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E.nig med statsråd Bondevik!

I stortingsdebatten i forbindelse med utbyggingen av spesialskolene sa
statsråd Kjell Bondevik bl. a.:

Det vert frå fieire hald hevda at alle born, også dei som må få undervisning
i spesialskolen, må få undervisning på heimstaden, slik at dei kan bu heime
i skoletida. Departementet har samhug med dette synet, og vil gå inn for det
så langt råd er. Det må likevel vere klårt at med den busetnaden vi har her
i landet, kan ikkje alle få den spesialpedagogiske hjelpa på heimstaden i
skoletida. Vi kan til dømes nemne spesialskolane for blinde og for døve.
Ved barneskolen for blinde reknar vi med eit årgangstal på 15-20, det vil
seie at det er bruk for 15-20 elevplassar på kvart alderssteg. For døve reknar
vi med eit årgangstal på 35-40. Dette skulle gje omlag 11 Oelevplassar i barne
skolen for blinde for heile landet og om lag 250 elevplassar i barneskolen for
døve. Det vil etter dette kunne gå fieire år mellom kvar gong ein kommune
har bruk for ein elevplass i ein skole for blinde eller for døve. Det vil difor
vere turvande å konsentrere spesialpedagogane og dei andre spesialistane som
trengst på dette området, til nokre få skolar, slik som det er lagt opp til i
meldinga.

Spesialskolane må også få ein betre skipnad når det gjeld prøve- og observa
sjonsavdelingar for å få ei tryggare diagnostisering avelevane. Dette arbeidet
er alt kome i godt gjenge, og det vert planlagt nye observasjonsavdelingar ved
alle dei større spesialskolane som no er under prosjektering.

Det synes av statsrådens innlegg i debatten som om han har fått det
rette tak på tingene. At det er behov for omtrent. 250 elevplasser i barne
skolen for døve, er sannsynligvis riktig, og at det ikke er elevgrunnlag for
spesialskoler eller -klasser for døve i kommunal regi, må vel alle være
enig i, med en årlig elevtilgang på 35-40 for hele landet. - I det hele tatt
kan vi vel si oss fullstendig enig med statsråden på alle punkter i dette
innlegget.

Men hva er så grunnen til den synkende elevtilgang ved døveskolene i
de senere årene? Skyldes det ikke at barn som har behov for spesial
undervisning i døveskolen blir plassert i andre skoler? - Og hva vil stats
råden gjøre for at feilplasseringer ikke skal forekomme? Vil Kirke- og
undervisningsdepartementet innskjerpe overfor de kommunale skole
myndigheter at det må føres streng kontroll med elevene i hørselklassene
rundt om i landet? - Det er nemlig grunn til å tro at det i dag finnes ikke
så få barn i kommunale hørselklasser som egentlig hører hjemme i døve
skolen, og vi er sterkt bekymret for hvordan det vil gå med disse barna,
selv om de med større eller mindre hell klarer å følge med i undervis
ningen.

Det skulle være interessant å få høre statsrådens mening om dette.
n. S,
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Tegnspråket -- en snarvei til talespråket
Av K. Heilmann~Clausen, Fredericia

Etter at den audiologiske metode
nå i en årrekke har vært praktisert
innen døve- og tunghørtundervisnin
gen, står det klart at det er blitt
tilbake en rest av barn som ikke får
effektiv hjelp ved denne metode,
selv om de har fått høreapparat
allerede fra 1-2 års alderen og like
fra starten har vært utsatt for kon
sentrert talepåvirkning. Disse barn
faller i to klart atskilte grupper.

Den ene er de barn som styrer
Erik Knudsen kaller de pedagogisk
døve barn, dvs. barn som ikke ved
hjelp av høreapparat og høretrening
kan oppfatte så meget at språket kan
utvikle seg på naturlig måte (helt
eller delvis). I de 14 år vi har hatt
foreldreveiledning i Fredericia-sko
lens område, har antallet av disse
barn ligget noenlunde fast på om
kring 15-20% av samtlige hørsel
skadde barn vi har hatt til veiled
ning. Å anføre en helt fast prosent
sats har vært umulig, da grensen opp
imot de tunghørte i høy grad er
flytende og avhengig ikke bare av
hørselresten, men også av begavelse,
andre handikap og miljø.

Den andre gruppen består av den
del av de hjerneskadde barn som
ikke umiddelbart har kunnet omsette
de mottatte lydinntrykk. Denne
gruppen har vært sterkt stigende i
vårt materiale - nemlig fra ca. 2%
i 1954 til opp imot 10% i 1966.

Felles for begge grupper er at tale
utviklingen - med få unntak - bare
kommer langsomt og usikkert i gang,
eller i visse tilfeller slett ikke, når
en bare benytter den rene talemeto
de, altså kommunikasjon utelukken
de gjennom tale og munnaviesing.
For døvegruppens vedkommende
kan vi nok omkring 3 års alderen få
startet med et lite utvalgt ordforråd,
bestående av ord som er lette å av
lese, lette å si etter og - som det
aller viktigste - hvis innhold virkelig
er eller kan gjøres- interessebetont
for barnet. Disse 3 betingelser er det
faktisk ikke mange ord som opp
fyller. Ord som <<mam» og «pr-l'» (sagt
med leppene) oppfyller disse krav.
Dernest følger «vov - miau - øf 
mæ - rap - far og mor». Dessuten
«dyt» - eller - «babu» og enkelte
andre.
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Når dette lille ordforråd på 5-10
ord er lært i løpet av et halvt eller
et helt år, inntrer det ofte en lang
pause i språkveksten, en pause som
kan vare like til barnet kommer på
skolen. Gjennom den langsomme
innlæringsprosess med det altfor
beskjedne resultat har barnet ikke
fått sitt kommunikasjonsbehov dek
ket, og det vil da i stedet lære å
klare de daglige problemer på annen
måte.

Et bare noenlunde velbegavet
døvt barn får forbausende hurtig
trenet opp en visuell hukommelse.
Det skaffer seg «et indre ur», så det
hele tiden ser for seg hva som skal
skje i dagens løp, men også husker
hva som skal skje ved bestemte an
ledninger med måneders eller års
mellomrom. At det døve barnet i
alminnelighet har stor ordenssans er
uttrykk for det samme. Ofte nok har
foreldre til et slikt barn uttalt at
«han forstår allting» - men en nær
mere prøve vil snart avsløre at det
ikke er i kraft av noen språklig
funksjon at barnet klarer seg så godt.
Barnet er derfor i den situasjon at
det slett ikke føler trang til å be
skjeftige seg med alt det vanskelige
i forbindelse med munnaviesing og
forsøk på tale.

Det døve barnet anbrakt i en
barnehage mellom bare hørende
barn, hvor en ikke samtidig har
kunnet bibringe det et funksjons
dyktig meddelelsesmiddel, kommer
ut for den samme påvirkning, enda
i forsterket målestokk. Voksne og
barn vil her kappes om å få det til
å klare seg så godt som mulig og
helt på høyde med de hørende kame
ratene.

Selv om personalet taler til barnet
i alle naturlige situasjoner, skal en
ikke vente noe resultat av denne
«naturmetode», da barnet i kraft av
sin gode visuelle hukommelse ut
merket vet hva det dreier seg om
helt uten språkets medvirkning.
Barnet kan således få godt utbytte
av den sosiale oppdragelse som barne
hagen gir sine barn - uten å få lært
et eneste ord.

At barnet ved den kombinerte
metode med «leksjoner» hvor alle
hjelpemidler tas i bruk (tale - bilder

- tegn) også språklig kan få et fInt
utbytte i en barnehage blant hø
rende, skal senere omtales. Selv
følgelig er det verdifullt at det døve
og det hjerneskadde barn får opp
trent sin visuelle hukommelse, men
en må her være klar over at dette
ikke er det samme som å få oppbygd
et indre språk, eller at det er noe
som kan erstatte et sådant. Det er
bare en foreløpig skinnløsning, og
derfor kommer disse barn også til
kort, om ikke før, så i Gårs alderen.

Helt annerledes forløper utvik
lingen med døve barn av døve for
eldre, eller barn som fra de var gans
ke små har hatt anledning til daglig
samvær med tegntalende familie
medlemmer. Vi har i årenes løp hatt
9 døve barn av døve foreldre til vei
ledning, og alle fra de var mellom
2 og 3 år. Alle hadde de et språk da
veiledningen begynte, og de 6 til og
med i form av et talespråk foruten
selvfølgelig et langt større passivt og
aktivt tegnspråk. Årsaken til dette
var at foreldrene i disse 6 tilfeller
klokelig hadde anvendt kombinasjo
nen tale/tegn overfor barnet. I de
3 øvrige tilfeller fantes intet tale
språk, bare et passivt og aktivt
tegnspråk, dog stort nok til at for
eldre og barn var i god språklig kon
takt.

Der hvor foreldrene var hørende
og uten forhåndskjennskap til tegn
språk har vi nesten alltid måttet
begynne på bar bakke. Kunne vi
begynne veiledningen når det døve
barnet av hørende foreldre var i 3
års alderen, har det i beste tilfelle
hatt et par passive og aktive ord og
ofte usikre, i de fleste tilfeller intet.
Bare i meget sjeldne tilfeller mere.

Innlæringstempoet av såvel munn
avlesing som av aktive ord var også
langt større i gruppen med døve for
eldre. I et par tilfeller, hvor barnet
hadde startet med tegn alene, og
hvor barn og foreldre begavelses
messig lå under middels, gikk inn
læringen noe langsomt og svakere
enn hos de beste av de døve barna
med hørende foreldre. Til gjengjeld
kunne en kontakte de første gjennom
tegn på et tidspunkt hvor språklig
kontakt var umulig med de sist
nevnte.



Sammenlikner en nå resultatene
hos de beste av de døve barna fra
begge grupper, viser det seg med all
tydelighet at den kombinerte me
tode med tale + tegn er langt over
legen i forhold til den rene tale
metode.

Tale +tegn-metoden gir:

1. Tidligere påbegynt ordforråd.
2. Sikrere sammenbinding mellom

ordet og dets innhold.
3. Større avlesingsevne.
4. Større aktivt talespråk.
5. Tidligere forståelse av abstrakte

begreper.
6. Større regneferdighet som følge

av tidligere påbegynt abstrakt
tenkning.

Forklaringen på disse forhold er
ikke vanskelig å få tak på. Ser vi på
spedbarnet, som først kommer i
sprellestadiet og litt senere i pludre
stadiet, og forutsetter vi at det har
så meget hørsel at det kan oppfatte
og gjenkjenne sine egne og omgivel
senes lyd, så vil det snart begynne
å assosiere bestemte lyder med be
stemte personer, gjenstander og
handlinger. Prøver det også selv å
uttrykke disse lyder når assosiasjo
nen utløses, er barnets talespråk
passivt og aktivt i full utvikling. Kan
barnet derimot ikke gjenkjenne eller
overhodet ikke høre sine egne og
andres lyder, vil denne prosess ikke
komme i gang, og barnets pludring
vil opphøre. Talepåvirkning gjennom
den såkalte «naturmetode» vil i den
bokstaveligste forstand være en tale
for døve ører. Den naturlige vei fra
barnets pludring til dets fullt ut
viklete talespråk er lukket, og det
skal et alvorlig og konstruktivt ar
beid til for å få den lukket opp.

Men det går en annen like så na
turlig vei fra barnets sprellestadium
til dets tolkning og bruk av tegn
språk. Forutsetningen for å gå denne
vei er at barnet får anledning til å
iaktta karakteristiske ansiktsut
trykk, holdninger, finger- og hånd
bevegelser hos sine omgivelser. Det
vil da foregå den samme psykoso
matiske utvikling fra sansning til
symboldannelse, som skjer hos det
hørende barnet under talespråkets
utvikling. Erfaringen viser her at
det døve barnet glir lett og ubesvæ
ret fra de såkalt naturlige tegn over
til bruk av mere og mere konstruerte
tegn. Noen vil kanskje hevde at det
er unaturlig å anvende tegn. Til
dette kan bare sies at mimisk språk
og tegnspråk har sin rot lengere til-

bake i menneskeslektens barndom
enn tilfellet er med det artikulerte
språk. Gjennom tegn og mimikk
kontakter vi noe gammelkjent og for
trolig på bunnen av vår natur.

Det hevdes også at en i stedet for
å illustrere sin tale med tegn kan la
barnet føle på ens munn og hals for
derved å henlede oppmerksomheten
på ordenes forskjellige munnstillin
ger og lydvibrasjoner. - Det er klart
at her er en mulighet som også må
utnyttes, men den kan ikke i tyde
lighet erstatte' tale/tegn-metoden.

På bakgrunn av disse erfaringer
har vi følt det som en plikt å prøve
den kombinerte metode også på de
døve i hvis hjemlige miljø det intet
forhåndskjennskap var til tegnsprå
ket.

Den oppfattelse at tegnene skulle
være noe unaturlig eller at en sim
pelthen hadde aversjon mot dem, har
vi ikke sett - tvertimot. Har for
eldrene selverfaret at det ikke kunne
skapes ordentlig kontakt ved hjelp
av barnets høreapparat, da har det
ikke vært vanskelig å overbevise dem
om at da måtte alt være tillatt. Om
kontaktmidlet ble bilder, tegninger,
agering eller straks tegn, var her
underordnet. Foreldre og søsken har
også instinktivt forstått at det alltid
må tales, og at hjelpemidlene bare
skal illustrere talen og aldri brukes
alene.

Når metoden har slått an og det
er oppnådd språklig kontakt, er det
heller ikke vanskelig å .få foreldrene
til å akseptere barnets spesielle han
dikap og forstå hva dette innebærer.
En hører av og til den teori framsatt
at en kan «sulte» barnet rent åndelig
til å ta imot den rene munnavIesing
uten hjelpemidler. Og - hevder en
gir en det straks tegn, vil det bare
«hoppe over hvor gjerdet er lavest». 
Dette er i og for seg riktig, men en
glemmer at barnet ikke lar seg sulte
til å hoppe over hvor gjerdet er
høyest. Faller det i sine første for
søk, vil det miste lysten til overhodet
å komme over gjerdet. I stedet søker
det å klare tilværelsen med en skinn
løsning, som før omtalt.

Sannheten er jo den enkle at bar
net på et tidligere tidspunkt kan for
sere den språklige barriere ved hjelp
av tegn enn ved hjelp av munnav
lesing. Meget tyder på at det døve
barnet kan begynne å lære tegn
språk i samme alder hvor det nor
malthørende barnet begynner å lære
talespråket. Hva dette forhold be
tyr for barnets senere psykiske ut
vikling, har den norske døvepsyki
ater Terje Basili~rmed all tydelighet

gjort oppmerksom på. At foreldre og
barnehagelærerinner i alminnelighet
ikke er fortrolige med tegnspråket,
spiller i begynnelsen ikke så stor
rolle, da en likevel skal begynne
med de naturlige tegn, som alle
umiddelbart kan finne ut av. Men
derimot spiller det tidspunktet da
en begynner en overordentlig stor
rolle. Her har døve foreldre den for
delen at de helt av seg selv vil bruke
mime- og tegnspråket til sine barn
lenge før 1 års alderen, altså på et
tidspunkt da hjemmeveiledningen i
alminnelighet ikke er begynt. Det er
også oppnådd gode resultater med
døve barn av hørende foreldre etter
tale/tegn-metoden, tross deres handi
kap i forhold til de døve foreldrene.

Her skal nevnes et karakteristisk
tilfelle. En velbegavet, nå 6-årig,
pedagogisk døv pike fikk høreappa
rat allerede som l-åring. Det var
ennå intet språk og ennå ingen lyd
reaksjoner. Den første instruksjon
ble gitt på barneklinikken i Køben
havn etter den rene talemetodes
prinsipper. Talemiljøet i hjemmet
var det best mulige, men tross iher
dige anstrengelser hadde barnet som
3-åring bare oppnådd et aktivt ord
forråd på 8 ord, som var lært allerede
som 2-åring, da barnet var begynt
å gå i barnehage og også her var blitt
bombardert med talespråk.

Forklaringen på dette nedslående
resultat var den enkle at barnet i
kraft av sin visuelle begavelse hurtig
lærte å klare seg i barnehagemiljøet
helt uten språkets mellomkomst.

Følgelig følte piken at det ikke var
noen som helst grunn til å gi seg i
kast med den besværlige munnav
lesingen.

Det sto da klart at her måtte prø
ves med noe nytt. Da hun var 3 år
gikk vi derfor både i barnehagen og
i hjemmet over til den kombinerte
metode med tale+ tegn. Straks ten
tes det en gnist hos barnet - her var
noe som umiddelbart fenget. I løpet
av bare 2 måneder hadde hun passivt
lært 100 ordkort etter tegn, og av
disse kunne hun ta de 35 pr. munn
avlesing, så tegnet kunne kvittes
igjen. 30 ord var gått inn som aktive
talte ord. Som 4-åring var de aktive
talte ord oppe i over 100. Nå var
språket endelig blitt noe hun kunne
bruke, og i en kombinasjon av tegn
og tale kunne hun hjemme fortelle
hva hun hadde opplevd i barne
hagen, og omvendt. Snart strakk de
naturlige tegn ikke til, og moren fikk
et tegnspråkkurs. Som 5-åring våk
net interessen for å lese etter ord
bildemetoden, og som 6-åring er
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Og så levde de lykkelige alle sine dager + + +

En liten, romantisk historie - helt etter oppskriften. Og selvfølgelig med happy
end. Slik som De ser av bildet.

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

dan? Det er ingen hemmelighet. Y A X A!

DEO DOR ANT C O L O G N E'

MED E,KSKLUSIV fRANSK,PA\RFYM~

Yaxa • :Sptay . Stick. Roll·on . Body p'owder. Eneforh.: Marwell Hauge A.s

YAXA
gjør, Dem

duggfrisk'

og inntagende; ..



leseprosessen så langt fremme at hun
er godt inne i 1. klasses pensum.
Samtidig er hun i språklig utvikling
kommet så langt at hun nå anvender
tegnspråk til sine døve kamerater,
og talespråket uten ledsakeise av
tegn til hørende. Det sier seg selv
at en ikke var kommet så langt med
henne uten hele tiden bevisst å ha
satset på munnaviesing og talespråk.
Hennes ferdighet i å tale tegnspråk
ligger stadig betydelig foran hennes
evne til å benytte talespråket, men
det er samtidig opplagt at tegnene
stadig er banebrytende for begreps
dannelsen og dermed også for inn
læringen av talespråket.

For å gi henne størst mulig tegn
påvirkning, har vi i det siste halvår
i en uke hver måned hatt henne
boende på skolen i Fredericia blant
andre døve barn, og det er samtidig
gitt henne et konsentrert kurs i arti
kulasjon for å bedre talekvaliteten.

Under dette dobbelte framstøt er
barnets psykiske trivsel den best
mulige, etter at hun nå er satt i stand
til å· hevde seg språklig i sine 2
miljøer - den hjemlige barnehage
med de hørende barn, og døvesko
lens internat med de døve barn (som
innbyrdes benytter tegnspråk).

Denne vekselvirkning mellom de
2 miljøer bruker vi nå overfor flere
og flere barn i alderen 5-7 år. Bar
net kommer 1 uke pr. måned til
skolen i Fredericia og bor på inter
natet, og er så 3 uker hjemme i sin
egen barnehage. Barnets begreps
verden utvides gjennom tegnsmitten,
og gjennom tale- og artikulasjons
undervisningen heftes talespråket til
de innlærte begreper. Skal vi ha fullt
utbytte av metoden, må barnets
mor eller eventuelt barnehagelærer
innen være med noe av tiden i Fre
dericia for å motta instruksjon i
artikulasjonsundervisningen, så den
ne kan fortsette de 3 uker barnet er
hjemme. Det er selvsagt ikke alle
mødre som makter denne oppgaven,
men vi har da allerede gjort flere
gode erfaringer, etter at metoden har
vært praktiserti 3 kvartal. Hvor mo
ren ikke kan klare oppgaven, prøver
vi med støtte fra den hjemlige høre
pedagog.

J eg skal her nevne et tilfelle
.hvor vi gjennom den kombinerte
metode oppnådde det helt store re
sultat. Det gjelder en 4 Yz år. gam
mel gutt med hørende mor, men 2
brødre av moren er døve. Disse var
han ·fra spedbarnsalderen meget
sammen med. Allerede da han var
8 dager gammel fikk moren mis
tanke om hørselstap hos gutten, og

da hun var fortrolig med tegnspråket,
har hun helt fra begynnelsen av
illustrert sin tale til barnet med tegn.
Da gutten begynte å pludre med
stemmen, «pludret» han også med
hendene i tegn. Da han var 1 Yz år
gammel hadde han via tegnene fått
bygd opp et Indre språk, og en
kunne se ham gå og snakke med seg
selv i tegn. 2 år gammel hadde han
10 talte ord. Takket være en brukbar
hørselrest med høreapparat (hørsel
mellom 80-100 db over hele fre
kvensområdet) fortsatte han å plud
re inntil talespråket hans for alvor
kom i gang. Men her så vi igjen at
tegnene bante vei for talen. Særlig
karakteristisk var det at han tidlig
fikk lært abstrakte begreper via
tegn. I dag har han med sine 4 Yz
år et forråd på mellom 800-1100
aktive talte ord, og han danner rik
tige setninger med 5-6 ord, men av
og til kan han godt glemme et en
kelt ord. Han er dyktig både i munn
avlesing og høretrening.

Var denne gutten nå i stedet blitt
opplært etter den rene talemetode,
er jeg ikke i tvil om at resultatet
også var blitt fint, men ikke som nå,
hvor det ligger helt på toppen.

Vi er i den heldige situasjon her å
være i besittelse av ganske godt sam
menlikningsgrunnlag med 2 barn
opplært etter den rene talemetode,
hvor det dog i starten har vært an
vendt enkelte naturlige tegn. Alle 3
hjem er fra samme sosiale nivå, tale
miljøet er alle 3 steder like aktivt.
Både hørselresten hQs barna og be
gavelsen svarer ganske godt til hver
andre. Det språklige resultat hos de
to opplært etter den rene talemetode
var helt usedvanlig stort, det beste
jeg har sett hos barn undervist etter
denne metode. Hvis vi nå sammen
likner alle 3 barns ordforråd (talte
ord) som det var i 4 Yz års alderen,
viser det seg at de to som var opp
lært etter den rene talemetode bare
var nådd opp til vel halvparten av
det ordforråd som gutten - opplært
etter tale/tegn-metoden - har nådd.

Nå er dette bare et enkelt eksem
pel, men det bekrefter helt hva vi
har erfart med døve barn av døve
foreldre. Dessverre er det slik at
ikke alle døve småbarn glir like lett
over fra tegn til tale. Lite begavete
barn og barn medtilleggshandikap
kan bli hengende i tegnspråket i lang
tid.

Enten en arbeider etter den rene
talemetode eller etter den kombi
nerte metode kan vi komme ut for
tilfeller med slike barn hvor vi tross
iherdige anstrengelser bare har opp-

DØVEMESTERSKAP-FEST
I DRAMMEN
DM-fest holdes på Park Hotell,
Drammen, lørdag 5. august kl. 19.00.
Meny:

Aspargessuppe. Kylling. Is.
Pris:

Kr. 30.- pr. person.
Festanmeldelse sendes til Ragnar
Woll, Hågenstad, Solbergelva, innen
15. juli.

Arr.: Hellas-Døve og Drammen og

Omegn Døveforening.

nådd å få lært dem 5-10 ord når de
skal begynne på skolen. Barneklinik
ken i København med sin rene tale
metode kommer også ut for det.
Men der hvor en med den rene tale
metode simpelthen må gi opp, kan
vi gjennom den kombinerte metode
sørge for at disse barn i stedet for
det manglende talespråk får lært et
brukbart tegnspråk.

For at hjemmene så tidlig som
mulig kan arbeide med den kombi
nerte metode, må hjemmeveiled
ningen utbygges med kurser dels på
døveskolen og dels lokalt i forskjel
lige byer hvor en samler foreldre og
pårørende. Siste vinter ble det startet
5 slike kurs i Fredericia-skolens om
råde. Undervisningen omfatter for
uten tegnspråk også tydelig tale og
munnhåndsystem. Foruten små
barnas foreldre, deltar også skole
barnas foreldre.

Ser vi nå på det sterkt hørsel
hemmete barnets problemer på lang
sikt - barna blir jo en gang unge
mennesker og voksne - så får de
også størst fordel av så tidlig som
mulig å ha stiftet bekjentskap med
tegnspråket. Jo tidligere også dette
språket læres, desto mere nyansert
kan det brukes, og jo større blir
trivselen hos den voksne døve når
han skal slappe av blant sine skjeb
nefeller.

Dessuten er tegnspråket det me
dium som skal formidle en høyere
utdannelse eller en teoretisk opp
læring av enhver art for den hørsel
hemmete ved hjelp av tegn-talende
tolk. Det er ikke meget faglig og
vanskelig teoretisk stoff selv den
beste munnavieser kan ta inn - uten
støtte av tegn og munnhåndsystem,
så tegnene vil alltid være det bæ
rende element. Her viser det seg igjen
at den som har lært det tidligst, står
best rustet til å klare seg i kampen
for tilværelsen i den hørende verden
gjennom mulighet for å erverve seg
større dyktighet og større talespråk.
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Narvebråten
Breiteig orienterte om det arbeid som

vinter var gjort m.h.t. å finne finansierings
grunnlag for reisingen av folkehøyskole og
kurssenter for døve. Det er sannsynlig at
driftstilskott fra Kirke- og undervisnings
departementets kontor for spesialskolene
langt på vei vil dekke skolens driftsutgifter,
mens anleggskapitalen må skaffes på annen
måte.

Vedtak: Breiteig anmodes om å arbeide
videre med finansieringsspørsmålet.

Lahdsstyremøte iBergen27.-18.mai
Møtet ble holdt på Hotel Rosenkrantz.

Til stede: Eilif Ohna, John Vigrestad, Thor
Gisholt, Halvor Greftegreff, Tormod Ropeid
og Rolf Hansen.

Ohna ønsket velkommen og ba om god
kjenning av saklisten. Den ble godkjent med
litt endring av saksrekkefølgen.

BI. a. ble disse saker behandlet:

Generalforsamling i Døves Trykkeri A.s
John Vigrestad oppnevnes som forbundets

representant til trykkeriets generalforsam
ling i Bergen 27. mai 1967. Ved valgene på
generalforsamlingen voterer han for Eilif
Ohna og Gudmund Hammer.

Utdeling av støtte fra Feriefondet for
1967

Det forelå melding fra Feriefondet om at
forbundet var innvilget kr. 30.000.- for 1967.
Av dette beløp er kr. 1.000.- forskuddsut
betalt for 1966, slik at en nå har til dispo
sisjon for utdeling kr. 29.000.-.

Følgende fordeling ble beslUttet:
Østfold kr. 1.000.-
Hamar , » 1.000.-
Oslo » 3.500.-
Drammen. . . .. . . . . . . .. . . .. » 2.000.
Vestfold. . . . . . . .. . .. . .. . . .. }} 2.000.-
Skien-'-Telemark » 2.500.-
Kristiansand. . . . . . . . . . . . . .. » 2.000.
Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 3.500.-
Møre og Romsdal » 1.500.-
Nord-Trøndelag » 1.000.-
Helgeland » 1.000.-
Salten » 2.500.-
Narvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 500.
Harstad . . . . . . . . . . . . . . . . . .. }} 1.000.
Døves Sportsklubb, Oslo ... » 1.000.
Døves Idrettsforening, Stvgr. »1.000.
Døves Idrettsklubb, Bergen .. » 1.000.
Døves Idretts.lag, Trondheim. » 1.000.-

Lars A. Havstads Minnefond
Fra fondets forretningsfører, Gunnar Vatn,

forelå regnskap for 1966. Det viser en øking
på kr. 839,53 og utgjør pr. 1/1 1967 kr.
15.089,31. En drøftet utdeling av oppmunt
ringspremier og stipend på grunnlag av inn
stillingskomiteens fo~slag.

Vedtak: Styret vedtar innstillingskomite
ens innstilling, hvoretter disse elever til
deles oppmuntringspremier :
Toril Lorentsen og Bente Holberg, Trond-

heim døveskole,
Leif Halvard Haugje, øyer døveskole,
Kari Marie Myrhol, Alm døveskole,
Solveig Petra Vestre, Stavanger døveskole,
Knut Syvertsen, Holmestrand døveskole,
Anni Marit Nøstvik, Trondheim døveskole.

Stipend tildeles Ole Kvitfjell, Bergen dø
veskole med kr. 150.-.

Gunnar Vatn bes om - i samarbeid med
forbundskontoret - å stimulere foreninge
nes arrangement av årlige Havstad-kvelder i

februar måned.

Legitimasjonskort for døve
Det forelå prøve på legitimasjonskort for

døve i samsvar med tidligere ønske fra lands
styret.

Vedtak: Styret godtar det foreliggende ut
kast og ber forbundskontoret arbeide videre
med saken.

Ungdomsleir for døve 1967
Ohna meddelte at ungdomsleiren, som

opprinnelig var tenkt lagt til Gol, ikke bør
holdes der i år, fordi tomten for kurssent
ret ennå ikke er klar for dugnadsvirksom
het. Han meddelte at leiren nå er lagt til
Kristiansands Døveforenings feriehjem, som
kan ta imot maks. 35 deltakere. Leiren hol
des fra 16.-22. juli med Rolf Hansen som
leirsjef og Toralf Ringsø som programleder.
Program for leiren med innbydelse er sendt
foreningene 22/5 1967.

Vedtak: Ohna deltar også i leiren og tar
enkelte av de aktuelle foredrag.

Skoleleir for døve
Ohna meddelte at skoleleiren 1967 skal

holdes på Kongshaug ved Bergen i tiden
14.-19. juni 1967.

Vedtak: Albert Breiteig oppnevnes som
leirsjef. Lærere fra de 2 yrkesskol~r deltar
som ledere. Ohna, Ringsø og N. Bjørø av
legger enkelte besøk i leiren. Forbundet
dekker de utgifter ved leiren som ikke dek
kes av de 2 skoler.

Verdenskongressen i Warszawa
En drøftet representasjonen ved den fore

stående kongress for døve i Warszawa i au
gust 1967. Det ble opplyst at en søknad til
Sosialdepartementet om ti Is kott til denne
representasjonen er besvart med at en kan
få kr. 5.000.- til dette formål, men at dette
beløp vil gå til fradrag i det som NDL even
tuelt vi Ifå fra Sosialdepartementets «sekke
post» på kr. 300.000.- for trivselstiltak for
handikapte.

Vedtak: Under forutsetning av at alle de
nordiske land sender representanter til
V.U.'s generalforsamling, sender Norge
Eilif Ohna. Siden Thor Gisholt likevel skal
delta i kongressen, anmodes han evt. om
å delta som Norges 2. representant i gene
ralforsam Iingen.

Den nye vegtrafikkloven
Breiteig meddelte at i følge den nye veg

trafikkloven er behovsprøvingen av døve
som ønsker førerkort, falt bort. Det eneste
særkrav som nå gjelder for søkere med hør
seltap, er at de må ha tilråding fra spesialist
(ørelege).

Vedtak: Melding om aktuelle endringer i
vegtrafikkloven publiseres i Tegn og Tale.

Statens råd for funksjonshemmete
Ohna redegjorde for samtale som han,

Tresselt og Breiteig hadde hatt med stats
sekretær Kristiansen i Sosialdepartementet
omkring dette rådet, som departementet
tenker å opprette.

Vedtak: Landsstyret ser ingen hensikt i at
Norske Døves Landsforbund går inn for
tanken om et slikt råd. Det er av avgjørende
betydning at de døves egne representanter
får føre direkte forhandlinger med departe
mentene, der kommunikasjonsmessige pro
blemer ikke nedsetter de døves muligheter
til å fremme sine synspunkter eller deres
muligheter til å motta synspunkter.

Planer om hørsel- og sosiologisk under·
søkelse i Bergen

Ohna meddelte hvordan 2 leger ved Hau
keland Sykehus har samarbeidet med repre
sentanter fra Bergen Døveforening og for
bundet med sikte på å få gjennomført en
kombinert hørsel- og sosiologisk under
søkelse av de døve og sterkt tunghørte i
Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane,



nærmere bestemt i Bergen Døveforenings
distrikt. Spørreskjema med 117 spørsmål er
utarbeidet, og undersøkelsen vil bli satt i
gang så snart som råd. De to nevnte leger vi I
foreta bearbeidelsen av det innsamlete ma
terialet, etter at Bergen Døveforening har
intervjuet medlemmene og Haukeland Sy
kehus har gjennomført hørselundersøkelsen.
Det vil bli søkt til Rikstrygdeverket og Nor
ges Almenvitenskapelige Forskningsråd om
dekning av utgiftene.

Tolkehjelp ved besøk hos lege og på
sykehus

Ohna refererte samtale som han, Tresselt
og Breiteig hadde hatt i Rikstrygdeverket
om mulighetene for refusjon av utgiftene
til tolkehjelp for døve som søker lege eller
oppholder seg på sykehus. Rikstrygdeverket
er meget interessert i å finne en løsning på
dette spørsmål og har lovet å undersøke
saken.

Landsmøtet 1968
Greftegreff redegjorde for de foreløpige

forberedelser som hans forening har gjort
foran landsmøtet i Trondheim 11.-13. juli
1968. Foreningen har søkt Trondheim kom
mune om kr. 7.000.- i tilskudd til arrange
mentet og venter på avgjørelse. Han orien
terte om hotell reservasjoner som var fore
tatt. Breiteig meddelte at Sentrum Hotell,
der landsstyrets medlemmer ville bli inn
kvartert, hadde godt egnete lokaler til åp
ningsmøte, velkomstfest, forhandlingsmøter
og avsluttingsfest.

Vedtak: Landsmøtet begynner med· åp
ningsmøte, hvoretter det blir kort døve
gudstjeneste.

Festskrift til forbundets 50 års jubileum

1968
Vedtak: Thor Gisholt oppfordres til å

påta seg redigering av et festskrift til jubi
leet, gjerne etter samme opplegg som den
bok som den eldste danske døveforening
nylig har utgitt ved sitt 100 års jubileum.
Gisholt anmodes om å utarbeide forslag til
opplegg og skaffe fram økonomisk oversikt
over utgiftene. Redaktørarbeidet skal være
lønnet. Festskriftet bør foreligge til 1. mai

1968.

Jubileumsarrangements 1968
Vedtak: A.U. framsetter snarest mulig og

senest innen 10. juli forslag til hovedlinjer
i markeringen av 50 års jubileet. På for
hånd tas kontakt med Egil Tresseltom
saken.

Regnskaper
a) Norske Døves Landsforbund 1966.
Regnskapet viser et driftsunderskudd på

kr. 74.012,30. Det er dekket ved at det fra
Døves Volvo-lotteri er inntektsført kr.
125.140,43, slik at det endelige resultat er

et overskudd på kr. 51.128,13.

Regnskapet er revidert av Bergens Revi
sjonsinstitutt og bilag kontrollert av for
bundets bilagsrevisor Helge Kjølleberg.

b) Tegn og Tale's regnskap 1966.
Regnskapet viser et underskudd på kr.

7.519,05, som er dekket ved tilskudd fra
forbundets drift 1966. Revisjon er gjennom
ført som for forbundets regnskap.

c) Døves Volva-lotteri 1965.
Regnskapet viser et overskudd på kr.

250.280,86 etter at alle utgifter er dekket
og Norges Døve-Id rettsforbu nd har fått
kr. 10.000.- for 1965 og 1966. Overskuddet
deles likt mellom forbund og foreninger.
Revisjon foretatt som ovenfor.

d) «Døves Jul» 1966.
Regnskapet viser et overskudd på kr.

12.922,10, hvorav 2/3 er ført til inntekt på
forbundets regnskap i 1966, mens 1/3 skal
gå til døveforeningene.

Vedtak: Alle 4 regnskaper godkjennes.

Opptak av lån
Ohna meddelte at en ikke hadde lånt de

kr. 50.000.- som styret tidligere har ved
tatt å låne i forsikringsselskap, men at det
nå er aktuelt å ta lånet. Nå kan en få et
rimeligere lån i bank i Bergen.

Vedtak: Kr. 50.000.- opptas som lån
Vestlandsbanken, Bergen, pr. 5 mndr.

Døves Volvo-lotteri 1967/1968
Landsstyret fikk seg forelagt gevinstliste

for nytt landslotteri, bestående av 110 ge
vinster til samlet verdi kr. 143.000,-. Det
er søkt politiet om lotteritillatelse for tiden
1. juni 1967 til1. mars 1968 med antall til
latte solgte lodd = 572.000.- å kr. 1.-.
Gevinstlisten omfatter bl. a. 4 Volvo per
sonbiler.

Vedtak: Landsstyret har ingen merknader
til foranstående. Albert Breiteig oppnevnes
som lotterisjef. For øvrig følges retnin.gs
linjene fra landsmøtet 1966.

Premielotteri i forbindelse med det
nye landslotteri

Vedtak: Man knytter et premielotteri til
det nye landslotteri ved å tildele et gratis
lodd for hver loddbok å 50 lodd som selges.
Premielotteriet skal ha gevinster for kr.
3.000:-.

Læreplan for undervisning av døve og
sterkt tunghørte

En drøftet det framlegg til ovennevnte
læreplan som en komite har utarbeidet for
Spesialskolerådet, og som forbundetharfått
seg forelagt til uttalelse. Ohna refererte
samtaler som har vært ført fra hans' og

Breiteigs side med døvepedagoger om fram
legget, og en drøftet et forslag som forelå
til uttalelse.

Vedtak: Landsstyret sier seg enig i det
foreliggende forslag, men vil ha det supplert
med et ønske om at antall elever i klassene
vanligvis ikke bør overstige 5, og at det i

en viss utstrekning bør arbeides med egne
lærebøker for døveskolen.

Neste landsstyremøte

Møtet holdes ut på høsten 1967 Oslo
området.

E. Ohna T. Ropeid. J. Vigrestad.
Halvor Greftegreff. Thor Gisholt. Rolf Hansen.

Alb. Breiteig.

Internasjonalt
tegnspråk··møte

8. og 9. april møttes den inter
nasjonale tegnspråkkomite i Kø
benhavn for å arbeide med å utvide
det internasjonale tegnspråk med
200 nye ord, som skal trykkes som
tillegg til den boken som tidligere er
utkommet. Komiteen består av F.
Rubino, Italia (formann), J. Gejl
mann,. Sovjet, A. B. Hayhurst, Eng
land, og O. M. Plum, Danmark.
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Hva er fakta om døve og tunghørte?
Av Thorbjørn Sander

(Forts. fra forrige nr.)

Det er vel en del av leserne som
har spurt seg selv om min hensikt
med denne artikkel-serie er å redu
sere de døve i de hørendes øyne. 
Jeg innrømmer at det kan virke som
om dette er mitt siktepunkt, og kan
skje det også er en god del døve og
tunghørte som er blitt forarget.
Iallfall er det tydelig at mange ynder
å ville gi en falsk forestilling om hva
hørsel-handikap innebærer. Å leve på
en løgn kan ofte være behagelig, og
det er svært alminnelig at folk narrer
både seg selv og andre. Eller for å
sitere Ibsen igjen:

Er verden ikke overalt den samme
og finnes ei på hver manns vegg igjen
den samme løgn i sannhets glass og

ramme ...

Men jeg er ovebervist om at vi
kommer lengst ved ærlighet. Bare
ved å være helt ærlige kan vi gi et
riktig bilde av de hørsel-handikaptes
situasjon, og først når vi legger
uigjendrivelige fakta på bordet, kan
vi vente å bli hørt av dem som har
ansvaret for utviklingen. Vi kan
gjerne være enig om at vi har det
ganske bra i dag, men det er få av
oss som kan si at de er kommet «på
rette hylle». I «klatre~samfunnet» og
med rikelig fritid merker den hørsel
skadde kanskje mere enn før i tiden
at han går glipp av så meget. Det
kreves stadig bedre utdannelse for
at en skal kunne hevde seg. Folk har
det stadig mere travelt. Det hjelper
oss lite at optimistiske integrerings
forkjempere tror på julenissen i form
av snille mennesker som tar seg tid
til å snakke med oss til alle tider og
på alle steder hvor vi har behov for
kontakt. Vi' ønsker ikke å være til
bry, og vi vet jo at det er tungvint å
snakke med oss og at de hørende
må gi avkall på noe når de «tar seg
av» oss. De kan da ikke selv fullt ta
del i samtalen med de øvrige, eller
følge skikkelig med, de kan ikke
konsentrere seg om, et radio- eller
TV-program når de samtidig skal
hjelpE! den hørselskadde til å få del i
det. .'~ Men. hva nytter a~le våre
argumenter når, foreldre og p~dago
ger ik,ke. yil Se ~annheten i øynene?
De tror jo at verdeh er full av barm-
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hjertige samaritanere som til selv
utslettelse vil ofre seg for sine handi
kapte medmennesker og gi avkall på
selv å føre et normalt liv blant sine
likemenn ...

OVER GJENNOMSNITTET
P Å ARBEIDSPLASSEN?

At døve i arbeidslivet gjennom
snittlig gjør en bedre innsats enn de
hørende, det betraktes av mange som
fastslått en gang for alle. Dyktighet,
trofasthet, utholdenhet og tempo
kjennetegner den døve. Han prater
ikke bort tiden, og han lar seg ikke
forstyrre. Den bedrift som har tatt
inn en døv, vil aldri komme til å
angre, selv om det kanskje tar noe
lang tid å sette den døve inn i arbei
det. Og særlig når det gjelder arbeid
i larmende omgivelser, er den døve
uovertruffen. Han kan dessuten på
en mystisk måte føle eller forutane
noe galt ved en maskin.

Er dette sant?
Arbeidskonsulenten for døve vil

neppe underskrive disse påstander
som fakta. Derimot tror jeg nok at
han vil være enig i at de døve og
sterkt tunghørte stort sett er vanlig
dyktige når de kommer på rett plass
i arbeidslivet. Og gjennomsnittlig
ligger de neppe i overkant av nor
mal arbeidsytelse, uansett hva en
norsk undersøkelse fra mellomkrigs
tiden viser.

Dyktighet: Når en skal vurdere
de hørselskaddes dyktighet i arheids
livet, bør en ta i betraktning at man-

ge av dem etter sine evner er over
kvalifisert for det arbeidet de har.
Mange får altså et «lettere» arbeid
enn de ville fått med «normal» ut
dannelse, og dette kan rimeligvis føre
til at de utmerker seg framfor de
hørende som de arbeider sammen
med, uten at det fører til avanse
ment. Men i det lange løp tilpasser
de hørselskadde seg det som er nor
malt i bedriften, og det er i våre da
ger små muligheter til å utmerke seg
ved dyktighet, når en stort sett ar
beider ved samlebånd og ved lett
betjente maskiner i industrien. De
aller fleste er redusert til å være ledd
i en produksjonskjede. Jeg kan gjer
ne gå med på at hørselskadde ofte
ligger over gjennomsnittet når det
gjelder dyktighet, men istedenfor å
skryte av dette, burde vi gå inn for
å skaffe de dyktigste bedre utdan
nelse, mere krevende og bedre be
talte arbeidsplasser, og avansemu
ligheter! Dersom alle hørselskadde i
arbeidslivet ble plassert der hvor de
etter sine evner og anlegg hører
hjemme, ville vi kunne bedømme
deres dyktighet sammenliknet med
hørende. Det kan vi ikke i dag.
I dag kan vi bare slå fast at mange
er evnemessig overkvalifisert for det
arbeidet de har, og en statistikk som
viser at de ligger over gjennomsnit
tet vil i realiteten bare vise at det
er mange som er feilplassert.

Trofasthet: Det at hørselskadde
sjelden skifter arbeidsplass, blir
nevnt som en av deres gode sider,
og ,arbeidsgiverne vil selvsagt sette
pris på at det ikke er for stor «gjen-



nomtrekk» av arbeidere i deres be
drift. Altså et saklig argument som
taler til fordel for de hørselskadde.
Men av naturen er selvsagt ikke den
hørselskadde mere trofast enn andre.
Han er fullstendig normal. Hans tro
fasthet skyldes i første rekke at det
for ham er forbundet med mange
problemer å skifte arbeidsplass, og
dette fører gjerne til at han fortset
ter på en arbeidsplass hvor han van
trives og får dårlig betaling, isteden
for å forsøke seg et annet sted.
Istedenfor å argumentere med tro
tastheten hos de hørselskadde ar
beidstakere, og dermed i verste fall
gi arbeidsgiverne en antydning om
at det er muligheter for å utnytte
situasjonen, bør vi beklage de hør
selskaddes få valgmuligheter og an
strenge oss for å finne den arbeids
plass hvor den enkelte vil ha de beste
muligheter for å trives. Det vil også
bedriftene være best tjent med, i det
lange løp.

Utholdenhet og tempo: En kan
uten videre gå ut fra at dEm hørsel
skaddes ytelser er fullstendig nor
male. Ofte vil han gå inn for å overgå
sine hørende arbeidskamerater, ikke
fordi han normalt er mere uthol
dende og rask, men for å hevde seg.
Det klarer han -gjerne, men så er det
jo heller ikke så meget «amerikansk
tempo» i norske bedrifter. Det er
inange hørselskadde som har fått
-Vink om ikke å «overanstrenge» seg.
Selvsagt vil de tilpasse seg tempoet
i bedriften.

Nftr det gjelder å «pra,te bott ti
den»-,· så :hin -seivsagt deh' hørsel~

skadde behov for kontakt med sine
arbeidskamerater på samme måte
~om andre. Men han vil lettere bli

grepet, og som regel vil han måtte
stoppe arbeidet for å kunne kon
versere. Dermed sier det seg selv at
han må iImskrenke pratet til et
minimum. Om dette gleder arbeids
giveren, så gleder det ihvertfall ikke
den hørselskadde. Han føler seg mer
eller mindre utenfor. Han savner et
mere intimt fellesskap, og han blir
sjelden skikkelig orientert om tariff
spørsmål etc.

De som hevder at den døve ar
beider mere uforstyrrelig enn den
hørende, har delvis rett. Den døve
eller sterkt tunghørte lar seg til dels
forstyrre av ting som ikke affiserer
den hørende; dur, smell, høye rop
el. likn., som den hørende straks kan
fortolke som ufarlige eller uvedkom
mende, mens den hørselskadde uvil
kårlig vil oppfatte dette som mulige
farer eller advarsler. Men de fleste
forstyrrelser vil gå den hørselskadde
upåaktet fOl'bi.

Den sterkt hørselskadde er så visst
ikke alltid særlig skikket til å ar·
beide i larm. Som et eksempel kan
nevnes et tilfelle som arbeidskonsu
lenten for døve nylig har berettet om.
En bedrift var på jakt etter en
mann til en særlig larmende arbeids
plass, og personalsjefen fikk da den
glimrende ide å søke etter en som var
fullstendig døv. Arbeidskonsulen
ten skaffet ham en døv mann, men
etter bare få dager sa han opp, da
han ikke holdt ut larmen. Personal
sjefen forsto ingen ting. Arbeidskon
sulenten skaffet ham en annen døv
mann f og' denne trives utmerket.

"Persdnalsjef~n er enda mere for
undret. - I det hele tatt bør en ikke
gå ut fra at de hørselskadde tåler
larm bedre enn hørende. Det er

svært individuelt. Larm kan føles
nerveslitende, og for dem som har
en hørselrest gjelder det som regel
at hørselen er meget ømfintlig over
for visse lyder eller larm.

En bør ikke ansette hørselskadde
i den tro at de vil kunne føle eller
forutane feil ved en maskin, slik
som visstnok mange tror. Riktignok
vil en døv kunne føle at en maskin
er i gang, dersom gulvet leder lyden
godt nok, og det forekommer at han
kan føle en forandring. Men det som
kvalifiserer den døve til å betjene
<<farlige» maskiner, er faglig dyktighet
og et våkent blikk. Den hørende vil
stole på sin hørsel, mens den døve
vil vokte maskinen med øynene. God
følelse og et våkent blikk vil som
regel være en garanti for at maskinen
er i trygge hender. Den hørendes
tendens til å stole på sin hørsel er
ofte årsak til ulykker.

Faktum er at den døve i arbeids
livet må betraktes som fullt ut nor
mal der hvor det ikke avgjort er en
fordel å ha normal hørsel, og som
regel viser det seg at hørselen spiller
en underordnet rolle i de fleste yrker,
også i mange yrker hvor en i dag
mener at det trengs god hørsel. Men
det er ikke bare arbeidsgiverne som
er skeptiske. Også blant de døves
fremste tillitsmenn hersker det for
virring og tilbakeholdenhet. Jeg
hadde for noen år siden en samtale
med den ene av de to døve lederne
for de døves trykkeri i Vest-Tysk
land. (Disse lederne er også blant
toppfigurene i det vest-tyske døve
forbund.) Han ble forundret da jeg
fortalte at vi i Norge hadde døve
trykkere, og han hevdet at det for
hans trykkeri ikke kunne bli tale
om å utdanne døve til å betjene
kostbare og innviklete trykkmaski
ner. Ikke desto mindre har vi nå i
Norge døve trykkere som uten van
skeligheter har tatt sine svennebrev
og som i en årrekke har gjort fullgod
innsats ved forskjellige «farlige»
trykkmaskiner, uten uhell. - Det er
viktig at vi stadig kjemper for å
bane veien for de hørselskadde til
nye fag, slik at flest mulig får sjansen
til å gjøre en innsats i arbeidslivet
der hvor de kan få oppleve den til
fredsstillelse det er å få dra full nytte

-av sine iboende evner og oppnå den
anerkjennelse som følger med bevis
lig dyktighet i krevende yrker. Men
det er viktig at vi overfor arbeids-

Døve trykken arbeider her ved kompliserte
og <<farlige» maskiner. <<Ikke hos oss, takkh>
sier tyskerne (som mener at det kreves god
hørsel), men i Norge går det utme1·ket.
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(Tegn og Tale, juli 1942)

giverne ikke tillegger de hørselskadde
egenskaper som de egentlig ikke er i
besittelse av. En fullt ut saklig orien
tering tjener de hørselskadde best
i det lange løp. Vi kan gjerne trekke
fram som eksempler noen av de hør
selskadde som har utmerket seg som
rene supermennesker, men vi må for
all del ikke overdrive. Det er bedre
at arbeidsgiveren blir gledelig over
rasket enn at han skal føle seg snytt
over at den ansatte ikke viser seg å
være noe supermenneske.

SAMTALE-EMNER
OG INTERESSER

Englenderinnen Pat Abrahams
betraktes som en autoritet når det
gjelder døve-spørsmål. Hun er døv.
Hun har høy utdannelse, og hun er
gift med en hørende. Hun er en flit
tig skribent, og hennes artikler blir
lest i en rekke land. Noen av hennes
artikler er også blitt oversatt til
norsk, og er blitt sendt til folk som
interesserer seg for de hørselskaddes
ve og vel. Jeg vil uttrykke håpet om
at ikke alt som hun skriver blir slukt
rått aven ukritisk lesekrets. Selv
om hun sitter inne med et omfatten
de kjennskap til de døve og virkelig
må betraktes som litt aven auto
ritet, så hender det nemlig at hun
bommer.

I en av Pat Abrahams' artikler,
som er blitt oversatt og distribuert
i Norge, kommer hun f. eks. inn på
hva de døve snakker sammen om.
Hun skriver bl. a.: «Jeg ville like å
se at de døve viser litt mer interesse
i allmenne saker, som kunst, poli
tikk, religion, vitenskap og reise
virksomhet. Gå i en hvilken som
helst forsamling av døve, og De vil
sannsynligvis finne at konversasjo
nen dreier seg om hva den og den
gjør nå, hvem som er gift, hvem som
er død og hvem som skal ha barn ...
De hørende sladrer akkurat på sam
me måten, det er bare det at der er
det mulig at konversasjonen vil kom
me til å dreie over på hva regjeringen
bedriver, krigen i Vietnam, spørs
målet om fødselskontroll eller siste
bestseller. Når det gjelder de døve,
er sannsynligvis en beskrivelse aven
fotballkamp eller en film det lengste
en når bort fra sladder....»

Muligens er dette riktig når det
gjelder interesser og samtale-emner
blant de døve i England, men jeg
tror det ikke, og jeg må på det mest
bestemte protestere mot at en slik
uttalelse blir spredd blant nordmenn.
De fleste som har lest artikkelen vil

utvilsomt tro at forholdet snarere må
være verre enn bedre hos oss, og det
stiller de døve i et uheldig lys. Jeg
kan forsikre at de norske døves
interesser stort sett spenner over et
meget vidt felt. Selvsagt har ikke
alle samme «høye» interesser. En kan
ikke vente at en stor prosent av de
døve skal interessere seg for klassisk
litteratur, i likhet med Pat Abra
hams. Men også de fleste hørende
nøyer seg med ukeblad, sex- og kri
minallitteratur.

De døve i Norge snakker praktisk
talt om alt mellom himmel og jord.
Politikk er et meget yndet samtale
emne, både utenriks- og innenriks
politikk. Selv mindre begavete døve
med svært lite ordforråd følger in
teressert med og engasjerer seg i de
batten. Vietnam, Midt-Østen, China,
Sør-Rhodesia, Hellas, Sør-Afrika,
Wilsons EEC-søknad - det er alt
sammen alminnelige samtale-emner.
Likeså religion og vitenskap. Kunst?
Ja, det også! Og selvsagt porno
bølgen innen litteraturen. Reise
virksomhet - selvsagt! Fødselskon
troll også - når dette er «på moten».

or
Fi-Jo har fått «lederplassen» til å

skrive om ferieplaner: «Mesteparten
av kysten er sperret område. Å søke
om grense-pass til feriering er nytte
løst. Mange døve vil hovedsakelig
bruke sykkel i ferien, men en må
være oppmerksom på at det er mange
sperrete områder. Vestfold, Dram
men og Oslo døveforeninger har
feriehjem, og her vil de døve være
velkommen. En vil i disse vanskelige
tider også ha problemer med pro
vianteringen, og det kan nok komme
til å se fortvilet ut, men det gjelder
å sette ned fordringene. Når alt
kommer til alt, blir det nok en råd.»

12 elever fra Skådalen døveskole
er konfirmert 7. juni i Døves kirke,
7 jenter og 5 gutter. Konfirmantene
klarte overhøringen forbausende
godt, leser vi.

Olaf Hassel forteller om hvordan
hans bror Nils Hassel oppdager at
det ringer på dørklokken. En tynn
metalltråd er viklet rundt ringe
klokkens slagarm. Ved ringing rister
metalltråden løs et hvitt pappstyk
ke, som faller ned og blir hengende
som en pendel i en snor. En meget
enkel konstruksjon! Men da ringe
klokken er festet over entredøren,

Men idretten har også en stor plass,
akkurat som blant de hørende.

Enten er Pat Abrahams helt des
orientert når det gjelder de døves
interesser og samtale-emner, eller så
ligger vi her i Norge langt foran våre
skjebnefeller i England, til tross for
at norsk døveundervisning i stor
utstrekning har brukt England som
mønster.

*
J eg kunne gjerne fortsette denne

artikkelserien med mange andre ek
sempler, men det får utstå til senere.
Jeg vil til slutt bare gjenta hvor
viktig det er for døves og tunghørtes
trivsel at vi alle beflitter oss på å
holde oss til fakta. Som jeg flere
ganger har antydet, er det ikke bare
hørende som er skyld i at det hersker
så stor forvirring. Vi har selv en ikke
så liten del av skylden. Av naturen
har vi en tendens til å overdrive
(akkurat som de hørende), vi stoler
ikke på oss selv, og vi vil gjerne
gjøre oss bemerket. Men forvirringen
hindrer framgangen. Saklighet vil
være vårt beste våpen i kampen for
«en plass i solen».

e
må han stadig ut i entreen for å se
etter, helst med noen minutters
mellomrom.

Pastor Conrad Svendsen omtales i
forbindelse med at han 19. august
vil fylle 80 år. Det er 10 år siden
han trakk seg tilbake som prest, men
han er fremdeles like kjekk og ånds
frisk og oppholder seg blant de døve
på Nordstrand.

Finn Johansen roser Tegn og Tale,
som er blitt meget bedre i den siste
tiden. De døve er blitt flittigere til
å skrive i bladet. Redaktør er Thor
alf Strømme, kasserer for bladet er
Aksel A. Jensen.

LANDSMØTE I DANMARK

Danske Døves Landsforbund har
holdt landsmøte i Århus. Etter
landsmøtet består landsstyret av
følgende: Th. Behrendt, president.
Ole Munk Plum, formann. Hilmer
Petersen, nestformann. K. B. Fjord
bøge, forretningsfører. Richard Lar
sen, Eigil Bergmann, Edgar Wich
mann, ErikLinnesø, Johannes Bagge,
Johannes Pedersen og Henning
Møller.
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Reiser med komplikasjoner

l Rjukan,.distriktet

Før pinse var jeg i et reisebyrå i
Oslo og bestilte sparebillett til Rju
kan. Istedenfor sparebillett med 25%
moderasjon, fikk jeg en honnørbillett
med 50% prisreduksjon!

Pinseaften reiste jeg så til Rjukan
for å måle solbuelengder over den
høye dalsiden og beregne tidene for
soloppgang og solnedgang ved Rju
kan kirke. Den massive steinkirken
viste seg ennå å ligge brannherjet
etter at engelske filmopptak ved et
uhell førte til kirkebrann i 1965.
Rjukan Turistkontor var interes
sert i at jeg skulle måle solgangs
tidene i sommerhalvåret.

I Rjukans nye, moderne 5 etasjers
hotell så jeg i fjernsynssending san
gertoget under paraplyer første pin
sedag i Oslo, mens jeg på Rjukan
hadde gleden av solskinn hele dagen.

Fredag 26. mai reiste jeg om etter
middagen igjen over Tinnsjø til
Rjukan, denne gang på sparebillett.
Plutselig gråvær med jevnt småregn
lørdag 27. mai forhindret mine må
linger med en liten siktekikkert som
jeg skulle ha foretatt på annet sted
på Rjukan denne dagen,

Søndag morgen 28. mai ville jeg
reise til Kongsberg for å komme sam
men med mange døve som skulle
komme dit i busser fra Oslo til døve
gudstjeneste i Kongsberg kirke. Ho
tellets portier gjorde meg oppmerk
som på midlertidig forandring i mor
gentogets avgangstid. Toget skulle
gå kl. 4.48 - ikke kl. 5.30 som oppført
i rutetabellen. Jeg ba vakten låse
opp min hotelldør og vekke meg kl.
4 neste morgen, hvis jeg ikke selv
våknet, Men jeg våknet av meg selv,
sto opp og skrev på en lapp som jeg
festet utenpå døren at jeg var oppe.

En stund etter trasket jeg avsted
til stasjonen med entung håndkuffert
og en veske. På stasjonen kom sta
sjonsmesteren og sa at toget til Oslo
ikke ville gå før kl. 9.50! Med rute
forandring samme dag var det første
toget sløyfet.

Med skuffelse måtte jeg vende til
bake til hotellet, hvor alle fremdeles
sov. KL 9 sendte jeg telegram til
døvekapellan Torodd Evjen Olsen,
adresse Kongsberg kirke, om at rute
forandring for toget forhindret· meg
i å nå fram til gudstjenesten.
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Kl. 9.30 gikk jeg igjen til Rjukan
stasjon, men der viste det seg at to
get hadde gått fra meg. Til telegra
fisten sa jeg at stasjonsmesteren
samme morgen hadde oppgitt til
meg at toget ville gå kl. 9.50. Tele
grafisten svarte at jeg hadde fått
oppgitt feil avgangstid! Han rådet
meg til å ta drosjebil for å innhente
toget på neste stasjon, Ingolfsland,
så skulle han gi ordre om at toget
skulle vente på meg der. - Jeg tok
da drosje, og på stasjonen sto toget
og ventet. Takst 5 kroner, en krone
for hvert minutt.

Med Norsk Hydros gamle ferje
«Ammonia» tok det 2 timer over
Tinnsjø. På ferjenssjødyktighets
attest så jeg at attesten gjaldt inntil
15. februar 1967, men etter fornyet
besiktigelse var tillatelsen forlenget
til 23. juni 1967 - på grunn av at den
hurtigere ferjen som skulle overta
ruten, «Storegut», lå på slipp til re
parasjon eller besiktigelse ved Tinn
oset. I skipssertifikatet sto det at
«Ammonia» var hjemmehørende i
Skien(!) - til tross for at ferjen verken
kunne fraktes til eller fra Skien med
tog eller annet framkomstmiddel 
eller gå elven mellom Tinnsjø og
Skiensfjorden, hvor det er mange
fossefall og lave broer.

Under overfarten med ferjen min
tes jeg at jeg i året 1939 hadde lod
det dybder i Telemark-inns;øene
Norsjø, Heddalsvannet og Tinnsjø
for professor Kaare Strøm, som
hadde lånt meg sitt loddeapparat, og
som hadde utvirket at jeg fra Uni
versitetet i Oslo fikk bidrag av
Nansenfondet. Under målingene i
Tinnsjø samarbeidet jeg med en ung
motorbåteier fra Rudsgrend. Jeg
loddet dybdene langs tverrlinjer fra
Tinnoset i sør til Atrå i nord, og jeg
fant at dypeste sted målte 404 meter.
Selvsagt var det anstrengende å lod
de de store dyp, selv om det var
vindstille og stekende solskinn i de
to dagene jeg holdt på. Jeg brukte
7 minutter på å sveive det tunge bly
lodd opp fra bunnen med begge
hender.

I motorbåt-eierens hjem hilste jeg
på hans gamle mor og hans 18 år
gamle blinde søster, Aasta Andersen,
som var en særlig flink elev på blin-

deskoien. Da Aasta hørte av sin bror
om min døvhet, skrev hun på skrive
maskinen at hun ikke trodde at hun
ville kunne leve hvis hun også mistet
hørselen. Aasta fortalte også at hun
en dag hadde vært sammen med den
døv/blinde Anna Forsberg i Sarps
borg. Aasta beundret Anna Forsberg
for hennes livsmot, som burde stå
som et eksempel for andre. (Anna
Forsberg er ingen annen enn den
landskjente enkefru Leivestad på
Hjemmet for Døve, Nordstrand!)
Selv turde jeg ikke si til Aasta min
mening om at blindhet er verre enn
døvhet. Jeg hadde jo synet i behold.

Da Hydro-ferjen kom fram til
Tinnoset, så jeg til min forundring
et ventende tog med skiltet «Tøns
berg-Larvik». Det var jo svært mis
visende, men jeg skjønte at toget
skulle videre fra Skien til Vestfold.
Overkonduktøren manglet nok skilt
Tinnoset-Larvik, for ruteforandrin
gen var foretatt fra og med samme
dag. - Toget kom så sent til Kongs
berg at det var for sent for meg å få
være med de andre døve fra Oslo
på omvisningen i sølvgruven, så jeg
fortsatte til Oslo.

Lørdag 10. juni reiste jeg igjen til
Rjukan, denne gang i va.kkert vær.
Søndag formiddag måtte jeg stå i
turistkø for å komme med Krosso
banen, Norsk Hydros taubane, som
så avskrekkende ut der den gikk



Rjukan med Krosso jjellbane. Gaustatoppen i bakgrunntn, 1.883 m over havet.

Navn:

Adresse:

Send meg pr. postoppkrav barnevakten <<Trygg».

steilt høyt til værs. Høydeforskjel
len er på 942 meter og taubanens
lengde er på 951 meter. Taubanen
til Ulrikens topp i Bergen har en
høydeforskjell på 652 meter.

Krossobanen ble bygd av Norsk
Hydro i 1928. Bedriftens ledelse fant
det ønskelig å bygge denne' banen
fordi befolkningen på Rjukan bare
har sol ca. 6 måneder i året. For å gi
folkene nede i den trange dalen an
ledning til sol i vinterhalvåret, fikk
de altså denne banen, som i løpet
av kort tid kunne frakte dem opp på
fjellet. - På Gvepseborg, taubanens
topp, tok jeg utsiktsbilder fra øst til
vest, for å beregne solgangstider i
vinterhalvåret for en Rjukan-avis.

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

barnevakten <<Trygg»! 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,

KLIPP UT

Da jeg skulle reise fra Rjukan,
stoppet en buss til Kongsberg ved
hotellet. Sjåføren satt ved rattet.
Mens to passasjerer steg inn, satte
jeg min tunge kuffert inn i bagasje
rommet på bussen. Plutselig startet
bussen og kjørte fra meg. For
tvilet ropte jeg «Stopp!» mens jeg
viftet med. hånden i været. Til tross
for min høye alder løp jeg som en
ungdom etter bussen med en veske i
venstre hånd og viftende med min
stråhatt i høyre. Slik løp jeg ca. 100
meter etter bussen før den endelig
stoppet. Sjåføren hadde ikke speil
på bussens høyre side!

O.H.

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

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

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

Ing. Kåre Gran, Stend pr. Bergen.

Nytt arbeidsfelt
for døve: Handel

Det er svært sjelden vi hører om
døve som er ansatt innen handels
næringen, og vi har vel regnet det
som nærmest umulig at døve kan få
arbeid med å ekspedere i forretnin
gene. Men utviklingen innen handel
har åpnet nye muligheter, og fra
Sverige kan vi nå fortelle om et
eksempel som gjerne kan overføres
også til Norge. Ideen synes iallfall
å være utmerket.

Et av Sveriges største kolonial
varefirmaer har ansatt flere døve og
funnet dem meget brukbare på ordre
avdelingen. Hele avdelingens perso
nale - 8 personer - er døve. De tar
imot bestillingslister og ekspederer
varene til kundene, og det viser seg
at de arbeider meget tilfredsstillende.
Nøyaktigheten og feil-prosenten har
aldri før i firmaets historie vært så
lav som nå, med bare døve på av
delingen. Deres lønn utregnes pro
sentvis etter omsetningen, og, de tje
ner aldri mindre enn 2.000 svenske
kroner i måneden. Firmaets sjefer
er overmåte fornøyd med de døve
ekspeditørene.

Blant de døve på denne avdelin
gen er Rune Nykvist og Bertil
Bååth, som begge er verdenskjente
døve idrettsmenn. Bååth var blant
verdens beste mellomdistanseløpere
i 1940-årene og hadde i sin tid flere
verdensrekorder. Nykvist har helt til
de siste årene hørt til de beste mel
lomdistanseløperne.

Reisestipend 1967

Følgende som er ansatt i skolene
for døve har fått stipend for studie
reiser i 1967:

Skolestyrer Bjørg Høiby, Stav
anger off. skole for døve, for å besøke
yrkesskoler i Norge og Sverige.

Småbarnpedagog Helene Jons
jord, Skådalen off. skole for døve,
for å studere observasjon og behand
ling av døve og tunghørte barn i
Danmark og Sverige.

Lærer Knut Arnesen, Skådalen
off. skole for døve, for å studere am
bulant audiopedagogisk virksomhet
i England.

Lærer Johan Hukkelås, Trond
heim off. skole for døve, for å delta
i den 5. verdenskongress for døve i
Polen 10.-17. august 1967.
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NYTT FRA FORENINGENE
Program for Østfold

Program for Oslo

TUR TIL SØLVVERKET
pA KONGSBERG

Oslo Døveforenings terminliste for 2.
halvår 1967:

«PENSJONISTENES DAG»

SOMMER.RUTE 1967
OSLO-BU NDEFJORDEN

Bryggeplass: Utstikker B, Vika (ved Råd
huset).

Båt går til feriehjemmet «Skaug» følgende
dager:

Hverdager unntatt lørdager:
Kl. 16.30 til Presteskjær brygge.
Kl. 18.00 til Presteskjær brygge.

Lørdager:
Kl. 11.00 til Presteskjær b.rygge.
Kl. 14.30 ti I Presteskjær brygge.
Kl. 18.00 til Presteskjær brygge.

Søndager:
Kl. 9.00 til Presteskjær brygge.
Kl. 11.00 til Presteskjær brygge.

Tradisjonen tro arrangerte Oslo Døve
forening «Pensjonistenes dag», søndag 18.
juni. Det følger visst hell med disse arran
gementer, for været var også i år det beste.
Strålende sol, og det norske flagg vaiende i
vinden. Ikke en sky på· himmelen. Og da
pastor Evjen Olsen innledet til friluftsguds
tjeneste, ja, da kunne en ikke forlange mere.

Arrangementet gikk bra, godt ord~et av
«Skaug»s styre, selv om komiteen var i
knappeste laget etter at noen var bl itt syke.
Det er verd å nevne de som frivillig tok del
i å hjelpe: Bjørg Braathen, Magnhild Hand
berg, Ellen landehagen og Hallgerd Andre
sen. En blomst skal de ha. De som kjørte de
eldre ut og hjem igjen, fortjener også en
varm takk. Disse var: Age lauritzen, Olav
Vik og Svein Arne Peterson. Det var bare å
beklage at så få meldte seg frivillig, når en
tar i betraktning at det i Oslo er 40 døve
bileiere. Det er å håpe at mange flere mel
der seg neste år. Vi blir jo gamle engang vi
også, ikke sant?

En prat med de eldre om hvordan de likte
disse turene, ga bare lovord. Det varmer å
høre de eldres takknemlighet. Evigunge
Marie Helgesen, med sine 92 år, var like
sprek og vital. Under middagen tok Anna
Martinsen ordet og oppfordret til en penge
innsamling til gamlehjemsfondet. Resultatet
av dette ble kr. 70.- til gamlehjem på øst
landet, og fondets formann, Alf Olsen, tak
kat for gaven. Sist, men ikke minst, må vi
rette en hjertelig t'akk til lederen av arran
gementet, Edel johnsen, og hennes flinke
stab for vel utført jobb. Vel blåst.

Karin Jensen.

Det var ca. 5-6 kuldegrader i gruven, så
det var nok mange som frøs og ventet på å
komme opp igjen. Fra gruven gikk ferden
så videre til Ungdomsforeningen, hvor vi
ble gjestfritt mottatt av Kongsberg Menig
het. Her ble vi servert snitter og kaffe, ja
spesielt kaffen gjorde godt etter oppholdet
i den kalde gruven. 2 fine Telemarks-filmer
i farger ble vist og gjorde stor lykke, spe
sielt gøy var det å se filmen fra Kongsberg
en vinterdag. BI. a. fikk vi se de berømte
Ruud-brødrene, Asbjørn,Birger og Sigmund.

Fra kirken gikk det så over den nye broen
ved Nybrufoss. På Centrum Cafe spiste vi
en enkel, men god middag. Derfra dro vi til
Kongens Gruve, som virkelig var verd å se.
På små traller som kan ta 8 personer (de
likner mest slike kassebur som en frakter
dyr i på lange strekninger, med netting på
sidene) bar det inn i en 2,3 km lang tunnel
i stummende mørke. Tunnelen var bare opp
lyst av noen få gasslamper. Vel fremme, ble
vi vist omkring med Evjen Olsen og Harry
landen som tolker, og vi fikk høre om gru
vens interessante historie. Kongsberg sølv
verk ble grunnlagt i 1624 og hører til våre
eldste og mest navngjetne bergverk. Bort
sett fra en stund i årene 1805-1816, har den
vært i kontinuerlig drift helt til 1957, da
den ble nedlagt etter Stortingets beslutning.
Driften har vesentlig foregått i gruvekom
plekset Underberget og Overberget, og re
sultatet har svinget mellom 2 og 12 tonn
sølv pr. år.

Karin Jensen.

Pastor Evjen Olsen fram bar takken fra
Døves Menighet, Oslo Døveforening og
Ungdomsklubben for all. gjestfrihet. Han
ønsket samtidig Kongsberg Menighet vel
kommen til Oslo. Så bar det hjemover i mo
derat fart, i godt humør. Praten gikk og
skrøner ble fortalt. Vi var vel framme i Oslo
ved 22-tiden. Som reiseleder fungerte pas
tor Evjen Olsen, Karin jensen og Torstein
Ekerbakke.

Døves Menighet, Døves Ungdomsklubb og
Oslo Døveforening. Turen gikk fra Stortor
get og rett til Kongsberg kirke, der det ble
holdt gudstjeneste ved pastor Evjen Olsen
og tegn koret. Det var en meget gammel,
ærverdig kirke, innvidd 1762. Bygd i gresk
korsform, oppført 1740-1761. Den er en av
de største kirker i Norge, og den har en
uvanlig rik og verdifull indre utsmykking,
bl. a. takdekorasjoner og tre praktfulle lyse
kroner fra det eldste norske glassverk,

. Nøstetangen (som ble ned lagt 1778, da

virksomheten ble overført til Hurdalen
Glassverk).

Døveforeningen åpner etter
ferien.
Døves Ungdomsklubbs fest.
Oslo Døves Smalfilmklubbs fest.
Oslo Døveforenings kaffefest.
Døves Kultur-dag.
Døves Kultur-dag.
Oslo Døveforenings basar.

-»-
-»-
-»-

4. august:

6{8 sø, medlemsmøte på Fjellstua.
24{9 sø, Døves Dag (sted kunngjøres

senere).
14{10 lø, Høstfest på larkollen (klokkeslett

kunngjøres senere).
12{11 sø, Arsmøte i Sarpsborg (sted kunn

gjøres senere).
Styret forbeholder seg rett til forandring i pro

grammet.

Ferie på «Mjøsgløtt»?

De som ønsker opphold på feriehjemmet
«Mjøsgløtt» ved Hamar i ferien, kan skrive
til hyttesjef Per Byvold, Magnus den godes
vei 5, Ridabu, Hamar.

Feriehjemmet har egen båt, og gjestene
kan fiske i Mjøsa.

Velkommen til feriehjemmet «Mjøsgløtt»

2. sept.:
16. sept.:
17. sept.:
30. sept.:

1. okt.:
6. okt.:
7. okt.:
8. okt.:

13. okt.:
14. okt.:
15. okt.:
21. okt.:
22. okt.:

18. nov.:
2. des.:

16. des.:

Det var 2 busser og 7-8 privatbiler i følge,
vel over 100 voksne (og barn) som dro fra
Oslo søndag 28. mai. Turen ble arrangert av

-»
Basaren, trekninger.
Oslo Døves Sportsklu bbs fest.
Døves Menighets kaffefest.Godt

program.
Oslo Døves Bridgeklubbs fest.
Døves Kvinneforenings fest.
Oslo Døves Sportsklubbs jule-
bord.

7. jan 1968: juletrefest for barn.
13. jan. 1968: juletrefest for voksne.
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Ferie på ,Skogheim'?
De døve som i ferietiden ønsker opphold

på Drammen og Omegn Døveforenings
feriehjem «Skogheim» i Gjerdal, kan skrive
til Ragnar Fauske, Vårveien 24, Drammen.

Husk å ta med sengklær eller sovepose.
Vi har også telt-plass.

Program for Vestfold
Søndag 27. august: Barnefest på Skogstua.

(Innbydelse sendes Holmestrand døve
skole).

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

Lørdag 30. september: Høstfest på Skogstua.
Lørdag 28. oktober: Medlemsmøte i Sandar

Herredshus kl. 16.00.
Søndag 26. november: Døvegudstjeneste i

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

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

i programmet.

Ferieopphold på
«Solhøy»

Vi tar nå imot bestilling på ferieopphold.
Utbygging er i gang, og vi regner med å få
4 «familie-leiligheter» ferdig for sommeren.

Oppholdsprisen er pr. døgn:
Medlemmer kr. 2.50
Døve, ikke-medlemmer » 3,
Andre, ikke-medlemmer. . . . . . . .. » 4,-
Barn, 7-14 år » 1,50
Barn under 7 år gratis

Bestilling sendes Olav Haug, Skogmo 9,
Skien.

Vel møtt til hyggelig ferie!

Program for Bergen
6/7 to: Siste åpningsdag før ferien.

Feriehjemmet er åpent hele juli måned
og ut i august så lenge vi har feriegjester
der.

8/8 ti: Første åpningsdag etter ferien.
Ungdomsklubben har styremøte kl. 19.30.

9/8 on: Opplysningskomiteen har møte kl.
19.30.

10/8 to: Servering.
12.-13. aug. eller 19.-20. aug. har Ungdoms

klubben dugnad på feriehjemmet.
15/8 ti: Dameklubben.

Idrettsklubben har medlemsmøte med re
ferat fra forbu ndsti nget i Dram men.

16/8 on: Døveforeningen har styremøte kl.
19.30

17/8 to: Ringsø og Buanes forteller om ung
domsleiren.

Av høstens program nevner vi videre en
del hovedting:
26/8 har Idrettsklubben høst-fest.
3/9 har Ungdomsklubben planer om hel-dags

fisketur med fiskeskøyte.
10/9 har Ungdomsklubben tur på Fana

fjellet.
Ungdomsklubben starter sine mandags-sam

vær 11/9.
20/9 formannsmøte.
23. og 24. september blir det Døves Dag

arrangementer.
3. og 4. oktober er det planer om stor ba

sar, felles for Dameklubben og ferie
hjemsstyret.

14/10 har Dameklubben 65 års jubileumsfest
i foreningen.

15. eller 22. oktober blir det marsj Fana
hallen-hytta.

28/10 har Idrettsklubben årsfest på hytta.
7. og 9. november blir det antakelig the

fest/basar v/ Døves Glede.
15/11 har Idrettsklubben årsmøte.
18/11 har Ungdomsklubben 5 års jubileums-

fest.
27/11 har Ungdomsklubben årsmøte.
2/12 har Sjakklubben fest.
7. og 8. desember blir det antakelig basar

på Døves Aldershjem.
9/12 har Idrettsklubben julebord.
10/12 Advents-fest på aldershjem met.
11/12 Ungdomsklubben har julebord.
13/12 Forman nsmøte.
28/12 Juletrefestfor barn.
31/12 Nyttårsfest?
6/1 Juletrefest på Terminus.

Muligens kommer Finn Grut-Løvig med
en kunstutstilling, og så blir det utstilling
i forbindelse med foreningens fotokonkur
ranse (beste bilde fra sommeren 1967.)

TEGNSPRAK.KURS?
Det er planer om å fortsette med tegn

språkkurs til høsten, så sant forholdene lig
ger til rette for det. Vi regner med at inter
essen er stor nok, etter det vellykte kurs
med 3 fyldige klasser som er avviklet i vår.
Spørsmålet om å sette i gang, og eventuell
planlegging, vil bli tatt opp snarest etter
ferien.

MOTOR-KURS?
Det er vedtatt å sette i gang et kurs for

døve bilførere (motor-lære) til høsten, da
interessen for dette synes å være meget stor.
Nærmere kunngjøring kommer i «Bud
stikken» når vi har fått de nødvendige opp
lysninger.

Kurset for båtførere, som er gjennomført
i vår, gikk meget bra.

SYMASKINLÆRE- OG RISSEKURS?
Døves Dameklubb har uttrykt ønsket om

at det blir ordnet et slikt kurs i løpet av
høsten, og så sant det melder seg tilstrek
kelig antall deltakere, vil vi gjøre vårt beste
for å få tak i instruktører og maskin,er.

KERAM IKK-KU RS?
Døves Ungdomsklubb vil prøve å få i

gan.g et hobby-kurs hvert høst-halvår, og
denne høsten står et keramikk-kurs øverst
på ønskelisten. Johan Moldekiev er sikkert
villig til å lære fra seg noen av sine kunster,
men først må vi få et tilfredsstillende del
takerantall.

Ungdomsklubben fortsetter vel også sitt
ku rs i fol kedans.-

*
Det ser ut til at vi går et meget livlig

høst-halvår i møte innen Bergen Døvefore
ning.

Ferie på «Risperlen»?
Bergen Døveforenings feriehjem «Ris~

perlen», Veland i Lindås, er åpent alle dager
i juli måned og videre ut i august så lenge
det er behov for ferieopphold.

De som ønsker opphold på feriehjemmet,
bes vennligst skrive til Olaf Olsen, Absalon
Beiersgt. 31, Bergen, som da vil sørge for å
sende beskjed .tilbake om båt· og bilruter
til feriehjemmet, om nødvendig.

For medlemmer av Bergen Døveforening
er oppholdsprisene kr. 2.- pr. dag/person,
og for deres barn under 15 år er oppholdet
gratis.

For ikke·medlemmer er prisen kr. 3.- pr.
dag/person, og for deres barn kr. 1.- pr.
dag/person.

Dusj kr. 1.-.
Det er anledning til å få leie sengklær, så

langt beholdningen strekker til.
Robåter står til disposisjon for gjestene

gratis. Motorbåt med fører står også til
disposisjon for turer og fiske, mot kr. 1.
pr. person/time.

Fint sjøbad både for barn og voksne.
Hjertelig velkommen til «Risperlen»!

Ferie på Sunnmøre?
Feriehjemmet «Steinhammer» i Brusdal

(med 14 senger) eies av Møre og Romsdal
Døveforening og ligger omtrent 20 km fra
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Til S0R- og OSTERFjORD-OSTER0Y
med båt eller bil

Indre Nordhordland Dampbåt/ag

Strandgaten 6 - Telefon 13686
BERGEN

Olav Line
TEIKNEKONTOR 
BYGGjEFORRETNING
Sentral bord 81 035
BRYNE

Brødrene Anda

Ski psopphuggi ng

STAVANGER

R. G. Hagland A.s

SKIPSMEGLERE

HAUGESUND

FAB/N Afs

Finansiering
Factoring - Leasing 
Avbetaling

Spør oss når det gjelder

METALLSTØPEGODS

Vi har mere enn 60 års erfaring i bransjen

AfS LuNA
Komediebakken 9
Telefon 12 135
BERGEN

GLASS - STENTØY - KjØKKENARTIKLER

PRESANGARTIKLER - LEKETØY

Alt på ett sted
Best og billigst i

KORTfVARfMAGASINfT A.S
jonsvoldsgt. 4
BERGEN

Metallvarefabrikk & Metallstøperi
BERGEN

Fabrikkgt. 8 - Telefon: 92 500

KJENNER DE VAR BANKS

BOLIG.SPARELAN?

De sparer til halve innskuddet.
SKILLINGSBANKEN låner Dem den
andre halvparten.

8e om brosjyre!

Afs Bergens Skillingsbank
Opprettet 1857

Haugesund Mekaniske Verksted Als
HAUGESUND

SKIPSBYGGING
BYGGEKAPASITET: CA. 55.000 T.DW.

SKIPSREPARASJONER
DOKK-KAPASITET: CA. 17.000 T.DW.

Telefon 21 320 - Telex 2475



15.401

17.40
19.401

22.15

Ålesund. Feriehjemmet har et naust med 2
robåter. Det ligger ved Brusdalsvatn, i et

skogterreng med spredt gran-, furu- og
bjørkeskog. I omgivelsene er det også vak

kert fjellterreng. Fiske i Brusdalsvatn er
fritt for gjester på feriehjemmet, og det er

mulighet for fiske i andre mindre vann i

fjellet innen rekkevidde til fots. I Brusdals

vatn er en god bestand av ørret, bra kvalitet

(vanlig bekkørret og fjellørret), særlig i
oktober. Fisket kan foregå både fra land og

i båt. Båtene er til gratis disposisjon for

gjestene. I Brusdal finnes mange gode tur
muligheter, og en kan bade nedenfor ferie

hjemmet.
De som ønsker å reise til feriehjemmet

«Steinhammer» i Brusdal, bør skrive til

foreningens formann, Magne Lid, Boks 72,

Ikornnes pr. Ålesund, eller sekretæren,
Lorents Ness, Hoff, Ellingsøy pr. Ålesu·nd.

De som har tenkt å reise på egen hånd

til Brusdal med bussen, bør studere neden
stående rutetider:

7 Brusdalsruta
Yr ked age r H elged ager

Fra Fra Fra Fra
Ålesund Brusdal Ålesund Brusdal

11.-1 6.402 10.00 9.15 1

14.101)3 7.301 15.001)3

15.051}3 8.- 18.30
16.15 10.10 21.-1

17.107 14.505)4 23.15 1

18.301 17.401)4

23.05 8 21.15
l) Viii Lerstadvegen I Det gamle Spjelka-

vikskiftet.
2) Til og fra Steinvågen.
3) Til Brusdal.

4) Korresp. med Olsvikruta.
5) Fra Utvikskiftet i Brusdal.

6) Om Digernes.
7) Om Lerstad over Vingårdskiftet. Lørda

ger over Iverskiftet.
8) Via Olsvika.

Ferie i
Nord..T rønclelag?

Ønsker du opphold eller ferie på Nord

Trøndelag Døveforenings feriehjem ved

Levanger1
Varmt og kaldt vann. Dusj. Utleie av båt,

med eller uten påhengsmotor, for all slags

sjøfiske. Ca. 200 meters vei til kolonialfor

retning. Kaffe, brus, øl, smørbrød og kaker
kan fås kjøpt på feriehjemmet. Parkerings

plass. Ca. 2 km med drosje fra Levanger

stasjon.

Skriv til Nord-Trøndelag Døveforening

vI Arne Søraker, Ronglan.

f" jeu"nalia "l
1.'_. ---_.. --J

Mary (f. Olsen) og Roy Lorentzen,
som ble viet i Tromsø domkirke 22.
april.

FØDT
Familien Arnulf Pedersen, Stav

anger, er økt fra 4 til 6, idet Gunhild
Pedersen lørdag 17. juni fødte tvil
linger - to piker.

L.R.

FORLOVELSE
er inngått mellom Berit Nustad

(hørende), og Peder Nilsen (popu
lært kalt Pluto), begge Oslo.

BRYLLUP
feires lørdag 15. juli av Karen

Bergstøi og Henry Lillejord, Oslo.
Adresse for dagen: Vennesla.

BRYLLUP
feires 22. juli av Unni Stokke,

Sandefjord, og Jørgen Bjerg, Aal
borg.

Vielse i Sandar kirke kl. 16.30.
Adresse for dagen: Sandarveien 6,
Sandefjord.

BRYLLUP
feires lørdag 5. august i Elverum

av Mona Rismyhr og Egil Haugen.

95 AR
Amanda Kalseth, Døves Alders~

hjem, Gerhard Grarisvei 35, Bergen,
fyller dEm høye alder av 95 år 18.
juli, og hun er Bergen Døveforenings
eldste medlem.

Amanda har hatt en stor b:3.rne~

flokk, og hun er meget avholdt av

sin store familie, en snill og koselig
dame som har bare venner. Til tross
for den høye alderen er hun gjerne
med på arrangementer. Hun var
f. eks. med på vår båttur Kristi
Himmelfartsdag i år.

Vi gratulerer med dagen og håper
at helsen vil tillate at hun fortsatt
kan være med oss på turer og fester.

70 AR
Marie Hannås, Tøyengt. 30, Oslo

5, fyller ,70 år 9. august.

65 AR
En meget aktiv dame fyller 65 år

11. juli - nemlig bestyrerinnen på
Døves Vel, Hamar, frøken Sigrid
Røssum. Hun er et beundringsverdig
menneske, og jeg vil benytte anled
ningen til å fortelle litt om henne.

Fra hun kom til Døves Vel i ok
tober 1937, har hun skapt om Døves
Vel's eiendom fra å være et gammel
dags og tungvint hus - til i dag å
være en prektig og moderne skole
for unge døve piker. Jeg har selv
vært elev der, og jeg har i de senere
år fulgt med i forvandlingen gjennom
mine mange besøk der. Det er alltid
koselig å få komme innom Døves Vel
på besøk, især når en treffer frk.
Røssum. Hun er som en mor for
elevene, og ~un følger interessert
med i deres ferd videre i livet etter
at de er ferdige med skolen. Og det
gleder henne å få besøk av forhen
værende elever. Noen av dem har
også slått seg til der med forskjellig
arbeid. Blant dem er Dina Lien, som
er en flink og sympatisk veve
lærerinne. Ruth Amundsen har vært
hushjelp der i hele 15 år og har vært
til god hjelp}or frk. Røssum. Videre
Ingeborg Gundersen og Asbjørg.
Og Sissel Gillebo, som er gift og
bosatt på Hamar, kommer rett som
det er og hjelper til.

Frk. Røssum er også en kjærlig
og omsorgsfull «mor» for de to døv-
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blinde som bor på Døves Vel. En
ser dem alltid i strålende humør, til
tross for deres store handikap.

Det er et stort ansvar frk. Røs
sum har i og med at hun stadig tar
hånd om så mange unge piker, som
regel omtrent 10 om gangen. Men
hun kjenner sitt ansvar, og hun for
står de unge, så alle de foreldre som
sender døtrene sine til Døves Vel,
kan være trygge. Dette vet bl. a. en
enkefrue som har hatt to av sine
døtre der, og som neste år sender sin
tredje datter dit.

Mye motgang og mange skuffelser
har frk. Røssum sikkert møtt i løpet
av alle disse årene, men hun har aldri
mistet motet, for hun har en sterk
tro på at Gud vil hjelpe, og hun set
ter all sin lit til Ham. Så har hun
også hatt mange lykkelige stunder
sammen med sine kjære elever, som
på Døves Vel har lært mange nyt
tige ting og er blitt bedre rustet for
livet.

Jeg vil ønske frk. Røssum hjertelig
tillykke med dagen, og jeg håper at
hun vil få mange gode år framover.

Aud Mortensen.

60 AR
Jens Hillestad, Hafslo, fyller 60 år

3. august. Han er en røslig og humør
fylt kar, og en dyktig anleggsarbei
der i Sogn. Han er av og til sammen
med sin kone med på fester og stev
ner som Bergen Døveforening arran
geJ:er, og han har også gjort en god
innsats i lodd- og juleheftesalg for
foreningen.

Vi gratulerer med 60 års dagen!

60 AR
Signy Røyset, den avholdte be

styrerinnen ved Hjemmet for Døve
- på Nordstrand, fyller 60 ål,' 22. juli.

5 O All
Helge Martinsen, Konowsgt. 43,

Oslo 1, fyller 50 år 19. juli. Han er
kjent blant de døve i Norden som
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en av de beste sjakkspillere, og han
har flere store seire å se tilbake på.
Videre var han i mange år en av de
beste fotballspillerne på Oslo-Døves
lag. Han har også vært en meget be
nyttet tillitsmann.

50 AR
Gunnar Jacobsen, Valbrottsveien

2, Drammen, fyller 50 år 23. juli.
Gunnar Jacobsen er en meget

populær og avholdt mann, som det
er en glede å ha i vår midte. Ut
trykket «Gunnar sa» ... har stadig
gått igjen og igjen når det har vært
noe som skulle gjøres f. eks. på ferie
hjemmet «Skogheim». Det har ofte
virket nesten som trylleord, men det
har ofte lønnet seg å følge hans råd.
Som hyttesjef (i 7 år tilsammen) har
han lagt for dagen sunt vett og neve
nyttighet. Dessuten har hans gode
humør virket smittende blant oss,
og han hal' gjort seg fortjent til å
benevnes som den beste hyttesjef vi
har hatt. Han var formann i bygge
komiteen for de to familiehusene, og
han var en drivende kraft under
byggingen. Han greide å få med seg
noen til å arbeide fra kl. 16 til kl.
24 på lørdager, og så tørnet de ut
igjen kl. 6 søndagsmorgenene og
holdt på til kl. 16. Dette førte til at
byggingen gikk raskt. Gunnar Ja
cobsen var også med på reisingen
av feriehjemmets hovedbygning i
1937-38.

Videre har han vært en meget be
nyttet mann i selve foreningsarbeidet
og han har 3 år som formann i
Drammen og Omegns Døveforening
bak seg. Nå har han en viktig jobb
som formann i vår forenings hus
komite.

Under krigen og i de nærmest føl
gende årene, da det var lite møte
virksomhet i foreningen, samlet det
seg opptil 15-20 døve hjemme hos
Gunnar og hans kone Gunvor. Det
var da de bodde i Tomtegaten og
senere i Tordenskjoldsgate. Om plas
sen i Tomtegaten var liten, så var

til gjengjeld hjerterommet meget
stort hos denne familien.

I sin ungdom var Gunnar en me
get god målmann for et fotballag
(hørende) i Drammen. Han voktet
også buret for det sterke Døves
Ungdomslag i Oslo, da laget hadde
fotballkamp mot svenske døve før
krigen. Men han la fotballstøvlene
tidlig på hyllen da vårt feriehjem
skulle reises. Feriehjemmet har fra
den tiden vært hans store interesse.
Ved feriehjemmets 25 års jubileum
i fjor, ble Gunnar Jacobsen utnevnt
til æresmedlem i Drammen og Om
egns Døveforening.

Han er dessuten en ivrig bridge
spiller, og han var med og stiftet
bridgeklubben for døve i Drammen.

Gunnar Jacobsen er gift med Gun
vor, født Lysnes, fra Larvik. Deres
datter omkom dessverre ved en bil
ulykke for 8 år siden, bare 15 år
gammel.

Sin arbeidsplass har Gunnar hos
Als W. C. Møller, hvor han er til
skjærer. Det blir nok mange som
viser ham oppmerksomhet når han
23. juli runder de 50 år.

R.W.

50 AR
Johannes Seglem Rekkedal, Betzy

Kjeldsbergsvei 2a, Oslo 4, fyller
50 år 26. juli. Han var en av topp
figurene innen Norske Døves Lands
forbund i etterkrigsårene fram til
1950.

50 AR
Edel Wilhelmsen, Rælingen, Lille

strøm, fyller 50 år 7. august. Hun
har vært aktiv blant de døve i Oslo
og har hatt mange interesser. I sin
ungdom var hun aktiv i idretten,
særlig i kast, og hun innehadde en
tid rekorden for døve i diskos.

50 AR
Arne Hansen sen., Birch Reichen

waldsgate 26, Oslo 4, fyller 50 år
11. august.



Larvik:

blitt en stor hobby nå, og her byr ge
vinstlisten på mange fristelser - og
for husmødrene har vi tillokkende
hjelpemidler i husholdningen - for
uten TV-apparater - bortsett fra at
bilene nok samler aller størst inter
esse.

Både landsforbundet og forenin
gene er avhengige av at landslotte
riet blir utsolgt, skal de greie sin
økonomi - så vi håper at alle som
er interessert for døvearbeidet vil
sette sin aktivitet inn for loddsalget
i de kommende 8 måneder, så vi kan
håpe på like godt resultat av dette
lotteriet som av de foregående vi har
hatt. Vi har jo kunnet glede oss over
en stab av meget flinke og ivrige
loddselgere, som vi håper vil ta fatt
igjen også denne gang, og vi vet at
det for mange har sin store betyd
ning på denne måten å komme med
i et aktivt arbeid for døvesaken.

Ved de tidligere lotterier har vi
sendt gratis trekningslister ved kjøp
av minst 5 lodd. Denne gang er gren
sen satt til 10 lodd. Ved kjøp av
minst 10 lodd, sendes gratis trek
ningsliste. De som får loddbøker for
salg, får også en bunke brevkort, så
alle som kjøper 10 lodd kan skrive

Lotteriet er nå satt i gang. Som
nevnt i forrige nummer av bladet,
skal der selges 572.000 lodd il kr. 1.-,
og hver loddbok inneholder 50 lodd.
Den første forsyning av loddbøker
er utsendt fra forbundskontoret til
alle foreningsformenn eller til det
stedlige aksjonsutvalg, hvor alle som
vil selge lodd kan henvende seg og få
utlevert bøker. Det blir nok en travel
tid fram til 1. mars 1968, så for
bundskontoret håper at alle fore
ningsmedlemmer med lyst og inter
esse melder seg til loddsalget. De av
bladets lesere som vil hjelpe til med
loddsalget og som ikke har direkte
kontakt med noen døveforening, kan
bare henvende seg til forbundskon
tOI'et, så vil loddbøker bli tilsendt
herfra. Lotterisjef er i år, som tid
ligere, Albert Breiteig.

Sommertiden er jo så opplagt den
beste tid å få solgt lodd, så vi håper
derfor på en mengde henvendelser
om tilsending av loddbøker.

I siste nr. av Tegn og Tale var ge
vinst-fortegnelsen inntatt. Vi går ut
fra at den må vekke interesse hos
mange, så allsidige og interessante
gevinster som den inneholder i år.
Filming er f. eks. for svært mange

Døves
Volvo-lotteri
19&7

Bergen:

R.H.
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Forretningsfører og ekspedisjon:

MøllendalsVll. 17, Bergen
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SØLVBRYLLUP

Ekteparet Josefine og Johan Bern
tsen, Hellvik i Eigersund, feirer
sølvbryllup 25. juli. De har flere
voksne barn. Deres datter Ingebjørg
gifter seg 22. juli.

Berntsen har et nydelig hjem like
ved riksveien. De lever for det meste
av å fiske laks, mye laks!

Vi gratulerer!

"
Jakob ld/and

Storgata 41-43-45
SANDNES

M O L D E

ROMSDALS FELLESBANK AfS SAND SPAREBANK

Sentral bord 52 211 Forvattningskapita/16 mill. kr.
Egne fonds .. . . .. 1,3 -»-

MOLDE
Telefon 51107

SAND i Ryfylke
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Amerika-fareren Kjell Omahr Mørk

Døve mennesker vi "snakker om

LYN-INTERVJU MED

Kjell Omahr Mørk, formann i Oslo
Døves Ungdomsklubb, reiser til
USA omkring 15. august, der han
skal gå på Gallaudet College for dø
ve i Washington DC.

Jeg tar et lyn-intervju med Kjell
Omahr i forbindelse med hans Ame
rika-reise:

- Hvorfor reiser du til Amerika?
- Fordi jeg kan få lov å studere

der og evt. bli cand. theol. Da jeg
ikke fikk gå på Praktisk-teologisk
Seminar, som en må ha fOr å kunne
ordineres, var det ingen vits i å fort
.sette her. Likeledes var det stengt på
Lærerskolen, Sosialskolen, Diakon
hjemmet og Menighetsfakultetet,
derfor til USA.

- Du mener med andre ord at
skolene her i Norge er stengt for deg
på grunn av at du er døv?

- Ja, absolutt!
Hva er det ditt ønske å bli?
- Helst vil jeg bli døvelærer (lek

tor), men da det er så meget å velge
blant der borte, vil jeg ikke si noe
bestemt i dag.

- Etter utdannelsen, kommer du
da tilbake til Norge?

- Det tror jeg nok, dersom det ikke
går med meg som med Henning
Irgens fra Sandefjord/Larvik.

- Hvordan ligger det an med
språket ditt?

- Muntlig blir det vanskelig med
engelsken i begynnelsen, men med
litt hjelp av blyant og blokk skal det
nok gå. Ellers så har vi jo tegnene..

- Det er sagt at du blir sendt til
Gallaudet College for å bl{ «slipt».
Hvordan vil du oppfatte dette?

- Det er nok noe sant i dette. Jeg
har jo aldri gått på døveskolen.

sItt navn og tyuelig adresse 'på et
kort. Kortene blir så samlet av lodd
selgerne og levert foreningene, som
til slutt før trekningen sender alle
kort til lotterikontoret. Kortene 'må
behandles pent og ikke krølles, da
de jo skal gå i trykkmaskinen igjen
og påtrykkes trekningsliste, før de
sendes ut til loddkjøperne.

Så håper vi at riktig mange av
våre venner og medlemmer flittig vil
benytte selve ferien som tiden før og
lenge etter til et resultatrikt salg, og
vi sier:

LYKKE TIL!

Noen år i et døvt miljø vil sikkert
gjøre meg «skikkelig».

- Tror du at du vil like deg der
borte blant skjebnefeller?

- Sikkert, og jeg gleder meg særlig
til å treffe de amerikanske pikene.

- Hvor gammel var du da du ble
døv?

- Jeg var 12 år da jeg ble døv, av
hjernehinnebetennelse.

- Hva synes du om Ungdomsklub
ben i dag, som dens formann?

- Vi har da kommet noen skritt
videre, ta f, eks. den store deltakelse
på ungdomsleiren i år.

- Hva ønsker du ellers for Ung
domsklubben?

- Lokalemessig står vi dessverre
tilbake, men dette vil bli bedre når
vi får ominnredet det gamle preste
kontoret. Da får vi så god plass at

Jacques Dormont er tegnelærer
ved døveskolen i Berchem, St. Aga
the i Belgia. I det siste året har han
flere ganger stilt ut egne arbeider på
kunstutstilling i Brussel, og med stor
suksess. I alle Belgias større aviser
ble Dormonts arbeider meget rosende
omtalt av kunstkritikerne. På en
mesterlig måte forstår han å sette
seg inn i andre menneskers tanker og
følelser og å framstille det i sin kunst.
Jacques Dormont er døv, og han er
ikke bare maler, men også dikter.
Det er enda mere beundringsverdig.
Det finnes bare noen ganske få døve
diktere.

Monique Millet er en tidligere elev
ved døveskolen i Bordeaux, Frank
rike. Hun har. skrevet et vitenska- .
pelig arbeid om middelalderens his
torie og har for annen gang mottatt
tittelen «vitenskapelig licensiat» av
universitetet.

I Cognin, Frankrike, er den døve
lærer Paul Durand siden 1963 ansatt
ved døveskolen. Han er døv siden
fødselen. Etter å ha avsluttet døve
skolen, ble han tegnelærer. Det kos
tet ham stor flid og møye. Nå under
viser han i Cognin 40 elever i vanlig
tegning og i teknisk tegning. Han
forbereder også 40 piker for søm
arbeid. Men det er galt å tro at en

vi kan starte for alvor med de under
avdelinger vi har snakket om. Jeg
kan nevne foto, film, annen hobby
virksomhet samt egne kulturelle av
delinger. Teater o.l.

- Hvordan er interessen blant de
unge medlemmene i dag?

- Den er bedre enn den var før,
men dessverre er så mange av våre
medlemmer skole-elever, og går på
aftenskole, slik at det er litt vanske
lig å få aktivisert dem.

- Noen spesielle ønsker?
- Jeg ønsker at ungdommen må

slutte mere aktivt opp 'om døvefore
ningen. For det· er i døveforeningen
vår plass er når vi har «vokst» oss ut
av ungdomsklubben. Derfor er det
mitt største ønske at ungdommen
må forstå dette, og aktivisere seg i
foreningslivet .

*
Til slutt vil vi si at det er vårt

største ønske at han vil komme til
bake til Norge igjen. Vi ønsker ham
lykke til med studiene i USA.

Karin Jensen.

døv lærer har mindre vansker ved
undervisningen av døve. For Du
rand er undervisningen en tung opp
gave. Døve lærere egner seg for
tekniske - altså overveiende «språk
frie» lærefag, f. eks. verkstedsunder
visning, fagtegning, teknisk tegning,
kunst-undervisning, praktisk under
visning. I teoretiske fag, hvor under
visningen mest foregår ved tale og
med nødvendig kontroll av taletek
nikken, blir det for vanskelig for
døve lærere. - Ved døve-høyskolen i
Washington er bruken av døve høy
skolelærere bare mulig fordi under
visningen for en overveiende del fore
går med støtte av Jegn og fi.nger
alfabet.

I den lille byen Goutieres i Nor
mandie, Frankrike, bor Juana Fer
nandez Andres. Hun er døv fra fød
selen av og kommer fra en liten by
ved Toledo i Spania. For mange år
siden kom hun med broren sin til
Frankrike og ble boende der. Hun
kommer aldri til å vende tilbake til
sitt hjemland, det vet hun. Men hun
føler seg helt hjemme i Normandie. 
I september 1966 arrangerte Gou
tieres' innbyggere en vakker fest for
henne, for Juana fylte da 106 år!
Hun er den aller eldste innbygger i
hele Normandie.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

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

Døvemestersl<apet ; Drammen

1. Pål Kjellid 800 m 2.09.6 595
2. Kjell Fiskergård h. ult. 1.46 554
3. Pål Kjellid 1500 m 4.36.2 549
4. Kjell Olsen I. ult. 2.89 531
5. Kjell Fiskergård I. ult. 2.87 519
6. Pål Kjell id 200 m 25.5. . . . . . . . . . .. 515
7. A. Nordøy I. ult. 2.85 506
8. Kjell Olsen 400 m 58.0 497
9. Asle Karlsen h. ult. 1.40 480

10. Kjell Fiskergårdlengde 5.39 465
11. Asle Karlsen 100 m 12.7 444
12. H. E. Tofte h.u/t.1.37 442
13. T. Bernås I. ult. 2.71 420
14. E. Larsen I. ult. 2.69 408
15. Pål Kjellid lengde 5.14 405
16. Pål Kjellid I. ult. 2.68 402
17. H. E. Tofte I. ult. 2.68 402
18. Bj. Tømmerbakke I. ult. 2.66 389
19. Bj. Tømmerbakke h. ult. 1.31 366
20. T. Ringsø h. ult. 1.31 366

9.255

2. BERGEN

1. Reidar Brenden 3000 m 9.11.2 719
2. T. Christia'hsen 800 m 2.07.5 625
3. Per Chr. Larsen I. ult. 3.02 609
4. T. Christiansen 400 m 55.7 576
5. Roar Pedersen I. ult. 2.94 561
6. T. Christiansen 1500 m 4.34.4 560
7. T. Christiansen I. ult. 2.92 549
8. T. Christiansen 200 m 25.4 . . . . . .. 523
9. G. Kvitvær h. u/t.1.43 517

10. T. Christiansen lengde 5.52 496
11. G. Kvitvær I. ult. 2.82 488
12. Per Chr. Larsen h. ult. 1.40 480
13. Roar Pedersen h. u/t.1.35 417
14. Arne Stenberg h. ult. 1.35 417
15. Jan Thomassen I. ult. 2.66 389
16. Vidar Gran I. ult. 2.63 370
17. J. Thomassen h. ult. 1.31 366
18. A. Stenberg I. ult. 2.62 364
19. H. Lillejord h. ult. 1.30 353
20. Broder Gundersen I. ult. 2.54 314

9.693

Det Frivillige Norske Skyttervesen.
På 100 m kan det også benyttes
Mauser eller Krag-rifler som har
innlagt 22 long løp.

All skyting foregår etter Det Fri
villige Norske Skyttervesens be
stemmeiser.

Startkontingenten er kr. 5.-, og
sendes sammen med anmeldelse til
idrettsforeningen «Hellas», Postboks
117, Drammen, innen 20. juli 1967.

Da banen ligger noen km fra
Drammen sentrum, vil idrettsfore
ningen «Hellas» arrangere fellesreise
til skytterbanen. Vi ber derfor del
takerne til skyttermesterskapet om
å møte fram på Marienlyst stadion
lørdag kl. 14.00.

Med hensyn til arrangementet for
øvrig henviser vi til innbydelsen til
Døvemesterskapet i fri-idrett.

1. OSLO

Fri-idrettsserien 1967

Skyting 2. DM - 300 m normalskive.
5 prøveskudd.
10 skudd ligg., anvisn. for hver 5.

skuddserie.
10 skudd stå., anvisn. for hver 5.

skuddserie.
10 skudd knestå., anvisn. for hver

5. skuddserie.

Skyting 1. DM - 100 m normalskive :
3 prøveskudd.
5 skudd ligg., anvisn. etter serien.
5 skudd stå., anvisn. etter serien.
5 skudd knest., anvisn. etter serien.
3 prøveskudd.
3 skudd stå., 3 skudd knestå., og

4 skudd ligg., anvisn. etter
serien.

SKYTING

Til slutt vil vi ønske alle deltakere
og turister velkommen til Drammen
i dagene 4. og 5. august 1967.

Alle innmeldelser og henveldeiser
i forbindelse med Døvemesterskapet
sendes til:

Idrettsforeningen «Hellas»,
Postboks 117,
Drammen.

Gevær.
Etter reglementet kan det benyt

tes Krag-Jørgensen-rifle, Mauser og
Kongsbergs nye skarpskyttergevær
eller geværer som benyttes innen

Til lagene!
Idrettsforeningen «Hellas» har med

dette den glede å innby til det 4.
Døvemesterskapet i skyting, som blir
arrangert på Lier skytterlags bane,
Reistad i Lier, lørdag 5. august kl.
15.00 med Lier Skytterlag som tek
nisk arrangør.

Programmet blir følgende:

Startkontingenten blir for senior
kr. 5.- og for junior kr. 3.- pr. øvelse,
og for stafettlag kr. 10.-.

Vi håper på god deltakelse fra
lagene til Døvemesterskapet 1967, og
vi vil prøve å gjøre vårt beste for
at det skal bli så vellykt som mulig.

Av arrangement kan vi nevne
hyggetreff eller kameratslig samvær
på Central Hotell fredag kl. 20.00.

Avsluttingsfesten vil bli holdt i
Park Hotell lørdag kl. 19.00. Prisen
pr. person blir bestemt senere.

Innmeldingsfristen blir 20. juli
1967.

Ellers minner vi om at gyldige
legekort må forevises.

2. dag:
100 m senior og junior.
400 m senior og junior.
1500 m senior og junior.
Høyde senior og junior.
Lengde senior og junior.
Diskos senior og junior.
1000 m stafett.

FRI-IDRETT

Til lagene!
Idrettsforeningen «Hellas»' døve

avdeling har med dette den glede å
innby til det 16. Døvemesterskapet i
fri-idrett for senior og junior, som
blir arrangert på Marienlyst i Dram
men fredag 4. august kl. 17.00 og
lørdag 5. august kl. 15.00.

Øvelsene blir følgende:

1. dag:
200 m senior og junior.
800 m senior og junior.
5000 m senior.
Stav senior og junior.
Tresteg senior og junior.
Spyd senior og junior.
Kule senior og junior.
4 x 100 m stafett.
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Norges Makrellag S/ L

KRISTIANSAND S.

Jens Lange Lyche
Kirkegt. 15, 5. etg.
OSLO

Kjemikalier og råstoffer

SIEMENS NORGE AfS
Deres erfarne partner på

alle områder innen elektroteknikken

Kr. Inderberg A.s
St. Olavs gt. 10 - TRONDHEIM
Telefon 20901

Furumøbler

Spesialforretningen

Den Røde Mølle A.s
AL Tt KOLON tAL

Telefon 25886
TRONDHEIM

A.s Namdalens Trafikkselskap
NAMSOS

Lokalfart på Namdalens fjord- og øydistrikter
Telegramadr. Namdalske - Telefoner 2651 - 2652

Brekke & Dahl
ENTREPRENØRFIRMA

Løkkåsveien 5
SKI

Helmer Staubo & Co.
Haakon VlI's gt. 1

OSLO

TERMOSTATER

MALEAPPARATER

REGISTRERPAPIR

Solberg & Andersen A.s
Hansteensgt. 5 - O S LO - Telefon 441985

NORDLANDSBANKEN

BODØ

PER ONSAGER
Patentingeniør

Camilla Colletts vei 4 - OSLO
Telefon 55 13 86

Medlem Norske Patentingeniørers Forening

P. Høivolds Mek. Verksted A.s

Telefon 1707 -1373

Privat 3324

KRISTIANSAND S.



BANKETT

I kretsmesterskapet for gutter 20.
juni, i ekte Bergens-vær, fikk Pål
Kjellid bronse på 1500 m med tiden
4.36.2.

Abonner på

TEGN og TALE

15. juni: KM i 5-kamp for senior
og junior og 3-kamp for jenter.
Pål Kjellid ble nr. 3 og fikk bronse
i fem-kamp. Res. var: 5.14 i lengde,
20.06 i diskos, 25.5 på 200 m løp,
og 27.85 m i spyd, 4.37.8 på 1500 m.
I alt 1.976 poeng.

-

-•-

-

Klubbmesterskap i terrengløp på
Fløien mandag 24. mai: Løypa var
på 1000 m. Hans Lie åpnet med å ta
ledelsen i fellesstarten, og han ledet
nesten hele løpet, men på slutten
kom Pål Kjellid som en rakett og
gikk i mål som vinner. Hans ble nr.
2, og dette tar vi hatten av for.
Bjarne Tømmerbakke og G. Lange
land fullførte, men kondisjonen var
dårlig.

1. og klubbmester
Pål Kjellid 3.04.4

2. Hans Lie 3.07.4
3. Bjarne Tømmerbakke . 3.33.4
4. G. Langeland 3.45.3

BERGEN

Alesund.
3. mai arrangerte Aksla IL lag

seriestevne i fri-idrett. Det var ny
delig vær under stevnet, men banen
var litt løs. Kjell Fiskergård var sist
ute i starten, men fikk likevel tiden
12.8 på 100 m.

11. mai var det nytt seriestevne
på samme sted. Kjell Olsen forsøkte
seg på 800 m løp og fikk tiden 2.09.8.
Kjell Fiskergård stilte opp på 200 m,
tiden ble 26.4, og Kjell Olsen klarte
ved samme stevne 9.36 i kule.

5. juni stevne på Stadion i dårlig
vær og tung bane. O. Garberg prøvde
slegge for første gang i år, og det
ble 49.42.

W. Pedersen prøvde seg på 100 m
og fikk tiden 12.8, litt svakt. Ingolf
Rønning løp 800 m og fikk tiden
2.17.4.

19. mai arrangerte KFUM-kame
ratene lagseriestevne på Aksla. Kjell
Olsen startet på 400 m og fikk tiden
58.0.

vinneren. Været var for øvrig strå
lende og varmt.

Resultater:
1. Bjørn Myran 5.12
2. A. Karlsen 5.21
3. I. Rønning 5.36
4. Ola Sande 5.39
5. S. Grongstad 5.51
6. Jon Pettersen 6.28
7. A. Naurstad 6.35

7. juni på Sveum idrettsplass:
800 m A Vangen 2.16.0.
Kule J. Olsen 10.52.
Kule K. Johansen 8.73.
A. Vangens første 800 m løp var

ikke helt godt. Kanskje ville lengre
distanser passe ham bedre.

Nye resultater:
Nasjonalt fri-idrettsstevne 4. juni:

Spyd J. Olsen 48.50. Dette ga ham
1. plass i klasse B. Kule J. Olsen
10.43.

Bra åpning av J. Olsen i spyd,
men tilløpet er like dårlig. Blir dette
bedre, kommer nok lengdene også.

Jo-Ol.

HAMAR

Torsdag 25/5 var 4 av våre gutter
med i et treningsstevne på Elverum,
og deres årsdebut var skuffende.
Eneste lyspunkt var Per Byvold,
som overrasket med et støt i kule
på over 11 meter. Han hadde ellers
en jevn serie, og det er å håpe at
han fortsetter slik i sesongen. Ellers
ble resultatene slik:

100 m Arne Olsen 13.0.
1500 m Alfred Vangen 4.45.4.
400 m J. Olsen 58.5.
Kule J. Olsen 10.38.
Kule Per Byvold 11.17.

8. juni, Elverum:
800 rnA. Vangen 2.12.1.
Diskos J. Olsen 33.56.
Diskos P. Byvold 25.05.
3000 rnA. Vangen 10.21.6.
Alfred løp alene på denne distan

sen som trening, 4 sekunder fra sin
pers. rek. Neste gang kommer han
vel under 10 min.

TRONDHEIM

29. mai arrangerte NTH! stevne
på stadion. Walter Pedersen deltok
i lengde og fikk notert 5.71 m. Han
hadde flere døde hopp, men han hå
per dette blir bedre etter hvert, og
lengdene også.

Det ble arrangertklubbmesterskap
i terrengløp 30. mai. Det var bra
med deltakere som stilte opp, og
løypen var kort og flat. Bjørn Myran
var i storform og ledet fra start til
mål. A. Karlsen ble som ventet
annenmann, men bare 9 sek. etter

25. mai. Kjell Olsen løp 800 m
på tiden 2.10.0. Kjell Fiskergård del
tok samme dag i to øvelser, 200 m
og lengde, og resultatene ble hen
holdsvis 26.5 og 5.39.

Disse to viser seg ivrige til å delta
i stevner.

N. Bjørø.

Nasjonalt stevne på Krohnsminde
7. juni: Stevnet gikk i dårlig vær med
bare 8 varmegrader. Pål Kjellid
prøvde seg på sin første 800 m i år
og fikk tiden 2.09.6. Han stivnet til
da det sto 200 m igjen. Med tempo
trening om kveldene vil han bli at
skillig bedre. Passeringstiden på
400 m var 60.8.

I anledning avsluttingen av Nordisk
Mesterskap i friidrett, skyting, svøm
ming og «Nordisk Cup» i tennis,
holdes en bankett lørdag 26. august
kl. 19.30 i Handelsstanden, Karl Jo
hansgt. 37, Oslo.

DANSEORKESTER
Kåring av «Frøken Norden».
Meny: Avkokt laks, iskake, viner og
mocca.

Entre kr. 55.00-60.00.
Fri garderobeavgift.
Innmelding sendes innen 15. august
til Jarle Lid, Geitmyrsveien 21 b,
Oslo 1.

Arrangementskomiteen.
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19. mai; åpningsstevne i nasjonal
klasse på Bislett. Bare to døve del
tok, ikke så verst resultater:

Reidar Brenden løp 3000 m på
9.11.2. Tore Christiansen 1500 m på
4.34.4.

Surt og kaldt vær og tung bane
gjorde nok utslag i resultatene.

24. mai: Nytt nasjonalt stevne på
Bislett: Tore Christiansen var i dår
lig slag, men han kom seg under
løpet og øket farten, på 800-meteren,
og tiden ble 2.07.5. Det var dårlig
og tung bane.

8. juni. Nasjonalt stevne på Bis
lett: Tore Christiansen løp sin første
400 m for året, og tiden ble 55.7 og
på 200 m 25.3.

9. juni: KM i 5-kamp på Frogner
i regn og tung bane. Tore i slett
humør stillte opp, men fullførte
ikke, da han ikke startet i siste øvel
se, 1500 m. De andre resultatene ble:
Lengde 5.52, spyd 39.46,200 m 25.7,
og diskos 24.44, poengsum 1.819.

Tore.

KAPPGANG

16. april. «Grefsen rundt»
Her var deltakelsen meget stor.

Det startet gangere fra Sverige og
England som har deltatt i olympia
den, så det var et hardt selskap
Harald Angeltvedt var med i. Odd
Landehagen startet ikke på grunn
av flytting. A-klassen ble vunnet av
svensken Lindberg på tiden 46.49.
Harald Angeltvedt brukte 53.40.
Det startet 14 deltakere i kl. A,
10 km.

Onsdag 19. april
Internasjonalt stevne på Frogner,

10 km kl. A ble vunnet av Odd
Landehagen. Tiden ikke oppgitt.

Søndag 30. april
Fredrikstad: Cicignon rundt, 10

km. Her ble Harald Angeltvedt nr. 4
på tiden 50.40. Det startet 8 mann i
kl. A, derav kjente svensker og
dansker.

5. juni. Torshovparken rundt.
15 km. Her deltok Landehagen og

Angeltvedt blant gode svensker og
alle de beste nordmenn. Odd ga opp
etter noen runder, men Angeltvedt

fullførte på den pene tiden 1.22.01.
Den gode Harald Person, Trond"
heim, ble slått av Angeltvedt med
over ett minutt.

8. juni
Seriestevne : Arr.: Døves Sports

klubb. Her var deltakelsen bra, væ
ret var strålende, stedet var Idretts
høyskolen på Sogn. Vi er så heldig
at vi får stedet gratis på alle våre
seriestevner (4 i alt). Resultat 1500 m.

1. H. Abrahamsen, OGK 6.42
2. E. Lyngar, KFUM 6.51
3. O. Landehagen, Døves 6.59
4. H. Angeltvedt, Døves 7.14
5. R. Olsen, OGK 7.37
6. Aall Larsen, Frogg . . . . . . 7.58
13 deltakere.

13. juni
Seriestevne, arr.: Døves Sportskluhb.

Resultat fra 3000 m:

1. Helge Abrahamsen 13.59
2. Einar Lyngar 14.26
3. Odd Landehagen 14.31
4. Harald Angeltvedt 14.56
5. Ragnar Olsen 15.38
6. A. Botten, Brumunddal 16.34
11 deltakere.

Trønder-Eivind, oppm.

«Også VI kan»
Helsereise til Rhodos:

VIKING SHIPPING COMPANY A.S
SKI PSM EG LE RE

ALT I TRYKKSAKER

Avreise 30. oktober - retur 13. november.

Direkte dagfly tur/retur Oslo-Rhodos, 14 dagers opp
hold med helpensjon i dobbeltværelser på HELSEREISERS
faste og populære PARK HOTEL. Alle værelser med bad
og balkong.

Sightseeing, utfluktsprogram og en rekke «aftenarran
gementer».

Vanlig medisinsk stab - lege, diakoner og sykepleiere
medfølger.

Pris: Kr. 1.575,-, som inkluderer: Flyreise Oslo-Rhodos
tur/retur. Buss til og fra hotellet. Helpensjon - 2 sight
seeing-turer - assuranse - lufthavns-avgifter.

Full assistanse, medisinsk og reiseteknisk. pA VARE
HELSEREISER TAR VI sA LENGE PLASSEN TILLATER
DET GJERNE MED, TIL SAMME PRIS, FAMILIEMEDLEM
MER ELLER SPESIELLE VENNER AV PASSASJERENE.

Inntegning: SNAREST MULIG.
Be om program (se kupong).
HELSEREISEN arrangeres av «OGsA VI KAN»-komi

tee, Oslo, med WINGE & CO. REISEBUREAU A/S, Oslo,
som reisetekniske konsulenter.

Telefon 41 7884
(6 linjer)

Skippergaten 35

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telex 1008 - OSLO

TilWINGE &CO. REISEBUREAU A/S, P.B.1705,Vika-Oslo.
Jeg ønsker tilsendt alle opplysninger om HELSEREISEN
TIL RHODOS.

Nav: Antall pers .

Adresse:
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«SYMBOLET PÅ KVALITET»

Utenbordsmotorer i toppklasse
31'2-6-9,2-20-35-45-55-75 og 105~HK

1m portør og hovedforhand ler:

Postboks 656 - OS LO 1 - Tlf. 420980

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Lakko
VARMLAKKERING AV BILER

Brødr. Grytnes - UNDRUMSDAL
Telefon 83

P. E. Berger
Kontor: Stortingsgt. 30
Tlf. 415432-411359 - OSLO

EN GROS-SALG
Fiskehallen - Telefon 426634

Sev. Dahrs Assurancekontor A.s

Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

H. KLEIN
O. Trygv.gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

Ramberg & Sønner A.s
Næringsmiddelfabrikk

Telefon 22551 - SKIEN

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

MUNKEDAMSVN. 59 - TLF. 41 28 22 - OSLO 1

Tangen Metalstøperi
Utfører:
STØPEGODS I BRONSE
RØDGODS OG MESSING
Oslokontor: Kr.Augustsgt. 7b - OSLO

A.s Rakkestad Sag & Høvleri
RAKKESTAD - Telefoner 73 og 134

Skur/ast og tømmer kjøpes
Høvellast. bygningsmaterialer
plater og finer selges.
Impregneringsanlegg

GUNNAR STRAND & CO.

PAPIR EN GROS

Haslevollen 3 - OSLO 5
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Hjemmot for døve
J

lfordstrnnd.•

Sannes & Co.
Forhandler for:
DODGE - VOLKSWAGEN
SCANIA VABIS
Telefon 24046
HAUGESUND

BERGEN - Kong Oscarsgt. 23 (inng. Domkirkegaten)

Godt utvalg av italienske trekkspill, håndarbei
det med håndfilte stemmer.
Spanske og elektriske gitarer, trumpet, kornett,
klarinetter, forsterkere.

Undervisning i trekkspill og gitar.

Ganddalens Planteskole og Gartneri
Stedsegrønne planter - Prydtrær
og prydbusker - Nelliker

SANDNES
Telefon 61668

H. M. Wrangell & CO. A.s
SKIBSREDERI

HAUGESUND

PRIVATBANKE.N i Kristiansund N.

Opprettet 1869

FOR TRYGGHET OG SERVICE

UTFØRER ALLE ARTER
BANKFORRETNINGER

Godt utvalg i alle sorter

KJØTT- OG pALEGGSVARER

Schweigaardsvei Kjøttforretning
Schweigaardsvei 10 - Telefon 94234
BERGEN

Minde Kjøtt
Eikevegen 2 - Telefon 99671
MINDE pr. Bergen

WALLEM & CO. AfS

SKIPSREDERI

Slottsgt. 3
BERGEN

Rohdins Restaurant

ALESUND

Telefon 2098

Haugesund Rør A.s

Telefon 26167

HAUGESUND

I Bergen er

~.41.1l.1Ul~II]~

De Små
f)jem

RESTAURANT

de virkelig gode spisesteder

Døves Trykkeri A.s. Bergen


