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Inneklemt mellom bolighus I Kalgaten finner en
det 900 år gamle Nonneseter kapell I Bergen.

nå døvekirke. Foto: Olaf Hassel.
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I neste nummer av Tegn og Tale vil \"i komme tilbake med detaljerte
Opplysninger om leiren. Program med praktiske opplysninger til alle
deltakere vil en av de nærmeste dager bli sendt døveforeningene og ung
domsklubbenes formenn fra forbundets kontaktmann for ungdoms
arbeidet.

I vinter ble det sendt ut innbydelse til ungdomsleir for døve. Den skulle
etter planen legges til Gol og forbindes med dugnad på forbundets nye
skole- og kurssenter der. Dessverre er planene for sentret ikke kommet
så langt at det er gjennomførlig med dugnad denne sommeren. og for
bundet bar derfor besluttet å legge leiren et annet sted denne gangen,
og så holde leir på Gol neste gang.

Ungdomsleiren for døve
16.-22. juli

På oppfordring har Kristiansands Daveforening vært så vennlig å stille
sitt feriehjem til disposisjon for ungdomsleiren i sommer, og forbundet
kan dermed ønske landets unge døve velkommen til ungdomsleir i tiden
16.-22. juli.
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1



Språk,diskriminering
Av overlærer Sven Bech, Fredericia

Delte er påbegynt på cMenneske
rettighetenes dag». Som kjent er det
i FN's charter om menneskerettig
hetene en paragraf som sier at ingen
må forskjellsbehandles på grunn av
sitt språk. Enhver har altså rett til
å tale sitt morsmål, sitt eget språk.
Denne naturlige rett ignoreres mange
steder i utlandet, men også i vårt
danske, demokratiske samfunn.

Jeg tenker her på de døve og deres
eldgamle morsmål, tegnspråket, som
kritiseres, nedvurderes, angripes eller
forbyS, til og med av personer og
instanser som av samfunnet er satt
til å betjene og beskytte de døve.

Del virker forstemmende at en
skal måtte forklare og forsvare en
selvfølgelig rettighet, men det later
til å være nødvendig. Nød bryter alle
lover, heter det. Men selv uten men·
neskerettighetenes krav om fritt
valg av språk, må en forsvare den
døves rett til å tale tegnspråk, fordi
den døve er et menneske i nød.

Når en har arbeidet en irnkke
med døve, både døve barn i skolen
og voksne døve i døveforeningene,
opplever en sterkere og sterkere at
tegnspråket er en livsbetingelse for
den døve. Hvorfor? Fordi den døve
bare kan forstå andre og uttrykke
seg selv tilfredsstillende gjennom
tegn. Det er riktig at det døve barn
elter evne og ved hjelp av spesiell
pedagogikk og teknikk kan lære
artikulasjon, munnavIesing, utnyt
telse av hørselrester osv., men det
er altsammen en sA besværlig kom·
munikasjon, en sA hard psykisk be
lastning for de døve i dagliglivet, at
tegnspråket blir den eneste befriende
løsning på kontaktproblemet i [ri

tiden.
Det var belæ~deå lese et intervju

for noen år siden med overlege
Ewertsen ved. Høre<:entralen i Kø
benhavn, om døvhetens problem. Her
[ikk en et inntrykk av hvor (atalt
og totalt en personlighet endres ved
et stort hørse1tap, især ved egentlig
døvhet, (ordi hørselen er av alt over
veiende betydning for vår opptreden
og først og fremst for språkinnlærin
gen.

En lege, dessverre har jeg glemt
hans navn, uttalte for noen år siden
i TV at vi tenker i språk (taler med
oss selv), hvorav følger at den døve
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mangler en normal tanke- ogbegreps.
verden, fordi han ikke har fått tale
språket, eller bare litt av det, inn
gjennom øret.

Denne vurdering viser en dyp for·
ståelse av den døves problem, for det
er nettopp det sentrale at det døve
barn ikke har «noe A henge hatten
på> språklig sett. Det døve barnet
har bare en rudimentær begreps
verden, og denne kan ikke utbygges
tilstrekkelig gjennom munnavlesing
og hørseltrening. Det er forskjellen
pA døv og tunghørt.

Talespråket, og dermed skrift·
språket som det brukes av de fleste,
er for vanskelig for det døve barnet.
og derfor velger den døve burtigst
mulig et tegnspråk. Og de døves
tegnspråk er i høy grad et språk.
bare annerledes enn de varierte og
nyanserte lydkombinasjoner som vi
kaller talespråk. Dette talespråket
sier ikke stort for den døve før han
bar en begre~ og tankeverden li.
knytte talen til. Bare gjennom tegn
språket kan den døves naturlige
nysgjerrighet, vitebegjærlighet, med·
delelsestrang og hele kontaktbehov
Wfredsstilles. Bare ved hjelp av
tegnspråket kan den døve bygge opp
den abstrakte begrepsverden, det
tankemønster, det livsinnhold som
vi alle har bruk og behov for.

Det er klart at døvepedagogens
viktigste oppgave er A«normalisere>
den døve elev mest mulig, eller ret·
tere formidle en sA smertefri kontakt
med det hørende samfunn som mulig.
Derfor er det også døvepedagogens
plikt og viktigste oppgave å unngå
tegnspråk i ~vn' situasjon hvor
talespråket kan tre i stedet. Men
herfra og til det fanatiske prinsipp
A forby tenspråket helt. er det et
uhyggelig langt sprang.

Den «motsatte» regel gjelder nem·
lig også: Det er døvepedagogens opp
gave og plikt li. mestre tegnspråket
så godt at han formår å kontakte
det døve barnet tilfredsstillendegjen
nom tegn i enhver situasjon hvor
barnet ikke kan klare seg med talen
alene. Det være seg en situasjon hvor
det døve barnet holder på å brenne
inne med en personlig opplevelse 
eller en situasjon hvor læreren skal
forklare barnet noe abstrakt.

Hvis vi av rent og skjært prinsipp
rytteri nekter å bruke tegnspråket i
en for barnet «livsviktig» situasjon,
hvor talespråket ikke strekker til, da
sulteforer vi jo det døve barnet
åndelig og røkter vår oppgave dårlig.

Naturligvis skal tegnspråket alltid
ledsages av tate, og tegnspråket er
nettopp særdeles smidig og velegnet
til å følge en naturlig talerytme, langt
bedre enn bAde håndalfabetog munn·
håndsystem.

Ovennevnte synspunkter vedrø·
rende dovepedagogens oppgaver og
plikter gjelder naturligvis i like høy
grad foreldre og hjem, som jo har
barnet i de fleste av døgnets timer.
Det er sørgelig å se den mangel på
kontakt som ofte finnes mellom for
eldre og deres døve barn, fordi for·
eldrene ikke kan eller ikke vil bruke
tegnspråket. I stedet bruker for
eldnne et for barnet uforståelig ord·
valg, som ofte vil bringe barnet i
affekt eller gjøre det innesluttet.
Motsatt er det like så beklagelig" se
noen foreldre av vane bruke (ofte
hjemmelagete) tegn i situasjoner
hvor en tillempet tale utmerket
kunne brukes. Her som i mange andre
situasjoner gjelder det A sorge for
en viss balanse.

Heldigvis finnes det foreldre som
har en naturlig pedagogisk sans og
mot til å benytte tegnspråk overfor
barnet, inntil kontakten og begre
pene er i orden, hvoretter tegnene i
flere situasjoner kan avløses av ren
tale, eventuelt understøttet av få
hjelpetegn.

Jeg skal nå vende tilbake til min
innledende påstand om språkdiskri
minering overfor de døve. Vi finner
denne diskriminering av de døves
tegnspråk mange steder i dag, både
utenfor og innenfor døveundervis
ningens område. Vi møter den i pres
sen og i uttalelser på møter hvor
leger, pedagoger og andre autoriteter
innbiller offentligheten og især for
eldre til døve barn, at døvhetens
følger nesten er redusert til intet,
fordi moderne teknikk og pedagogikk
kan norma.lisere den døve og dermed
overflødiggjøre tegnspråket. Pressen
viderebringer naturligvis sesasjonen
med glede, og en kan jo ikke forlange
at en journalist skal gi seg tid til A



undersøke saken mere inngående enn
ovennevnte autoriteter.

Sist har jeg møtt diskrimineringen
i vårt eget fagblad, Nordisk Tidskrift
fOr Dovundervisningen, hvor en kol
lega (og visstnok cand. psych.) P.
Vestberg Rasmussen, opponerer mot
overlege Basiliers forsvar for tegn
språket. Meningen med artikkelen
står ikke helt klart for meg, selv om
den bare er på 1 ~~ side. Det er
kanskje min feil. Men en enkelt set
ning er ikke til å ta feil av, nemlig
denne: «Noen ansvarlige døvelærere
synes å være tilbøyelige til å slippe
tegnspråket ut av skammekrokellJl. 
Etter min mening burde personer
som skriver noe slikt, og ikke tegn
språket, settes i skammekroken. Men
vi må altså se i øynene at det finnes
to leire innenfor den danske døve
skole, en gruppe som forsvarer bru
ken i nødvendig omfang, og en annen
som «setter tegnspråket i skamme
kroken».

Uttrykket er for øvrig ikke dårlig.
Det har jo i flere år hersket en <dY-lI
eller «skammekrok-stemning» om
kring tegnspråket, inspirert av visse
utenlandske døveskolers metoder,
som går ut på å forby tegnspråket
offisielt. Følgen blir da ofte at barna
må <'(kikke under bordet», hvor lære
rens egentlige og eneste forståelige
undervisning foregår (med hjelpe
tegn). Andre steder gir en ikke denne
hemmelige service, men nøyes med
å tale og tale, uten å kontrollere re·
sultatet. De døve elever må i fri
tiden finne en «skammekroko, hvor
de usett kan få utløsning for sitt
kontaktbehov gjennom tegn.

Hvis tegnspråkmotstanderne sei
rer her hjemme, må vi regne med å
gå slike hykleriske tilstander i møte.
Og disse motstandere av tegnene har
gode kort på hånden, fordi de under
støttes av før omtalte pedagogers og
legers innlegg i fag- og dagspressen
mot tegnspråket. De betrakter åpen
bart tegnspråket som noe gammel
dags, sekterisk, skadelig - eller i beste
fall unødvendig i vår tekniske tids
alder.

Sterkest har jeg nylig møtt denne
fientlige innstilling til døveskolen
da en mor til en døv gutt refererte
at en overlege hadde sagt til henne:
t:HvOrfor sender De gutten Deres til
denne forbannete tegnspråkskoIen ?"
- Det er språkdiskrimineriug i ren
dyrket form! Tenk om vi døvepeda
goger blandet oss like meget inn i
medisinske sporsmål som visse leger
i pedagogiske! Vi nøyer oss med å
prøve å gjøre vårt arbeid best mulig
og er naturligvis åpne for saklig

kritikk, bygd på en nøye undersø
kelse av saken. men utover det må
vi be om arbeidsro. Døveundervis
ning har alle dager dreid seg omlOO%
innsats og ganske få prosents ut
bytte. Det er lett nok å skape sen
sasjoner i dagspressen, men vanske
ligere å innfri de gylne løfter gjennom
tålmodig slit med en døveklasse.

Den døves tragedie er at hans han
dikap er «usynlig» og at han utmerket
gjennom mange år kan fullproppes
med talepåvirkning gjennom et høre
apparat supplert med billedstoff.
lesing og skriving. Det vil til og med
kunne oppnås resultater som av ikke·
fagfolk vil bli betraktet som epoke
gjørende: Den døve taler, svarer på
stilte spørsmål, leser godt opp en
oppgitt tekst osv. Det er altsammen
resultater som vi har oppnådd gjen
nom mange, mange år på døvesko
lene, vel å merke med våre velbe
gaute dove elever.

Tilbake står imidlertid de mange
elever med jevn eller svakere intel
ligens, eventuelt kombinert med
andre handikap, elever for hvem be
herskelsen av de kanskje 50.000 ord
og ordsynteser i språket vårt er en
utopi. Disse mange alminnelige eller
multihandikapte døve vil bli åndelig
underernært hvis en bare taler og
taler til dem og viser dem bilder og
bokstaver. En kan nå engang ikke
forklare dem den hellige tre-enighet.
samfunnsoppbyggingen, seksualmo
ralen eller H. C. Andersens eventyr
ved å vise dem et bilde av ei ku og
en gris og gjenta (mø» og «nøff-nefh,
i det uendelige.

Det er riktig at den moderne høre
apparatteknikk har hjulpet også den
døve et skritt videre mot normali
seringen. Men språket er stadig fat
tig, og tålmodig artikulasjon er nød
vendig. Vi er bare ved starten av
høreapparatets utvikling. For øvrig
finnes det visst ikke noen steder her
hjemme så fint teknisk-audiologisk
utstyr og så smidig en service som
på noen av døveskolene.

Det er også riktig at en med bilde
stoff kan gi det døve barnet et gans
ke fyldig språk uten tegn, og det bør
en benytte seg av så lenge det til
fredsstiller barnets behov. Også på
dette feltet hevder døveskolen seg
godt med et bilde- og språkstoff spe
sielt egnet for døve elever.

Disse materialer er dog bare en
dråpe i havet hvis de bare delvis
skulle erstatte tegnspråket. Vi burde
ha langt flere illustrasjoner og filmer
bygd over språk spesielt for døve.
fordi normalskolens bøker er altfor
vanskelige for døve elever med jevn

begavelse. Og vi trenger til døve
pedagogisk forskning. Men det kos
ter altsammen penger, og det er det
ømme punkt. Den teknisk-audiolo
giske side av undervisningen skal ha
de best mulige vilkår, men peda
gogisk forskning og materialfram
stilling må nå settes i sentrum, også
bevilgningsmessig.

Av mangel på egnete undervis
ningsmaterialer er tavleundervis
ningen på døveskolen blitt en for
finet kunst, med barnets egne aktu
elle opplevelser i sentrum, for øvrig
en metode som intet indervisnings
materiale kan erstatte. Men hvordan
skal et døvt barn fortelle læreren om
sine egne opplevelser hvis tegnsprå
ket er forbudt?

Døveskolens viktigste verktøyer
derfor - foruten et enormt bildestoff
- tegnspråket, som kan gi selv den
svakest begavete elev innblikk i li
vets mangfoldighet, og som kan gi
de høyt begavete døve en nesten
akademisk viten. Meg bekjent er
tegnspråket det viktigste hjelpemid
del på verdens eneste universitet for
døve, Gallaudet College i USA.

Alle disse betraktninger vil sikkert
ikke affisere tegnspråkmotstanderne,
og vel minst de motstandere som be
finner seg utenfor døveskolesekto
ren. Vi har i løpet av den danske
døveskoles 150·årige utvikling vært
gjennom harde metode-diskusjoner,
som de gamle fagtidsskrifter forteller
om. Vi har hatt ren tegn-innlæring,
håndalfabet, ren talemetode, hvor
elevene med strenge midler ble
tvunget til å tale og avlese, vi har
hatt munnlhåndsystem til støtte for
avlesingen. Døveskolen i Danmark
har fulgt med tiden og var blant de
første til å forsyne alle elever med
høreapparat. Vi har trenet hørsel
rester og dyrket ren talemetode med
høreapparat, men vi så at vi «sulte
foret» våre døve elever, og vi ga dem
et «frikvarten; med tegnspråk av og
til. Og vi erfarte at en blanding av
hørepåvirkning, avlesing og tegn 
en høre-tale-tegn-metode - ga langt
det beste resultatet. Vi er parat til
å prøve alt nytt teknisk og pedago
gisk materiale, og vi har tradisjon

Det el' dllvepedagogens oppgave
og plikt å mestre tegnspriket
så godt at han formår l kon·
takte det døve barn tilfreds
stillende gjennom tegn l enhver
situasjon hvor barnet ikke kan
klare seg med talen alene.
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FORWVELSE
er inngått mellom Mary Fristad

og Svein Monsen, Bergen.

FORWVELSE
er inngått mellom Grete Olsen,

Bodin, og Bjørn Krok, Saltdal.

EKTESKAP
inngås 20. mai av Sonja Jensen og

Magne Pedersen. Adresse for dagen:
Eirik Jarlsgt. 2, Trondheim.

/

BRYLLUP
fefres 17. juni av Marta Sygnes

tveit, Ulvik i Hardanger, og Toralf
Ringso, Smøla, begge nå Bergen.

Adresse for dagen: Ulvik.

BRYLLUP
Karin Olsen (hørende), Simon·

stranda, Amodt, og Rune Adde,
Asker, ble vidd i Nykirke lørdag 18.
mars.

dardprøver må skapes, så vi i et in
timt samarbeid med folkeskolens
spesialsentre kan skille de døve med
tegnbehov ut fra de tunghørte. Av
standene i vårt land berettiger ikke
til at en feilplasserer døve på små
spesialskoler blant tunghørte. Med
skolebusser og 5 dagers uke kan noen
få store landsdelsskoler gi døve barn
det gunstige pedagogiske miljø de
har bruk for - uten å avbryte for·
bindelsen med hjemmet.

La spesialsentrene ta seg av de
lettere tilfeller, som i mange år har
vært forsømt. Spesialskolene er parat
til samarbeid, men må verne om de
døve. Døveundervisning er noe helt
spesielt og er en livsoppgave i dob
belt forstand. Tegnspråket er uunn
værlig i visse situasjoner og mA gå
sammen med den mest moderne og
best egnete teknikk og pedagogikk.

BRYLLUP
feires i Salt Lake City, Utah, USA,

fredag 7. juli av Aslaug VaieIand og
Fred E. Haviland.

Adresse for dagen: 222 Third Ave.

BRYLLUP
feires 17. juni av Erna Sørheim,

Sørheim i Sogn, nå Bergen, og Olav
Espedal, Tuftedalen, Ytre Arna.

Adresse for dagen: ytre Arna.

skrevet bedre enn noen annen, og
hans konklusjon er klar: Den døve
md ha lov til å bruke tegnspråket.
Det er gledelig at vi endelig har fått
en dm:e-psyk:1ater på vår side, etter
alle de Ar da vi sto maktesløse med
våre argumenter overfor utenfor
stående autoriteter som mener å vite
alt om døve og døvepedagogikk.

Vi er en del som tar klart stand
punkt sammen med overlege Basilier
for tegnspråket, når den døve har
bruk for det.

Selv overlege Basilier blir imidler
tid ignorert i diskusjonen om døve
undervisningen, idet en hevder at
han bare behandler de ekstreme til
fellene, især psykisk avvikende døve.
La meg imidlertid framføre min egen
personlige mening, at enhver døv som
må leve uten tegnspråk kan bli et
sinnslidende menneske på grunn av
isolasjonen. Det er det tallrike ek
sempler på. Overlege Basiliers dype
forståelse av den døves problem og
dermed for tegnspråkets betydning
skal ikke undervurderes eller avfeies
som «naiv realisme-. Uttrykket ly
der kanskje nott i enkeltes orer, men
det løser ikke den døves problem.

La meg også nevne en annen be.
tydningsfull begivenhet i døvepeda
gogikken, nemlig den undersøkelse
av tegnspråkets verdi som er fore
tatt i Pittsburg, USA. To grupper
av døve barn på 3-5 år, med 78 barn
i hver gruppe, ble undersøkt. Den
ene gruppen var barn av døve for
eldre, som fikk opplysning gjennom
tegnspråk fra spedbarnsalderen. Den
andre gruppen barn hadde bare fAtt
talepåvirkning hjemme.

Foretatte prøver viste, i følge re
feratet, et klart forsprang for de tegn
språkunderviste barnas vedkom
mende, også når det gjelder senere
taleundervisning i skolen. Disse døve
barna hadde, som to av professorene
uttalte det, fått en cAndelig åpning»
ved hjelp av tegn. De var blitt akti
visert gjennom dette. Foreldre til
døve småbarn bør bruke tegnspråk.

Denne undersøkelsens resultat,
sammenholdt med overlege Basiliers
forsvar for tegnspråket, må gå foran
pedagogisk ønsketenking og prin
sipprytteri. VAre hjemmeveiledere
må, når talepåvirkning gir for dårlig
resultat, undervise det døve barnet
og dets foreldre i tegnspråk, for å få
en språk- og begrepsinnlæring og en
normal emosjonell kontakt satt i
gang. Pedagogisk forsking må så 
hvis vi en gang får midler til det 
vise når det er mest relevant å sette
inn igjen med ren talepåvirkning,
lesing, skriving osv. De rette stan·

og erfaring A. bygge pA.. Vi kjenner
og forstår den døve og hans problem.
Vi er parat til å dele den døves strev
for å forstA livet og talespråket. Vi
følger den døve livet igjennom, fordi
vi vet at han har det vanskelig. Vi
har hjemmeveiledere for barna, bar
neskole, fortsettelsesskole, tolker på
fagskolene, døvekonsulent og døve
prest, som letter kontakten med det
hørende samfunnet. Vi kjenner begge
språk - den hørendes og den døves.
Den døve er ikke latt i stikken.

Men nå kommer noen freidig og
sier at alt dette er helt galt, at den
døve kan og skal klare seg med tale
språket. Den døve skal normaliseres.
Alt ser jo lett ut når det sees
utenfra - eller hvis en lukker øynene.

En kunne godt være fristet til A
sette seg med hendene i fanget og si:
Vel, vi har tapt. Det må ~frest en
generasjon av døve inntil en opp
dager at den døve er annerledes, og
trenger sitt eget språk. Tidens løsen,
normalisering, er i strid med tegn
språket. Det er en håpløs kamp, for
vårt forsvar for den døves særpreg
virker som bakstrev. Vi angripes fra
flere kanter. Noen av folkeskolens
spesialsentre vil mere enn gjeme
overta døveundervisningen. En av
disse senterpedagoger har uttalt at
skulle han få bruk for tegnspråket,
kunne han lære det pA tre uker. - Vi
mener at det tar et helt liv å lære
det til bunns, og det krever et tegn
språk-miljø hver dag.

Det er meget forståelig at vi an
gripes aven del foreldre, som har lest
i pressen eller hort på moter at tegn
språket er unodvendig og skadelig.
Noen foreldre til døve barn vil på
denne bakgrunn synes at våre re
sultater er for små og at tegnspråket
virker avstikkende. Mange foreldre
vil sikkert helst ha sine døve barn
pA en skole i nærheten, og gjerne i
en tunghort-klasse.

Flere døve sitter allerede i tung
hørtklasser, og ingen vil legge merke
til at den døve eleven sakner livs
innhold oten tegn, at han foler seg
isolert. Ingen vil bemerke at det er
for sent for den døve å lære tegn
språket som voksen. Han vil derfor
stå som _en hjemløs» - for dårlig ut
rustet blant normalthørende, og cfor
fim til å komme i døveforeningen,
hvor en slAr seg løs i tegnspråk. På
skolen vil alt tilsynelatende se godt
og lovende ut. Prisen for isolasjonen
og den manglende viten om livet
skal først betales senere, av den døve
selv, når han blir voksen.

Men alle disse psykiske og sosiale
problemer har overlege Basiller be.-



90 AR
Fru Anna Carlsen, Døves Alders

hjem, Klostergt. 60, Trondheim, fyl
ler 90 år 18. mai.

80 AR

23. mai fyller Arne Hcnrichsen.
Lundveien 6, Oslo 6, 80 år.

Haner født og oppvokst pA Hamar
og har gått pA døveskolen i Oslo.
Som ganske ung dro han over til
Amerika for å prove lykken der, men
han fant seg ikke til retle og reiste
hjem igjen til Mor Norge.

I Oslo begynte han som skredder
lærling og ble utdannet til skredder
mester. l sin ungdomstid traff han
den som skulle bli hans viv. Olga
Sundin, som han giftet seg med. De
fikk 3 kjekke bam.

Han har i sin lid vært med i Ski·
klubben (nå Sportsklubben) og sittet
som nestformann og formann sam
menlagt i 11 år. Han gjorde klubben
en verdifull innsats. Ved siden av det
har han også vært Oslo Døvefore·
nings vaktmester i mange år. et
verv han skjøttet til alles tilrredshet.

Han har bl. a. ogsa vært en ivrig
bridgespiller og har deltatt aktivt i
konkurranser.

Arne er en nobel og karakterrast
person som lett vinner venner hvor
han kommer. Det kunne skrives me
get om vAr gode Arne, men vi vet
at han ikke ønsker blest om seg
personlig, sA beskjeden som han er.

Med disse ord vil vi av hjertet
ønske ham tillykke med 80 Ars dagen,
og fortsatt god helse i årene fram
over.

JttJo.

80 AR

Johanna Skår, Storebø. fyller 80
ar 20. mai. Hun gikk i sin tid døve
skolen på Hamar, og har senere i alle
år bodd på hjemstedet, Storebø.

70 AR
29. mai fyller 0istein Ording.

Hesselberggt. 23, Skien. 70 år.

0istein er den som regnes som
stifter av Skien-Telemark Døve
forening. Før var han medlem av
Vestfold Døveforening, og var også
med i styret der. Dette ble litt for
tungvint, og 0istein samlet de døve
i Skien og dannet Skien Døves Fore
ning, som senere utvidet sitt «om
råde» til hele Telemark. I sammen
hengende 40 Ar satt han i forenings
styret, derav tilsammen 21 Ar som
formann. Fra begynnelsen av var han
drivkraften i foreningen. Han ordnet
alt som skulle gjøres, og medlem·
mene husker så. godt hvor hyggelig
han stelte til pa møtene. Det var
underholdning og lek, for ikke å
glemme alle de auksjonene han ledet.

0istein var friluftsmann. han likte
turer i naturen. og ordnet også med
fellesutflukter for foreningen.

For landsmøtet i Skien satt han
i hovedkomiteen, og han var ogsa
i mange Ar kasserer i Øst-Norges
Døvekrets. Han innehar NDL's he
dersmedalje i sølv og er eneste æres
medlem i Skien-Telemark Dovefore
ning.

Vi sender ham vAre beste gratu
lasjoner med 70 års dagen.

65 AR
Olaf Oddvoll, Lakkegaten 64,

Oslo 5, fyller 65 år 28. mai.

60 AR
Agot Hansen, Gamle Tindlundvei

7, Greaker, fylte 60 år 27. januar.

60 AR
Hans BjørkA fylte 60 l3.februar.

60 AR
Ragnhild Pettersen, cSolgløttt,

Eskeviken, Idd, Halden, fyller 60
år 28. mai.

50 AR
Ase Hansen, Sonsgate 21. Oslo 6,

fyller 50 r 27. mai.

50 AR
Jorunn Bleken, Stensveen. Rute

11, Hamar, fylte 50 år 7. mai.

50 AR
Martin Jensen, Furuveien, Elve

rum, fyller 50 år 23. mai.

TV-gudstjeneste
15. MAI

2. pinsedag (15. mai) blir det igjen
døvegudstjeneste i Fjernsynet. denne
gang tatt opp fra døvekirken i Oslo.
Gudstjenesten blir forrettet av pastor
Odd Lillehaug, som er styrer ved
Hjemmet for Døve, avdelingen i
Andebu. Programmet er berammet
til kl. 19.10 og varer en halv time.
En bor være oppmerksom på even·
tuell endring av klokkeslettet.

JEG - OG ANDRE
Hvis en annen ikke gjør sitt ar

beid, er det fordi han er doven. Hvis
jeg ikke gjør det, er det fordi jeg
har for meget å gjøre.

Hvis en annen kritiserer, er han
krakilsk. Gjør jeg det, er det for å
prove å være konstruktiv.

Hvis en annen holder fast pA sin
mening, er han sta, dum og påståe
lig. Hvis jeg er urokkelig, er det fordi
jeg er bestemt.

Hvis en annen ikke bryr seg om
å vurdere mitt syn p en sak, er han
udannet. Om jeg ikke undersøker
hans, er det en forglemmelse.

Hvis noen er vennlig mot meg,
har han en bestemt hensikt med det.
Er jeg vennlig mot noen, er jeg bare
vennlig.

Hvis noen gjør mere cnn han blir
bedt om, prøver han å hevde seg.
Hvis jeg gjør det, viser jeg initiativ.

Hvis en annen forsvarer sine ret
tigheter. tenker han bare på. seg selv.
Hvis jeg forsvarer mine, viser jeg
karakterstyrke.

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

15.- pr. :lr - Ol skal betales fonkudds·

vis!!!
Har du Ikke betalt for 1967, si gj.r

det ni. Hvorfor ikke i dal?
Tegt'! og Tale's postllrot'!r. er 11691.
Og adrenen er:
M"lIendalslleien 11, Bergen
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TV
teksting
eller
fri lisens?

Men jeg har undret meg over dette,
og jeg vil gjerne stille spørsmålet:
Har døveprestene vanskeligheter
med å tale tydelig når de ikke bruker
tegn, eller er jeg en dårlig munn·
avleser?

Tormod M. Ropeid.

Avgjort at døve ikke
får gjøre militær
tjeneste i Sveits

Det var en l. S. som i siste nummer
kom med tanken om fri lisens for
døve og sterkt tunghørte.

Selvfølgelig er det et rimelig krav,
når vi ser hva vi får ut av et TV
apparat, men jeg støtter redaktørens
syn i hans svar til l.S. Skulle vi få
fri lisens, er det ganske greit at det
aldri vil bli gjort 11010' mer for å
hjelpe oss ikke-hørende til å få noen
glede og nytte av et TV-apparat.

Det er teksting og atter teksting
som må bli vårt krav.

Vel, det tar nok tid, og det ser ut
til å ta lang tid føf vi blir forstått.
Jeg må si herr Bondevik har skuffet
meg. Vi hadde liksom ventet mere
av ham enn av de andre vi har hatt
i samme stilling.

Vi døve får nå en ekstra-klasse ved
beregning av skatt. Det er vel og bra,
men er det nok? En ekstra-klasse
ved beregning av skatten får nesten
alte som har vært syke en tid. De
blir betraktet som ikke fullt arbeids
føre. Men ellers er de jo helt friske.
Når vi ser på hva vi ikke-hørende
får igjen av samfunnet, er en ekstra
skatteklasse alt for lite. For å nevne
noen av disse samfunnsgoder vi går
glipp av: Liten nytte av TV, ingen
nytte av radio, heller ikke telefon,
lite utbytte av kino- og teaterbesøk.
Går vi på et offentlig kontor, kan
det hende vi er mer uvitende når vi
går ut igjen enn da vi gikk inn. Jo,
en kunne vel aldri bli ferdig med å
nevne de vansker vi støter på i et
velordnet samfunn, og slik utviklin·
gen er nå, blir avstanden større mel
lom de hørende og de ikke-hørende.
I mange tilfeller blir det dyrt li ikke
høre, ja det blir ekstra-utgifter for

0"'.
Jeg har for 4 år siden bygd meg

bolighus. Jeg kan med sikkerhet i dag
påstå at hadde jeg hørt, hadde jeg
kunnet bygd billigere. Det er så rart
med det: En som hører og får snakke
med andre og diskutere sakene, gjør
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det billigere. Han kan også i enkelte
tiUelier få varer rimeligere hos leve
randørene, fordi han kan høre og
snakke.

Jeg har mange ganger hatt lyst til
å ta en tur på sykkel for å fiske, men
dit jeg tenker meg, er veiene så smale
at det er forbundet med livsfare for
en døv å sykle. Stor biltrafikk er det
over alt.

Vi ikke-hørende står meget langt
tilbake i samfunnet, og vi vil vel
alltid komme til å gjøre det. Derfor
mener jeg at vi må sette fram krav
om minst 2 skatteklasser, eller en
godtgjørelse fra staten, slik som det
gis i mange andre land.

Vi ikke-hørende må gå på med
våre krav, og ikke gi oss.

Med hilsen,
Peder Wollan.

Munnaviesing
i TV

Jeg går ut fra at døveprestene vet
at de neste døve rundt i landet har
fjernsynsapparat, og at vi prøver å
følge med så godt vi kan. Vi prøver
også å avlese når tekst mangler, hvis
det er noen som taler tydelig.

En kveld fikk jeg se pastor Bon·
nevie-Svendsen på skjermen. Jeg er
ganske bra til å lese på munnen. og
selv om han denne gang ikke brukte
tegn, var jeg så. optimistisk å tro at
jeg skulle kunne forstå ham, ved li
avlese, for Bonnevie-Svendsen er jo
så godt vant med å tale med døve,
og vi kjenner ham så godt. Men den
gang ei! Jeg kunne ikke avlese hva
han sa. Heldigvis var min hørende
kone til stede, og hun tolket for meg,
da jeg måtte gi opp forsøket på å
forstå ham.

Etter en forespørsel fra represen
tanten A. Haller har det sveitsiske
forbWldsrå.d fastslått at reglene for
militærutskriving i Sveits utelukker
døve fra både vanlig tjeneste og
hjelpetjeneste. Dette begrunnes med
at en samtidig opplæring og tjeneste
gjøring for døve og normalthørende
teknisk ikke er mulig.

Denne avgjørelsen er i de døves
egen interesse, da de i militærtjenes
ten er utsatt for betydelige farer. Av
samme grunn kan det heller ikke i
fredstider bli tale om militæropp
læring av døve. Derimot består mu
ligheten for at døve og tunghørte i
krigstid kan bli trukket inn i landets
forsvar, og da i jobber som de kan
utføre på grunnlag av sine erfaringer
fra det sivile liv. Dessuten kan døve
yte tjeneste i sivilforsvaret, hvor
regelen gjelder at arbeidsdyktige kan
settes inn i tjeneste.

En kunne tro at f. eks. jobben med
ettersyn og pass av hestene ville
passe for en døv, men da militære
framstøt og forflytninger ofte må
foregå i dekning av mørket, altså om
natten, er de døve totalt hjelpeløse,
spesielt da i krigstid, da ikke et lys,
selv ikke en lommelykt, er tillatt å
benytte. I mørket er en soldat mere
avhengig av hørselen enn av synet.
Døve i hjelpetjenesten kan da heller
bli en belastning enn en hjelp for
sine hørende kamerater.

Men det er heldigvis nok av andre
muligheter for døve til å gjøre sin
innsats til nytte for fedrelandet,
skriver Sc1tweizerisclle Geliiirl08en
Zeitung.

En skotte besøker ridehuset og
sier til stallmesteren: «Jeg vil gjerne
ut og ri i morgen, har De en hest?»

«Ønsker De noen spesiell type?»
«Ja, det må være en lang hest».
cLang?»
cJa - De forstår, vi er 8 stykker».



Ad: Munnavlesings-kurs i TV
ItHorsel-vernet», som u/gis av

Norges Horsel'vert/" kaster seg i siste
nummer inn i debatten om munn·
avlesingskuTs i TV med [olgende:

Det er all grunn til å glede seg
over at det nå skal settes i gang opp
læring i munnavlesing i fjernsynet.
Erfaringene [ra Danmark, som nylig
har gjeIUlomført et liknende kurs, er
gode.

r forbindelse med meldingen om
igangsettingen av et munnavlesings
kurs, har statsråd Kjell Bondevik
måttet tåle atskillig kritikk fordi han
som svar på et spørsmål i Stortinget
om teksting av TV-programmer opp
lyste at Kringkastingen arbeider
med planer om et kurs i mwmav·
lesing.

Statsråden opplyste at spørsmålet
om teksting av nasjonale program
mer har vært reist i mange land men
det er alltid blitt avvist som en lite
ønskelig ordning. Det er ikke teknisk
umulig å tekste norske programmer,
men det er et såpass stort merarbeid
at NRK i dag ikke har kapasitet til
å gjøre det.

Statsråden trodde for sin del at et
kurs i munnaviesing er det en må
satse på.

Dette fikk bl. a. de døves organ,
Cfegn og Tale», til å skrive en fny
sende artikkel med brodd mot kirke
statsråden. Det het her bl. a.:

«Det er det mest fantastiske!
Statsråd Bondevik og Kringkastin
gen er klar til å «løse» vårt problem
på en måte som ikke en eneste av
oss hørselhandikapte selv har tenkt
på!

I korthet forholder det seg slik
at praktisk talt alle døve og tung
hørte gjennomgår hva vi kan kalle
et sammenhengende munnavlesings·
kurs fra 2-3 års alderen og fram li!
17-18 års alderen, men det må be
traktes som komplett umulig å bli
så dyktig at en kan følge med i
fjernsyn ved hjelp av munnaviesing.
Derfor har vi bedt om teksting.

Vi er takknemlig for all hjelp vi
kan få, men vi er sterkt i tvil om at
NRK og statsråd Bondevik i løpet
av noen få timer kan lære oss noe
som eksperter daglig har gjort sitt
beste for å lære oss gjennom 15 år!

Atter en gang: Stener for brød!
Fremdeles synes hverken departe
mentet eller NRK å ha noen anelse
om de hørselhandikaptes reelle si
tuasjon.»

Statsråd Bondevik svarte:
..Eg har aldri trudd eller meint at

ein gjennom kurs i munnaviesing
kan IØYS8 dei problema døve har når
det gjeld fjernsynsprogram. Det kan
ikkje eingong teksting gjera, av di
det i aHe fall berre kan vera tale om
å ta med eit utdrag av det som vert
sagt.

Eg hadde likevel vona at kurs i
munnaviesing over fjernsynsskjer
men kunne verta ei hjelp. Det same
meinar dei sakkunnige som NRK har
hatt kontakt med i denne saka. Her
kjem nemleg det inn at det er tale
om eit kurs som skal gå direkte gjen
nom det medium som opplæringa tek
sikte på. Eg går ut at NRK i alle
høve vil arbeida vidare med å få
dette kurset i stand, og at det i den
samanhengen vert teke kontakt med
dei interesserte organisasjonane.

Til slutt nemner eg at Danmark
Radio no gjer forsøk med opplæring
over fjernsyn i munnaviesing for
dove og tunghoyrte.•

For vår del vil vi gjerne anbefale
så sterkt vi kan planen om munnav·
lesingskurs i TV. Det er trist at et
så positivt tiltak skal bli kritisert
nord og ned av folk som burde vite
bedre. Dette kurset vil sikkert bli
fulgt med stor interesse av seere over
hele landet.

Men r det er sagt, vil vi gjerne
tiUøye at Kringkastingen bør se med
den største velvilje på kravet om
teksting av fjernsynsprogrammer.
Av hensyn til dem som har mistet
sin hørsel, er det nødvendig med slik
teksting, ialllall i en del programmer,
slutter «Hørsel-vernet.»

Det har tydeligvis unngått «Hør
sel-vernet»s oppmerksomhet at stats
råd Bondevik og Kringkastingen
mener å gi oss et kurs i munnavie·
sing istedenfor mere teksting. Vi har
selvsagt ikke noe imot et kurs i
munnaviesing, for vi tror det vil
være Ul hjelp for ihvertfall noen,
kanskje særlig for foreldre som har
sterkere hørselsvekkete barn. Et
slikt program burde være en selv
følge og bør sendes med et par års
mellomrom som reprise. Men ikke
på bekostning av mere teksting.

Det vi reagerte kraftig mot, var at
statsråd Bondevik i Stortinget, som
svar på spørsmål om det vHle bli

satset mere på teksting av fjernsyns
programmer, av hensyn til de døve
og tunghørte - opplyste at Kring
kastingen arbeidet med planer om
et kurs i munnaviesing til hjelp for
døve og tunghørte når disse ser på TV
programmer. Og statsråden sa at han
trodde at et slikt kurs i murmav
lesing er den løsning en må satse på.
- Med andre ord: Statsråd Bondevik
og Kringkastingen synes ikke å være
villig til å legge to pinner i kors for
å øke tekstingen av TV-program.
mene. Derimot kan hans uttalelser
gjerne tolkes derhen at vi må være
forberedt på reduseringer.

Det ville være i alle døves og tung·
hortes interesse at også Norges Hør
selvern tok et klart standpunkt - på
linje med Norske Døves Landsfor
bund.

&d.

La oss så se hva formannen i
Danske Døves Landsforbund, Ole
Munk Plum, har it si om de påståtte
«gode erfaringer» fra munnavlesings
kurset som er sendt i dansk TV:

TV FOR DØVE - Stene for brod

Norske Døves Landsforbund har
ligesom vi her hjemme kæmpet for
at få udsendelser for døve i TV, især
ønsker man i Norge flere tekster på.-

Nu vil det norske TV bringe et
kursus i mundaflæsning til hjælp [or
døve og tunghøre, når de ser på TV
programmerne.

Det norske doveblad lITegn og
Tale« kalder det for lldet mest fan
tastiske« - - lITV er klar til at llløse«
vart problem på en måde, ikke en
eneste af os har tænkt på!« Døve læ·
rer mundaftæsning, fra de er 2-3 år
helt op ti117-18 års alderen, og det
må betragtes som komplet umuligt
at blive så dygtig, at man kan følge
med i fjernsynet ved hjælp af mund
aflæsning. Derfor har vi bedt om
mere «teksting«, fortsætter .Tegn og
Tale«.

lIVi er taknemlige for al hjælp, vi
kan få, men vi er stærkt i tvivl om,
at Norges Radio og TV i lobet af
nagle få timer kan lære os noget,
som eksperter daglig har gjort deres
bedste for at lære os germem 15 år!
Atter en gang: Stene for brød! TV
har ingen anelse om de hørehandi·
cappedes reelle situation«, slutter ar
tiklen.

Ak det er som talt ud af vore
hjerter, også vi i Danmark har fået
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NYTT FRA FORENINGENE
Program far Østfold

11/6 S0, medlemsmøte pl Fiellstua.

24/61". midtsommerfest på Fjellstlla.
6fS 50. medlemsmøte pi Fjellstua.
24/9 SCII. Døves Dag (ned kunngjøres

senere).
14/10 lo, Høstfest pi Larkollen (klokkeslett

kunngjøres senere).
12/11 SI', Arsmøte i Sarpsborg (sted kunn.

gjøres senere).
Styret forbeholder seg rele ril forandring i pro

grammet.

Døves Dag 1967

Etter Østfold Døveforenings oppsatte
program, skulle arrangementet pi Døves
Dag i ir være i Moss. De$Sverre viser det
seg at kirken der er opptatt den dagen.
slik at vi ikke kan U dovegudstJenesUl der.

Arrangementet vII derfor bli henlagt til en
annen by i Østfold, og det nyvalgte menig
heuridet vil påta seg arrangementet sl
snart valgene er foretatt.

Menighetsrådet l Østfold

l referatet fra valget av menigheur3d i

Østfold var det en feil. Som varamann ble

valgt Magnhild Martinsen (ikke Vilbert Mar.

tinsen som det HO i referatet). Jeg beklager
feilen.

Er/ing Pettersen.

et mundaflæsningskursus, som vi slet
ikke har bedt om, og som jkke er
noget værd lor os døve, der vil se
TV. Vi har, vare lresere bekendt, halt
møde på højeste plan j TV, men lige
meget har det hjulpet.

Svaret er: Der er kun 3000 døve.
det er for få at lave noget for! 
Man glemmer: 3000 skæbner.

Også ber: Stene for brød.
Ole Munk Plum.

Men de ansvarlige innen Norges
Hørselvern har jo ingen problemer
med å følge TV-programmene. Dess
verre synes de heller ikke å ha noen
betenkeligheter med å torpedere
doveorganisasjonens alvorlige forsøk
på å oppnå forbedringer til fordel for
landets døve og tunghørte. Det virker
nærmest uhyggelig. Red.
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Marit SIrømme.

Marit Strømme
varmt hyllet i Oslo

Det var stappfullt hus p3 Oslo Døvefore
nings første kaffefen etter årsmøtet. søndag
16. april. da formann(!n, Sverre lindquiH.

ønsket velkommen. Og det var hyggelig å
se sl mange. bide eldre og yngre. Han rede
gjorde for kveldens program. Deretter ble
vi servert snitter og kaffe ved den flinke

komiteen, fruene Johnsen. llndqulst. Brå
then, Margit Bølstad øg Jan Johans(!n. Pl
humoristisk m3te holdt Brynjulf Dammen

takkformaten·talen.
Sl kom aftenens høydepunkt, da forman

nen talte varmt for fru Strømme. og hyllet

henne for hennes lange. oppofrende arbeid
for foreningen. Hun ble overrakt en nydelig
sølvbolle med lokk og Inskripsjon. Fru

Strømme takket dypt rørt for gaven. Hun
syntes det var altfor meget. sa hun.

2 fcstl1ge fargefilmer. «Veslefrikk» og

filmen fra Telemark «Bygd og bonde». ga
oss et rikt innblikk I den vakre natur I Mor
Norge. Filmene høstet god applaus. la oss

rette en takk til Harry Landen. som skaffet
filmene gratis. og til Fred Sollyst for vel
villig assistanse.

En morsom spørre/gjettekonkurranse.
dyktig ledet av vår alltid opplagte Jan Jo
hansen, fortjen(!r honnør. Takk skal du ha.
Jan! Sist, men ikke minst, en hjertens takk

til kaffefestens leder, Edel Johnsen. som
sammen med sin stab gjorde denne festen
til en av de beste vi har hatt på lenge. hva

programmet angikk.

Vel bllst. folkens!
Karin Jensen.

Program far Oslo

17. mal arrangement I samarbeid mellom

Oslo Døveforening og Døvcs Ungdoms

klubb. VI spår fullt hus og godt program.

Søndag 28. mai arrangeres Kongsberg_
tur, til sølvgruven, I samarbeid mellom

Døves Menighet, Oslo Døveforening og

Døv(!S Ungdomsklubb. Som turledere er

valgt: Pastor Evjen Olsen, Karin Jensen og
Kjell Omahr Mørk.

Søndag 1B. juni blir pensjonistenes dag.

arrangement av Oslo Døveforening pl

feriehjemmet «Skaug» på Nesodden. Vi

håper p3 pent vær og god tilslutning.
Oslo.korrespondenten.

Program for
Oslo Døves Ungdomsklubb

17/S: Program i Døveforeningen.
24/S: Besøk fra Diplomis.

31/S: Opp me' humøre'. Carsten og Cato.

7/6: Siste motet før ferien.

10. og 11. lun I har vi avslutting p3 ferie
hjemmet Skaug.

Medlemsmøte i Oslo
Oslo Døveforening holdt medlemsmøte

fredag 14. april.
Formannen, Sverre Lindquist. ønsket vel

kommen. Som referent ble valgt Svein Arne

Peterson. Det ble foretatt følgende valg:
Turledere til Kongsberg: Karin Jensen og

Torstein Ekerbakke. Formann for juletrefest
for voksne: Ragnvald Nordsveen. formann
for barnjuletrelesten: Anne Gloslie. Serve

ringssjef og kasserer: Tore Solberg (ti1luni
1967). Formann for basarkomiteen: En ble
enig om at siden underavdelingene skal ha

2 representanter hver i denne komiteen,
kan de selv utpeke leder Innen komiteen.

R. Bjelland, feriehjemmets formann. rede

gjorde for feriehjemkomiteens beslutning
om tvungen dugnad p3 «Skaug». Han for.
talte at 18-20 medlemmer hvert år vil bli

innkalt til dugnad pi «Skaug», dog ville Ikke
de samme personer bli innkalt hvert 3r.

Meningen er i li gjort det grøvste arbeidet
unna i løpet aven week-end.

I egenskap av turleder til Kongsberg,

kom Karin Jensen med en redegjørelse for
denne turen. Planene er ennå ikke helt klar,
men Døves Menighet, Un;domsklubben og

Døveforeningen vil i samarbeid arrangere
en busstur til Kongsberg med besøk på det
gamle sølvverket søndag 28. mai.

En gikk sl over til redaktør-prOblemet

for «Se Her». Etter en langvarig diskusjon,
gikk Kjell Omahr Mørk med p3 3 overta
redaktørjobben. men han håpet på en aktiv

oppslutning fra medlemmene - da særlig



Lovendring endelig vedtatt i Stavangerh'pet han p' mye stoff fra underavdelIn_
gene.

Under «Eventuelt» redegjorde Sverre
lindquist for 'pningen av lokalet 17. mal.
lokalet ville v;r:re 'pent fra tidlig på lor
middagen til kl. 17.00 - hvoretter Ungdoms
klubben overur for' arrangere fest senere
på kvelden. Det var et problem med ser·
verlngen om formiddagen - det var vanske
lig å finne noen som ville påu seg' stå for
servering på en slik dag - og det ble endel
diskusjon om dette. En ble enig om i la
underavdelingene fi avgjøre om de ville
stl lor serveringen, mot 1 fl beholde et
eventuelt overskudd. Vidar Gran kom da
fram og sa at h'ndballgruppen gjerne vil stl
for serveringen, da gruppen trenger penger.
Dette ble vedutt. I egerlskap av bibliotekar
spurte Kåre Helgeserl om Doveforen'rlgerl
har noen plarler for biblioteket. Lindquist
svarte at styret vil arbeide med sakerl.Ruth
Salomonsen kunrle godt tenke seg en navne·
forandring av «Se Her», og overrakte for
mannen en liste med navrleforslag. Fru Salo
monsen ba styret arbeide med saken.

Ref·

Kongsberg-tur
søndag 28. mai

PROGRAM
Kl. 8.30: Bussen suner presis fra Stor_

torget.
» 11.00: Gudstjerleste i Kongsberg kirke

med sangtegnkoret.
» 13.00: Middag I Centrum kafe. Kr. 5.75

pr. person.
» 14.30: OmvisnIng i sølvgruven. Kr.

3.00 pr. person.
» 17.00: Kaffe og hyggelig samvær.

Ta med niste p' turen.
Tur/retur kr. 20.00 pr. person.
Siste frist for inrlmelding er 23. mal, til

Karin Jensen eller Torstein
Ekerbakke.

Tegningslisten er bindende.
Arr.: Døves Menighet. Oslø Døveforening og

Døves Ungdomsklubb.

Tegne-konkurranse
FOR MEDLEMSBLADET

Oslo Døveforening utlyser med dette
tegnekonkurrarlse I anledrlirlg omdøpingen
av sin medlemsblad. Bladet vil fra høsten
av g' under rlavnet «Konukt». I den an·
ledning utlyser vi kOrlkurrarlse om den beste
tltelvlgnett til forsiden, en tegning som kan
vise den (de) døves kOrltaktproblemer.

Tegrlingerl må være enkel. lenfanellg,
samtidig som den m' kunne la seg trykke
uten for store omkostninger. En har an led-

Stavanger kr. Døveforening holdt sin 66.
lrsmøte I Døves Hus fred~g 24. febru~r.

Frammøtet var ikke s' godt som ønsket.
bare 30 medlemmer v~r møtt fram.

Formannen, T. Ropeid, ønsket velkom

men og foreslo ~t det skulle serldes blomster
til et styremedlem som" p' sykehuset. og
dette ble b;f~lt.

Form~nnen leste så opp s~ksllsten. Den
ble godkjent uten bemerkninger. Til møte
referent ble valgt Lillemor Ropeid. For
m~nnen foreslo Karsten Samuelsen som
møteleder, og dette ble erlstemmig bifalt.

Arsberetningen ble så oppi ~st. Av den
gikk det fram at foreningen hadde hatt flere
gode fester. men som oftest dårlig besøkt
av medlemmene. Dessuten hadde forenin
gerl han 2 foredragskvelder. den ene med
foredrag om jordens skapelse (ved pastor
Hammer). og den andre med foredrag om
«Trafikk» med film ved en fra trafikkpolitiet
I Stavarlger. tolket av pastor Hammer. Til
disse 2 foredragene var det ogs' d'rllg be_
søk av medlemmene. Det ble bemerket at
en del medlemmer ikke visste om foredra
gene, men formannen opplyste at oppslag
om foredragene var slltt opp I Døves Hus,
3-4 uker i forveien.

Resten av beretningen ble godkjent uten
noen kømmentarer.

Karsten Samuelsen etterlyste oppgjøret
fra landslotteriet. Formarlrlerl ga så en rede
gjørelse om dette.

Karsten Samuelsen leste opp årsberet
ningen fra husstyret, og den ble godkjent
uten noerl bemerkninger.

Møtelederen ba så formannerl lese opp
regnskapene for Døveforeningen, Døves

ning til 1 stille med nere enrl ett utkast. dog
ikke over tre.

De tre beste utkastene vil bli premien
etter følgende uuer:

1. premie kr. 50.-
2. premie kr. 2S.-
3. premie kr. 1S.-

Muligens vil erlke\te utkast som særlig
framhever seg. dog uten å komme opp i
premieklasse. bli inrlkjøpt for opp til kr. S.
pr. tegrllng.

Vi h~per p' god oppslutting fra alle landets
døve. VI er sikker på at det finrles mange
som sitter inne med kunstneriske evner.

N~ har dere sjansen til ~ hente dem fram I

dagerls lys. S' puss støvet godt av hjernen,
tag din rlyhvessete blyant ud. Mnden, og
sett I gang!

Alle innsendte bidrag m~ va:=re utført
med tusj.

lykke til!
Red. K.O.M.

Håkon Hoff, ny formann.

gamlehjem. Doves Hus, Hjelpefondet, Dø
ves kirke og Represerltasjonsfondet. Alle
medlemmer hadde fitt et eksemplar hver.
og de ble rlå noye gransket.

Regnskapet for døveforeningen ble opp
lest først. En del medlemmer ville ha greie
pi rikstelefonregninger vedrørerlde lands
lotteriet I 1963. med kr. 378,10. Formannen
foulte at harl fikk greie p' dene for første
gang I Drammen under landsmotet, da for
bundets lotteriregnskap ble lagt (ram. Ikel
teig forklarte så formanrlen hvorledes dette
forholdt seg. Det var regninger fra det for
rige landslotteriet, som ikke var betalt.

En forespørsel fra Egil Breiland gjaldt
Idrettsforeningen og Siakklubben. Han ville
gjerne ha greie pl hva de pengene som de
fikk I Ijor av døveforeningen var brukt til.
Formanrlen I Idrettsforeningen. G. Rafoss.
ga opplysning om hva pengene var brukt til.
Jngen representanter fra styret I sjakk.
klubben var tll stede.

Lillemor Ropeid ville gjerne ha greie pl
hvorledes det var med Døves hjelpeforld.
Hun merlte at medlemmer som her Ilnte
perlger. Ikke bare kunne betale renter av
13net. men ogsl m'tte betale faste avdrag.
og det var medlemmene erlig i.

Resterl av regnskapene ble godkjent uten
noen bemerkninger.

Så overtok møteledererl igjen. Han tak
ket forretrlingsfører Guri Ness for godt
arbeid med regnskapene.

T. Ropeid satte fram et forslag om at for
marlrlen og sekret;r:rerl • foreningen burde
v;r:re lørlnet. Dette ble vedtatt. men noe
standpunkt til lønrlens sterrelse. ble ikke
drøftet. Dette nr styret overveie. (Før for
marlnen fremmet sitt forslag. hadde den
dava:=rende sekretær, Ullemor Ropeid, be·
stemt nektet gjerlvalg.)

Karsterl Samuelsen etterlyste lovforslaget
som var fremmet i fjor. Etter en under.
søkel~e viste det seg at det var nok med
lemmer møn rram tU å stemme over lov
forslagene.

Karsterl Samuelserl leste opp lovforslaget.
med rloen sml forandringer, og dette for-
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slag ble vedtatt. De vedtatte forslag vil ni
bH sendt til Norske Døves landsforbund
for endelig godkjennelse.

Si over til ... alg. Egil Breiland og Georg
Grødem (hørende) sto pi valg. Begge hadde
sagt fra seg gjen ...alg. Ved antemmlng f,kk
Jørgen Klovning 23 stemmer og T. Erga
2 stemmer, som varamann. Av hørende ble
Grødem ...algt, da han var ... Illig tll i være
med i styret 11 ir til.

I Husstyret sto Gabriel Rafoss og T.
Ropeld pi ...alg. med Hikon Hoff som vara
mann. T. Ropeid ønsket Ikke gjenvalg.
Valgt ble Gabriel Raloss med 23 stemmer og
Hikon Hoff 1S stemmer. Varamann ble
Arnulf Pedersen, med 14 stemmer.

Til (estkomitl! ble disse valgt: Jørgen
Klovning. Torleif Erga. S...erre Erikson.
Kari Bjørheim. Aud Berge. liv Rauseth og
Edmund Kristiansen.

Opplysningskomitl!: Magne Rasmussen.
Egil Breiland, Bjørn Jerstad og Hikon Hoff.

Da det Ikke var flere saker til behandling.
ga møtelederen ordet til formannen. som
takket møtelederen for vel utført arbeid.
Han takket ... idere de medlemmer som ni
gir ut av styret. Til slutt takket han for
frammøtet, og derpi ble irsmøtet hevet.

Ref·

Etter konstituerende møte besdr styret
Stavanger kr. Døveforening av følgende:

Hikon Hoff. formann.
T. Ropeld. sekretær,
O. Jerstad,
Jørgen Klovning,
Georg Grødem og
Amanda lerstad.

Sekr.

Progrom for Bergen

15/5 rna: Stengt. (2. pinsedag).
16/5 ti: Dameklubben.
17. mal. on: Senering og arrangement v{

Sjakklubben. formiddag og aften.
18{5 to: Klubbformann Aasheim fra B.M.V.

og en repre~entant for «Samvirke» orien
terer om kollektiv hjemforsikring kl. 20.

20. og 21. mai lø{sø: Idrettsklubben har dug·
nad pi Døvehyua, Totland.

22f5 ma: Ungdomsklubben.
23{5 ti: Dameklubben.
24{5 on: Opplysningskomiteen har mote kl.

19.30 pi kontoret.
25{5 to: Program v{ Opplysningskomiteen.

hr. Blaha fra Wernøe & Gulbrandsen ki·
serer om I(Med kamera I sommerferien»,

27{5 lo: Døveforeningens irsfest pi Norges
Handelshøyskole kl. 18.30 (Se egen an·
nonse!)

29/5 ma: Ungdomsklubben.
:MJ{5 ti: Stengt. (lokalet bortleid.) MisJons

forening hos fru Hammer.
1f6 to: Program .../ Opplysningskomiteen,

Moldekiev kberer om Bergens historie.
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2. avdeling. Maleri-utstilling av 5 unge
døve kolorister.

3. og 4. luni lO/50: Ungdomsklubben har
dugnad pi feriehjemmet.

5f6 ma: Ungdomsklubben.
6/6 ti: Dameklubben. Idrettsklubben har

medlemsmøte med behandling av beret
ning og regnskap for N.D.I., etc.

7f6 on: Doveforeningen har styrernote kl.
19.30 pi kontoret.

8{6 to: Siste orientering om stevnet pi
Stord.

10. og 11. Juni lø/sø: Stevne I leir...lk. Stord,
pi Grand Hotell

12{6 ma: Ungdomsklubben.
13/6 ti: Stengt. (lokalet bortleid.)
14/6 on: Formannsmøte kl. 19.30 pi kon

toret. Fasuettelse av programmet for
høsten.

15/6 to: Program vi Opplysningskomiteen,
Georg Rogne om Ii ...redning.

17. og 18. juni lø/sø: Dameklubben har ut·
flukt til feriehjemmet.

18f6 sø: Utflukt med besok pi skoleleiren
for døve pi «Kongshaug», lepsøy.

Stevnet i Leirvik

Vi regner med avreise (ra Bergen med

bit lørdag 10. juni omkring kl. 14.30, og
retur til Bergen søndag kveld.

Kost og losji pi Grand Hotel. leirvik,
blir kr. 50.- pr. person. Reisen koster ca.
kr. 40.- Bergen-leirvik-Bergen (alui ca.
kr. 90.-1 alt for bergenserne).

Døve i Hordaland/Sogn og Fjordane vil fl
redusert pris (tilskudd fra Bergen Døve
forening).

Av programmet kan nevnes at det blir
gudstjeneste lørdag kveld, senere under·
holdning. Søndag vil vi fl se det store skips
byggeriet Stord Verft, og si planlegger vi
noen festlige konkurral'lSer.

Anmeldelser tll Dagny Nesse, Th. Sander
eller R. Hammer, senest 27. mai.

8ergerJ Dilveforenlng.

Drammen Døves
Ungdomsklubb

Styret for Drammen Døves Ungdoms
klubb beSlår av:

Formann: Karl Kje\dsen
Kasserer: leif Emilsen.
Sekretær: Jorunn Johnsen.
1. styremedl.: Kari Sand
2. styremedl.: Anne Danielsen.
1. varamann: Inger Pettersen.
2. "'aramann: Berthe Gra...dat

Program for Vestfold

Søndag 14. mal (1. pin~edag): Festmøte pi
Skogstua i samViær med gjester fn. Østfold
Døveforening.

lørdag 10. og søndag 11. juni: Besøk p1l.

Skien-Telemark Oøveforenings feriehjem
«Solhøy». pi Oksøya. Niærmere opplys_
ning til medlemmene pl Skogstua søndag
14. mai.

Søndag 18. juni: Døvegudstjeneste i larvik
kirke kl. 11.00. med festmøte pi Grand
Hotell. Niærmere opplysning tit medlem
mene pi Skogstua. søndag 14. mal.

Fredag 23. Juni: St. Handest pi Skogstua.
Søndag 27. august: Barnefest pi Skogstua.

(Innbydelse sendes Holmestrand døve
skole).

Fredag 15. til søndag 17. september: Dan·
markstur for 3. gang.

lørdag 30. september; Høstfest pi Skogstua.
lørdag 28. oktober: Medlemsmøte I Sandar

Herredshus kl. 16.00.
Søndag 26. november: Døvegudstieneste I

Tønsberg Domkirke, og festmøte i Fri
murerlogen. (Niærmere opplysning se·
nere.)

Onsdag 27. desember: (3. juledag): Juletre·
fest l Sandar Herredshus kl. 16.00.
Styret forbeholder seg rett til forandring

l programmet.

Progrom for
Skien-Telemork

On~dag 24/5 kl. 18.30: I KaMWIlliams, Pors
grunn.

Fredag 23f6: St. Hans-fest pi «Solhøy».

Program for Hamor

Hamar og Omegn Døveforening avholder
midtsommerfest pi feriehjemmet «Mjos.
gløtt» lørdag 24. juni.

Sekr.

Reidun Veddeng
slutter

«Tegn og Tale)s utmerkete Trondheims
korrespondent, Reidun Veddeng, har sagt

opp. da hun Ikke lenger finner tid til skrive
arbeidet, men hun antyder at hun kanskje
kan komme tilbake om noen ir.

Vi takker for vel utført jobb l de 3 irene
Reidun Veddeng har vært korrespondent, og
vi hiper at hun av og til mi fl skrivekløe og
sende oss noe stoff, selv om hun n1l. offisielt
slutter.

Red.



Hamar.foreningens årsmøte

Arne Olsen, fungerende (ormann (ny).

Hamar og Omegn OøveforenlnS holdt

inmote 11. februar i Bedriftskafeen pi
Hamar. Formannen, Sven Torgenen, ønsket
...elkommen og henstilte til de frllmrnatte

i vise sakliellet. Da det viste ng;at over 1/3
av d. stemmeberettigete medlemmene var
til stede, erklaerte han irsmotet ipnet.
Klokken var da. 19.

Til referenter ble Henrik Hansen 0l Knut
Holen nlgt, og $Om dirigent Sven Toreer·
sen. Sakslisten ble godkjent.

Sekretær Johan M. DUll leste opp in·
beretning. Det kom en del mindre merk.

nader. men beretningen ble godkjent i sin

helhet. Det nr I lrets '''p holdt 9 styremø
ter og 7 medlemtmoter.

Det ble test opp et brev fn lalldntyre.
medlem Thor Gisholt. som beklaget It han
Ikke kl,lnl\e komme til irsmøtet pi grunn
av travelhet og andre forhindringer, men

han hilste medlemmene og ønsket lykke til
med lrsmotet.

Kuserer Erling Skriden leste opp regn_

skapet. Han opplyste at regnskapet var
revidert av autorinrt revisor, som hadde
funnet det lorden. Regnskapet ble godkjent

etter en liten merknad. Jan Rafsahl mente at
feriehjemmets verdi nr satt for lavt i
status I forhold til forsikringen, oc at ver

dien bør forhøyes. Styret skal undersøke
denne nken.

Da det ikke nr innkommet noen forslq:

til behandlinc, likk en over til ,",Il. Valc
komiteen hadde motutt brev fra formannen

Sven Torcersen, sekretzren Johan M. Dahl
Ol kassereren for feriehjemmet Alfred

Vancen, som alle fraba seg Ijenvalc av pri_
vate grunner.Vallkomiteen besto IV Henrik

Hansen, Alfred Vangen og Laila Refsahl. I

sistnevntes fravær rykket Erlinl Skriden
Inn l hennes sted.

Vallet la følgende resuluter:
Formann Erling Eriksen. (Da ErIksen flyt·

tet til Oslo 1. april, har Arne Olsen midler
tidig overtatt som formann fra 30. april.)
Nestformann Nanna Hansen. Sekretær Sissel

Gillebo. Kasserer Erllnl Skriden. Styremed-

lemmer Jan RefsaM Ol Alfred Vancen. Van
menn 1. Sven Torlersen. 2. Knut Helen.

RevIsorer: Johnny Olsen (døv). Ol det
oppnevnes dessuten en hørende revisor.

Opplysningskomite: Styret fungerer som
opplysningskomItl!.

Feriehjemskornltl!: Da hytteJjefen Erling

Eriksen ønsket li trekke nI tilbake. ble
Per Byvold valgt som ny hyttesjef. Komite
medlem Gunnar Bjerklund. Hovedkasserer

Henrik Hansen. Hlelpekasserer Alfred
Vangen. Kjøkkensjef oppnevnes IV Syfore
ning," Mjøsgløtt.

Festkomitl!: Syloreningen MJøsgløtt ord
ner.

Representant til N.D.L.: Erling Eriksen
ble valgt, men etter hans flytting til Oslo

overur Arne Olsen midlertidIl,
Referent til Tegn oc Tale: Nanna Hansen.

Byuekomltl!: Styret.
Underholdninlskomit«n ble lienvalct_
Ansvarlig for film: Alfred Vanlen.
VaJlkomitl!: Knut Halen. Sven Torlersen

Ol Arne Olsen.
Sekr.

Er tobakk et
narkotikum?
Landslaget mot tobakkskadene gir

imot en avgifueknlnl som foruuetter
at tobakksalget holder Jeg oppe.
Forskningen rrul ikke bU .konomisk avhengig
ar lobokkindustrien.

Det skrives og ules nil for tiden svært
meget om narkotika. Ikke minst blant ung

dom. ForskjeJilce former for narkotika
trekkes fram. og spesielt marlhuana-sica
retter synes 1 være I skuddet.

Men hn med de lanske alminnetlee sica
reuer som selgeJ fritt ovenit. oc som det
reklameres sl livlle for jel hadde nær nit I

ukt med lecevitensiapens stadie mer aJ
vorlile avslørinler av tobakken som en av
vlr tids største sykdomssiaperel

Er tobakk l sec selvet narkotikum!

Vaneroykeres avhencicheuforhold til tO
bakken lior et slikt sporsmI.l beretticet.

Og det svar som Cis l f. eks. EnC)'clopedia

Ameriana, et av verdens fremste oc største

leksIka, er Ikke til stor trest fcx- røykere:
«Originatlng in Amerlu., the use of

tobacco has been extended Il'Ito practl

cally all pans of the world: lndeed, It
has come to be the most generally
used orall narcotles. The hablt-lormlng

properties or nareatle effeets of tobaeeo
are due tO iu content ol nkotlne and
related alkaloids.»

Oversatt til norsk: «Bruken av tobakk har

rn AmerlIa spredt sel til pnktisk ult aUe
deler av verden; ja, tobakken er blitt det

mest alminnelI. brukte av alle narko
tik... De nnedannende ecensiaper eller
narkotiske "Irknlnler av tobakk skyldes
dens innhold av nikotin oc beslektete alla

loider».
Kanskje tiden er moden for en mer alvcx-

lie betraktninc Ol behandlinl av tobakken,

omsetnincsrorhold, reklame etc.?
Hva sier landets lecer oc vire ansvarlice

helsemyndicheter! Klare linjer ogsl her vil
bety meget for effektiviteten av arbeidet

mot tobakkskadene l vlrt land.

•

Som en vII ha sett av dagspressen, har
landsforeningen mot Kreft. Nasjonalfore
ningen for folkehelsen. ved Det norske rld

for hjerte- og karsykdommer, og Norsk
Forening til Kreftens Bekjempelse foresilItt

for StortiniOC Recjerlnc at det legges en
aVlift pl 1 ore pr. slearett Ol en tilsvarende
aVlirt pl sicarettpaplr. Det innkomne beløp,
som l tilfelle vil utlilllre a. 10 millioner

kroner irllc, foreslb rordelt med 2{3 til
Landsforenineen mot Kreft og 113 til ut
forskinl av hjerte-karsykdommene.

•

Denameriianske helsedirektør dr. luther

Terry Inndelte for fi Ill' siden kampen mot
tobakken l føllende hovedsudier: 1930
lrene var «mlsunkens tllr», 1940-1rene vu

«undersøkelsenes tllr», 19s()'lorene var «be·
krefteisens tllr», Ol 196O-1rene ml være

«handlingens tllr».
VI er allerede over halvve;s I 1960-1rene.

som skulle være handlingens ti~r. I denne
perioden skulle de forebyggende tiluk settes

l verk.
Pl denne bakgrLlnn ml det for det første

innvendeJ mot de tre orcanisasjoners ini
tiativat de l forbindelse med tobakken ute

lukkende er Interessert l i skaffe penger til
mer (orslenini' Men forskinc er ikke lencer
det presserende behov. Det som vi 1'11 fnm

for alt trenler oc som det haster med. er
praktiske liItok som kan fl folk til 1 slutte
i røyke eller royke mindre, Ol i særdeles

het: Fl unedommen til Ikke 1 begynne.
Men vi ønsker selysact Ikke at denne

aksjon slal være avhene1c av at tobakksaleet

holder sec oppe! En sl paradoksal situasjon
ville vi I virkelleheten komme opp I om en

skulle folle du finansieringsmIlte som de

[re organisasjoner har foresll.tt.
like uantakelig ml. det være for lege

vitenskapelIl forsking leJøreseg okonomisk
avhengig aven IndustrI hvis interesser den

Ut fra medisinske grunner har til oppgave
1 motarbeide. oC helst med det mil 1
brlnce den helt til opphor, slutter professor

dr. med Roald Opsahl.
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«OlJf/upijke» 6za(J~ez

mennesker kontra dyr

Gemsen kan hoppe 16 m ned i av
grunnen uten å skade seg. Der hvor
en fjellklatrer bruker flere timer for
å komme opp ved hjelp av tau, hop
per gemsen med utrolig sikkerhet
lynsnart opp- eller nedover. Det har
mange fjellklatrere selv iakttatt.

Fuglenes maraton-lop

Verdens beste lengde-løpere skal
i 1972 delta i maraton-løp i Munchen.
De må løpe 42 km - en veldig ut·
holdenhetsprøve.

Også blant fuglene har en iakttatt
veldige prestasjoner. I året 1935 fløy
en brevdue fra Hoek van Holland til
Berlin på. 7 lit time - det er 650 km.
(Fart: 90 km i timen!) Den ameri
kanske fuglen q'egnpiperem flyr hver
vinter fra Beringsstredet i nord til
Ny-Zealand i sør. Det er en strek
ning på 12.000 km. Denne streknin
gen tilbakelegger fuglen på bare en
uke! Og den lille stormsvalen kan
krysse verdenshavene uten å hvile
en eneste gang!

Fuglenes høyderekord

De fleste fugler flyr ikke høyere
enn 400 ro over jordoverflaten. I 6
kms høyde er luften så. tynn, at
fuglene ikke kan fly der. Fly-førerne
er svært glade for dette.

Men det finnes unntakelser. Den
berømte naturforsker Alexander von
Humboldt foretok i året 1800 en
forskningsreise som varte i fem år.
Under denne reisen så han en kondor
[Jy over det 6.000 m høye fjellet
Cotopaxi. Murseileren (en svaleart)
ble iakttatt i 4.700 ms høyde. En
ravn fra Tibet [Jyr opptil 8.000 ro
høyt - dette er bekreftet av Hima
laya-ekspedisjoner.

H urtigllet.s-rckorder

Veddeløpshesten kan «bare- løpe
90 km i timen, mens jaktleoparden
greier 100 km i timen. Den ville
kunne innhente mang en bil på auto
stradaen.

Lettere enn på fire, kan en løpe på
to bein. Løpefuglen strutsen, som
ikke kan fly fordi vingene er krumme
- løper 120 km i timen - like hurtig
som et moderne diesel-lokomotiv!

Og den vesle haren? Med sine 75
km i timen løper den fra sine for
følgere! Mot dette er loven og sji
raffen, med sine 36 km i timen,
nesten langsomme.
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Med bil kan en ikke kjøre hur
tigere enn 600 km i timen. I luften
går det fortere; derfor ble flyet opp
funnet. Dyrene i luften kan også. fly
fortere enn dyrene på landjorden kan
løpe. Det finnes en flue som iler som
et skudd gjennom luften: Dassel
fiuen. Den flyr med 1.242 kms fart.
En kan ikke se den i [lukten. Først
når den er fløyet forbi, høres en svak
surring. Denne fluen er bygd som en
plump valse, men dens bryst består
nesten bare av muskler. Med utrolig
hurtighet beveger fluen vingene opp
og ned.

Den hurtigste fuglen er røksvalen,
som kan nå opp i 320 kms fart, men
bare for en kort strekning. Mursei
leren kan greie 290 km og våre lade
svaler 220 km. Den hurtigste fugle
familien er altså svalene. Villanden
flyr med 122 km i timen, duen 100
km, mens ørnen bare greier 80 km.

Og i valUlet? Der er motstanden
størst. Til tross for det, når sverd
fisken opp i Uler cnn 100 km i timen.
Foran fra munnen har sverdfisken
som våpen et langt sverdliknende
ben med skape mothaker. I et mu
seum er utstilt en skipsbjelke som
er 35 cm tykk. En sverdfisk raste
med slik fart mot skipet at sverdet
stotte gjennom bjelken!

ørreten når opp i 40 kms fart, og
kjempehvalen - trass i legemsstør
relsen - 25 km i timen.

Re1wrder i /lopp

Den beste idrettsmann hopper
2,27 cm i høyde. Hesten hopper 3 m,
en ubetydelig høyde, for hoppet er
ikke stort mere enn dens egen kropps
lengde.

Verdensmester blant hopperne er
loppen. Den kan hoppe opptil 1 m
i høyde. Det er 200 ganger dens
kroppslengde. I forhold til dette
måtte mennesket kunne hoppe minst
over Eiffeltårnet i Paris, som er mere
enn 300 m høyt.

I lengdehopp når mennesket over
8 m. Antilopen hopper lettvint 12 m.
Apene, som svinger seg fra grein til
grein, kan nå over 8 m. Løven og
jaguaren hopper opp til greiner i
trærne som henger opptil 5 m høyt.

Golial-k"Tejter

I Bibelen fortelles om hvordan
den vesle gjetergutten David ved
sin klokskap beseiret den svære
kjempen Goliat. Derfor sier vi om
en som har veldige krefter, men liten
forstand: Han er en Goliat!

Blant dyrene er det også en slik
Goliat: Goliat-billen. Den kan bli
8 cm lang. Når den dreier hodet sitt
mot skulderen, virker det som en
skrustikke. Hvis en holder fingeren
sin mellom. blir den lett skåret av.
Goliat-billen kan med denne hode
bevegelsen til og med bøye en stor
nøkkel.

Den opptil 5 m lange tunfisken
har også uhyre krefter. Den sliler av
et tommetykt tau som ingenting.
En kjenner til at den har slept en
båt 50 km avgårde med en harpun
i kroppen.

Fotlene sonl motor

Hvis et menneske på en dag går
50 km, blir han meget trett. Elefan
ten går daglig 200 km. Men den beste
«ørken-bilen» er nok dromedaren.
Den går uke etter uken, med 25 kms
fart i timen, hver dag 12 til 15 timer;
daglig altså. mere enn 300 km. Det
kan verdens beste hest ikke gjøre
etter!

Dyrene som sultekunstnere

Mennesket kan leve 4 dager uten
vann, men da dør han av tørst.
Riktignok er det ofte vann i den
faste næringen. Hvis et menneske
ikke får noe å drikke, men rikelig å
spise, er det ikke så farlig. Mennesket
kan faste i irllltil 4 uker, lengre kan
det ikke klare seg. Mange fisker kan
leve i 100 dager uten næring. Skil
paddene lever ofte 2 år uten mat,
det samme gjelder for krokodillene.
Froskene kan leve ett ål' uten mat,
slanger i 2 år. Det finnes bille-arter
som kan sulte i 4 år. Selv etter 6 års
faste kan veggelusen kvikne til med
et par dråper menneskeblod.



LarTik:

25 års
konfirmant-jubileum

7. juni i år kan følgende feire 25
års konfirmant-jubileum:

Hallgerd (Wroldsen) Andresen,
Ellen (Wroldsen) Landehagen, Hat
dis (Birkenes) Vatn, Eva (Herland)
Marthinsen, Gunda (Dahl) Olsen, Di
na Lien og Kari Bjorheim, samt Olav
Kristensen, Frank Brurberg, Einar
Jacobsen, Norvald Eikenes og Odd
Evensen.

Dagen vil bli feiret 11. juni i Oslo.
Klassen hadde fru Astrid Punler.
vold·Bjørnsen som lærer. og pastor
Lars Stokke hadde konfirmant-for
beredelsen.

Champllnonsuppe
Wien ersch ninel
Cltro nrrom uJ e
Kaffe og kaker

•

81ndende plmeldinl til HII'~ld

Hartvelt eller Marta Snnestvelt. c/o
8ergen Døveforening, Vestre Torv
gt. 20A. Bergen.

Velkommen!

pl Hilndelshøyskolen
lørd;aa 27. m;al kl. 18.]0

BERGEN DØVEFORENING

Karin Jensen.

Folkedans og skeujer '1/ Døves
Ungdomsklubb. DANS tllorkester
musikk.

Kr. 25 pr. penon. ektepar kr. 45.

Kjærkommen gave

Vi har fått melding om at Norske
Døves Landsforbund også i år har
mottatt kr. 1.000.- fra Den Norske
Bry{J{Jerifouning, Oslo. Det er en
stor glede og oppmuntring at bryg
geriforeningen på denne måte viser
sin interesse for landsforbundets ar
beid

..I00..~IIl..
Dlade~ utkommer med fl DUJW"(I I Aret.
IlC abo~l.fpIWen no:
r Nørve kr. 15.- pr. ~
r nt~del kr. 17.- pr. ~
BetalJIlll' lorakuddniø d.1rekWl tU blad.eu
ad~. eller lU nedell8tAende kommblo.
_r:
0.10: Olav Vik.

Dronning AIItridøf('t. S.
Del"/l"(!n: Marta SY/I'1lelit'·clt.

Løberpvelen 6.
Trondheim: U81vor OreltefrreU,

Lade ,\116 70!.
StaVaDllft': Aud Berye.v~ 1.
Drammen: Finn JobaD8en,

Kob~ne...
neDrtk n&Pllen,
Staneebrua
All Melfraafd. N__teL~U

Hunar:

«Der Geh6Tlose».

ORGAN FOR
NORSKE DOVES LANDSFORBUND

1Udakm:
ThorbJurn Sander

MW1Il8verl< 61, Berycn
FørTdn{nql!oru 00 ebptdldon ..

Møllenda~TIl. 17, lkreco
PoetetroDJ'.I3691

ape-baby (av de særlig kloke sjim
pansene) og en menneskebaby. I de
første måneder av deres liv, var
sjimpanse-babyen alltid foran det
lille barnet. Sjimpansen lærte hur
tigere å holde melkeflasken. Den
lærte hurtigere å sitte og å gå. og
lærte hurtigere å leke. Så var de
begge blitt l'~ Ar gamle. Menneske
barnets intelligens utviklet seg sta·
dig, men apen lærte ikke mere. Den
kunne ikke lære mere, og her ble
apebarnets intelligens stående stille.

Vekten av hjernen hos dyr og men·
nesker er ofte brukt som sammen
likningsgrunnlag: Hos mennesket er
den 1.400 g. hos sjimpansen 500 g.
heslen 600 g, hvalen 7.000 g, og ele
fanten 5.000 g. Men delte er en feil
sammenlikning. Det riktige er at en
sammenlikner hjernecellenes tall pr.
kubikkcm: Mennesket har her 50.000
celler - for sjimpanse, elefant, hest og
hval er antallet høyst 5.000 celler!

Den vesentlige forskjell mellom
et menneske og et dyr er at mens
dyret bare vet hva det i øyeblikket
må vite, kan mennesket med sin
viten også beregne hva som vil kunne
skje i framtiden. Et eksempel på
dette: Hvis du erter en hund, så
biter den deg. Hunden vet ikke at
den blir straffet for det.

Hvis du erter et mermeske, vil det
fornuftige mennesket ikke bite deg,
men i verste fall gå til retten med
sin sak. Den som imidlertid er be
ruset eller fanatisk, han biter og slår,
og slik blir mange mennesker som
dyr.

De færreste mennesker har særlig
god hukommelse. Men elefanten er
berømt for sin gode hukommelse.

En gang kom det en tåpelig mann
i en zoologisk hage. Mange folk likte
å fore elefanten med brød; den dum
me mannen stakk imidlertid en glø
dende sigarettstump i snahelen på
elefanten. Elefanten var ellen et
snilt dyr, men smertene gjorde den
rasende og den ville gripe mannen,
men han løp sin vei. Etter seks år
kom den samme mannen igjen til
dyreparken. Foran elefantinnheg
ningen fortalte han til en venn: «En
gang ga jeg en elefant her en sigarett
stump i snabelem. Da han hadde
sagt. dette. travet en elefant forbi.
Det var den samme elefanten som
den gang var blitt brent av sigarett
stumpen. Den stakk nå snabelen
gjennom gitteret og grep mannen.
Elefanten hadde gjenkjent ham.
Med all sin kraft trakk den mannen
inn gjennom gitteret og trampet ham
i hjel!

Dyrepasserne fortalte at denne ele
fanten alltid hadde vært snill og god
modig. Nå syntes de at den måtte
skytes. Men da fortalte den døde
mannens venn at mannen selv var
skyld i hendelsen. Elefanten fikk
derfor beholde livet, og den angrep
senere aldri noe menneske. Den var
et snilt dyr, men den hadde en god
hukommelse.

Bekymrd -pil lilt herru vrgllt,'

Hukommelæ som en elc/ant

Mange mennesker diskuterer om
dyrene er intelligente eller ikke. En
gang har en samtidig oppdradd en
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KULTURELL MODNING
Innlegg al' LUDVIG JØNSSON, pd mole i kulturkomiteen
under ~gre83lrn for dm.-e, Stockholm..

A være kulturell er ikke det samme
som it. være belært. La OSS heller tale
om personlig modning SOm grunnlag
for kultur. Kultur er et spørsmål om
å kunne omgås de mennesker en
lever sammen med. En skal prøve å
oppfatte sin situasjon positivt og
meningsfylt. Det er hverdagen å opp
rette personlige forhold til sine med·
mennesker og ikke isolere seg. I
gamle dager levde en i små, isolerte
samfunn, og en visste ganske be
stemt hvordan en skulle oppføre seg,
hva en kunne/ikke kunne. En giftet
seg innenfor sin stand, en fikk samme
yrke som ens far.

I dag er vi ikke medlemmer av
en slik gruppe. Vi blir påvirket av
mange motstridende ting. Radio,
fjernsyn og film bringer hele verden
hjem til oss. Vi blir rådløse. vel ikke
hva vi kan og ikke kan; livet er blitt
mere kompli.sert.

Hvordan klarer det enkelte indi·
vid A finne fram til en meningsfylt
tilværelse? Hvordan bryter den en
kelte isolasjonen? Jo, samIunnet
prøver å forbedre de sosiale kår, å
trygge tilværelsen. F. eks. er det en
selvfølge at gamle mennesker får
folkepensjon. Men - kan en skape
kultur bare ved å forbedre de sosiale
kår?

Nei, en må gi det enkelte individ
mulighet for selvstendig modning.
En må lære respekt for det enkelte
mennesket. Hvert enkelt menneske
må selv ta stilling til sin tilværelse.

Et brev til unge fedre!
Gled Deres kone ved å gi henne

barnevakten cTrygg.! Ved lysglimt
gir den beskjed når barnet gråter.
Spar Deres kone og Dem selv for
unødig løping, slapp av foran TV,
eller snakk sammen i fred og ro.

En må ha mulighet for selv å velge.
Det finnes ikke lenger ganske enkle
regler en kan leve etter. Verden av
i dag er meget foranderlig. Det som
var god tone i g ,duer ikke mere
i dag. Det er vanskelig li. finne et
standpunkt. Det enkelte mennesket
må arbeide med seg selv. En må
prøve å utvikle sin personlighet. Det
er ikke nok å utvikle samfunnet so
sialt og tekniSk. Det skal være mu
lighet for å utvikle mennesket også.
Og en må stadig arbeide videre med
seg selv, ellers blir en stående på
samme lItadium.

Det skal være en vekselvirkning.
En skal ikke bare innordne seg og
finne seg i hva samfunnet vil gjøre
med en. men også se:lv stille krav.
På den annen side må en også være
åpen overfor det som kommer uten
fra. En skal ta hensyn til sine mulig
heter og forutsetninger.

For å være venn med andre, m.a
en være venn med seg selv, men en
skal ikke være selvhevdende; da er
en innerst inne usikker. Det er et
tegn på modenhet å være i harmoni
med seg selv. En skal ikke være util·
freds med sitt utseende, begavelse
eller annet. En skal ikke prøve å
etterlikne sine idealer. Det er for·
beholdt barna.

Det modne mennesket skal prøve
på mere og mere å likne seg selv.
Barnets lek med å etterlikne de voks
ne, må ikke fortsette opp i voksen
alder. En skal ikke kle seg. gå eller

skulle barnet v kne så begynner den
elektroniske barnevakten «Trygg» å
blinke. En uvurderlig hjelp for alle
døve eller tunghørte foreldre.

Full returrett innen 14 dager; De
far Deres penger tilbake.

Pris kr. 275.-.1 års garanti. Klipp
ut bestillingsseddelen og send den til:

Ing. Kåre Gran. Stend pr. Bergtn.

avholdes pi feriehjemmet .Skog_
helm»,Gjzrdal,lordag20. mal kl.19.

Det blir bevertning, pølsCRlg.
kaffe. ol Ol mineralvann.

leik, sporrekonkurran5e. utlod
ning og musikk.

Entre kr. 2.50. og alle er hjertellz
velkommen!

kroII''';
Drommen o.vcs Un,domskJubb.

tale som de berømte skuespillere.
eller ønske seg i deres sted.

A være et modent menneske, vil
si å ha utnyttet de evner og mulig
heter en har fått. Og det vil si å
kunne stå på egne ben uten støtte
fra andre. - Et barn er fast forankret
i sine foreldres tilværelse. Et vok
sent menneske som er blitt modnet,
skal ikke være forankret i andre
mennesker. En skal f. eks. ikke være
avhengig av sitt arbeid eller sin hel·
bred. men en skal finne sin trygghet
i del liv en har inne i seg selv. Pro
duksjonsmetodene forandres, tingene
gjøres annerledes enn før. Hvis en
så har sin trygghet i å gjøre arbeidet
på en ganske bestemt måte. og denne
måten så plutselig ikke duger mer,
mister en sin trygghet.

Et modent menneske må selv
kunne ta skylden på seg for de ting
han gjør. Han må også kunne si al
det eller det ikke er hans skyld.
Barn har lett for å skyve skylden
over på andre, men voksne må selv
kunne ta ansvaret. En må kunne ta
motgang, og en må kunne stå uten
for. En kan ikke alltid komme inn i
de grupper en gjerne vil - en blir
ofte misforstått. Det må en kunne
bære. En må ha en indre trygghel
som gir en styrke til å stå utenfor.
Alle streber etter lykken og prøver å
unngå motgang, men motgang mod
ner.

Kanskje stiller en det modne men
nesket opp som et idealbilde. som
ingen mennesker kan nå. Men alle
mennesker kan ta et skritt oppover
mot det.

-
KLIPP UT

Send meg pr. postoppkrav barnevakten cTrygg».

Navn:

Adresse:

Abonner på
TEGN og TALE

•



<y:.ø'l 25 å'l ji~~n
(Tegn O{) Tak, juni 19M)

Dette var en 7 irs beretning, men det
kunne Ilke si godt Vilert sagt l dag. Kvinne.

idag sees forskjellen, ndr vi tenker pd ItvM

denne lille forening hor Iltfort i disse 7 dr.
Av kontante penger er gitt til forskjellige formdl
over 1.000 kroner. Underskudd ved feSler og

utflukter er dekket ov kvinneforeningen, derlil

kommer andre ulgifter som (. eks. hjelp ved
sygdom, dodsfold, reiser og forskjelligt. - Ut·

over 011 dette hor vi idag enda en kapitol pd
vel 700 kroner. Dessulen er Itos meg en pute
ag 3 skidne dukker.))

Styret i dag besdr av Ida Eriksen, for
mann. Ruth Haug, sekretær, Hjørdis Smuk·

kestad, kasserer, og Edel Tellefsen, revisor.

foreningen har holdt fram 1 samme spor.
Tusenvis av kroner er samlet inn ved basarer

og utlodninger. og alt sammen er gitt ut
Igjen til forskjellige formil lnneJ"l døvetr
beldet. Side om side har døve og hørende

kvi nner arbeidet for i fl gjennomført dette 
og kommer sikkert til fortsatt i gjøre det.

Av stifterne er det i dag bare Marie Tel.

lefsen Igjen. Men hun var bosatt andre ste
der I landet 1 20 ir, si den av medlemmene
som har lengst medlemstid, er fru Helga

Skifjeld, hun kom med 1 mined etter stif
telsen. Ved siden av fru Siljan har fru Ski
fjeld vært Kvinneforeningens gode støtte

og hjelp, og pi nesten alle møter har hun
VileN. med. Ikke mange «1o-øresmulkter»
har det blitt pi henne.

fjernsynsapparat(?). Far og sønn be
nyttet fingerspråket og de hadde in
gen vanskelighet med å forstå hver
andre. (Dette vil antakelig si at
billedtelefonen kan feire 25 års ju
bileum i år. Red.)

Forbundsformann Helmer Moe
uttrykker sin forargelse over at døve
prestene og døvelærerne har tatt på
seg hele æren for at vi har fått yrkes
skole for døve i Bergen. I uttalelser
til pressen er det ikke nevnt et ord
om at Norske Døves Landsforbund
og Vestlandets døve i ma.nge år har
kjempet utrettelig for å få opprettet
yrkesskoler for døve. Det er ned
slående at de døves egen innsats skal
holdes utenfor, som vanlig, slik at
offentligh$n får inntrykk av at det
bare er døveprester og -lærere som
utretter noe ...

Skienl

Nr. 5 av Tegn og Tale kom i juni
måned.

Det er nå en kapital på kr.
267.977.- klar for reising av et al
dershjemfor døve i detnordenfjellske
Norge, men bygging kan det ikke bli
tale om ennå.

6 av lærerinnene ved Skådalen
døveskole har vakt oppmerksomhet
ved en uttalelse i t:.Tidsskrift for
tunghørtCll, bl. a. : "Vi har aldri brukt
munn-hånd-systemet på skolen, for
di vi er overbevist om at ethvert
hjelpemiddel er til skade for ferdig.
heten i avlesing. Hemmeligheten ved
kunsten å avlese er nok øvelse og
øvelse og atter øvelse. Vi har mange
eksempler på at de døve elevene som
reiser hjem etter endt skoletid og
bare omgås hørende, blir de flin
keste og sikreste avlesere.» ~ Til dette
repliserer Tegn og Tale's redaktør at
det er forbløffende at 6 lærerinner
kan utta.le seg så overbevisende om
noe som de aldri har forsøkt, etter
deres eget utsagn. Det er et faktum
at ingen er fornøyd med de resul
tatene som oppnås i døveskolene
i dag, etter den rene talemetode, som
er enerådende i norske døveskoler.
Dessuten er det klart at døveJærerne
nærmest aldri er sammen med voksne
døve, så de «mange eksempler» læ
rerinnene omtaler, skulle det være
interessant å se nærmere på.

Dr. Thomas Fox, New York, som
er døv, har snakket med sin sønn
på en avstand av 8 km ved hjelp av

oer 40 ar
Døves Kvinneforening

15. mai 1927 ble det stiftet en liten fore.
ning i Skien. 12 damer kom sammen og ble
enige om llage en «Døves Kvinneforening».

Altd en egen forening. som skulle v;r:re ipen
blde for hørende og dove damer. og for
mllet gir fram av § 1 i foreningens lov:
«Foreningens formål er i arbeide sammen
med døve for i fremme døves tnterener,
men ogd. tll felles glede og hygge.»

I tillegg til disse 12 stifterne, fikk forenln
le" 10 medlemmer til I det første iret. Den
første formannen var rru Aleksla Sillan, 08

hun var drivkraften I foreningen I mange,
mange lir. l begynnelsen var det nærmest
møteplikt for medlemmene. Møtene ble

holdt en gang i måneden. og den som ikke
motte, mitte betale 10 øre I mulkt. Det er
morsomt i se i reg'l$kapet for disse mulk
tene: «Innkommet i alt ved mulkter i 1929,

kr. 11.60)), stir det et sted. - De aller fleste
møter ble holdt hos fru Wetlesen, om som

mereJ"l J"lOerl ganger pl Høglihytta, og fra
første stund ble det arbeidet. Men medlem.
mene fulgte nok ogsl foreningens lov, dette
med «til felles glede og hygge». det kan vi

se av protokollen. Bare for i ta et av~nltt

av 1930: «18/2. Kvinneforvirringen samlet
pi hytta Idag, et meget beveget hyttemøte.»

«11/3. Pi hytta I dag ogsi. Samme spetakkel
som sist. bare brlk, Ikke arbeid. Men likevel
blir arbeidene filerdige - duk efter duk.

løper efter løper. - Motto: Lite arbeid 
mye moro.)) «26/6. (3 irs fest pi hytta) 
Der blev oplest en liten beretning og frem

tidsønsker for foreningen. Ønskene glk Ut
pi at kvinneforeningen mi vokse sig stor
og sterk, og vi setter vort hip til at alle
ungkarene I døveforeningen vil skaffe os

unge nygifte fruer. - VI tror sikkert at disse
ugifte herrer vll ta vort hip under grundig
overveielse.»

Jo, de hadde det nok moro i kvinnefore·
nlngen. Om ikke alt arbeidet ble gjort pi
møtene, si ble det til gjengjeld arbeidet si

mye mere hjemme. Og resultatet ble buar
pi basar, pengene strømmet Inn-og ut igjen.

Til irsmøtet 15/5 1934 hadde fru Aleksia

Siljan skrevet et brev. Hun var selv syk, og
kunne ikke møte opp, og I brevet skriver
hun:

«Do det I dog er 7 dr siden Døves Kvinne.

forening blev stiftet, vil jeg ønske foreningen
fortsatt lykke og fremgang. El gammelt ord

siger at ndr mon pionter en tør kvist i moi,

sd tror den. Moi er nemlig en god mdned _

og det Itor med reUe vist sig pd denne fare

ning. - Døves Kvinneforening begynte med en
urlodningsgjenstond som kostet 75 ore, og vi

fik inn litt over 7.00 kr. Sammenligner med
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Dot'ukokn, lusti/ul Nu/iQ/Ull de JeullU Souros de Cogni?l, S(lvoie.

21.44
22.02
22.07

•

3 runder, han han sprakk totalt i
siste runde, der de polske deltakerne
viste seg som de sterkeste. En bør
merke seg navnet Adam Kot i fram·
tiden, en meget sterk løper.

I seniorklassen startet ca. 30 lø
pere. Her åpnet Belgias Rebry sterkt
og holdt ledelsen helt til mål, 5
runder. Bak ham fulgte polakken
Wrobel, som tok meg i siste runde,
men en 3. plass ble det likevel. I
hardt selskap kom Bjørn inn på en
8. plass.

Senior:
1. Rebry, Belgia...... 23.43
2. Wrobel, Polen. . . . 24.25
3. Reidar Brenden, Norge 24.36
4. Ochenkowski, Polen 25.05
5. Kolacz, Polen 25.17
6. Toillez, Frankrike 25.17
7. Brzoska, Polen 25.17
8. Bjørn Myran, Norge 25.24
9. Morel, Frankrike 26.05

På avsluttingsfesten holdt Bjørn
en varm tale, takket så mye for det
hyggelige samværet, og ønsket til
slutt alle deltakere velkommen til
Norge, Bergen, neste år, til nye
dyster.

Og vi reiste hjem samme kveld til
Norge, samme vi som vei kom.

Reidar.

Junior, kortere loype:
1. Adam Kot, Polen ...
2. Andrze Zawaski, Polen.
3. Jan Trojnar, Polen

Beste tremannslllg:
1. Polen (2+4+5) .. 11 p.
2. Frankrike (6+9+12) 27 ,.
3. Belgia (1+11+17) 29,.
4. Italia (10+13+15) 38 ,.

Beste nasjon:
1. Polen ............•..... 17 p.
2. Frankrike 48 ,.
3. Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . 65,.

døve i alderen 6-19 år der. Skolen
lå i utkanten av byen, i et vakkert
landskap. Den hadde bLa. eget syke
hus, og der overnattet vi første nat
ten (vi var ikke syke, om noen trodde
det). Vi var meget slitne etter tog
reisen, så det var herlig å komme i
seng. Mens vi kledde av oss, så Bjørn
så rart på meg og spurte om jeg var
varm på beina,og det svarte jeg ja til.
Det viste seg at gulvene var opp
varmet.

Om morgenen våknet vi da solen
skinte gjennom vinduet. Vi hadde
sovet hardt den natten, men opp
kom vi oss, og vi tok en liten jogge
tur for å friske oss opp litt til den
dagen alvoret tok tiL Maten vi fikk,
var ikke noe å skryte av, men mat
måtte vi ha. Ut på kvelden kom de
andre deltakerne fra sine land, og
vi hilste på dem.

Søndag 25. mars om morgenen, da
slaget skulle stå, våknet vi tungt, og
det regnet ute, men humøret var
i orden. Terrengløypa var lagt opp i
ca. 1,5 km, med harde stigninger.

Juniorene startet først, og de løp
4 runder, her ledet Italias Renato i

- -- --' fl

,.

EM I CHAMBERY
Onsdag 22. mars var Myran og

jeg på vei til byen Chambery i Frank
rike, for å delta. i EM i terrengløp.
Vi reiste fra Oslo ø. med nattog til
København. Derfra om morgenen
til Tyskland via Sveits til Frankrike,
og var fremme fredag morgen. Der
ble vi mottatt av franske døve som
ønsket oss velkommen, og de fulgte
oss til døveskolen der. Det var ingen
elever der da vi kom. De hadde ferie.
Men vi fikk vite at det var ca. 700

E~l 101' døve i tefl'eugløp i Frankl'ike

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

Redaktør: Karl Gunnar Bjørnsen, Nansensvei 14 F, Hønefoss.

Vi har mottatt rapport rra Reidar
Brenden om EM i terrengløp i Cham·
bery. Her vil jeg få skyte inn at mange
tror at det er tidsnok å sende inn
stoff til sportsredaksjonen når jeg
får det hUlen den 5. eller 20. i må
neden. Dette er nok en misforståelse.
St.offet må være meg i hende tidli
gere, det er trykkeriet som skal ha
stoffet den 5. og 20. i hver måned,og
jeg må nok ha det før den tid, så det
kan bearbeides og skrives på maskin.
Jeg håper at ND! også merker seg
dette.

Så til Reidars opplevelser ...
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ASTRUP. SØN Ala

Dronn;nc~ns&t. 8

OSLO

Petter Endresen Eft'. Afs

Drammensveien '26

OSLO

A.J.Johansen
MØBELfORRETNING

Telefon81126 - LEVANGER

P. E. Berger
Kontor: StortIngsgt. 30
Tlf. 41 54 32 - 4113 59 - OSLO

EN GROS-SALG
Fiskehallen - Telefon 426634

H. KLEIN
O. Trygv.gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

KR. /TENtRUD " tØN Als
louisesct. 28 - Centn.lbord 69 5S 90

OSLO

Ingeni.r- og entreprenørlirmOl.

AfS Tønsberg Bryggeri

Telefon 11157 - T0N511ERG

MINERALVANN

REDERIET

O. B. Sørensen & Co.
ARENDAL

Mercedes Benz
PERSONBILER - SYKEBILER

CEDERWALL-LARSEN & PATT AS
Sogrltvelen 70, OSLO, tir. 606690

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon ·530690

AfS NORSK DENTAL DEPOT

TANNlE Gf RE K VIS I TA

BERGEN OSlO TRONDHEIM

Halstensens Auto A.s
Forhandler o ... VOLKSWAGEN

fREDRIKSTAD - Telefon 11 045

Forrelnin,en med det ,ode ulyol,

GUL.LSMED

Georg Øiesvold
BODØ



Skådal.e:> DØvelærerlag
Skådalen off. skole fm Døve

Vettakollen.

Vi (ører et godt u/vo/g ;

DAME-, HERRE- OG BARNESKO

CHRISTIAN HAALAND
HAUGESUND

LINJESKIp· KJØLESKIp· TANKSKIP

Alltid

p1 god fot

m.d 1-7i1lfJS!et,
NESTTUNCARDEN

Telefon 72450 - NESnUN

DAMSGARD - BERGEN

P~IlYDENBii MEK. VERKSTED

BERGEN
Byens store (orretning

Selvgjort er velgjort -
men /0 fagfolk overta malerarbeidet

Kaare Hel/evang
Malermester

PARADIS - BERGEN
Telefon 72734

Humorel på topp I arbeid,
lek og sport Feiende frisk
ungdom settar pris på

perlende frisk
CITRONBRUS fra HANSA

~CITRON
TØRSTEDRIKK I SÆRKLASSE

SNEKKERMESTER

M. K. Hope
Kaln;en 4 - Telefon 81 581
BERGEN

Flekkefjord Sparebank
Etab!. 1837

Vi utfører alle vanlige
ba nk ro rret n Inger

Sentralbord 2665
FLEKKEFJORD

Schwebs & Roa/sø A.s
Fargehandel

Hlilevlgsvn. 74 - 76 - Telefon 26094
STAVANGER

). S. Refsnæs A.s
Gullsmedforretning

Telefoner 1946 • 2430

ALESUND

Støtt Døvesaken!

Oøves Trykkeri A.s, Bergen
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