tobakkrasjo
neringen måtte gifte kvinner og unge
damer skaffe seg tobakkskort for å
avhjelpe sin manns eller forlovedes
trang etter mere tobakksvarer. Dess
verre ble følgen at også flere kvinner
selv røykte i årene etter krigen.

For flere år siden satt jeg bakerst

Bergen Døveforenings lokaler
31. desember kl. 19.

Middag og kaffe. - Variert underhold
ningsprogram. - DANS, DANS
Pris kr. 12.00 pr. person. - Utenbys
deltakere kan melde seg til Erling
Buanes, Skoglien 35, Bergen.

Velkommen til en morsom avslut
ting av året 1966!

Døves Ungdomsklubb.

42



Musikk i døvekirken - og musikk forøvrig

Som Steinar Ropeid synes jeg det
er bedrøvelig at det ble nettopp
døve som motarbeidet musikk i dø
vekirken.

Hvis Th. Sander har forestilling
om at han er talsmann for alle døve
i spørsmålet om musikk i kirken,
må jeg skynde meg og si at han tar
fullstendig feil. Likesom blant hø
rende mennesker er det også blant
døve helt forskjellige meninger fra
den ene person til den andre. Tross
døvhet er det flere som direkte setter
pris på musikk. «Ah», tenker Th.
Sander, «han mener vel tunghørte,
selv om han skriver døve». - En må
huske på at det blant dem vi regner
som døve er en stor del som har
større eller mindre hørselrest. De så
kalte stokkdøve er antakelig i mind
retall.

På den andre siden må det er
kjennes at det ikke er så mange døve
som direkte dyrker musikk. Når
noen av oss dyrker musikk; ~r det
fordi de hører litt, vil noen si, og det
er for så vidt helt riktig, men hoved
årsaken er uten tvil iboende behov
for musikk, og det må gjøres noe for
å få dekket behovet. Behovet for
musikk ligger ikke bare hos dem som
dyrker musikk, men også hos dem
som ikke har lært å kjenne musikk.

Nettopp derfor er det en viktig
oppgave å bibringe musikk til de
døve. Det er et prisverdig tiltak av
kirkens folk at de arbeider for å for
bedre det tekniske arrangement slik

at musikk bedre kan oppfattes av
de døve.

Slik som musikken arrangeres i
Døves kirke i Oslo, er det i sannhet
en bedrøvelig historie, og det har
nok hele tiden vært praktisert under
mottoet: «Skal det være noe for de
hørendes ører, behøver det ikke være
så nøye med de døve.» Det har gått
for vidt.

Hva er formålet med musikken?
Det kan skrives en lang avhandling
om det, og jeg er ikke kompetent
til dette. Tross det, vil jeg forsøke å
gi en utredning om de vesentligste
ting.

Menneskets liv kan ikke være ba
sert på ren fornuft. Alt som vi lever
for og som vi foretar oss kan ikke
bare omfatte håndgripelige ting. Det
er så mye som vi ikke forstår. Men
neskets liv og atferd er det langt fra
lett å beskrive. Det er langt mere
innviklet enn som å si at to og to er
fire. Det er ikke nok å forklare men
neskets liv og atferd konkret. Vi må
søke dypere, og da finner vi at følel
sen spiller en stor rolle.

Musikk er noe udefinerbart og ab
strakt, og musikken er oppstått rett
og slett som følge av menneskets
trang til å høre vellyd. Vellyd fikk
mennesket til overmål fra naturens
side, f. eks. fra rislende bekker, fosse
dur, hvislende vind, plaskende regn
og mye annet som vi døve ikke har
anelse om. Men det var ikke bestan
dig mennesket fikk slik vellyd nett-

opp når det ønsket det, og til sta
dighet savnedes slik vellyd. Av den
grunn gjorde mennesket famlende
forsøk på selv å lage slik lyd på
kunstig måte. Det kunne også skje
helt tilfeldig, ubevisst. På dette
viset oppsto etter hvert musikk, og
den har utviklet seg gjennom slekt
leddene fram til den musikk som nå
blomstrer i alle verdensdeler.

Det er vanskelig å forklare for
målet med og nytten av musikken,
men en kan i korthet si: «Musikk er
like nødvendig for sjelen som mat for
legemet.»

Hva med oss døve? Vi trenger
også føde for sjelen. Det kan ikke
være nok med bare ord - skrevne
ord, talte ord og tenkte ord. Vi må
ha noe mere, noe som kan dekke et
behov som ikke bare omfatter våre
tanker, men også vår følelse. - Hvor
dan da? Det er det store spørsmål. 
Kan det være tilstrekkelig å dyrke
f. eks. kunst bare ved å se på male
rier og andre kunstverk, konkret og
abstrakt kunst? Ja, til en viss grad,
men det er ikke nok. Og vi døve må
også ha en form for musikk. Jeg
tror ikke at det finnes noen fullgod
erstatning for musikk. Nettopp der
for må vi arbeide for at musikken
skal kunne nå fram til oss døve på
en mest mulig tilfredsstillende måte.

Johs. Seglem Rekkedal.

Kjære Rekkedal!
Jeg er FULLSTENDIG enig med

deg i at vi døve trenger musikk. Så
vidt jeg vet, står Norge langt tilbake
på dette området. Etter min mening,

Brødrene KVIA
Kjøttforretning - telefon 85127
Offentlig slakteri » 85436

NÆRBØ

Intersped A.s
Telegr.adr.: INTERSPED
Telefon 17750 -12720 -13933
BERGEN
Spedisjon - Fortolling - Transport
SKIPSMEKLERE

Godt utvalg i alle sorter

KJØTT- OG pALEGGSYARER

Schweigaardsvei Kjøttforretning
Schweigaardsvei 10 - Telefon 94234
BERGEN

ALT I MUSIKK

RADIO OG TV

Minde Kjøtt
Eikevegen 2 - Telefon 99671
MINDE pr. Bergen

BERGENS MUSIKHANDEL AfS
S. AXELSEN
(hjørnet ved Tinghuset) - BERGEN
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burde musikken ha en stor plass i
opplæringen av døve, fra barne
hagen og gjennom hele skolegangen.
Et piano burde finnes i hver barne
hage, og faktisk i hvert klasserom i
våre døveskoler. Det er min mening!
«Skramleorkester» både i barneha
gene og i hver klasse i skolene! Hver
døvelærer burde være litt aven mu
sikk-virtuos! Rytmeøvelser, ballett
og dans burde være en selvfølge! Og
det bør være like selvfølgelig blant
oss voksne. Vi er sikkert fullstendig
enig om dette.

Og hvis vi nå kan oppnå at noe
effektivt blir gjort for at også mu
sikken i døvekirken kan bli til glede
for oss, så er det utmerket. Jeg kan
opplyse at jeg nylig har foreslått for
Døves Menighetsråd i Bergen at
tegnkoret blir instruert slik at de
synger med tegnene nøye i takt med
musikken. Jeg er overbevist om at
dette, hvis det lykkes, vil gi oss døve
en «musikkopplevelse». Jeg selv mis
tet hørselen da jeg var nær 10 år
gammel. Jeg vet hva musikk er, og
jeg synes det er veldig trist at de
døve, slik som det i dag blir messet
og sunget i døvekirkene, ikke får
noen musikkopplevelse. Vi som er
avhengig av synsinntrykkene i kir
ken, opplever nok stort sett døve
gudstjenesten som en billedserie
uten tekst. (Men prekenen forstår vi
som regel godt.)

Jeg må gjøre deg oppmerksom på
en viktig ting: Jeg har slett ikke
påstått at noe flertall av de døve
ønsker musikken vekk fra døvekir
ken. Jeg begynte med spørsmålet:
Ønsker vi musikk i døvekirken? Og
jeg svarte: Svaret BØR være nei!
(Jeg skriv ikke at svaret ER nei.)
Og jeg har etter beste evne forsøkt
å forklare hvorfor svaret BØR være
nei, etter min mening. Jeg vil være
lykkelig, på alle døves vegne, om
denne debatten fører til at det blir
gjort noe for å forbedre forholdene,
som etter min mening er bedrøvelige.
(Du er jo tydeligvis også misfornøyd
med forholdene, Rekkedal.)

Th. Sander.

Foredrag i kirken?
Fra en av bladets lesere har red.

mottatt et brev, hvor innsenderen
bl. a. lufter sin mening om musikk i
døvekirken. Vi hitsetter et avsnitt i
brevet:

«Jeg selv, som har hørt salmer og
orgelbrus og prestens suggererende
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stemme, vet hvilken mental tilstand
dette kan bringe folk i. Døveprestene
står overfor en meget vanskelig opp
gave når det gjelder oss døve. Det
mest fornuftige ville være å holde
opplysende foredrag hver søndag kl.
11 i døvekirkene.»

Ledig bistilling, Oslo

Stillingen som sekretær i Oslo
Døveforening er ledig og skal beset
tes snarest. Lønnen er kr. 1.000.- pr.
år. Interesserte bes levere skriftlig
søknad til styret innen 31. januar
1967.

Juletrefestene; Bergen

FOR BARN
Bergen Døveforenings juletrefest

for barn holdes i foreningens lokale
torsdag 29. desember kl. 16.00.

Kaker og brus for barna. Kaker og
kaffe for de voksne. Gang rundt jule
treet. Julenissen kommer med pre
sanger til alle barna. Barnefilmer.
Appelsiner.

Adgang kun for barn i følge med
voksne. Barn gratis adgang, voksne
betaler kr. 4.- pr. person. Påmelding
(med barnas navn og alder) snarest
til Bergen Døveforening, Vestre
Torvgt. 20 a, eller på liste hos Anna
Strandheim eller Th. Sander. Jule
nissen må ha tid til å ordne presan
gene!

FOR VOKSNE
Juletrefesten for voksne holdes i

Folkets Hus, Håkonsgt. 5, søndag
15. januar kl. 18.00 (6). God bevert
ning og variert program. Nærmere
program og pris i neste nr. av Tegn
og Tale.

Påmelding til Bergen Døvefore
ning, Vestre Torvgt. 20a, eller på
liste hos Harald Hartveit eller Th.
Sander.

Bergen Døveforening.

40 års fest på Hamar

Hamar og omegns Døveforening
skal har 40 års jubileumsfest i Hånd
verkeren lørdag 30. desember kl. 18.

Middag, kaffe og kaker.
Underholdning.
Entre kr. 30.- pr. person.
Påmelding innen 20. desember til

fru Nanna Hansen, Vårheim, Kjon
nerud, Stangebrua.

Juletrefest på Hamar

Juletrefest for voksne og barn i
bedriftens kafe, Hamar, lørdag 7.
januar, kl. 16.00.

Arr.: Døveforeningen og syfore
ningen.

FRA FRELSESARMEEN

Velsignet julehøytid og godt nytt
år - med takk for det gamle - ønskes
alle lesere av Tegn og Tale.

Hilsen fra alle offiserene i Frelses-
armeens arbeid blant døve:

Åshild Johansen, Trondheim
Kelly Smevik, Stavanger
Eva Asker, Stavanger
Asbjørg Markussen, Larvik
Elsa Sommerseth, Larvik.
Johanne Holdhus, Oslo
Ruth Strand, Oslo
Magnhild Pedersen, Oslo
Hildegard Hellenæs, Oslo.

Vi hilser også alle hjertelig vel
kommen til våre julefester.

VERDIFULL VENN

Ursula Eason, som er leder for
familieprogrammene i det britiske
fjernsynet, er en varm venn av de
døve. Allerede i 1952 lagde hun TV
programmer for døve barn. Takket
være hennes innsats, går dette verdi
fulle arbeidet fremdeles videre. Med
interesse og begeistring studerer hun
de døves problemer. Hun overværer
også gjerne møter og foredrag i sin
fritid.

I likhet med alle ledende ansatte
ved BBC (det britiske kringkastings
selskap) får hun en gang i løpet av
sin tjenestetid en såkalt «stor-ferie»
på 3 måneder. Siste vår var det
hennes tur, og hun ofret da den største
del av denne ferien til en reise
gjennom den midtre Orient, dvs.
landene i Midt-Østen. Det var ingen
«hvile»- eller «fornøyelsesreise», tverti
mot ville hun her studere hoved-

.sakelig utdannelses- og livsforhol
dene for de døve. Tidsskriftet «Hea
ring» for august bringer en 7-sider
lang beretning om hennes iakttakel
ser fra fire land i Midt-Østen: Israel,
Tyrkia, Iran og Kypros.

Siste:

Nils Gjerstad avgikk ved

døden 5. desember.



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

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

Fri-idrettsserien 1966
Det er slutt på fri-idrettssesongen

for i år, og Oslo ble seriemester for
3. gang på rad, alle gangene med
over 1.000 poeng mer enn neste lag.
Spenningen om 1. plass var liten,
men interessant var det at de 3-4
siste lagene som oftest sto med bare
noen hundre poengs forskjell. Men
aldri som i år har det vært så jevnt
mot slutten. Bergen tok overras
kende 2. plass. Hamar på 5. plass
gjorde det også godt. Det rare var
at J ohnllY Olsen, som er allsidig i
idrett, gjorde det godt også på lange
distanser. Montro hva han finner på
til neste år? Trondheim har vært
svakere enn de pleiet, men' de har til'
unnskyldning mistet Bjørn Myran,
som flyttet til en annen klubb, Han
var før lagets neststørste poengscorer
etter Olaf Garberg, og til neste år
blir han igjen å finne i Trondheim,
Olaf Garberg var som vanlig for
grunnsfigur i Trondheim. Han har
for tredje gang forbedret kulerekor
den, fra 12,19 til 12.27 m. Han bør
klare 12.50 til 13 m neste år, siden
han var så jevn i år. Bergen gjør
det også meget godt. Laget har
nesten bare juniorer og blir sikkert
farlig mot ny sesong. Bergen har
som kjent mistet flere kjente idretts
gutter.

Selv om det var mellomår i år,
har det likevel gått bra med fri
idretten. Vi regner med ytterligere
framgang neste år, med DM i Dram
men og Nordisk mesterskap i Oslo
på programmet. Det er sikkert mange
som slapper av etter slutt på seson
gen, noe de ikke bør gjør. Vi har
vinterlekene for døve i Tyskland og
dessuten ha,r vi korr.-DM innendørs,
så det oppfordres her til å trene vi
dere med sikte på dette eller andre
ting. Bare en eneste ting har vært
sørgelig for Norge. Det er nordisk
serie i 5-kamp, hvor ingen 'har del
tatt i år. Det må ikke skje igjen
neste år. Norge er i virkeligheten
sterkest i denne grenen, så vi bør

delta neste gang. Johnny Olsen fra
Hamar kan regnes som favoritt til
Nordisk serie, med god støtte av
Tore Christiansen, Reidar Brenden,
Bjarne Gunnerud og kanskje flere.

Det gjøres oppmerksom på at
sportsred. har fått en ny poengta
bell, som var utgitt i februar i år
av NIF. Red. var ikke oppmerksom
på dette, og det måtte forandres litt
i fri-idrettsserien. Det ble heldigvis
ikke stor forandring, unntatt for
Drammen, som mistet ca. 200 poeng,
mest ved Gunneruds høyde u/t.,
1.64, fra 883 ned til 768 poeng.

Red.

1. OSLO
1. R. Brenden 3000 m 8.41.8 829
2. R. Brenden 3000 m hinder 9.34.1 .. 817
3. R. Brenden 1500 m 4.06.0 767
4. R. Brenden 5000 m 15.38.0 759
5. Per Chr. Larsen 100 m 11.4 710
6. Bjørn Myran 3000 m 9.14.0 709
7. Per Chr. Larsen 200 m 23.5 691
8. R. Brenden 1000 m 2.41.2 685
9. R. Brenden 800 m 2.05.2 662

10. Bjørn Myran 1500 m 4.19.8 661
11. T. Christiansen 800 m 2.05.6 656
12. Bjørn Myran 800 m 2.06.6 641
13. T. Christiansen, tresteg 12.62 635
14. T. Christiansen 400 m hekk 63.0 .. 623
15. Per Chr. Larsen Luft. 3.03 61·5
16. Gunnar Kvitvær tresteg 12.40 612
17. T. Christiansen 1000 m 2.49:2 591
18. T. Christiansen. 400 m 55.6 580
19. B. Dammen spyd 46.06 579
20. Per Chr. Larsen lengde 5.88 577

13.399
Nye: G. Kvitvær, tresteg (før 12.27): T.

Christiansen 1000 m og 400 m.
Utgått: T. Christiansen lengde. Per Chr.

Larsen 400 m.

2. BERGEN ' "
1. Asle Karlsen 400 m hekk 63.1 620
2. Asle Karlsen 800 m 2.08.8 607
3. Asle Karlsen 400 m 55.1 ' 599
4. Kjell Olsen 1500 m 4.28.9 . . . . . . .. 597
5. K. Fiskergård lengde 5.96 .. . . . . .. 595
6. Kjell Olsen 800 m 2.10.2 ....•.... 586
6. Pål Kjellid 800 m 2.10.2 586
6. Pål Kjellid 1500 m 4.30:5 586
9. Pål Kjellid 200 m 24.8 573
9. Pål Kjellid 400 m 55.8 573

11. Pål Kjellid 1000 m 2.51.~, ." " ' 563
12. Asle Karlsen 200 m 25.0 5.56
13'. Asle Karlsen tresteg 11.85 551
14. K. Fiskergård tresteg 11]3 . . . . . .. 538
15. Pål Kjellid tresteg 11.66 .: ....•.;.. 530
16. .Asle Karlset1 100 m12.3 520
17. Svein Tømmerbakke ~pyd 41.11 507
18: S'vein Tømmerbakke diskos 31.38 . 505

19. Svein I. Hansen høyde 1.60 493
20. Alfinn Nordøy Luft. 2]9 469

11.154
Nye: A. Karlsen 400 m hekk, 400 m,

200 m (før 25.2), tresteg og 100 (før 12.3).
Pål Kjellid 1500 m (før 4.32.0), 200 m (før
25.4), 400 m (før 56.0) og 1000 m. S. Tøm
merbakke spyd og diskos (før 30.60).

3. TRONDHEIM
1. O. Garberg slegge 51.06 818
2. O. Garberg diskos 36]6 620
3. O. Garberg kule 12.27 617
4. Walter Pedersen tresteg 12.32 603
5. W. Pedersen lengde 5.91 584
6. Ingolf Rønning 800 m 2.11.7 564
7. O. Garberg h.uft. 1.46 554
8. O. Garberg høyde 1.65 540
9. Jon Stokvik høyde 1.65 540

10. Jon Stokvik lengde 5.67 530
11. I. Rønning 1000 m 2.55.2 527
12. A. Kjøsnes 5000 m 17.52.0 521
13. A. Naurstad spyd 41.94 520
14. Ingolf Rønning 1500 m 4.41.5 516
15. O. Garberg Luft. 2.84 500
16. Kåre Jakola lengde 5.53 498
17. Ola Sande spyd 39.68 486
18. W. Pedersen 100 m 12.5 482
19. Jon Stokvik Luft. 2.81 481
20. A. Karlsen 1000 m 3.00.2 477

10.978
Nye: O. Garberg kule (før 12.23). W.

Pedersen tresteg. Ingolf Rønning 800 m og
1500 m. Kåre Jakola lengde.

Utgått: A. Karlsen 1500 m. Reidar Ja
cobsen Luft. W. Pedersen Luft.

4. DRAMMEN
1. B. Gunnerud h.uft. 1.64 768
2. B. Gunnerud 100 m 11.2 756
3. Bjarne Gunnerud, 400 m hekk 59.6 711
4. B. Gunnerud 200 m 23.4 , 700
5. B. Gunnerud Luft. 3.15 686
6. Bjarne Gunnerud 400 m 53.0 679
7. Erik Johansen 100 m 11.8 622
8. Erik Johansen 400 m hekk 63.2 618
9. Erik Johansen lengde 6.01 606

10. E. Johansen høyde 1.65 540
11. E. Johansen 400 m 56.9. . . . . . . . . .. 534
12. E. Johansen 200 m 25.6 507
13. Ulf Peder,en høyde 1.60 493
14. Magne Gaustad spyd 39.23 479
15. Magne Gaustad diskos 29.58 465
16. Magne Gaustad kule 9.94 456
17. Nils Holtungen Luft. 2.64 377
18. Kjell Danielsen Luft. 2.60 351
19. Ulf Pedersen Luft. 2.58 339
20. Rolf Hansen Luft. 2.49 282

10.969
Nye: B. Gunnerud 400 m hekk (før 60.6)

og 400 m. E. Johansen 200 m (før 25.8).

S. HAMAR
1. T. Gunnarrud 800 m 2.06.0 , 650
2. Johnny Olsen 1500 m 4.25.0 624
3. Johnny Olsen 800 m 2.08.1 617
4. Johnny Olsen 1000 m 2.48.4 600
5.Johnny Olsen spyd 47.00 , .. 592
6'. J. Olsen 3000 m 9.49.8 591
6. K. Johansen spyd 46.94 591
8. T. Gunnarrud 400 hekk 64.4 589
8. J. Olsen 400 m hekk 64.4 .......• 5,89

10. A. Vangen 1000 m 2.51.5 566
11. T. Gunnarrud 400 m 56.1 562
12. T. Gunnarrud 1000 m 2.53.2 548
13. Arne Olsen 100 m 12.2 540
14. E. Eriksen lengde 5.62 519.
15. Per Byvold kule 10.56 501
16. T. Gunnarrud 1500 m 4.46.9 483
17. E. Eriksen 100 m 12.6 463
18. T. Gunnarrud 200 m 26.4 445
19. B. Bekkevold 100 m 12] 444
20. B. Bekkevold I.ujt. 2.74 .. '" 439

10.953
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Sportsred.s norske fri-id rettsstatistikk 1966

o - Oslo, B - Bergen, T - Trond
heim. H - Hamar. D - Drammen.
p etter res. betyr personlig rekord.
t etter res. betyr tangering av per
sonlig rekord.

Høyde ult.
1. B. Gunnerud, D. . 1.64p
2. Kjell Fiskergård, B. . . . . 1.5lt
3. Olaf Garberg, T 1.46p
4. Gunnar Kvitvær, O. . .. 1.40p
5. Jon Stokvik, T. . 1.36p
6. Roar Pedersen, O. . 1.35
7. Per Chr. Larsen, O 1.35
8. Geir Jensen, T 1.35
9. S. Tømmerbakke, B 1.31

10. B. Tømmerbakke, B. . .. 1.31
11. Arne Stenberg, O. . .... 1.30

Best 1965: B. Gunnerud, Oslo,
1.55. Norsk seniorrek. og klubbrek.
for Drammen. Klubbrek. for Trond
heim (O. Garberg). Bedre toppres.
i år, men litt tilbakegang i bredden.
Gjennomsnittet er ca. 1.40 m, samme
som i fjor.

Lengde ult.
1. Bj. Gunnerud, D 3.15p
2. Per Chr. Larsen, O 3.03
3. Roar Pedersen, O 2.91
4. Kjell Fiskergård, B. . . .. 2.88
5. J. Engebretsen, O 2.86p
6. O. Garberg, T. . 2.84p
7. Jon Stokvik, T. . 2.81
8. Alfinn Nordøy, B. 2.79
9. Walter Pedersen, T 2.78

10. Reidar Jacobsen, T 2.78p
11. Bjørn Bekkevold, H 2.74p
12. Gunnar Kvitvær, O 2.74p

Best 1965:. Bj. Gunnerud, Oslo,
3.11. - Norsk seniorrekord og klubb
rekord for Drammen. Tilbakegang
over hele linjen, unntatt for nr. 1.
Gjennomsnittet er ca. 2.85.5, mot
2.89 i fjor.

100m
1. Bj. Gunnerud, D 11.2p
2. Per Chr. Larsen, O 11.4
3. Erik Johansen, D. . 11.8p
4. Arne Olsen, H 12.2
5. Gunnar Kvitvær, O. . .. 12.3t
6. Pål Kjellid, B. 12.3p
7. Asle Karlsen, B 12.3p
8. T. Christiansen, O 12.5
9. W. Pedersen, T 12.5

10. Johnny Olsen, H 12.6
11. Erling Eriksen, H. . 12.6
12. K. Fiskergård, B. 12.6

Best 1965: Per Chr. Larsen, Oslo,
11.3. - Norsk senior-rekord av B.
Gunnerud, også klubbrek. for Dram-
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men. Bra toppresultat, ellers litt til
bakegang fra i fjor. Gjennomsnittet
pr. 10. er 12.11 mot 11.99 i fjor.

200m
1. Bj. Gunnerud, D 23.4p
2. Per Chr. Larsen, O 23.5
3. Pål Kjellid , B. . 24.8p
4. Asle Karlsen, B. 25.0p
5. T. Christiansen, O. . 25.3
6. Erik Johansen, D. . 25.6p
7. Gunnar Kvitvær, O. . .. 25.7p
8. Kjell Fiskergård, B..... 26.3

Best 1965: Per. Chr. Larsen, 23.5.
Norsk senior-rek. av B. Gunnerud,
også klubbrek. for Drammen. Bort
sett fra de to beste, er det stor til
bakegang i år. Gjennomsnittet pr. 8
er 24.95 mot 24.8 i fjor.

400 m
1. Bj. Gunnerud, D 53.0p
2. Asle Karlsen, B 55.1p
3. T. Christiansen, O 55.6
4. Johnny Olsen, H. . . . 55.7
5. Pål Kjellid, B. . 55.8p
6. Per Chr. Larsen, O 55.9
7. T. Gunnarrud, H 56.1
8. Erik Johansen, D. . 56.9p
9. Gunnar Kvitvær, O. . .. 57.2p

Best 1965: Bj. Gunnerud, Oslo,
53.1. - Klubbrekord for Drammen
av Gunnerud. - Svært jevnt, men litt
tilbakegang. Gjennomsnitt pr. 9.
er 55.7 mot 55.18 i fjor.

800 m
1. Reidar Brenden, O.... 2.05.2
2. T. Christiansen, O. . .. 2.05.6
3. T. Gunnarrud, H, 2.06.0p
4. Bjørn Myran, T. . 2.06.6
5. Johnny Olsen, H 2.08.1p
6. Asle Karlsen, B 2.08.8p
7. Kjell Olsen, B. 2.10.2
8. Pål Kjellid, B. 2.10.2p
9. Ingolf Rønning, T. . .. 2.11.7p

Best 1965: R. Brenden, Oslo,
2.01.8. Klubbrek. for Hamar av
Gunnarrud. Dårlig i toppen, men
framgang i bredden. Siste mann i år
har 2.11, mot i fjor 2.15.4. Gjennom
snitt pr. 8 mann er ca. 2.07.6 mot
2.08.5 i fjor.

1000 m
1. Reidar Brenden, O 2.41.2
2. Bjørn Myran, T 2.47.5
3. Johnny Olsen, H. . 2.48.4p
4. T. Christiansen, O. . .. 2.49.2p
5. Alfred Vangen, H. . .. 2.51.5p
6. Pål Kjellid, B. 2.51.8p
7. T. Gunnarrud, H 2.53.2
8. Ingolf Rønning,T. . .. 2.55.2p
Best 1965: R. Brenden, Oslo,

2.40.9. - Endelig framgang med jevn

tid over hele linjen. Bare 6 mann sto
på listen i fjor. Gjennomsnitt pr. 6
mann er ca. 2.48.3 mot i fjor 2.57.0.

1500 m
1. R. Brenden, O 4.06.0
2. Bjørn Myran, T 4.19.8
3. Johnny Olsen, H. . 4.25.0p
4. Kjell O. Olsen, B 4.28.9p
5. Pål Kjellid, B 4.30.5p

Best 1965: R. Brenden, Oslo,
4.03.0. - Klubbrek. for Hamar av
J. Olsen. Omtrent like bra som i fjor.

3000 m
1. Reidar Brenden, O. .. 8.41.8
2. Bjørn Myran, T. . 9.14.0p
3. Johnny Olsen, H 9.49.8p
4. T. Christiansen, O. .. 10.02.6p
5. Arne Karlsen, T..... 10.44.0

Best 1965: R. Brenden, Oslo,
8.42.6. - Ny klubbrek. for Hamar av
J. Olsen. En tanke bedre res. enn
i fjor.

5000 m
1. R. Brenden, O 15.38.0
2. B. Myran, T. . 16.58.6
3. Johnny Olsen, H 17.19.8p
4. Asbjørn Kjøsnes, T 17.52.0
5. T. Christiansen, O. .. 18.05.4p
6. Arne Karlsen, T..... 18.28.0p
Best 1965: R. Brenden, Oslo,

15.29:4. - Ny klubbrek. for Hamar
av J. Olsen. - Fin framgang, i fjor
var det bare en mann på listen.

10.000 m
T. Christiansen, O. . .... 38.50.6p

Best 1965: R. Brenden, Oslo,
32.17.0.

110 m hekk
1. T. Christiansen, O 19.9p
2. Olaf Garberg, T 21.6p
3. W. Pedersen, T 21.7p

Klubbrek. for Oslo. Best 1965: J.
Olsen, H. 17.5.

400 m hekk
1. B. Gunnerud, D. . 59.6p
2. T. Christiansen, O 63.0t
3. Asle Karlsen, B. . 63.1p
4. Erik Johansen, D 63.2p
5. R. Brenden, O 63.7
6. Johnny Olsen, H. 64.4p
7. T. Gunnarrud, H 64.4p

Ingen deltakelse i fjor. Denne
øvelsen har sjelden vært løpt av
døve.

3000 m hinder
1. R. Brenden, O 9.34.1

Best 1965: R. Brenden, Oslo,
9.37.6. - Ny klubbrek. for Oslo.



1000 m stafett
1. Oslo 2.09.9
2. Trondheim 2.19.3

Best 1965: Oslo 2.09.3.

Høyde
1. B. Gunnerud, D. 1.68
2. Ulf Pedersen, D 1.65
3. Erik Johansen, D 1.65p
4. Olaf Garberg, T 1.65
5. Jon Stokvik, T. . 1.65t
6. Johnny Olsen, H 1.60
7. Svein L Hansen, B. 1.60p
8. Gunnar Kvitvær, O. . .. 1.60
9. Kjell Fiskergård, B. 1.55

10. Vidar Gran, O 1.55
11. T. Christiansen, O 1.55

Best 1965: B. Gunnerud, Oslo,
1.88. - Unntatt toppen er det litt
framgang. Gjennomsnitt pr. 10
mann er ca. 1.628 mot i fjor 1.614.

Lengde
1. B. Gunnerud, D. . 6.17
2. Erik Johansen, D 6.01p
3. Kjell Fiskergård, B 5.96
4. Walter Pedersen, T 5.91
5. Johnny Olsen, H 5.91
6. Per Chr. Larsen, O 5.88p
7. T. Christiansen, O 5.84
8. Gunnar Kvitvær, O. . .. 5.67
9. Jon Stokvik, T. . 5.67

10. Pål Kjellid , B. . 5.59p
Best 1965: B. Gunnerud, Oslo,

6.62. - Ny klubbrek. for Drammen
av B. Gunnerud. - Tilbakegang fra
topp til bunn, men ellers jevnt.
Gjennomsnittet pr. 10 mann er ca.
5.86 mot i fjor 5.92.

Tresteg
1. T. Christiansen, O. 12.62
2. Gunnar Kvitvær, O. .. 12.40
3. Walter Pedersen, T 12.31
4. Asle Karlsen, B. 1l.85p
5. Pål Kjellid, B. . 1l.66p
6. Johnny Olsen, H 1l.07p
7. Erling Eriksen, H 10.33

Best 1965: W. Pedersen, T., 13.23.
- Sterk tilbakegang og mindre del
takelse i år.

Kule
1. Olaf Garberg, T. 12.27p
2. Johnny Olsen, H 10.62
3. Per Byvold, H. . 10.56
4. Magne Gaustad, D. . . .. 9.94p
5. Torstein Bernås, B.. . .. 9.83p
6. Kjell O. Olsen, B. .... 9.81p
7. Brynjulf Dammen, O. . 9.75
8. T. Christiansen, O. 9.29
9. Jon Stokvik, T. 9.23

10. Jan Thomassen, O. 8.88
Best 1965: O. Garberg,Trondheim,

11.83. - Ny norsk senior-rekord av
O. Garberg, også klubbrekord. 
Noe tilbakegang. Gjennomsnittet pr.
10 mann er ca. 10.02 mot i fjor 10.12.

Diskos
1. Olaf Garberg, T. 36.76
2. Johnny Olsen, H 32.99
3. S. Tømmerbakke, B 31.38
4. Magne Gaustad, D 29.58p
5. Per Byvold, H 26.35
6. T. Gunnarrud, H 25.74p
7. T. Christiansen, O 25.19p

Best 1965: o. Garberg, Trond
heim, 37.35. - Omtrent samme som
i fjor. - Gjennomsnittet pr. 7 mann
er ca. 29.65 mot i fjor 30.20.

Spyd
1. Johnny Olsen, H 47.00
2. Kåre Johansen, H 46.94
3. Brynjulf Dammen, O. . 46.06
4. T. Christiansen, O 42.19
5. Arnt Naurstad, T. . 41.94p
6. S. Tømmerbakke, B. 41.11
7. B. Gunnerud, D. . 41.08
8. Ola Sande, T. . 39.68p
9. Magne Gaustad, D 39.23p

Best 1965: Brynjulf Dammen,
Oslo, 50.03. - Klubbrek. for Trond
heim ved A. Naurstad. - Litt til
bakegang. Gjennomsnittet pr. 9
mann er ca. 42.80 mot i fjor 44.23.

Slegge
Olaf Garberg, T. . 51.06

Best 1965: O. Garberg, Trondheim,
52.99 .

5-kamp
1. Asle Karlsen, B 1.943 p.
2. Pål Kjellid, B. . 1.886 p.
Best 1965: J. Olsen, Hamar,

2.787 p.
Red.

NYTT FRA UTLANDET

ØST-TYSKLAND
Kappgjengeren Gerhard Sperling

har satt en ny bemerkelsesverdig re
kord, som er ut over det alminnelige.
I Laubusch deltok han i 10 km
kappgang og vant med tiden 42.49.0
min., som er ny verdensrekord for
døve. Men ikke nok med dette. Han
blir også notert som innehaver av
den tyske rekord både for døve og
hørende.

VEST-TYSKLAND
Også Vest-Tyskland kan tale om

rekorder. Rita Windbrake fra KaIn
har satt 3 verdensrekorder for døve
kvinner. Over 100 m sprengte hun
målsnoren på 12.3, og tiden på 80 m
hekk ble presset ned til 11.9 sek.,
begge tider er forbedring med 1110
sekund. I 200 m løp forbedret Rita
sin egen verdensrekord med hele
5/10 sekund, til 25.1. Ikke så merke
lig at tyskerne er stolte av henne.

Internasjonal HÅNDBALL
DE SVENSKE LAGENE SUVE
RENE - MEN B. GUNNERUD
V AR DAGENS STORSCORER

12. november ble det holdt inter
nasjonal håndballturnering i Troll
hattan, hvor 6 lag deltok, 4 svenske,
1 norsk og 1 dansk. Tribunene i hal
len var fullsatte av tilskuere som var
kommet fra hele Sør-Sverige og andre
steder. Stemningen var på topp.
Lagene var delt i 2 grupper, med 3
lag i hver. Beste lag i hver gruppe
skulle kjempe i finalen om 1. plass,
og likeså de andre om 3. og 5. plass.
Kampene varte 15 min. i hver om
gang.

Trollhattan og Surd var de første
som spilte. Imens var vi Oslo-gut
tene der og studerte dem. Etter en
stund fikk vi inntrykk av at de var
for gode for oss. Vi hadde på forhånd
bare hatt to kamper i Oslo og meget
lite trening, så vi var bekymret for
hvor mange baklengsmål vi skulle
få. Etter første omgang ledet Surd
med ett mål, men økte til 4 mål før
slutt. Begge lagene spilte godt, og
særlig merket vi oss Leif Strang,
Surd, med hurtige og fin-fine leve
ringer og utmerkete skudd.

Småland og Døvania fikk merkelig
nok de samme sifre som i den første
kampen, med 11-7 i Døvanias favør.

Endelig var det vår tur mot Troll
hattan. Vi var foreløpig stemplet
som det svakeste av alle lagene, og
vi forbauset oss selv i første omgang
med uavgjort 3-3. Vi kunne ikke tro
det, etter at vi så hvor gode de var.
Men vår keeper Arne Stenberg pas
set målet godt. Våre spillere var
nok en smule usikre i begynnelsen,
for redd til å skyte. I 2. omgang
håpet vi på et bedre resultat, men
det gikk den andre veien. Vi var
for åpne i forsvaret, sluttsifrene ble
11-5, med Trolla som vinner. Siden
gikk kampen mellom Småland og
Hephata, Stockholm, hvor Hephata
vant lett med 9-3.

Så var vi fra Oslo på pletten igjen,
denne gang mot favoritten Surd, og
vi satte på prøve en annen keeper,
Einar Walbækken. Det gikk dess
verre dårlig, og Surd ledet solid etter
første omgang. Men vi mistet ikke
motet, og i 2. omgang var keeperen
Arne på plass igjen, og igjen var han
fabelaktig og reddet mange skudd. Vi
hadde like mange mål som Surd i 2.
omgang, så vi var fornøyd. Resulta
tet ble 15-9. Svenskene fikk 3 mål
på straffekast, mens vi på vår side
hadde to straffe, med bare bom. Vi
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spillere fra Oslo var dårligere enn
andre når det gjaldt pasninger og
scoringer, men vi var på en måte bra
med avleveringene og i forsvaret.
Det var ikke en av våre spillere som
greide å bryte gjennom forsvaret og
score, unntagen Benny Persson, en
spiller som vi får mye glede av. Bj.
Gunnerud har god teft for scorings
sjanser med langskudd. Han var den
viktigste for oss.

Så var det kamp mellom Døvania
og Hephata. Dette var den hardeste
kamp inntil da. Harde slag og rått
spill. Spillerne var helt gjennomvåte
av svette etter endt, kamp, som om
det skulle ha vært krig på kniven.
Danskene overrasket og klarte uav
gjort 9-9, men Hephata fikk gå til
finalen med flest mål i sin gruppe.

Matsjen om 5. plass gikk mellom
Oslo og Småland, og Oslo vant 13-11.
Men det var nervepirrende for oss,
målforskjellen var aldri mer enn to.
Det var riktignok mange langskudd
som havnet i betongveggen utenfor
målet, men likevel spilte vi bedre.
Roar Pedersen scoret 3 mål. Kampen
om 3. plass mellom Trollhii.ttan og
Døvania ble noe annet enn ventet.
Det var som om Døvania sprakk to
talt etter sin gode innsats mot
Hephata tidligere. Trolla vant her
med hele 16-6. Til slutt gikk finalen
mellom Hephata og Surd, og det ble
en fin kamp vi fikk se. Før sidebyt
tet ledet Hephata med 5-2, men i 2.
omgang utliknet Surd. Etter dette
var stillingen jevn hele tiden, til
sluttsifrene ble 10-10. Det måtte
spilles ekstraomganger, og da gikk
seieren til Hephata, men med bare
ett nytt mål.

Og dermed var turneringen slutt.
Den var meget vellykt, og dommerne
var meget gode. Samme aften var det
fest med musikk og dans, og det ble
delt ut fine pokaler til 1., 2. og 3. lag.
Ikke minst var vi fornøyd da Bjarne
Gunnerud fikk en premie som største
målscorer.

Søndag kl. 12 dro vi med 3 biler
tilbake på den 320 km lange ferd
til Oslo.

F.M.T.

SYKKELRITT

..-

Fullstendig program var tatt inn
i Tegn og Tale nr. 18, men det er nå
kommet melding om at det blir en
endring. Fredag 24. februar om kvel
den vil det bli arrangert stor fest i
Miinchen.

Innkvarteringsbyråets adresse er:
Kurdirektion, 824 Berchtesgaden,
Tyskland.

Nærmere opplysninger om båt!
tog-reise, prisene o.l. vil bli sendt til
lagene, til orientering for de turister
som er interessert, en av de første
dagene.

DØVES VM pA SKI
I BEROHTESGADEN

TRONDHEIM

•

pet - et meget hyggelig oppdrag
«Hellas»' 50 års jubileumssesong.

Ragnar W oll.

26. desember (2. juledag) kl.
18.30 bl ir det døvegudstjeneste i
TV ved pastor Vogt-Svendsen.

Trondheim Sykkelklubb skal ar
rangere sykkelritt fra Trondheim til
Oslo 23. juni 1967. Alle, uansett al
der, som vil delta i denne mosjons
sykkeltur over Dovre til Oslo, kan
melde seg, sto det i avisa. Og så ble
det til at Asbjørn Kjøsnes fra Trond
heim var den første som meldte seg,
og neste dag sto det med fete typer
om ham i «Arbeider-Avisa» og «Adres
seavisa», der vi siterer:

«Den første som fulgte oppford
ringen vi brakte i går om å melde
seg til deltakelse i sykkelrittet mel
lom Trondheim og Oslo neste år, var
Asbjørn Kjøsnes, Døves Idrettslag.
Han er jo en kjent idrettsmann som
har deltatt mye på ski i tidligere år,
han er 36 år gammel og har erobret
5 NM i de døves mesterskap».

- Vel, det kunne være morsomt
om noen døve fra Oslo kan ta imot
ham ved målstreken med gratula
sjon og velkommen klar på tungen.

Red.

------_.._--......_-----
TV·gudstjeneste

Finalen:
Surd-Hephata 10-11

GOD «DEBUT-SESONG» FOR
HELLAS' D0VEGRUPPE

DRAMMEN

Beste målskyttere i turneringen:
1. Bj. Gunnerud, Oslo 14 mål
2. L Johansson, Surd 11 »
3. S. H. Sørensen, Døvania 9»

B. Persson, Oslo 5 »
R. Pedersen, Oslo. . . . . .. 4 »
R. Brenden, Oslo . . . . . .. 2 »
K. Nysted, Oslo. . . . . . .. 2 »

Idrettsforeningen «Hellas», Dram
men, stiftet som kjent egen «døve
gruppe» i fjor med Rolf Hansen som
formann.

Tilslutningen til aktiv fri-idrett og
trening har vært tilfredsstillende i
den første sesong som denne nye
gruppen har eksistert. Særlig har ett
navn - Bjarne Gunnerud - hevdet
seg på en helt ut glimrende måte. La
oss derfor ta for oss de resultater
som denne usedvanlig dyktige og
sympatiske gutten kan vise tilbake
til etter sin første sesong innen
Idrettsforeningen «Hellas:

100 m 11.2. 200 m 23.4. 400 m
53.0. 400 m hekk 59.6. Lengdehopp
6.17. Høydehopp 1.75. Lengde uten
tilløp 3.15. Høyde uten tilløp 1.64
(som er fylkesrekord for Buskerud).
Spydkast 41.08 m. Kulestøt 8.97 m.

Av disse resultater er 100 og 200
m nye norske rekorder for døve, og
ellers er hans noteringer i lengde og
høydehopp uten tilløp uoffisielle
verdensrekorder. Som nevnt er
Bjarne Gunneruds fine 1.64 i høyde
uten tilløp ny fylkesrekord for Bus
kerud.

«Hellas»' Døvegruppe har videre
hatt en rekke interesserte gutter
som med iver og hell har dyrket fri
idrett i sommer. Vi kan nevne f. eks.
den lovende junior Erik Johansen,
som har løpt 100 m på 11.8, 200 m
25.8, 400 m 56.9 og 400 m hekk på
63.2. Han har videre klart 1.65 i
høyde og hoppet 6.01 i lengde.
Magne Gaustad er også et hyggelig
bekjentskap på idrettsbanen. Han
liker best kast og har her klart
39.23 i spyd, 29.59 i diskos og 9.94 i
kule.

«Hellas»' Døvegruppe ser fram til
neste sesong med de beste forhåp
ninger. Da skal som kjent foreningen
arrangere selveste Døvemesterska-

7-11
3- 9
9- 9

7-11
11- 5
15- 9

13-11

16- 6

Gruppe 1:
Trollhii.ttan - Surd .
Trollhii.ttan - Oslo .
Surd - Oslo .

Gruppe 2:
Småland - Døvania .
Småland-Hephata .
Døvania-Hephata .

Kampen om 5. og 6. plass:
Oslo - Småland .

Kampen om 3. plass:
Trollhii.ttan - Døvania
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Gausdal Ysteri
SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

A.s Finnmark og
Nord- Troms Fiskeindustri

HONNINGSvAG

_ IS811ENSENOGBALCHEN

dUTOMOBILFIRMA

OSLO - TLF. 461890

Bærum Sport
WILL y FALCK AlS - SANDVIKA

Budstikkegården I Aamodtgården
Telefon 548834 I Telefon 541245

C. & C. Knudsen A.s
KAFFE EN GROS OG BRENNERI

Apotekergt.10b, Tlf. 335118, 334121

OSLO

A.s Namdalens Trafikkselskap
NAMSOS

Lokalrutefart på Namdalens fjord- og øydistrikter
Telegramadr. Namdalske - Telefoner 2651 - 2652

H. KRÆMERS
FRYSE- OG KJØLEANLEGG

*

TROMSØ

Stormo og Tannes Bruk

KNAPPER

I.......,

Kjelstad Kafe
BAKERI & KONDITORI Tolgen Meieri
Anbefales

SKREIA TOLGA

.\1Lc lU('lU)('~ker i alle alch'e trenger melk i den daglige
ko"t. )Iclken inneholder de næring omner som kroppen

tren~(,l' gjeJlnom all leveår. Østlandets Melkesentral
DHD\K ;\lELK - ~,det er helse i hver dråpCl>

Samarbeidsorgan

for meieriene og melkeprodusentene

på Ostlalldei

I



Olav Line
TEIKNEKONTOR 
BYGGJEFORRETNING

Sentral bord 81 035
BRYNE

ørsta Samvirkelag
Telefon 30

0RSTAVIK

FABIN AfS

Finansiering
Factoring - Leasing
Avbetaling

Komediebakken 9
Telefon 12135
BERGEN

Ganddalens Planteskole og Gartneri
Stedsegrønne planter - Prydtrær
og prydbusker - Nelliker

SANDNES
Telefon 61 668

LANDES RUTEBILER
ÅLESUND

Trafikerer:
Borgundruten
Vestnesruten
Hessoruten
Fjelltunruten
Flatholmruten

Christie & Opsahl a.s
Sivilingeniører

Entreprenørforretninger

M O LD E

KRISTIANSUNDS SPAREBANK

KRISTIANSUND N.

Sentral bord 73122

SANDNES ELEKTRISITETSVERK

Olav Kyrresgt. 5
SANDNES

Telefon 61 032

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN

Deves Trykkeri A.s, Bergen


