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Fram lor lull anerkjennelse av
TEGNSPRÅKET!

Tegnspråket har mange motstandere. Og det er ganske sikkert berettiget
å føye til: Dessverre!

I vår tid har motstanderne vært nærmest eneherskere, såvel i småbarn
arbeidet som i undervisningen av døve og tunghørte barn. Men det ser
ut til å lysne for tegnspråkets tilhengere. Mange ting tyder på at vi er
inne i en liberalisel'ingsperiode, og vi tror avgjort at vi har langt færre
motstandere i dag enn tidligere. For en tid siden reiste faktisk en døve
lærer her i bladet spørsmålet om ikke tegnspråket burde nyttes i under
visningen både av døve og sterkt tunghørte barn!

å er tegnspråket egentlig ikke i vanlig forstand et språk. En annen be
nevnelse ville antakelig kunne forhindre mange misforståelser. Vi kunne
bedre kalle det døvespråk, men om dette er mer korrekt, så lyder det
likevel ikke godt når prestisje og følelser er med i spillet. Hvem vil at
deres barn skal benytte tegnspråk eller døvespråk? Et språk spesielt for
handikappede blir selvsagt betraktet som mindreverdig - følgelig kan vi
ikke vente annet enn at foreldrene skal klynge seg til håpet om at deres
barn skal lære å beherske det normale språk og bli integrert blant de
normale.

Vi forstår så godt foreldrene, og vi forstår så godt at skolene gjør sitt
beste for å oppfylle foreldrenes ønsker. Det vi ikke forstår, er at det er
så vanskelig å skjønne hva tegnspråket er; eller rettere hva vi mener med
tegnspråk. Etter vår mening kan motstanden simpelthen ikke tilskrives
annet enn uvitenhet. Det finnes ikke en ansvarlig tegnspråk-entusiast
som anser tegn som det primære og språket som noe sekundært. Vi øns
ker tegnspråk kun som et hjelpemiddel for hurtigere tilegnelse av språk
og kunnskaper; sikrere oppfatting av det talte ord og meningen av
ordene. De hørende har fått et veldig forsprang, som det for de døve
gjelder å få redusert. Hvorfor nekte de hørselsskadde barna et effektivt
hjelpemiddel?

Vi tror avgjort at utviklingen vil føre til full anerkjennelse av tegnsprå
ket - og jo før det skjer, dess bedre. Vi nekter å tro at tegn nødvendigvis
skal føre til dårligere talekvalitet og avlesingsdyktighet. - Liberalise
ringen i synet på tegnspråket vil fortsette etter hvert som vi får anled
ning til å spre saklig opplysning - først og fremst ved hjelp av fjern
synet, i form av programmer av typen «Talende hender», men også av
holdelse av tegnspråk-kurser har stor betydning. Har vi først lykkes i å
få spredd tilstrekkelig opplysning om hva tegnspråket egentlig er, skulle
det være mulig å få også «den jevne mann» til å bli tegn-minded.

Det har aldri vært vår mening at tegnspråket skulle brukes som annet
enn et fargerikt supplement til den flytende tale - og som sådant skulle
det ikke på noen måte kunne være til skade - tvert imot - det skulle
heller betraktes som et berikende supplement for talespråket. Th. S.
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Om døves utdannelse
og arbeid i Sovjet-Unionen

Døve får 50 prosent høyere studie~stipendier enn hørende.
I.700 døvetolker på arbeidsplassene lønnes av fagorganisasjonen

Denne artikkel er skrevet av redak
tøren for det sov,jetiske døveforbunds
organ, Leonid Godin. Vi har
oversatt den fra «The Deaf A meri-

(an.» J

Ifølge statistiske opplysninger er der
ca. 200.000 døve i Sovjet-Unionen.
Deres interesser med hensyn til ut
dannelse, beskjeftigelse og sosial vel
ferd blir ivaretatt av regjeringen,
fagforbundene og unionens døve
forbund.

Hvis foreldrene ønsker det, kan
de anbringe sitt døve barn i en bar
nehage, hvor de døve barna fra 3 års
alderen av lærer å tale og å forstå
tale. Foreldrene betaler bare en del
(opptil 30%) av hva det koster i
barnehagen. Resten betales av myn
dighetene.

Der er spesielle skoler for tung
hørte, for døve, og for døve med
talevansker, hvor den obligatoriske
utdannelse fra 7 år av er fri. Sovjet
Unionen har ca. 400 slike skoler.
Ved skoleårets begynnelse i ar, 1.
september, ble 15 nye døveskoler
åpnet, i Arkangelsk, Brjansk, Ja
kutsk, Khabarovsk og andre byer.
Regjeringen bevilger fra 400.000 til
465.000 rubler til bygging av hver
av disse skolene.

Klasserommene i døveskolene er
utstyrt med høreanlegg. Skolene har
arbeidsrom og verksteder, hvor de
eldre elever blir satt inn i grunn
trekkene for forskjellige spesialfag.
Som regel har disse skolene også sin
idrettsplass.

Lærerstaben i døveskolene er spe
sialutdannet i dactylologi «<finger
språk»), og har for øvrig eksamen i
undervisning av døve og tunghørte.
Deres lønn ligger 25% høyere enn
lønnen for vanlige skolelærere. De
unge som har fullført 12 graders
døveskole (svarer til vanlig 8 års
døveskole), kan enten fortsette sin
utdannelse eller gå inn i et yrke.
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Et stort antall av Sovjets videre
gående og høyere skoler har grupper
for døve. Ved spesielle skoler kan de
døve studenter perfeksjonere seg i
avlesningsdyktighet, og det hjelper
dem til bedre å forstå forelesninger.
Dessuten har hver døvegruppe en
tolk som tolker forelesningene for
dem med finger- og tegnspråk. Alt
dette gjør det mulig for de døve ele
vene å tilegne seg kunnskaper. Siste
år var det f. eks. 11 døve eksamens
kandidater som mottok ingeniør
diplom ved Bauman høyere tekniske
skole i Moskva, som for 30 år siden
første gang tok imot døve studenter.

Døve studenter får 50% større
stipendier enn de hørende, dessuten
en liten invalidepensjon. Når de er
ferdig med skolen, får de ansettelse
ved statens fabrikker eller bedrifter,
så vel som ved døveforbundets ulike
foretagender i de forskjellige repu
blikker. Ca. 50 døve spesialister med
høyere utdannelse arbeider ved Sjel
jabinsk traktorfabrikk i Sør-Ural.
Ivan Danilin, en av dem, er leder
for et planleggings-team ved tegne
kontoret.Juri Jakovlev er en av plan
leggerne for konstruksjon av inn
høstingsmaskiner for sukkerplan
tasjer. Fabrikkene for landbruks'
maskiner i Rostov eksporterer slike
maskiner til bl. a. Cuba.

V. 1. Domrasjev, høyskoleingeni
ør, døv fra barneårene av, underviser
ved Kazan flytekniske institutt.

For 3 år siden ble det startet et
planleggingskontor i Moskva som
skal stå til tjeneste for det russiske
døveforbunds foretagender. Ca. 80

ingeniører og teknikere - de fleste
døve - er beskjeftiget der. Inntil
nylig kunne døve elever få sin første
videregående tekniske skoleutdan
nelse bare ved de vanlige real- og
yrkesskoler for hørende, hvor spe
sielle grupper ble dannet for dem.

I 1965 åpnet det russiske døvefor
bund en skole i Leningrad som skal
utdanne interiørarkitekter, typogra
fer og bokbindere. Studietiden ved
denne skole blir fra 4 til 5 år. Døve
forbundet skal åpne en ny slik skole
i Sjeljabinsk, hvor det vil bli ut
dannet metallarbeidere med spesiali
sering.

Før annen verdenskrig ansatte
man som regel arbeidere enkeltvis
ved statlige foretagender. Etter for
slag fra fagorganisasjonene har man
etter krigen ansatt grupper av døve
arbeidere ved statlige fabrikker og
bedrifter. Hvis en bedrift beskjef
tiger 20 døve, ans-etter den en tolk
for dem, som betales av fagorganisa
sjonen. Der er ca. 1.200 tolker be
skjeftiget ved industribedrifter, og
mere enn 500 i landdistriktene.

Hvis antallet av døve arbeidere i
en bedrift øker til 100, organiserer le
delsen et spesielt kontor til å ta seg
av de døve, deres videreutdanning,
spesialkurser etc. Slike avdelinger er
blitt organisert ved Likhasjev bil
fabrikk i Moskva, ved Sjeljabinsk
traktorfabrikk og ved Rostov land
bruksmaskinfabrikker, samt på and
re arbeidsplasser hvor antallet av
døve arbeidere øker hurtig. Alt i alt
er der mere enn 60.000 døve arbei-



TRAFIKKENKREVER.••
Årlig ~Jntoll trafikkofre j
Vest - Europa

1.7 mill

~

stendig hos en åndsarbeider og brin
ge nervesystem, blodtrykk og hjerte
virksomhet i ulage - mens brølet fra
racerbiler med motoren på høyeste
omdreiningstall er en nytelse for
motorentusiastene.

Fra «Hørselvernet».

80.000

DØDE

dreiere med utstrakt spesialisering.
I Moskva: Skomakere, gravører og
vevere. I byen Podolsk nær Moskva;
Spesialister for framstilling av medi
sinske instrumenter, etc.

Døveforbundets foretagender be
taler ingen omsetningsskatt. Fortje
nesten anvendes til utvidelse av
bedriftene, bygging av nye boliger,
rekrea jonshjem, barnehager etc. for
de døve. ylig har døveforbundet
bygget store boligbygg for sine med
lemmer i Moskva, Kalinin, Brjansk,
Orjol og Kursk (i sentrum for den
europeiske del av Sovjet-Unionen.
Videre i Sjeljabinsk og Krasnodar (i
Sør-Russland), og i andre byer. Sist
i august 1965 ble åpnet et nytt sana
torium for de døve nær Sotsji ved
Svartehavskysten.Det russiske døve
forbund har fra før et sanatorium
ved Svartehavet og et tredje nær
Moskva.

dere ansatt ved fabrikker og bedrif
ter.

Foruten staten og fagorganisasjo
nen, tar alle de lokale døveforenin
ger, som finnes i alle distrikter, seg
av problemene som vedrører de døve
og deres beskjeftigelse. Der er 17
større bedrifter som hører under
døveforbundet. Ved disse bedrifter
lærer den døve først et spesialfag.
Opplæringen er gratis. Lærlingene
får stipendier, gratis måltider, klær
og bosted. Og så får de sitt arbeid.

Ca. 12.000 døve arbeidere er an
satt ved døveforbundets forskjellige
bedrifter. Ca. 500 som går ut fra
døveskolene får hvert år spesialopp
læring ved disse bedrifter. Opplær
ingen tar 2 til 3 år, alt etter hvilket
fag de går inn for. I Irkutsk (Øst
Sibir) f. eks. gis utdannelse for be
regnings-operatører. I Kalinin: Bo
remaskinteknikere,elektrosveisere og

Er 30 prosent av ve t~tyskerne tunghørte?

LARM OG STØY
et økende helseproblem

Fordeling av antall dødsofre
(i prosent av det totQle)

-

..

-

..

Barn og gam le mest
sårbare i trafi kken

Den raskt økende trafikken med
fører også økning av antallet ofre for
trafikken. Tabellen gir en oversikt
over det årlige antall dødsofre for
trafikkulykker i Europa (eksklusive
de kommunistiske land) i 1963. På
fallende er det store antall fotgjen
gere som omkommer i trafikken.
Det har vist seg at ca. 30% av disse
er folk over 65 r. Også barn er sår
bare i trafikken, prosenten av barn
er over 30.

Abonner på
TEGN og TALE

Skal vi la oss tvinge ned under
jorden for å få fred? Svaret må være
et bestemt NEI! Vår fiende støyen
vil sikkert forfølge oss også i dyb
den, hvis vi rømmer dit ned - vi
må ta kampen opp i fullt dagslys og
selv være på offensiven!

Dr. Gtinther Kurtze, som er dosent
ved den tekniske høyskole i Karls
ruhe, hevdet nylig i et foredrag at
minst 30% av befolkningen i Vest
Tyskland lider av tunghørthet som
følge av støy. Situasjonen er neppe
annerledes i andre land i Europa.

Legene får også andre bekreftelser
på støyplagens skadevirkninger enn
pasientenes nedsatte hørsel. Hjerte
lidelser, kronisk hodepine, fordøyel
sesbesværligheter og forstyrrelser i
sentralnervesystemet vil hos en
rekke pasienter kunne føres tilbake
til støyplage.

Det er grunn til å spørre om vi
står overfor en ny form for lidelse 
«larm-infarkt». Dette uttrykk finner
man allerede i dags- og ukepressen
ved omtale av støybesværligheter.

Larm er til en viss grad noe sub
jektivt. En vannkran som drypper,
kan forstyrre konsentrasjonen full-

Mange pasienter som i dag sitter
på legens venteværelse, er mer eller
mindre direkte offer for støyplagen 
og deres antall stiger stadig. Etter
all sann ynlighet vil den store bak
teriolog Robert Koch's dystre profeti
manifestere seg allerede i vår leve
tid: «En dag vil mennesket se seg
tvunget til å bekjempe støyen like
intenst og bittert som vi må kjempe
mot kolera og pest.» - Koch døde i
1910.

Støyforstyrrelsene øker stadig,
spesielt for mennesker som bor i
byer og tettbefolkede områder.

Fra Texas blir det meldt at en stor
skole er blitt bygd helt under jor
den for å gjøre det mulig for barna
å undervises uforstyrret av larm fra
en militær flyplass ikke langt unna.

I boligstrøkene i vid omkrets av
London Airport blir husene utstyrt
med dobbelte vindusruter og air
conditioning, for at det skal bli
mulig for beboerne å sove om natten.

I visse områder av København
har myndighetene gått til det skritt
å tillate privat byggevi.Tksomhet
bare om kvelden og om natten - for
å unngå trafikk-kaos om dagen!
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Dr. philos Donald Ballantyne
DØV FORSKER

Av Louise B. Milner

(' "'Donald Ballantyne, døv fra
fødselen av, i dag assisterende
professor ved New York Uni
versitet, behersker engelsk,
fransk, tysk og russisk!

Vi gjengir her hans levnets
løp, slik hans mor har fortalt
det. Dessverre er undervisnin
gen svært uklart omtalt, slik at
det ikke er mulig å danne seg
et klart bilde av hva som har
foregått - og hvordan. Artikke
len er over'satt fra «The Deaf
American». Red.

Donald Ballantyne har universi
tetseksamen i kjemi, har tatt magis
tergraden i biologi ved Columbia
Universitet, og er dr. philos i ani
malsk biologi ved det katolske uni
versitet. Det er imponerende, men
ikke enestående - unntatt i en av
gjørende henseende: Dr. Ballantyne
er blitt tildelt disse akademiske ut
merkelser trass i at han er døv fra
fødselen av.

Han er født for 42 år siden i Pe
king i Kina. Han gjennomgikk Can
terbury folkeskole i Connecticut og
senere Princeton skole med gode
resultater, stu.derte ved to univer
siteter og behersket fransk, tysk og
russisk med hva han selv kaller
«rimelig ferdighet» - utelukkende
ved hjelp av munnaviesing, som
han lærte av sin mor. Hennes drøm
var nemlig å gjøre sønnen i stand til
å føre et normalt, velordnet liv.
Det er på grunn av hennes over
ordentlige mot og besluttsomhet om
aldri å gi slipp på denne drømmen,
at hun nå er i stand til å si at «drøm
mer kan bli - og blir - virkelighet.»
Hun er den mest enestående mor jeg
noensinne har møtt.

Dr. Ballantyne arbeider nå sam
men med dr. John M. Converse ved
instituttet for rekonstruktiv plastisk
kirurgi i New York. Han er assiste
rende professor i eksperimentell ki
rurgi ved New York Universitets
medisinske avdeling og driver intens
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forsking angående hud- og organiske
transplantasjoner. På dette felt har
han allerede høstet stor anerkjen
nelse. For tiden er han opptatt med
utvikling av nye metoder for trans
plantering av nyrer, noe han nylig
har oppdaget.

Når dr. Ballantyne tenker tilbake
på de mange ting han er takknemlig
for, peker han med stolthet på at
hans foreldre var hans «største lykke
i livet». De tre - far, mor og sønn 
sterkt sammenknyttet, famlet seg
fram på ukjente områder, de møtte
ulykker av alle slag, men de tok alt
med sinnsro og avvek aldri fra de
planer de hadde for Donalds framtid.

Jeg møtte hans mor, Gladys Bal
lantyne, for ikke lenge siden ombord
på SIS «Independence» på et cruise
i Middelhavet. Hun og hennes mann
hadde sine dekksstoler ved siden av
mine, og det var en lykke for meg
fra første hånd å få høre den bevege
de historie om deres kamp for å vinne
over Donalds hjelpeløshet. Hun er et
varmt, vitalt og uhyre energisk men
neske med en helt personlig innstil
ling. Hun har et så friskt og ung
dommelig utseende at det er meget
vanskelig å avgjøre hvor gammel hun
er. Hun ble født i Sidney, Australia,
og gikk i en katolsk klosterskole,
inntil hun 16 år gammel reiste til
en gift søster i Manila, på Filippi
nene. Her møtte hun da hr. Bal
lantyne, som ferierte her og var an
satt i bank i Shanghai. De ble gift
kort tid etter og bosatte seg i Shang
hai. Alt gikk vel og bra, men før
det første året var omme, ble hr.
Ballantyne forflyttet til Peking og
måtte reise straks, mens de begge
fant ut at hans hustru heller måtte
komme senere, da hun ventet sitt
første barn temmelig snart. Etter
kort tid besluttet hun imidlertid at
hun ville være der hennes mann var,
og fikk etter overtalelse lov av sin
lege, som lovet å skaffe en pleierske
til å følge med på den lange reisen,
i tilfelle barnet skulle bli født for
tidlig. I den tid tok reisen 48 timer
med tog til Nanking, deretter ferge
over Yangtse-floden og tog videre

fra Pukow til Peking. En morgen
tidlig i november, forlot hun hjem
met, og med venners hjelp fikk hun
med all sin bagasje plass på toget.
Men da toget snart skulle gå, og
ingen pleierske viste seg, måtte hun
se å komme seg ut igjen, med baga
sjen. Jeg var ytterst nedslått over
dette, forteller fru Ballantyne, men
ett minutt før toget skulle gå, kom
pleiersken løpende nedover perron
gen, så jeg gikk inn i toget, bare for
å oppdage at pleiersken var beruset.
Heldigvis ankom de til Peking i god
behold, og 8. november 1922 ble
Donald junior født på Unions-hos
pitalet i Peking.

Helt fra fødselen av var Donald
meget svak. Han kunne ikke be
holde maten, selv ikke morsmelken
når den ble gitt dråpevis. Det er
tvilsomt om han ville ha levd opp
hvis ikke en fremragende spesialist,
som tilfeldigvis var i Peking, hadde
tilrådd øyeblikkelig operasjon.

Da han var begynt å komme seg
etter operasjonen, fikk Donald lunge
betennelse og ble liggende alvorligsyk
på hospitalet i 4 måneder. Det var
bare den helt heltemodige innsatsen
som reddet ham, forteller hans mor
beveget. TrI slutt kom da dagen da
hun fikk ta gutten sin hjem. «Jeg
hadde fått nytt livsmot», forteller
hun. «Med gutten hjemme hos meg,
og med min mann som direktør for
Peking-banken, følte jeg framtiden
sikret. Men jeg fant nokså fort ut at
jeg hadde tatt feil. De finansielle
forhold i USA forårsaket at alle
orientalske avdelinger innen Asia
bank-sammenslutningen måtte sten
ge, og familien Ballantyne var snart
på vei hjemover - uten stilling, uten
hjem og med en svakelig liten gutt.»

Under den lange sjøreisen til USA
ble de for første gang oppmerksom
på Donalds vansker med å tale, men
Gladys var ikke urolig. Hun hadde
alltid hørt at gutter lærte å snakke
senere enn pikene. Hennes mann
gjorde imidlertid sine egne iaktta
kelser og kom til den ulykkelige
konklusjon - som han ikke turde
fortelle Gladys - at gutten deres var



Dr. Donald Ballantyne på bryllupsdag n.

døv. Kort etter ankomsten til New
York, innså han at intet måtte
utsettes - noe måtte gjøres med
Donalds tale, derfor nevnte han sin
mistanke til Gladys. Hun nektet først
å tro det, men etter kort tid ble hun
klar over situasjonen, og de opp-
økte den ene spesialisten etter den

andre. De fleste av dem erklærte at
Donald var for ung til at man kunne
stille en sikker diagnose, men Do
nald ble gjenstand for mange smerte
fulle undersøkelser og operasjoner
inntil det ble fastslått at han led av
en nerve-døvhet som man ikke kjen
te noen helbredelse for.

Det er forståelig at Gladys var
rystet etter det slag denne diagno
sen ga henne. Det var klart at de
straks måtte gå til handling for å
gjøre Donald rustet for livet, og for
eldrene stilte seg spørsmålet: Hva
kan gjøres? Før hun prøvde å be
svare dette spørsmål, sa hun, ba
jeg en stille bønn om å få styrke til
å greie dette. - Så tok hun et nøk
ternt blikk over veien som lå foran
dem. Avgjørelsen lå mellom å an
bringe gutten i en døveskole eller å
ofre sitt liv for oppgaven selv å være
hans lærer. Hun bestemte seg for det
siste, og hun stod gjennom årene
urokkelig fast ved dette, trass i all
kritikk og forsøk på å bryte ned
hennes motstandskraft. I stedet sat
te hun eg høye mål. Hun satt selv
som elev i en klasse, og hun studerte
bøker ved siden av, inntil hun kunne
undervise Donald i munnaviesing.

Nå fulgte år med strevsomt og
samvittighetsfullt arbeid. Om de
levde i USA eller i Orienten - hvor
familienBallantyne oppholdt segflere
ganger gjennom nesten 30 år
Gladys arbeidet utrettelig med å

undervise Donald i munnaviesing
og tale. For å få moralsk styrke,
lærte han å svømme, ri og gå fot
turer, senere lærte han å kjøre bil.
Hvor de enn reiste alltid prøvde
hun å få hjelp. En gang da de planla
en lengre ferie hjemme, overtalte
hun sin mann til å legge ruten gjen
nom Suez, for å kunne besøke den
hellige kilde i Lourdes i Frankrike.
Hun håpet på et mirakel der. Led-
aget av sin ikke-katolske far, tok

Donald et bad i kilden, men det
miraklet de håpet på, skjedde ikke.

Hun hadde ingen illusjoner om den
oppgaven hun hadde pålagt seg selv,
fortalte Gladys. Hun var helt sikker
på at det hun prøvde å nå fram til
ikke var gjort i en håndvending.
Men hun hadde en intelligent og
samarbeidsvillig elev, og frykten for
feilslag kom aldri i min tanke, sier
hun. På de tidlige stadier var der få
resultater å merke, men hun tapte
ikke motet. Ettersom måneder og
år gikk, lærte Donald med letthet å
lese på munnen hennes og tale
monotont. Med dis e gode resulta
ter fulgte nye problemer. Det største
strevet var nå unnagjort, men Gla
dys visste at mange ting ennå måtte
gjøres. Da Donald var 11 år, var
hun klar over at han nå trengte å
komme på skole sammen med andre
gutter, og at han burde få gå i en
bedre skole enn den som dengang
var i Hong Kong. Da de i 1936 kom
tilbake til USA på permisjon, ble
Donald anbrakt i en internatskole
for gutter i Delaware. Foreldrene
besøkte ham i week-endene, og andre
ganger reiste Donald til New York
og besøkte dem.

Så kom den vanskelige avgjørelse
da foreldrene måtte reise tilbake til
østen. Skulle de la Donald bli igjen
på skolen, eller skulle Ballantyne gi
opp sin stilling i Hong Kong-banken
og bli i England for å være nær søn
nen? De overveide saken nøye og
besluttet til si t at de måtte reise
tilbake til Kina, men de bestemte at
Donald hvert år i ferien kunne be
søke dem i Hong Kong. Dette var
deres første adskillelse fra gutten,
og vi kan forstå at det var meget
tungt for foreldrene å forlate ham. 
De fant senere ut at de hadde gjort
rett, for i denne tiden vant Donald
en indre sikkerhet og utviklet sin
selvtillit og selvstendighet. - På de
uhyre lange reiser alene til og fra
Hong Kong ble han nødt til å greie
seg alene og finne sin vei, han måtte
tale og «lytte» til mennesker i tog,
på skip og i ·land. Da han en gang

var på tilbakevei til USA, ble skipet
bombet av kinesiske styrker, som
trodde det var et japansk skip. Det
var en fryktelig opplevelse for en
liten døv gutt, men han var modig
og hadde lært å kjenne sin styrke.
For foreldrene var det imidlertid et
mareritt inntil de fikk høre at han
var sluppet uskadd fra det og var
på vei til New York.

De tre rene ved denne skolen ble
etterfulgt av tre lykkelige og be
rikende år ved Canterbury-skolen i
Connecticut, mens foreldrene var i
Kina. Målet var å få Donald inn på
et college, og i 1941 tok han eksa
men og ble opptatt ved Princeton
universitet. Hans mors store drøm
var gått i oppfyllelse, hennes store
arbeid hadde ikke vært forgjeves.
Resultatet var storartet.

Dr. Donald Ballantyne er nå trygt
etablert i det yrke han har valgt, og
han fører et interes ant og aktivt liv.
Han bor i Bloomfield, New Jersey,
med sin hustru Mary Lou - de giftet
seg i 1952 - og sine 3 barn, Patricia
10 år, Leigh 3 og Paul 1 år. Han kjø
rer hver dag til sitt laboratorium i
Midt-Manhattan.

Fru Ballantyne håper at hun ved
å dele denne historien med andre kan
bringe lys til foreldre med liknende
problemer og gjøre dem oppmerksom
på de erfaringer hun gjorde. - «Men
hva som er enda viktigere», sier hun
- «jeg håper å oppmuntre døve barn
til å ha tillit og mot til å prøve å
klare sin situasjon.»

VÆ,R VAKEN . ••
når De kjøper madrasser,

så sover De bedre

DE LIGGER RIKTIG -

DE SOVER BEDRE f'Å

~1,al7.e
MADRASSEN

W~"~ Produsent:

J. E. E KOR NES F A B RIK K E R
!ondets største Mødrassfab,i .....
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TV-program

met

«Talende

hender»

Herr redaktør!
Jeg har alltid vært en beundrer

av Deres utpregede realistiske sans,
men når det gjelder D res omtale av
dette TV-program har denne for en
gangs skyld sviktet. Min hensikt
med disse linjer er ikke å komme
med noen kritikk aven kritikk, men
å søke å slå fast et par kjennsgjer
ninger som kanskje kan ha betydning
for framtidige programmer med
samme formål. Programmet var jo
JO?' de hørende og til de hørende og
må derfor selvsagt ikke vurderes ut
fra den virkning det eventuelt må
ha gjort på en døv. Denne forutset
ning synes redaktøren å ha glemt,
og hans vurdering av programmet
har derfor fått en avgjort slagside.

Etter det jeg bar forstått var pro
grammet ment som en første leksjon
for nybegynnere, det vil i denne for
bindelse si hørende som ikke er vant
til å omgås døve og som derfor må få
servert lærdommen teskjevis, altså
i langsom kino. Tempoet for tale og
tegn var derfor riktig tempert for
nybegynnere. Hvis det var blitt
gjennomført med det «naturlige»
tempo som dagligdags benyttes de
døve seg imellom, ville det ha gått
hus forbi.

Likeledes var det, uten tvil, i
dette første program riktig å benytte
som medier to «uegentlige» døve.
Hovedsaken var jo nemlig at de
hørende her virkelig kunne forstå
hva de døve uttalte. En hørende som
ikke er vant til å omgås døve vil er
faringsmessig ha meget vanskelig for
å forstå den døves artikulasjon, og
radiogjengivelsen gjør jo ikke dette
lettere, tvertimot. Herr Vigrestad
gjorde jo for øvrig oppmerksom på
forskjellen mellom en døvfødts tale
kvalitet sammenliknet med døv
blitte. I senere programmer vil det
jo uten tvil bli full anledning til å
demonstrere dette for de hørende
seere.

Hvorvidt butikkscenen skulle ha
kommet til slutt i stedet for tog
avskjeden, kan bli en smaksak og er
altså underlagt en helt subjektiv
vurdering. Det er som kjent ikke
alltid at et seriøst program blir
mindre virkningsfullt med et stenk
av malice i finalen. Sluttscenen var
rørende, og etter det jeg har kunnet
konstatere, øvet den en emosjonell
virkning på de hørende seere.

En ting er sikkert, de hørendes
reaksjon var positiv, og dermed var
hensikten oppnådd. Det er selvsagt
umulig å lage et program som i alle
detaljer er absolutt prikkfritt, og
kritikk vil derfor være nyttig, men
den må selvsagt være gitt ut fra de
riktige forutsetninger.

Med vennlig hilsen
Erling Kjellid.

•
Når det gjelder et program som i

høyeste grad angår oss døve, så er
det vel ingen som er mere interessert
i at programmet skal være mest
mulig fullkomment - enn nettopp vi
døve? Det må stå oss fullstendig
fritt å si vår mening, og jeg har sagt
min mening.

Jeg er forbløffet over at herr
Kjellid kan være så fri å hevde at
<<programmet selvsagt ikke må vur
deres ut fra den virkning det even
tuelt må ha gjort på en døv». Dette
vil jo faktisk si at herr Kjellid me
neI': «Bare vi hørende er fornøyd,
så er alt i orden - det spiller en helt
underordnet rolle om vi får et riktig
eller galt inntrykk av de døve, deres
tegnspråk, og alt deres vesen.»

Det er neppe noen hemmelighet
at døveorganisasjonen faktisk ønsker
å kontrollere (eller skal vi si, sensu
rere) alt som blir sagt, skrevet, og
vist i TV, som har med døve å gjøre.
Det er en selvfølge at vi ønsker
dette, for det vise'r seg stadig at det

nesten ikke er grenser for hva «de
dumme hørende» (som pastor Bonne
vie-Svendsen uttrykker det) kan pre
stere. Når det gjelder et TV-program,
er det en hovedsak for oss at de
hundretusen hørende seere, som ikke
begriper hva døvhet er, blir infor
mert på en måte som vi døve finner
korrekt. Et program om døve som
vi døve finner dårlig, er dårlig, uan
sett hva de hørende måtte mene!

«Talende hender» var et godt pro
gram, uansett hva de hørende måtte
mene om det. Jeg skrev da også i
min omtale: «Etter min mening er
«Talende hender» det for oss døve
nyttigste program som hittil er sendt
i norsk TV.» - Mine bemerkninger
til enkelte detaljer, er av helt under
ordnet betydning i denne sammen
heng, og de kan ikke gjøres til noen
hovedsak om herr Kjellid har bitt
merke i nettopp disse underordnede
bemerkninger og kommentert min
omtale slik at leserne må få inntrykk
av at jeg faktisk ikke har hatt noe
positivt å si.

Det er fullstendig klart at pro
grammet har fått en meget god mot
takelse blant de hørende - og også
blant de døve. Det er jeg meget glad
for. Men jeg er absolutt ikke enig
med herr Kjellid hverken når det
gjelder tegn-tempoet (som herr Kjel
lid vel ikke har særlig kjennskap til),
når det gjelder bruken av uegentlig
døve (når vi har egentlig døve med
meget bra taleferdighet), og heller
ikke når det gjelder «finalen». At sist
nevnte er underlagt en helt subjektiv
vurdering, er herr Kjellids ord. For
meg var det naturlig å anta at
«finalen» ville ha stor psykologis7e be
tydning for hvilket inntrykk de
hørende seere ville sitte igjen med
- altså langt på vei avgjørende for
helhetsinntrykket. For meg for
tonte sluttscenen seg (hvor fornøyelig
den enn var) som et antiklimaks,
og det er hovedsakelig denne slutt
scenen folk festet seg ved og som
det blir snakket om. Hvis program
met bare var en første leksjon, som
vil få sin fortsettelse, så er det kan
skje bare bra, men så vidt jeg vet,
har Fjernsynet ikke gitt løfte om
noen serie, slik som herr Kjellid sy
nes å regne med.

Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom
på at min omtale sto under «Fritt
ord», som min personlige mening.
J eg har ikke fått en eneste kommentar
til omtalen, hverken skriftlig eller
muntlig, bortsett fra herr Kjellids,
enda det når dette skrives er 14 da
ger siden Tegn og Tale nr. 2 ble

9



OEr SIES..•

Rettferd for de
handikappede!

sendt ut. Men så syne jeg da også
at jeg ga programmet bra attest,
selv om det sikkert er lesere som
synes at jeg gjerne kunne vært mere
raus med blomstene. Jeg har jo ikke
nettopp utmerket meg ved å strø
om meg med blomster i min omtale
av tidligere TV-programmer, og jeg
fant det riktig å bruke samme måle-
stokk denne gang. Th. Sander.

drømmer, hvilket selvsagt skjer i
samme utstrekning som andre, og de
gjennom drømmen mottar en me
ningsfylt meddelelse, opplever de
denne mer på det visuelle plan. For
å konstruere et tenkt drømme-ek
sempel: Om en døv drømmer om en
eksplosjon, vil han sanse lufttrykket,
kjenne seg løftet fra jorden, se og
fornemme sin egen assosiative regi
strering av begrepet eksplosjon. Men
selve den lydmessige opplevelse av
knallet, braket, vil for den døve bli
omsatt til annet språk, like opp
levelsesrikt, men med en annen indre
opplevelse enn den normalt hørende.
Drømmesamtaler, egne replikker og
de øvriges i drømmen agerende, opp
leves likedan, altså mest visuelt
seende. Men det en forbinder med
den mekaniske lyd, oppleves ikke.
Dette er alt sammen medisinsk
psykologisk et felt av største inter
esse. Det er i senere tid gjort inn
gående studier over det i Amerika,
og det er grunn til å tro at det i nær
framtid også vil foreligge en norsk
bearbeidelse og et norsk supplement
til slike undersøkelser.

For egen regning nytter vi aled
ningen til å advare mot den dessverre
altfor gjengse oppfatning at blinde,
hørselskadde og døve representerer
et lavere intelligensnivå. Særlig over
for hørselskadde og døve ser en ofte
eksempel på at menneskers måte å
henvende seg til disse gruppene på,
er preget av megen uforstand, fordi
de døve uttrykker seg sterkt mimisk,
og med store geberder. Det er derfor
godt å se at det blir søkt opplysning
på spørsmål som for den normalt
sanseutrustede kanskje kan være
dunkle. Alt som bidrar til et lettere
00' mer friksjonsfritt samkvem mel
lom mennesker gjør verden lettere å
leve i. P.P.

*

Vår bemerkning:
Kan passere! Men hva sier de døve

som ikke uttrykker seg med store
geberder? Og overfor de hørende ut
trykker de døve seg aldeles ikke
med store geberder. Red.

To karer kommer inn på en restaurant
og bes~·i1ler to øl.

- Syv kroner, takk!
- Hvorfor er det dyrere her enn andre

steder? spør den ene av karene.
- Vi har musikk, svarer kelneren.
- Da må broren min få det billigere, for

han er døv, sa gjesten. Billig vits
i dagspressen.

Alf Jacobsen, Bergen.

De døve -
og drømmelivet

Sakset fra ukebladet «HjemmeD>.'

I bladets m. 21 d. å. var det et
spørsmål om hvordan de blinde
drømte. Svaret De ga var meget in
teressant, og jeg tillater meg derfor
i dag å spøne om en parallell: De
døve fra fødselen - kan de høre noen
slags form for lyd i sine drømmer,
når de aldri har hatt hørselens her
lige gave?

med ord beskrives hvordan dette fø
les for de døve.

Er vi døve dyr eller mennesker?
Det er kanskje litt hardt å spørre
slik, men dette er spørsmålet vi gjør
oss når det i årevis ikke er blitt gjort
noe.

Dersom noen av regjeringens med
lemmer hadde ett eller flere barn
som var døve, tror jeg ikke jeg tar
munnen for full når jeg påstår at da
hadde vi fått en eller flere nye døve
skoler ganske kvikt.

Om bare myndiO'hetene vil våkne
og forstå de døves problemer og
behov!

Betydningen av å få nye døve
skoler kan ikke vurderes høyt nok!

Karin Jensen.

Vi er meget glad for spørsmål av
denne art, fordi opplysninger som
kanskje kan tjene til økt forståelse
av verdifulle menneskegrupper med
et legemlig handikap, er av største
betydning i medmenneskelig sam
kvem.

Spørsmålet De reiser betinger i
virkeligheten en inngående, medi
sinsk-psykologisk belysning, og det
er vårt håp at «Hjemmet» i nær fram
tid vil kunne bringe en artikkel om
emnet. På grunn av plassforholdene
er vi tvunget til bare å svare sum
marisk, med opplysninger elskver
digst meddelt oss fra sakkyndig me
disinsk hold:

Det er for det første av viktighet
å ha for øye at det vi vanligvis kal
ler hørsel, og som man mener er et
rent mekanisk-akustisk, altså lyd
messig fenomen, like meget er en
psykisk, en sjelelig opplevelse - nem
lig evnen til å motta sansbare inn
trykk. Videre er det av viktighet å
kjenne til at svært mange som er
såkalt født døve, har en - om enn
meget svak hørselsrest. Når de døve

...01 man snarest
mulig bør holde et
brannstlr under
kaldt vann. RETT!
Vær heller ikke gjerrig
med det kalde vannet·
det kon forhindre en
masse brannvabler .

...0 l foreldrene lil et
skje løyet barn Ikke
trenger engste seg,
for aelte er noe .
ba rnet vokser fra.
FEIL!

Den beste måte å vekke myndig
hetenes interesse for en sak på, er å
skape blest om saken, blir det ofte
sagt, men hvor mange ganger er det
ikke, både skriftlig og muntlig, i
tidsskrifter og aviser, under lands
møterogkongres er stilt inntrengen
de krav til staten om en mer aktiv
linje i utbyggingen av våre døve-
koIer?

Har ikke vi døve de samme ret
tigheter som de hørende? Er det så
vanskelig for myndighetene å forstå
at de døve må bli akseptert som full
verdige mennesker?

Når man tenker på at det ikke er
bygd noen ny døveskole på 110 år,
men at de døve alltid har måttet ta
til takke med noe avleggs, da er det
ikke å undres over at de døve kan
føle seg både bitre og forsømte når
de leser og hører om alle de nye sko
ler for hørende som blir bygd for
millioner av kroner. Det kan ikke
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EN STOR SKUFFELSE

Unni (f. Hanssen) og Bjarne J ens
sen, som giftet seg 13. november.

FØDT
Anne (f. Folland) og Kjell Daniel

sen, Drammen, fikk en gutt 29. de
sember.

Etter vedtak på landsmøtet i
Oslo 1964 ble undertegnede valgt til
å sette i gang innsamling av penger
med det formål å bekoste maleri av
Norske Døves Landsforbunds stifter,
Johannes Berge.

Rundskriv ble for snart ett år
siden sendt alle foreningene, med
anmodning om å støtte innsamlingen
med et arrangement til inntekt for
dette formål, og senere er det purret
bl. a. ved kunngjøring i Tegn og Tale
av det foreløpige resultat.

Men oppslutningen om innsamlin
gen fra foreningenes side er blitt en
total skuffelse. Vi undres på hvordan
de representantene som møter på
kommende landsmøte i Drammen
vil kunne forklare seg om den mang
lende oppslutning fra deres forenin
ger.

Det er hittil bare mottatt bidrag
fra foreningene:

BERGEN
DRAMMEN
TRONDHEIM
MØRE OG ROMSDAL

Hvor blir det av alle de andre som
var med på vedtaket på landsmøtet
for 2 r siden? Vi venter å høre fra
dem.

Egentlig er fristen utløpt, men vi
er nødt til å gi resten av foreningene
en ny sjanse. Rapport skal forelegges
landsmøtet i Drammen i mai måned.
Sett derfor i gang straks og skaff
penger til innsamlingen.

Hilsen
Helmer Moe, formann.
Trygve Veddeng, kasserer,

Erik Jarl gt. 2, Trondheim.

FØDT
Anne-Grete fikk en bror 27. august.
Anna og Ragnar Woll, Drammen.

FØDT
Else og Kåre Kvalness, Oslo, har

fått en sønn.

Sjakk-jubileum i Bergen
avgjort mellom Bergen og Stavanger, 2,5 2,5

leif Skjeie, Stavanger, suver n lynmester

FORLOVELSE
er inngått mellom Sara O'Brien,

Bergen, og Vico Bini, Italia (høren
de).

BRYLLUP
ble feiret 5. februar av Kari Mette

Ellingsen og Reidar Blakstad.

BRYLLUP
ble feiret 12. februar av Arnhild

Espene og Gunnar Egil Andersen.

Døv ballerina

A være ballett-danser er meget
vanskelig for en som er døv. Musik
ken spiller nemlig en avgjørende
rolle, og danserne må til enhver tid
nøy følge musikken. Allikevel har
Paris-Montmartre-Balletten en døv
ballerina, Chantel Renoiville. Med
denne balletten har hun turnert i
Portugal, Libya, Tyrkia og Italia, og
hun har en meget høy stjerne.

Etter avtale ble klubbkampen i sjakk mel
lom Bergen og Stavanger for året 1965, ut
satt til januar 1966, da Døves Sjakklubb,
Bergen, feiret 20års jubileum. Klubbkampen
for året 1966 vil holdes i Stavanger, og da i
forbindelse med Stavanger-klubbens 20 års
jubileum i oktober måned.

Jubileumsarrangementet ble innledet lør
dag 29. januar med klubbkampen, deretter
20 års fest om kvelden, og ble avsluttet
dagen etter med Vestlandsmesterskapet i
lynsjakk. Arrangementet ble gjennomført
prikkfritt, og sjakkfesten syntes å ha gjen
funnet den gode, hyggelige tone fradeførste
årene. Sverre Grebstad, formann i sjakk
klubben, ledet festen utmerket, og det ble
holdt gode og morsomme taler til ære for

sjakklubben og sjakk som hobby. Fra Stav
anger hadde leif Skjeie et pent tinnfat med
inskripsjon som gave til jubilanten, og vi
dere overrakte Toralf Ri ngsø et sjakkbrett
med brikker som gave fra Ungdomsklub.
ben. Fra Døveforeningen kom formannen,
Thorbjørn Sander, med en hilsen, og lovet
en presang, og han dro fram i morsomme
vendinger episoder som han hadde opplevd
ved sjakkbrettet. Til slutt overrakte Greb-

stad en minnegave til hver av de 5 Stav
anger-spillerne, og festen fortsatte med lek
og dans.

Om klubbkampen er det ikke mye å
skrive hjem om. Johan Paulsen ved 5. bord
scoret det første poeng for Stavanger-laget
idet Jon Olafsson ikke var tilstrekkelig opp
merksom da han tapte 2 tårn mot ett. Kurt
Aanestad ga deretter sitt lag 2-O-ledelse,
da han seiret over Ulrik Sverdrup ved 4.
bord. Ved 3. bord så det lenge ut til at leif
Skjeie skulle ta hele poenget mot Rolf
Valla. Rolf sto nemlig med 2 bønder mindre,
men ved en lumsk felle gjenerobret han
begge bønder pluss en løper, og gevinsten
var dermed sikret. Stavanger-ledelsen ble
redusert til 2-1, og E. Ohna ved 2 bord
utliknet til 2-2 idet Knut Høgseth misset
totalt i sluttspillet. Så var det Alf Sakarias
sen og RaSmus Rauset ved 1. bord igjen.
Ingen av dem gjorde feil i sluttspillet, og
partiet endte som remis.

Kampen endte altså uavgjort, og dermed
ble det ingen aksje i «Viking-skipet», hvor
Bergen har 3 og Stavanger 2. Det må vinnes
5 ganger før «Viking-skipets»s skjebne er

avgjort. +
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Etter 40 års teneste vart han heidra
med medalje frå Norges Vel for lang
og tru teneste, og i fjor heidra han
delslaget han ved 50 års milepelen.

Sem Larsen hadde fått fylgja den
tekniske utviklinga frå den tid dei
gjorde alt med hand, og fyrte med
torv og ved.

Personleg var Sem Larsen ein ro
leg mann. Stilt gjekk han og stilt
kom han, alltid med eit nikk og ein
smil. Han var lett å ha med å gjera.
I barndomsåra miste han høyrsla
under sjukdom. Han var ein tru
tenar på arbeidsplassen, og mange er
dei som vil sakna han. Kone og tre
born lever att.

(Avisutklipp .)

KRISTIA AAMOLD
En av Oslo-foreningens mangeåri

ge medlemmer, Kristian Aamold, er
avgått ved døden.

Begravelsen fant sted i Vestre
Krematorium, lørdag 8. januar, un
der stor deltakelse fra slekt og ven
ner. Pastor Bonnevie-Svendsen for
rettet og la ned krans fra hustru og
familie med en siste hilsen og takk.

Formann Alf Olsen holdt følgende
minnetale: Vårt kjære medlem og
kamerat i De Døves Forening, Kris
tian Aamold, er g tt bort. Vi i styret
vil minnes ham for hva han var i
mange år som et godt og trofast
medlem. Spesielt sto hans hjerte nær
feriehjemmet «Skaug», hvor han in
nehadde tillitsverv i flere år og
gjorde en meget god innsats. Der
følte han seg også hjemme. Og nå er
han ikke mer blant oss. På vegne av
De Døves Forening vil jeg få legge
ned denne krans ved Kristian Aa
molds båre, med den siste hilsen og
takk for alt. Fred over ditt minne.

KaJe.

OLAF BERNHARD ROGNE
27. januar gikk en av de eldste

døve i Bergen bort, Olaf B. Rogne,
vel 85 år gammel.

Rogne var kjent som en glad og
munter mann. Blant de døve var
han mest kjent for innsatsen i Døves
Idrettsklubb, hvor han var blant
stifterne, og han tok i sin tid flittig
del i arbeidet med klubbens hytter,
fra den første i Jordalen til den siste
på Totland, og det var lett å merke
at Totland-hytta var kjær for ham.

Ellers var Rogne først og fremst
familiemann, og han hadde mange
venner, koselig og spøkefull som han

- Det var vel vanskelig å under
vise døve?

- Vanskelig var det nok, men for
et takknemlig forum! Og hvor opp
muntrende det kunne være mang en
gang, når jeg syntes at jeg fikk ele
vene på gli!

Aarflot var altså lærer på Borre
off. skole for døve, Åsgårdstrand
(senere flyttet til øyer), og det er
sikkert mange som husker ham fra
hans tid som døvelærer.

SEM LARSEN
Bakar Sem Larsen vart gravlagt

frå Nærbø kyrkje i går. Det var
mykje folk samla som ville vera med
den næraste familien og visa avdøde
den siste æra, slekt og vener, gran
nar og arbeidskameratar.

Døveprest Hammer var med, og
han tolka alt av tale, song og ri
tual på døvespråket, for ein del av
døve-venene var og møtte fram.
Syrgjehøgtida tok til med orgelmu
sikk og salma «O bli hos meg, nå er
det aftentid».Sokneprest Alfred Fid
jestøl las gravferdsritualet. Deretter
tala pastor Hammer ut frå Fil. 3,20:
«For vårt heimland er i himmelen,
der me og ventar Frelsaren, Herren
Jesus Kristus ifrå ...»

Etter salma «Jeg er i Herrens hen
der» var det kransepålegging. Fem
kransar vart borne fram med gode
ord om avlidne som mann og far og
arbeidsmann. Frå kone og born ved
pastor Hammer, frå Nærbø Handels
lag ved Toralf Are og frå arbeids
kameratar ved Lars Bratland.

Til tonane av Handels Largo vart
båra ført ut av den næraste familien.
Sokneprest Fidjestøl sto føre jord
festinga. Til sist vart sunge «Så ta
da mine hender». Toralf Are takka
frå familien for medkjensle og fram
møte.

Sem Larsen vart 67 år gamal.
Han var fødd og oppvaksen i Nærbø
og hadde sitt arbeid her. Han var
bakar av fag, tilsett ved Nærbø
Handelslag, der han var i arbeid til
han døydde brått sist laurdag. Sem
Larsen hadde rekord i lang arbeids
tid. I 51 år hadde han vore bakar
ved handelslaget. Han var berre 16
år då han byrja der i lære hjå faren.

poeng
0,5-0,5
1 -O
1-0
O -1
O -1

2,5-2,5

Bergen-Stavanger:
1. R. Rauset- A. Sakariassen , .
2. E. Ohna-Knut Høgseth .
3. R. Val la-Leif Skjeie .
4. U. Sverdrup-K. Aanestad .
5. j. Olafsson-j. Paulsen .

-----

Vestlandsmesterskapet i lynsjakk for 1965
var like mettet med spenning og dramatikk
som ved tidligere mesterskaper, og som
vanlig skjedde avgjørelsen først i siste run
de. Sensasjonene uteble heller ikke, idet
E. Ohna ikke fikk poeng før i 4. runde, og
j. Paulsen kom inn i elitegruppen. Etter 4.
runde ledet Leif alene med 4 poeng, og
Kurt, Rasmus og Rolf hver med 3. I 5. runde
kapitulerte Leif for Kurt, og stillingen ble
da at 4 sto likt med 4 poeng. Stillingen var
uforandret inntil 9. runde, da Rolf tapte
mot Rasmus, og her sto Kurt, Leif og Rasmus
hver med 8 poeng, Rolf 7 og Johan 6. I 10.
runde vant Rolf over Kurt, mens Leif og
Rasmus vant sine partier, og stillingen ble
da: Leif og Rasmus 9 poeng hver, Kurt og
Rolf 8 hver og Johan 7. 111. og siste runde
møtte Rasmus sin overmann, nemlig Kurt,
og Leif sto alene på toppen med 10 poeng.
Ellers er det å si at mesterskapet endte med
dobbeltseier til Stavanger, og med johan
Paulsen på 5. plass er Stavanger-spillerne i
avgjort framgang. De må nok finne seg i å
bli stemplet som favoritter 'foran D.M. i
sjakk for 1966, som skal arrangeres i Stav
anger i pinsen.

«Blodgiveren» har intervjuet Allan
Arflot, Oslo, i forbindelse med at han
har tatt gullmerket som blodgiver.
Fra intervjuet sakser vi:

Resultat: Nr.1 og Vestlandsmesterfor 1965:
Leif Skjeie, Stavanger ... 10 poeng

2. Kurt Aanestad, Stavanger 9 » (40)
3. Rasmus Rauset, Bergen. 9 » (38)
4. Rolf Valla, Bergen ..... 9 » (38)
5, johan Paulsen, Stavanger 8 »
6. Eilif Ohna, Bergen ..... 5 »
7. Kurt Oksnes, Bergen .. 4 » (10)
8. Ulrik Sverdrup, Bergen. 4 » (9)
9. Torfinn Trondsen, Bergen 4 » (8)

1O. Knut Høgseth, Stavanger 2 » (4)
11. Klaus Rasmussen, Bergen 2 » (2)

Eilif·

Takknemlig forum

- Du hadde visst andre jern i ilden
også, Aarflot?

- Det var ikke fritt, nei! Jeg stu
derte psykologi ved Universitetet i
Oslo i 1950 til 1952, tok lærerskole
eksamen i 1953, og statens døvelæ
rereksamen i 1955. I 1953/54 var jeg
døvelærer i Borre.
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var helt til det siste. Han etterlater
seg hustru og to sønner, barnebarn
og oldebarn.

Fred med hans minne!

*

Et forskningsarbeide om
TEGNSPRÅKET

Tidligere skomakermester Olaf
Bernhard Rogne ble 1. februar bisatt
i Solheim kapell, under stor delta
kelse av familie og venner. Et sort
teppe dekket båren med en dekora
sjon av hvite blomster over. Det var
framsendt mye blomster, som vak
kert smykket katafalken. Det var
blant annet signerte kranser fra Ber
gen Døveforening og fra Døves Id
rettsklubb.

Til innledning ble spilt Schuberts
«Ave Maria» for orgel og fiolin. Etter
at sørgeskaren hadde sunget «Jeg vet
meg en søvn i Jesu navn», holdt
døveprest Hammer andakten ved
båren, og etter denne sang man «Jeg
er i Herrens hender.»

Båren ble senket til tonene av Ole
Bulls «I ensomme stunder», og etter
jordfestelsen ble sunget «Så ta da
mine hender». Høytideligheten ble
avsluttet med Agathe Bac1{er Grøn
dahls «Mot kve1m>.

KARI RENDEDAL
Bergen Døveforenings nesteldste

medlem, enkefru Kari Rendedal, av
gikk ved døden 29. januar, vel 91 år
gammel. Dermed ble punktum satt
ikke bare for et meget langt, aktivt
liv i døvearbeidets tjeneste, men også
for det hittil lengste medlemskap i
foreningens historie. Hele 72 år sam
menhengende som medlem av fore
ningen kunne Kari Rendedal se til
bake på!

Alle som kom i kontakt med fru
Rendedal, måtte bli glad i henne 
fornuftig, rolig, positiv og vennlig
som hun var. Hun fikk utrettet så
meget, på sin stillferdige måte, som
hustru til foreningens første døve
formann, i Døves Dameklubb, i me
nighetsrådet og i misjonsforeningen.
Og det er nok ikke minst hennes for
tjeneste at navnet Rendedal fortsatt
er i sentrum blant oss, med Konrad
Rendedal som en av de mest aktive
i foreningen og som arbeidskonsu
lent for døve.

Med takk for hva Kari Rendedal
kom til å bety for oss alle, lyser vi
fred over hennes minne.

*
Fru Kari Rendedal, skreddermes

ters enke, ble 3. februar bisatt i Sol
heim kapell. En vakker blomsterde-

En forskergruppe ved høyskolen i
Pittsburg, USA, har beskjeftiget seg
med tegnspråket, og resultatene er
meget interessante.

Før var det blant fagfolk den opp
fatning at tegnspråket hindret ut
viklingen av talen og at det hadde
uheldig innvirksning på både lesing,
skriving og taleferdighet. Viten
skapsmennene i Pittsburg forteller
om sine undersøkelser av døve barn.
En del av barna hadde døve foreldre
og var fra første stund av fortrolig
med tegnspråket. En annen del av
barna hadde hørende foreldre og var
vokst opp uten tegnspråk.

Resultat:
1. Barna av døve foreldre - altså

barna med tegnspråk - er mere
oppvakte og lærer bedre å lese,
skrive og munnavlese enn de
andre barna.

2. Det lille barn trenger et mid
del til kontakt, og barnet kan
forstå tegn meget tidligere enn
tale.

3. Foreldre bør anvende tegnspråk
overfor sine barn i førskole
alderen. De behøver ikke å
frykte for at de derved vanske
liggjør taleferdigheten hos bar
net.

Undersøkelsen ble gjennomført
med 78 barn av døve foreldre og 78
barn av hørende foreldre. Barna var
i alderen 3-5 år. To av professorene
kom til at den tidlige bruk av tegn
språket gir åndelig åpning for barnet
og lærer det verdien av den med
menneskelige kontakt. Bruken av
tegnspråk i den tidlige barnealder gir
barna av døve foreldre en fordel

korasjon lå på båren, som var dek
ket av et hvitt silketeppe. Katafal
ken var vakkert pyntet med fram
sendte kranser og buketter. Det var
blant annet en signert krans fra Ber
gen Døveforening.

Andakten ble innledet med salmen
«O bli hos meg». Døveprest Hammer
forrettet og etter talen sang' man
«Kjærlighet fra Gum>.

Båren ble senket til dempet mu
sikk og etter jordfestelsen ble sunget
«Jeg vet meg en søvn i Jesu navn».

framfor barn som må leve uten
språklig kontakt med omgivelsene.

Anmerkning:
Denne erfaring har enhver døve

lærer kunnet gjøre. Dessverre taper
forspranget seg senere. Barna av
døve foreldre er i senere skoleår
mindre øvd i å tale, fordi de hjemme
bruker det bekvemmere tegnspråket,
skriver «Pittsburg Press.»

Vår bemerkning:
Pittsburg Press' resonnement hol-

der ikke mål. Red.

Knock out!
Kid Mc Coy, som var en populær

bokse-champion i sin tid, har i sine
memoarer kastet et interessant lys
over den etiske side av kampene
om mesterskapet. Mc Coy skulle en
kveld bokse mot en farlig motstan
der, som var helt døv. Mc Coy ble
ikke oppmerksom på sin motstanders
handikap før ved slutten av tredje
runde, men da handlet han hurtig
og uten å betenke seg. Han tok et
skritt tilbake og gjorde tegn om at
klokken hadde ringt, som varsel om
at runden var slutt. - «Takk», mum
let den døve bokseren og senket
hendene - hvorpå han øyeblikkelig
ble slått ned av Kid Mc Coy.

HAMAR DØVES
IDRETTSLAG

arrangerer

MASKERADE-FEST
26. februar 1966

på feriehjemmet «Mjøsgløtt

*

Maskerte kr. 4.
Umaskerte » 6.-

Kaffe. smørbrød, øl og mineralvann
fåes kjøpt.
Innmelding til Alfred Vangen, Stange
brua p. d., Hamar, innen 18. febr.

Velkommen til festen!
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NYTT FRA FORE INGE E
«tentamen»

l tegnspråk..kurset
Vellykt

for deltakerne

Det var utlyst demonstrasjon av tegn
sprllkkurselevenes ferdigheter tirsdag 11.
januar i døveforeningen, og det var fullt
hus av hørende. tunghørte og døve da sosial
sekretær Harry Landen IIpnet møtet.

Sjefssekretær Vogt-Svendsen var kveldens
foredragsholder, og han innledet sitt for
øvrig interessante foredrag, med tegn og
tale fra mange land. Jeg har tillatt meg 11 ta
med smil bruddstykker av hans foredrag:

Professor E. Reuschert, Leipzig, skrev i
1909 at etter hvert som naturvitenskapene,
og da særlig biologien, gjør framskritt, er
man kommet nærmere tegnsprllket, for
tegnspråk er livet.

Alle mennesker bruker tegn i større eller
mindre grad. Professor Birch-Hirschfeld
sier: Vi kan påst1l at det eksisterer et mi
misk verdenssprllk. Og vi er nødt til 11 anta
at tegnene i dette verdensspråk er det umid
delbare uttrykk for organisasjonsbetingelser
som tilhører den hele menneskehet.

Professor dr. Steinthal: Hvis vi undersø
ker enkelte av språkene i Øst-Asia, finner
vi at de i grunnen er overgangsformer fra et
tegnspråk til et talesprIIk. Siamesisk kan f.
eks. kalles et tale/tegnsprllk.

117 land fins det hele 17 forskjellige tegn
for håpe, og det sier ikke så lite.

Pli en av sine mange reiser besøkte Vogt
Svendsen en god venn som bodde i en bun
galow. En kveld de satt i stuen og pratet
om løst og fast, gikk døren stille opp, og
inn kom en ung mann, lukket døren og gikk
rett inn i stuen uten å hilse pli verten, og
begynte 11 flytte pli møbler og malerier, som
han fant for godt. Det var tydelig at han
var pli hjemmebane her. Han gikk også ut i

kjøkkenet og romsterte. Etter en stund
forsvant han like stille ut igjen. Vogt-Svend
sent fant dette svært besynderlig og måtte
spørre ut sin venn hva i all verden dette
skulle bety. Om vennen ikke var redd noe
skulle bli borte, osv! - Ja, ikke vet jeg, sa
vennen. Jeg har prøvd alt mulig for
11 komme i kontakt med ham, men til ingen
nytte. Han er ellers snill og gjør ikke en
katt fortred. - Etter en lang samtale ble de
enig om at Vogt-Svendsen skulle prøve,
neste kveld han kom, å snakke med mannen
på tegnsprllket, for han hadde en viss anelse
om at han måtte være døv, og det viste seg
da også å være riktig. De opplysninger Vogt
Svendsen fikk, var at gutten aldri hadde lært
å lese eller å skrive. Han hadde aldri glltt pli
skole, og visste heller ikke hva det var for
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noe, stakkars mann. Han bodde et stykke
fra vertens hus, i et hus som var dekket til
med bare gress, og det vrimlet av slanger i
traktene omkring. Der bodde han sammen
med sine foreldre og 6 søsken i et fattig,
falleferdig hus. Men lykkelig var han. 
Vogt-Svendsen fikk altså løst gåten for sin
venn. Hva det ble til etterpå, hørte vi ikke
noe om.

Vogt-Svendsen fikk velfortjent takk for
sitt fengslende foredrag, og vi vil gjerne høre
mere, så vi sier: «På snarlig gjensyn».

To av kursdeltakerne, Gunvor Iversen og
Einar Gråberg, høstet fortjent bifall etter at
Brynjulf Dammen hadde stilt en del spørs
mål, som ble kvikt og greit besvart. (Se
bildet på forsiden.)

Formann Alf Olsen takket kursdeltakerne
for den gode tilslutning kurset hadde fått,
og ønsket deltakerne og lærerne Iyl<ke til
videre.

Det er riktig som John Vigrestad sier til
«Dagbladet», at de fleste hørende foreldre
til døve barn er motstandere av tegnsprå
ket. Og det er kanskje ikke så rart at de
reagerer slik, for de har ikke fått begrep om
at tegnspråket er livet for de døve, den kon
takt som binder de døve sammen. La meg
kort få sitere hva avdøde styrer Per Ander
son skrev i «Nordisk Tidskrift for Dovstum
skolan» i 1943: «Kunne man komme til det,
at de døve seg i mellom også brukte tale
med ledsagende tegn, altså et tegnsprIIk som
fulgte ordsprllket, måtte vi vel ha lov til 11

,c.J.rClKce S"iree'
skal avholdes i De Døves Forening,
Sven Brunsgt. 7, Oslo, 12. mars kl.18

PROGRAM:
Dans - Zorba - Jenka

Film - Leik- Konkurranser

Smørbrød, kaker, kaffe og brus fåes
kjøpt. - Nattsuppe files kjøpt kl. 24.

Alle - både eldre og yngre - er hjerte
lig velkommen! Entre kr. 5.-

Arr. Døves Ungdomsklubb.

kalle dette et framskritt. Jeg nevner dette
som et av de problemer neste generasjon
flir ti I oppgave å løse.»

Det er en interessant og stimulerende ar
beidsoppgave Oslo Døveforening har plItatt
seg med tegnsprllkkurset, ingen tvil om det.
Og takknemlig skal man også være overfor
dem som ofrer sin tid til dette formål, og
som her bør nevnes: Marit Strømme, Ras
mus Bjelland og John Vigrestad, samt Harry
Landen, som fungerer som vikar.

KaJe.

Arsmøte i Oslo
De Døves Forening, Sven Brunsgate 7,

Oslo 1, avholder årsmøte fredag 11. mars
d. å., kl. 19.00. Om nødvendig fortsetter IIrs-
møtet søndag 13. mars d. å. KaJe.

Voksnefesten i Oslo
De Døves Forenings juletrefest for voksne

lørdag 8. januar, hadde samlet ca. 65 perso
ner. Om det ikke var sil mange som man
hadde ventet. så var det til gjengjeld meget
hyggelig. Festkomiteen hadde pyntet og
dekket bordene utenom det vanlige, slik at
det ble så mye mer stil over det. Komiteens
formann, Harold Nielsen, holdt en anslå
ende velkomsttale, der han bl. a. nevnte at
«uten mat og drikke, duger helten ikke».
Men han vi Ile også gjerne få si det på en
annen måte, at «uten gjester, duger festen
ikke». Han ba så gjestene forsyne seg.

Der ble servert snitter og øl, som smakte
fortreffelig. Formann Alf Olsen innledet sin
tale med å ønske alle et fredens godt nytt
år, og kom så inn på foreningens arbeid, pli
det som var gjort og planene for det kom
mende år. Han brakte forsamlingen en hil
sen fra foreningens nesteldste medlem.
enkefru Dagmar Haugen, som er 89 år og
bor på Prinds August Mindes pleiehjem,
hvor han hadde besøkt henne med en bloms
terhilsen fra døveforeningen, og det satte
hun pris. på. - Vi må ikke glemme å besøke
de gamle, minnet formannen oss om.

Forhenværende formann, Sverre Lind
quist, ville også minne om det vår formann
hadde nevnt, og fortalte om en gammel
mor som hver dag gikk og ventet på sin sønn
som hadde lovet å komme på besøk, men
som ikke kom, hvor dager ble til uker, må
neder og år. - La ikke de gamle få vente
slik, men besøk dem ofte, sa han.

Pastor Evjen Olsen talte varmt om julens
budskap, og viste fargelysbilder, assistert av
Kjell Snorre Nysted, fra «den første jul i
Betlehem.»



Senere på kvelden ble der servert kaffe
og julekake ved småbordene, og praten gikk
livlig. Festkomiteens formann, Harold Niel
sen, innledet så med en gjettekonkurranse
fra «Det spørs», hvor de som var med gjorde
det riktig bra til tross for vriene spørsmål
enkelte ganger. Senere gikk det med for
skjellige leker, vitser og skrøner som gjorde
seg godt. Man merket tydelig at alle, unge
som eldre, hygget seg storartet. Festen had
de fortjent fullt hus, synes jeg. Ellers skal
komiteens formann, Harold Nielsen, Syn
nøve lindquist, Ragnhild Kleven, Mona
Rismyhr, johannes Stenseth og Odd Mikkel
sen ha en varm takk for all hygge de skapte
om festen. KaJe.

Barnefest i Oslo
Juletrefesten for foreldre med barn søn·

dag 9. januar, hadde samlet fullt hus med 51
barn og 65 voksne, alt i alt. Yndige små knøtt
med stolte foreldre, større barn, gutter og
piker. Her var 3 kategorier av barn, høren
de, tunghørte og døve i skjønn forening.

Barna ble plassert rundt langbord, hvor
det ble servert brus, boller og kaker, og
hver fikk sin morsomme papirhatt til hode
pynt, så det til slutt vrimlet av små gene
raler, marinegaster, piloter, prinsesser,
konger og dronninger.

De voksne inntok en annen plass, hvor de
ble servert kaffe og hjemmepakte kaker.
Hvem kan stå for Synnøve Ingebretsens
herlige kaker? Ikke jeg i hvert fall!

Der var morsom underholdning av «onk
lene» Bryna og Ola. Gang rundt juletreet,
hvorunder en herre spilte de kjære, gamle
julesangene.

Rosinen i pølsen var julenissen, forenin
gens trofaste julenisse, som kommer år
etter år, hilser på barna, med sekken full av
godter. Så her er det ikke tvil om at barna
er snille, for ellers ville det ikke ha vanket
pose, vel?

Komiteens formann, flittige Ragna Almås,
i spissen for sin stab med gode hjelpere:
Ola Svare, Brynjulf Dammen, Margit Bøl
stad,jorunn Bjerke.jorunn Tordhol og Berit
Lien, skal ha tusen takk for godt arrange
ment, som gikk knirkefritt. - Yel blåst!

KaJe.

Tone-Britt Handberg og Anne Landehogen.

DRAMMEN

Karneval på Melkebaren, Nedre
Torggate, lørdag 26. februar kl. 19.00

Dans - Leker - Konkurranse
Pølsesalg - Ølsalg

Entre kr. 5.- (uten maske eller
kostyme kr. 7.-).

Arr. Drammen og Omegns Døve
forening.

Årsmøte på Hamar

Hamar og Omegn Døveforening avholder
sitt årsmøte 19. februar 1966 kl. 18.00 (6)
på Bondeheimen.

Alle medlemmer må møte fram.

Styret.

lørdag 15. januar holdt Bergen Døve
forening sin juletrefest i Hotel Terminus'
store og praktfulle lokaler.

Nils Gjerstad, formann for festkomiteen,
ønsket velkommen. Godt og vel 120 per
soner hadde funnet fram til festen. Bak
Gjerstad var et stort freskomaleri av fiske
torget i Bergen, og det så ut som om han
var en av dem som sto og solgte fisk. Han
ble oppmerksom på dette og la til at han
selv hadde stått på torget som liten og
fisket, og fått en liten sild.

Middagen besto aven fantastisk god okse
stek, som ble servert på fat som også bugnet

Program for Drammen

Søndag 20. febr.: Film.
lørdag 26. febr.: Fest.

Program for Vestfold
Søndag 27. februar kl. 12.00. Arsmøte.
lørdag 26. mars kl. 17.00. Medlemsmøte.
lørdag 23. april kl. 17.00. Medlemsmøte.

Ovennevnte møter finner sted i Sandar
Herredshus.

Program for
Skien-Telemark
Onsdag 2. mars kl. 18.30: Foredragsmøte i

Indremisjonsheimen, Skien.
Søndag 20. mars kl. 16.30: Arsmøte i Indre·

misjonsheimen, Skien.
Onsdag 6. april kl. 18.30: Opplysningsmøte

på Hotell Yie, Porsgrunn (værelse nr. 204).
Onsdag 27. april kl. 18.30: Foredragsmøte

på Hotel Yie, Porsgrunn (værelse 204).
19.,20. og 21. mai: landsmøte i Drammen.
Onsdag 25. mai kl. 18.30: Foredragsmøte i

Indremisjonsheimen, Skien.
Torsdag 23. juni: St. Hans-fest på Sol høy.

Formannen
taler
«på Fisketorget».

Juletr fest
opa

Terminus

av grønnsaker. Alle fikk spise seg så mette
de ønsket, og det var ikke vanskelig å se
at noen kjempet som desperate for å skjule
at de hadde fått for stor mage.

Døveforeningens formann, Th. Sander,
holdt den tradisjonelle talen om året som
gikk. Han begynte med at en dame hadde
spurt om vi ikke skulle få dessert nå. «Nei»,
hadde han svært, «først skal vi få suppe,
og den skal jeg servere». Han fortalte kort og
greit om de største begivenheter i 1965.
Tilslutt takket han medlemmene for godt
samarbeid og innsatsvilje i året som gikk.
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Arsmøte i Bergen

Bergen Døveforening holder sitt årsmøte
i foreningens lokale

torsdag 24. februar kl. 19.00

Olav Vik,
Dronning Astrldsgt. 3.
Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.
Halvor Greftegreff,
Lade AlM 7O f.
Aud Berge, Vlkedalsgt. 1.
Finn Johansen,
Kobbervikhagen Ga.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alt Melgaard, ansetgt. 24.

Hamar:

Larvik:

Bergen:

Trondheim:

Stavanger:
Drammen:

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

ORGAN FOR
NORSKE D(}VES LANDSFORBU D

Redaktor:
Thorbjørn Sander

Mannsverk Gl, Bergen
ForretningsjlJrer og ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

DAGSORDEN:
1. Apning.
2. Yalg av 2 referenter.
3. Beretning.
4. Regnskaper.
5. Kaffepause.
6. Budsjett for foreningen.
7. Innkomne saker.
8. Yalg.

Ikke-medlemmer, og de som skylder kon
tingent for 1965, har ikke adgang til års
møtet.

«Budstikken» med beretning, regnskaper
osv. utdeles i foreningen 17. februar, og sen
des til de som ikke kommer i foreningen.

Styret.

8/3 ti. Dameklubbens årsmøte med egen
servering. Ikke åpent for andre.

9/3 on. Døveforeningens konstituerende
styremøte kl. 19.30 på kontoret.

10/3 to. Døveforeningen medlemsmøte.
Forslag fra Bergen til landsmøtet.

11/3 fr. Skuespillet «Johnny Belinda» tol
kes for døve på teatret. (Nærmere be
skjed og billettbestillinger i Døvef.)

14/3 mao Idrettsklubben styremøte kl. 18
20 på kontoret. Ungdomsklubben, ser
vering.

15/3 ti. Dameklubben.
16/3 on. Konstituering av husstyre, ferie

hjemsstyre og opplysningskomite. Samt
lige valgt på årsmøtet, møter på kontoret
kl. 19.30.

Hele 59 barn anmeldt
på barnejuletrefesten

Program for Bergen

Bergen Døveforenings juletrefest for barn
ble holdt i foreningens lokale 28/12, og
hele 59 barn var anmeldt, sikkert rekord.

Døveforeningens formann ønsket vel
kommen, uttrykte gleden over å se så
mange pene barn, både døve, tunghørte og
hørende - og han håpet at alle disse barna
ville bli gode venner og fortsette å være
venner også senere. Han hadde snakket
med julenissen (og han sa at han ble for
bauset da det viste seg at julenissen var
døv). Julenissen hadde lovet komme med
pakker til alle barna. - Pastor Hammer sang
bordverset, og så gikk barna løs på kakene
og brusen, mens deres fedre og mødre fikk
kaffe og kaker. Salen ble deretter ryddet, og
det ble 3 store ringer rundt juletreet, enda
noen foretrakk bare se på. Stor stemning
og hurlumhei ble det da man kom til «O jul
med din glede», «Jeg gikk meg over sjø og
land» og «Så går vi rundt om en enebær
busk», for dette var jo noe som også de
døve barna aktivt kunne være med på.
- Så ventet barna spent på julenissen - og
han kom - mottatt med stor begeistring,
for her fikk alle sjanse til personlig å trykke
ham i hånden. Og julenissen hadde ikke
glemt noen! Neste programpost var film.
To Chaplin-filmer og en tegnefilm moret
både små og store. Til sist ble det så delt ut
appelsiner.

Festkomiteen gjorde et utmerket arbeid.
Det var Agnes Andersen, Grethe Johnsen,
Erling Buanes, Gøsta Rougnø og Th. Sander.
Men hardeste jobben hadde nok Torfinn
Trondsen, som var vaktmester-vikar.

15/2 ti. Dameklubben.
16/2 on. Døveforeningen styremøte kl.

19.30 på kontoret. Innkomne forslag til
årsmøtet behand les.

17/2 to. Menighetsaften. (Døveforeningens
beretning utdeles.)

21/2 mao Ungdomsklubben.
22/2 ti. Stengt. Misjonsforeningen hos fru

Hammer.
24/2 to. Døveforeningens årsmøte kl. 19.00.

Gratis bevertning.
26/2 lø. Idrettsklubbens pakkefest.
28/2 mao Ungdomsklubben.
1/3 ti. Dameklubben. «Arrangement av

blomster.» Demonstrasjon av butikksjef
Myrvold kl. 20.30.

3/3 to. Program v/ Opplysningskomiteen.
Orientering om skuespillet «Johnny
Belinda».

5. og 6. mars arrangerer idrettsklubben Ski
Døvemesterskapet på Yoss, med Bavall
stova som sentru m.

7/3 mao Ungdomsklubben.

Yi forlot bordene, strakte beina og målte
hvor mye omkretsen haddd økt siden vi
gikk til bords. Som mosjon var det gang
rundt juletreet.

Men det ville ikke hjelpe hvor mye vi
enn mosjonerte, for en stund etterpå fikk
vi kaffe og bløtkake. Praten gikk livlig ved
bordene, så armene fikk i hvert fall nok
mosjon. Da alle hadde fått i seg nok kaffe,
fikk vi servert film. Filmen begynte i farger
og var fra aldershjemmets åpning. Slutten
på filmen var i sort og hvitt, og viste oss
«Lucia»-festen på aldershjemmet. Regissø
ren, Torfinn Trondsen, fikk applaus både
før og etter filmen. - Sander overrakte så
fra Bergen Døveforening et tinnfat med
aldershjemmet inngravert til Albert og
Birger Breiteig og Ragnvald Hammer, med
takk fra de døve for stor innsats ved reisin
gen av aldershjemmet - fulgt av 3 x 3 hurra.
Arkitekt Lied var dessverre ikke til stede,
og han vil få liknende gave senere.

Alb. Breiteig presenterte så to ekte skue
spillere for oss, som skulle spille et stykke
om en doktor og en «døvstum» pike på
Den Nationale Scene i februar. (Johnny
Bel inda). Det var Pelle Christensen og Berg
ljot Engseth, som begge holder på å lære
tegnspråk.

Sverre Bjørø fikk i stand et underhold
ningsprogram, som moret både deltakere og
tilskuere. Til slutt foreslo han at vi skulle
mosjonere ved å ta en «jenka», men det var
så mange som skulket unna at det ble ikke
noe av det. De fleste foretrakk nå å gjespe
framfor å mosjonere, og det var ikke rart,
for vi hadde kommet inn i de små timer.

Noen savnet nok julenissen, men de fleste
tror vel ikke på ham lenger.

Arv Rougnø.

Noe bedre enn avkjølende is til dessert,
kunne vi ikke få.

Forbundsformannen, Eilif Ohna, ble bedt
om å takke for maten. Han begynte med å
si «Godt nyttår», og takket så for det gamle
året. Han roste Bergen Døveforening for den
innsats som var gjort i 1965, som kan sies
å ha vært det mest begivenhetsrike l'

hittil i foreningens historie. Men nå ville
han ikke rose Bergen lenger, for han mente
at Bergen er blitt så sterk, at nå må andre
foreninger prøve å slå Bergen. (Men det blir
ikke lett.) Han takket for maten med å for
telle en historie: Da sønnen hans var 21/ 2

år, bestemte han seg for å lære gutten si
takk for maten. Konen hans var i dame
klubben. Han ga gutten noen skiver brød,
og da disse var spist opp, spurte han om
ikke gutten ville si takk for maten. «Nei!»
kom det fra gutten, og Ohna fikk sitt livs
sjokk. Han forsøkte forgjeves å overtale
gutten til å takke. Ohna begynte så å lure
på om han hadde gjort noe han ikke burde,
og så spurte han: «Hvis du ikke vil takke
for maten, hva vil du da?» - «Ha mere mat!»
Og så takket Ohna for maten vi hadde fått.
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Jan Pedersen
formann i Ungdoms..
gruppa i Trondh im

Trivsel på arbeidsplassen
10 GODE RAD

Program for Møre/Romsdal
19. febr.: Filmaften.

5. mars: Eventuelt foredrag om trafikk.
19. mars: Foredrag og film om Sunnmøre.

Karin Jensen.

Forleden dag kom jeg over et
tidsskrift på kontoret, hvor jeg leste
disse 10 gode råd, og som bør leses
av alle. unge som eldre. oe til
ettertanke!

5. Ta fram humøret! Snakk og
opptre som om alt du gjør er
en tor fornøyelse.

6. Vær interessert i mennesker!
Man kan like de fleste hvis man
bare prøver.

7. Ikke spar på rosen! Men vær
forsiktig med kritikken.

8. Vis hensyn til andres følelser!
Det vil det blir satt pris på.

9. Ikke overse andres oppfatning
om en sak. Det kan finnes tre
løsninger på et problem - din,
motpartens og den rette.

10. Vær alltid innstilt på å gjøre
kolleger tjenester. Det som betyr
mest i denne forbindelse, er hva
vi gjør for andre.

Og så var det

over handikappede. Ved den oven
nevnte jordoljefabrikken trengtes en
maskinskriverske, og arbeidskonto
ret tilbød Grace Savage. Personal
sjefen er en god venn av de handi
kappede, og Grace Savage har nå
hatt stillingen i over 1 år. Hennes
overordnede sier: Grace gjør fram
skritt i sitt arbeid. Hun blir be
handlet om alle andre på kontoret.

Som andre hørselskadde kan Grace
Savage ikke overvinne døvheten.
Arbeidet sammen med hørende og
hennes likestilling med dem hjelper
den døve på beste måte til å finne
sikkerhet og fortrøstning.

The Fairbanks Pioneer.

Bladpengene (or Tegn og Tale er kr.
15.- pr. år - og skal betales forskudds

vis!!!
Har du ikke betalt for 1966, så gjør

det nå. Hvorfor ikke i dag?
Tegn og Tale's postgironr. er 13691.

Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen

'KONTINGENTEN

Vi har alle fra tid til annen pro
blemer i omgangen med våre kol
leger på arbeidsplassen. Stort sett
er vi vel tilbøyelige til å gi andre
skylden for de ubehageligheter som
oppstår. Hvis det imidlertid blir for
mange om etter hvert blir uvennlige
mot en selv, er det grunn til en smule
selvransaking. Mennesker er ikke
maskiner. Ofte kan små detaljer i
den daglige omgangen med kollegene
rette opp forholdet.

Her er 10 råd å ta med på veien:
1. nakk med folk! Det er svært

hyggelig med en munter hilsen.
2. Smil til folk! Det skal 72 muskler

til for å lage grinerynker. Vi
trenger bare 14 muskler for å
smile.

3. Bruk navnet når du snakker til
folk! De fleste liker å høre sitt
eget navn.

4. Vær vennlig og hjelpsom! Hvis
du vil at andre kal være vennlig
mot deg, må du være vennlig
selv.

Eskimo-jente som maskinskriverske

Grace Rese Savage er en vakker
19-årig pike som er ansatt som ma
skinskriverske ved jordoljefabrik
kene i Fort Richardson, Alaska. Hun
er født i Holy Gross i Alaska og er
døv fra fødselen av. Hun kommer fra
en barnerik eskimo-familie, har seks
brødre og åtte søstre.

Grace Savage er en av over hundre
handikappede som arbeider på Fort
Richardson, og døvheten er ingen
hindring for Grace. Etter hennes
overordnedes uttalelser er hun me
get dyktig i sitt renskriver-arbeid.

Beskjeftigelsen av handikappede i
sivile tillinger er en følge av den
annen verdenskrig. De handikap
pede måtte erstatte de våpenføre i
hjemmetjeneste, og dette praktiseres
fremdeles i USA. På den måten kan
de døve tjene fedrelandet. Handi
kappede kan ofte med større pålite
lighet utrette bestemte arbeider 
spesielt mekaniske oppgaver - enn
de normale arbeidere.

I Alaska melder de handikappede
seg ved den statlige arbeidsformid
ling. Deres ferdigheter og anlegg blir
prøvd og nedtegnet. Når en bestemt
arbeidskraft kreves aven bedrift,
ser arbeidskontoret etter i katalogen

Jan Pedersen.

Kåre Jakola.
Kristen Elvebakk.
Astrid Movold.
Aud Pettersen og
Torbjørn Pedersen.

Valgkomite: Olaf Garberg og
Arnt Naurstad

Teaterleder: Solfrid Gjerstad.
Revisorer: Ola Sande og

Jon Pettersen.
Repr. til samarbeidsrådet:

Jan Pedersen og
Kristen Elvebakk

Kontaktmann til Ungdomsutv. opp

nevnes i styret.
Så takket formannen valgkomiteen for

godt arbeid. Han takket også det gamle sty
ret for godt samarbeid og ønsket det nye
styret hjertelig velkommen. Til slutt er
klærte den nye formannen. Jan Pedersen.
årsmøtet hevet. S.K.

Døves Ungdomsgruppe i Trondheim
holdt årsmøte i Døveforeningens lokale
onsdag 26. januar 1966. Frammøtet var bra,
16 medlemmer til stede. Geir Jensen, som
har fungert som formann siden i høst,
åpnet møtet med å ønske de frammøtte
hjertelig velkommen. Årsberetningen ble
lest opp av sekretær Synnøve Kvidal og god
kjent uten særlige bemerkninger. Av denne
beretning framgikk det at det hadde vært
et år med bra virksomhet. På de møtekvel
dene ungdomsgruppa hadde til disposisjon
annenhver onsdag, og i det siste hver man
dag, var det satt opp program til seriekon
kurranser i de forskjellige spill som gruppa
har anskaffet seg med henblikk på julebords
premieutdeling, og det vakte stor interesse
blant de unge. Likeså har vi kjøpt scene-tep
per til skuespilløvelser. På døveforeningens
høstfest i november spilte ungdommer et
skuespill og fikk ros av foreningens for
mann. Ellers var det 2 hyggeaftener, hvorav
den ene med film, og en vellykket utflukt
til Innherred Døveforenings feriehjem, Le
vanger, sist i høst, til stor glede for Inn
herreds døve.

Årsregnskapet ble lest opp av kasserer
Solfrid Gjerstad og godkjent uten bemerk
ninger. Formannen takket kassereren og
revisoren for godt utført arbeid.

Da det ikke var kommet inn noe forslag,
gikk man over til valg, som ble ledet av
Jan Pedersen. Alle ble valgt uten motkandi

dater:
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Varamenn:
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, cio Tandberg, Nils Juelsgt. 70, Oslo

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Innbydelse til

Døvemesterskapet på ski 1966
Døves Idrettsklubb, Bergen, har

den glede å innby alle lag tilsluttet
Norges Døve-Idrettsforbund til Dø
vemesterskapet 1966 på ski, som vil
bli avviklet på VOSS lørdag 5. og
søndag 6. mars.

PROGRAM:

LØRDAG 5. MARS

Vo s Ungdomsh rberge
Opprop kl. 10.30, start kl. 11.00,

for
10 km langrenn junior, spesielt og

kombinert.
15 km langrenn senior, spesielt og

kombinert, samt konkurranse
om beste 3-mannslag på 15 km.

Bavallen
Opprop kl. 13.00, start kl. 14.00,

for
Slalåm damer, spesielt og kombinert.
Slalåm herrer, spesielt og kombinert.

Om kvelden blir det festlig sam
vær med premieutdeling for dagens
spesialøvelser i Bavallstova Pen
sjonat.

SØNDAG 6. MARS

Voss Ungdomsherberge
Opprop kl. 10.30, start kl. 11.00,

for
30 km langrenn herrer.
5 km langrenn damer.

Bavallen
Opprop kl. 13.30, start kl. 14.00,

for
Hopp senior, spesielt og kombinert.
Hopp junior, spesielt og kombinert.

(Hoppbakken er på 30-35 m.)

Opprop kl. 14.00, start kl. 15.00,
for
Storslalåm damer, spesielt og kombi

nert.
Storslalåm herrer, spesielt og kom

binert.

Premieutdeling og avslutning i
Bavallstova straks etter siste øvelse.

Startkontingent
Etter Norges Skiforbunds maksi

malsatser er startkontingenten kr.
5.- pr. øvelse pr. person (likt for
seniors, juniors og damer). De som
deltar i kombinert, betaler kr. 5.- i
tillegg (kr. 5.- + kr. 5.- + kr. 5.-).

Likeså er startkontingenten kr. 5.
pr. lag i 15 km langrenn (i konkur
ransen om beste 3-mannslag).

Startkontingenten skal betales til
Helge Kjølleberg snarest etter ad
komsten til Voss.

Bad
Det blir anledning til bad for

langrennsløperne på Voss Ungdoms
herberge.

Innkvartering
Deltakere og ledere (i den utstrek

ning plassen tillater det), blir inn
kvartert på Bavallstova Pensjonat,
Voss, som ligger ca. 8 km fra Voss
jernbanestasjon. Det anbefales å
spleise på drosje. - Pensjonsprisen
er på ca. 25.- til 30.- kr. pr. person
pr. døgn (kost og losji). Dessuten er
reservert et antall plasser på Hotell
Va evangen.

Aldersbeste~~elser

Spesielt hopp junior, fra 16 år til
og med det år en fyller 20 år.

10 km langrenn junior, fra 18 år
til og med det år en fyller 20 år.

For å delta i herrenes alpine øvel
er, må en ha fylt 15 år.

I damenes øvelser må deltakerne
ha fylt 15 år.

Pre~iering

DM-medaljer utdeles i gull, sølv
og bronse i hver øvelse når minst 4
har fullført. I tilfelle bare 3 har full
ført, utdeles gull og sølv. Har bare
2 fullført, utdeles bare gull.

For at en øvelse skal kunne god
kjennes, må det være anmeldt minst
3 deltakere. Øvelser som utgår på
grunn av få anmeldelser, blir lage
nes formenn varslet telegrafi k om
senest 3 dager før mesterskapet
starter.

På~eldingsfrist

Påmelding må være arrangøren i
hende senest lørdag 19. februar.
Adresse: Nils Bjørø, Vilhelm Bjerk
nesv. 66, Bergen.

Turister bør anmeldes tidligere,
slik at arrangøren kan ordne med
innkvartering for de som ikke vil
gjøre dette selv gjennom et reisebyrå.

Velkommen til ski-DM 1966 på
Voss!

Døves I drettskluhb
Arrangementskomiteen

Nils Bjørø, form.
Thorbjørn Sander. Helge Kjølleberg.
Johannes a~uelsen. Per Sikko.
Hans Lie. Torfinn Trondsen.

* * *

Ovenstående innbydelse ble sendt
lagene i slutten av januar måned.

Fri-idrett serien 1966
OSLO
1. Bj. Gunnerud, l.ult 3.12 ... 714
2. Per Chr. Larsen, l. ult 3.03 642
3. Bj. Gunnerud, h.ult 1.50 .. 615
4. Roar Pedersen, l.ult 2.91 . 557
5. Jan Engebretsen, l. ult. 2.86522
6. G. Kvi tvær, l. ult 2.68 .... 410
7. R. Pedersen, h. ult 1.35 .. 405
8. P. Chr. Larsen, h. ult. 1.35 405
9. A. Stenberg, l. ult. 2.66 .,. 398

10. V. Gran, l. ult. 2.59. . . . . .. 359
11. G. Kvitvær, h. ult. 1.30 ., 345
12. A. Stenberg, h. ult. 1.30 .. 345
13. O. J. Sigvartsen, l. ult. 2.50 314
14. O. Landehagen, l. ult. 2.46 294
15. R. Blakstad, l. ult. 2.38 .. 258
16. E. Haugen, l. ult. 2.34 . . .. 242
17. R. Brenden, h. ult. 1.15 195

7.304
Alle res. er nye.
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Nærbø Trelastforretning A.s
DØRER - VINDUER - TYPEHUS

BE OM
TILBUDl

Telefon 85131
NÆRBØ

ft SVØMMEHALLEN - BERGEN
Apent

CAF- hverdager
E fra kl. 8-22

P a. r-n e n Søndag fra
kl. 13--22

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

ERGO VEGGSEKSJONER
ERGO RADfOBORD
SKRIVEBORD

A.s BUndheim Møbelfabrikk
VEGSUND
Telefon: Alesund 9114 - 9116

A.s Karmsund Cementindustri
OLE MÆLAND

Alt i gulvbelegg
Telefon 2689
HAUGESUND

Brødr. Sunde A.s
Etab/. 1917

PLASTFABRIKK

SPJELKAVIK
Sentralbord 9381

Murmester

Sverre Herland & Søn
o. GulJaksens Eftf.

UTFØRER ALT I FAGET HENHØRENDE
Skattegt. 3 - Telefoner 14926 - 60383
BERGEN

Olaf Haaland A.s - Haugesund
JERNVAREFORRETNI NG
Alt i jernvarer og sanitærutstyr
Sprengstoff

Telefon 2277 - 2297

Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61060

Mattar innskudd - Bevilger lån

l gode

hender

•

A.S NORSKE SALTKOMPAGNI

1116 år har folk betrodd sine sparepenger til Sparekassen.
Gjennom skiftende tider har banken vokset jevnt og sikkert
og opparbeidet tradisjoner som gir trygghet og tillit.

Stavanger Sparekasse
Innskyternes egen bank

Klær av kvalitet
FOR BY-ELEGANSE OG SPORT

Velkommen innom.
De finner oss midt i byen

~~f!fF
Etablert 1885

Handelens og Sjøfartens Hus (G4). Telefon 11197
BERGEN

BERGEN



•

o SLO

NY NORSK DØVEREKORD

Det er VM på ski i Oslo
17-27. februar og

Døves Sportsklubb innbyr til

Obs! Red. har ennå ikke fått po
engtabell for svømming, men vi får
den forhåpentlig snart.

Gunnerud 1.58 i h.u.t. STOR-FEST Arne Karlsen vant igjen

Entre kr. 5.-.

TRONDHEIM

Klubbrek. i svømning

i døveforeningens lokale, Sven
Brunsgt. 7, lørdag 26/2 kl. 19.

16/1: Treningsstevne på «Granly».
Som vanlig var Arne Karlsen best,
men Ola Sande og 1. Rønning var
også sterkere og bedre enn i fjor.

Resultater, 10 km:

Dette er et utsnitt fra bladet «Dov
Sport», Sverige, til orientering for
leserne om hvordan man planlegger
der nå.

MOT NYE MAL

1. Arne Karlsen . . . . . .. 42.32
2. Ola Sande 46.15
3. 1. Rønning 47.37
4. Arnt Naurstad 1.05.12
5. Olaf Garberg 1.05.52

Skioppm. L. Rønning.

Idrettsklubber landet rundt er i
full gang igjen, etter en mindre akti
vitet i jule- og nyttårshelgen. Jeg
tenker da pa det egentlige klubbar
beidet. Mine tanker har i de deilige
dagene i blant syslet med de erfa
ringer jeg og andre idrettsledere har
fått i det forløp ne året. Da slo det
meg at det siste året ikke har vært
som de andre. Utenom deltakelsen i
USA-stevnet, som vi har i kjært
minne, var det mest synlige resultat:
SDI's arbeid på toppen.

Standarden i den svenske døve
idretten i hele dens bredde var om
trent som tidligere år. En del grener
har stagnert i utviklingen, mens and
re har gått framover. Vi har gledet
oss over noen verdensrekorder i
svømming, men vi ser oss ikke blinde
på rekord-tallene. Det er godt og vel
at vi kan breie oss med at vi har
gutter og jenter som kan kaste glans
over den svenske idretten, men akk
hvilken dårlig bredde vi har i top
pen. Hva kan vi gjøre? Arbeide som
vanlig videre og vente på nye stjerne
skudd? Nei, dette er ikke dagens
idrettspolitikk.

Dagens løsning er: Planlegging på
lang sikt og arbeide med bredden.
Det betyr intensivert klubbarbeid.
Fritidsgrupper. Økt skoleungdoms
virksomhet. Lederutdannelse, og så

1.26.1

1.10.1

Det blir servering av smør
brød, kaker, kaffe, øl og

mineralvann.

5. Gunnar Kvitvær . . . .. 2.68
6. Arne Stenberg. . . . . .. 2.66
7. Vidar Gran 2.59
8. O. J. Sigvartsen . . . . .. 2.50

(I alt 13 deltakere).

Allsidig underholdning

- Dans - Dans -

I høyde ult. vant Bj. Gunnerud
som ventet, med det gode resultat
1.50. Roar Pedersen ble nr. 2 med
færre riv enn Per Chr. Larsen, som
fikk samme resultat, 1.35. Roar
hadde et hårfint riv på 1.40. Det
bør nevnes at han bruker den gode,
gamle stilen «saks».

1. Bjarne Gunnerud .... 1.50
2. Roar Pedersen . . . . . .. 1.35
3. Per Chr. Larsen ..... 1.35
4. Gunnar Kvitvær . . . .. 1.30
5. Arne Stenberg ... . . .. 1.30

(I alt 7 deltakere).
H. oppm. R.E.

50 m bryst, herrer
1. Ingolf Rønning. . . . . .. 49.6

(klubbrek.)
Oppm. 1. Rønning.

50 m bryst, damer
1. Solfrid Gjerstad

(klubbrek.)
2. Astrid Movold

18/1: Svømmestevne igjen i svøm
mehallen, men bare 3 deltakere
møtte fram. Bare synd at ikke flere
kom, men vi får håpe at dette er
bare begynnelsen.

Red.

NY NORSK DØVEREKORD

3.12 i lengde u.t.

17/1: Hellas holdt sitt første tre
ningsstevne denne sesong i sprang
uten tilløp. Konkurransen ble helt
klubbme:;sig, idet ingen deltakere fra
andre klubber stilte til start. Høyde
ult. ble vunnet av døveavdelingens
gode Bjarne Gunnerud på 1.58.
Gunnerud hadde også to gode for
søk på 1.60. I lengde hoppet han
3.07 m. (Utklipp fra «Fremtiden»)

Det var hans første stevne, og
allerede ny norsk døverekord med
1.58 i h. ult. Bare 4 cm skilte fra
rekorden i l. ult. Det er godt gjort
av ham, men det spørs om han kan
øke rekorden senere i sesongen. Han
trener nå for tiden bl. a. i plasthallen
i Garderleiren sammen med Gunnar
Kvitvær i hopp, hver torsdag.

SISTE: Det viser seg at det bare
var en dommer, og 1,58 kan derfor
ikke godkjennes.

Døves Sportsklubb holdt torsdag
27/1 tren ingsstevne i sprang uten
tilløp på Fagerborg skole. Stevnet
var approbert. Av deltakere kom det
bare en hørende. Det ville vært mor
somt om det var kommet flere hø
rende.

Per Chr. Larsen tok overraskende
ledelsen med 2.98, videre 3.01 og
3.03. Han har vært syk siden DM i
Trondheim, og har ikke drevet med
trening. Nå ser det ut til at han
kommer for fullt igjen. I tredje hopp
kom Bj. Gunnerud sterkt og økte
fra 3.00 til 3.11 og 3.12. Dermed
satte han igjen ny døverekord, med
en forbedring på 1 cm. Roar Peder
sen viste god form, 2.91 lar seg høre.
Ellers bør nevnes Jan Engebretsen,
som kommer til å hoppe langt når
han får til høyden.

Resultatene taler for seg.
1. Bj. Gunnerud 3.12
2. Per Chr. Larsen 3.03
3. Roar Pedersen. . . . . .. 2.91
4. Jan Engebretsen . . . .. 2.86
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etter hvert instruktørutdannelse.
Først deretter får vi bredde, og med
instruktørenes hjelp får vi fram
emner til såkalte stjerner, som utgjør
en viktig PR for vår virksomhet.

Men hvordan gjennomføre dette?
Vi kan peke på fjorårets virksomhet
innen SDI, som tyder på at vi så
smått allerede har begynt. Det vik
tigste er at vi har fått penger av sta
ten til å finansiere idrettskonsulent
virksomheten. Minst like viktig er
det at vi har fått en egen avis, som
kan gjøre slagkraftig propaganda for
den svenske døveidrett. Det fins
allerede interesse for den saken. Vi
har ordnet med et vellykket «Vi
leder»-kurs på Kesater. Samtidig
med lederkurs, ungdomslag m. m.
som skjøttes av SDI, skal vi arbeide
med klubbvirksomheten. Det er der
jeg nå studerer ut en måte som jeg
håper skal bære frukt etter hvert.

Å forsøke nøyaktig samme arbeids
metoder som i hørende klubber, går
ikke så lett. Vi er alle handikappede
av våre hørselsfeil. Det medfører
større arbeidsbyrde for klubblederne.
Vi døve trenger flere ledere enn hva
som er nødvendig i de hørendes id
rettsklubber. Men forutsetningen er
også at det finnes orden og trivsel
i vårt klubbarbeid. Ordnet program
og bedre fordeling av oppgavene så
vel på idrettsplassen som i adminis
trasjonen og styrearbeidet er vårt
frem te mål i 1966. Kan vi gjennom
føre dette, blir det senere lettere å
arbeide. Mot nye mål - vi sees!

*

Etter å ha lest dette, ser en at det
er et fint emne også for oss i Norge.
Der er omtrent samme problem som
hos oss når det gjelder instruktører
o.l., bredde og stjerneskudd. Ellers
synes det som Sverige ligger bedre
an enn her - selv om vi har bedre
resultater å vise fram i fri-idretten.
I Sverige er det flere klubber, og de
yter god hjelp til større stevner såvel
i fri-idrett som svømming for skole
ungdommen. Hvert år utpeker de
en av idrettsguttene til årets beste
idrettsmann. Når det spørs om hvor
mange idrettsgrener det drives i
Sverige, blir vi bare pent nødt til å
svelge dypt og beklage de norske
forhold. I verige er bordtennis,
håndball, fotball, svømming,skyting,
bowling og selvfølgelig fri-idrett og
skisport vanlig, og så å si alle går
med i SM. Gid det hadde vært i
Norge. Vi må arbeide oss opp til
dette, men når skal det skje?

Red. T.W.C.
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Velkommen til

Døvemesterskapet
på ski 1966

som arrangeres

på Voss 5. og 6. mars

DØVES IDRETTSKLUBB. BERGEN

I~\



SVERRE SYVERTSEN - TØNSBERG
MEKANISK VERKSTED

Valløveien 46 - Telefon 12732

H. Bergs/and

o S LO

Andresen & Halvorsen A.s
MURMESTER & ENTREPRENØR

Bernh. Getzgt. 3 - Oslo 1
Tlf. 332209 - 3313 65

NECKAR - SKODA - TOYOTA

Johs. Gurho/t & Co.
Ved Plesnerparken - SKI EN

ALT TIL

TRE-, MUR· OG BETONGBYGG

ANTH. L. ZE/N ER A.S

TØNSBERG

Tønnevolds Rederi A.s
SKIPSREDERI

TELEGRAMADRESSE; REDERIET - GRIMSTAD

I DET NYE, VAKRE OG MODERNE

Hotel Central
ELVERUM

får reisende og turister det beste opphold
Bowling - Biljard - TV-salong

Eidsvoll Møbelfabrikk
Telefon 4208a- EIDSVOLL

Spee.: BOKROA

Johan Jeremiassen A.s
BYGGEARTIKLER - TRELAST

Sentralbord 50052
PORSGRUNN

Totens SparebanK
Hoved kontor og postad resse; LEN A
Avdelingskontor: RAUFOSS

BANKBUSS med 14 holdeplasser
iTotenbygdene

Forvaltningskapital kr. 48.590.000,-
Fonds » 3.090.000,-

BRUUSGAARD K/ØSTERUD & CO.
DRAMMEN

Telegramadresse : «Brusgards»
Sentralbord: 835490



Hauglum & Sønn
FISKEEKSPORTØRER

Telefon 2504
ALESUND

TORE R. STENSAKER

Skipsmekler

BERGEN
Slottsgt. 3

Kyst-, Nord- og østersjøbefraktning

Telefon 12175 - Telex 2068 - Telegr.adresse: «Cargo»

H. M. Wrangell & CO. As
SKIBSREDERI

HAUGESUND

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentral bord 3440

HUSFLIDEN
KRISTIANSUND N. - Telefon 1770
Stri kke- og vevgarn i stort utvalg
Fargekart portofritt
Peddigrør i 11/ 2 - 2 - 21/ 2 - 3 mm
Lærebøker i veving. prydsøm og
kurvfletting

Sykkylven Sparebank
SYKKYLVEN
Telefon 15 og 279

Rådveldekapital kr. 18.700.000
Van leg bankverksemd

Kvinesdal Sparebank

LIKNES

Telefon Kvinesdal 4102

H. Berg A.s
KOLONIAL - SKIPSHANDEL

EGERSUND
Telefon 91 971

A.s Hydraulik Brattvaag
HYDRAULISKE
DEKKSMASKINER

BRATTVÅG

l

Vestenfjeldske Oljeselskap NOR A.s
HAUGESUND

Døves Trykkeri A.s. Bergen


