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Spesialskolerådet synger ut
En kan si hva en vil om Arne Skouens ubarmhjertige angrep på spesial
skolene og de ansvarlige myndigheter - og mange har da også. rent ut
sagt stilt ham i gapestokken. Det har vært nevnt av mange at han har
gått for langt, og at hans siste meritter bare har ført til at han har skadd
den sak han kjemper for. Nå blir han ikke tatt alvorlig lenger! Nå kan
myndighetene slå seg til ro! Vi har tidligere gitt uttrykk for vår frykt
for at så skulle være tilfelle.

På bakgrunn av dette må en nesten undre seg over den uttalelsen fra
Spesialskolerådet som vi bringer i dette nummer. og som faktisk er
tvunget fram nettopp som en følge av det oppstyr Arne Skouen vakte
med sin påstand om at enkelte spesialskoler er å sammenlikne med kon
sentrasjonsleirer. Vi finner Spesialskolerådets uttalelse glimrende! Og
om Arne Skouen ikke lenger blir tatt alvorlig, så må myndighetene for
all del ta denne uttalelsen fra Spesialskolerådet alvorlig. For her er det
ingen overdrivelser. Her er det nakne kjennsgjerninger. Her er situasjo
nen framstilt av nøkterne skolefolk som selv har vært på befaringer og
som selv har sitt daglige virke ved spesialskolene.

Det står neppe til å nekte at det er enkelte som har sett med en viss
skepsis p Spesialskolerådets innflytelse på utviklingen innen spesial
undervisningen. En har vel vært tilbøyelig til å gi denne rådgivende
komite skylden for at departementet stort sett har nøyd seg med å flikke
på de gamle skolene og tilsynelatende oppmuntret kommunene til å
opprette spesialklasser i folkeskolen - en utvikling som vi har 8ett på
med bekymring. Det er derfor med stor glede vi leser Spesialskolerådets
uttalelse, hvor tingene blir satt på plass. Så klar tale er vederkvegende i
dagens situasjon. Og nødvendig!

SpesiaLskolene har fått helt 1.I1iLstrekkeiige bevilgninger. De flesle internater
er pW8SeTt i gamle bygninger, med til dels slore SO~'fl8aler. Antall barn i de
enkelte a"'delinger er for stort, og personalbemanningen er for liten. Men selv
m.ed tilstrekkelig bemanning ville det i en del av inter1ul/ene tJære 1lærmest
umulig å skape et hjem/iy miljo under disseforhoId. UndenJisninysanlegyene
tilfredsstiller gjennomgående ikke dagens krav, og skolene har et påtrengende
behov for bedre psykologisk og barnepsykiatrisk service. Yrkesopplæring,
sosialarbeid og særlig ettervern er lile u/bygd. - Bare investeringene til de
skoler som foru1s.ett.es reist i statlig regi. er av Kirke- og undervisningsde
partementet an.s1dtt /il nærmere 200 millioner kroner.

Det er klar tale. Og likevel tror vi å kunne si at Spesialskolerådet gjerne
kunne tatt enda sterkere i. Departementet er neppe særlig glad over
denne uttalelsen, men egentlig kan en vel på det hold være glad for at
uttalelsen ikke er skarpere. Statsbudsjettet for 1967 viser en økning for
utgiftene til døve- og tunghørtskoiene med nær 2.7 mill. kroner. Det er
som en dråpe i havet, når en kjenner behovet. Men ihvertfall vil det glede
oss alle at vi har fått kjennskap til Spesialskolerådets syn på situasjonen,
og vi har grunn til å være takknemlig for den uttalelsen som rådet har
offentliggjort. Vi vil nødig skyte på pianisten. Th. S.
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Behov for 200 mill. kroner til bygging av nye spesialskoler
i Statens regi!

Tvingende nødvendig nled
en snarlig realisering

Klar uttalelse fra Spesialskolerådet

I den senere tid, og spesielt i
Fjernsynets sending «.Åpen post>
torsdag 9. februar, er det blitt satt
[ram en rekke anklager mot tjeneste
menn ved spesialskolene for alvorlige
overgrep mot elever. Anklagene om
overgrep har rystet alle, og Spesial.
skolerådet forutsetter at disse for
hold blir omhyggelig klarlagt.

I den debatt som har fulgt, er del
blitt reist alvorlige generelle innven
dinger når det gjelder spesialskolenes
behandlingsprinsipper, diagnostise
ringsarbeid, elevenes rettssikkerhet
og personalets kompetanse og yrkes
etiske holdning. Debatten inneholder
dessuten et sterkt krav om at myn
dighetene nå må gå til en snarlig
realisering av omfattende tiltak.

Spesialskolerådet har funnet det
riktig å orientere om sitt syn på de
forhold spesialskolene arbeider un
der. Rådet ble etablert sommeren
1963 som sakkyndig organ for Kirke·
og undervisningsdepartementet i spe·
sialskolespørsmål. Rådets medlem
mer har i løpet av de siste årene fore·
tatt befaringer ved de aller Ileste av
våre spesialskoler og har gjennom be
faringsrapporter til departementet
vurdert en rekke skolers arbeidsfor
hold og gitt tilrådinger om nødven
dige tiltak.

Spesialskolerådets inntrykk kan
oppsummeres slik:

Spcsial$kolene har fdtt helt util·
strekkelige bevilgninger. De fleste
internater er plassert i gamle byg
ninger, med til dels store sovesaler.
Antall barn i de enkelte alidelinger
er for stort, og personalbemanninyelt
er for liten. Men selv nwd tilstrek
kelig benumning viUe det i en del
av intcrrnllenc være nærmest umulig
ii skape et hjemliy miljo under disse
forhold.
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UndeMJisningsanleggC'lle tilfreds
stil1er gjennomgående ikke dagens
krav. og skolene liar et pdtrenycnde
behovfor bedre psykologisk og ba rne·
psykiatrisk service. YrkeSQpplæriny.
sosialarbeid og særlig etlert'e1'n er
lite utbygd.

Disse lIulngler har spesialsJ.olene
felles med de fleste andre behand
lingsinsti/.usjoner for handiknptc.

På tross av Vllll.Skclige arbeidsfor
hold har spesialskolencs internat
personell og lærere lagt for duoen en
holdning, en imlsatsuilje og en dyk
tighct som avtvin!1cr stor rcs-pekt.

På bakgrunn av djsse mange uløste
oppgaver i spesialskolesektoren, ble
det Spesialskolerådets viktigste ar
beidsoppgave å legge fram forslag til
utbygging og faglig styrking av
denne delen av skoleverket.

Spesialskolerådet avleverte høsten
1964 innstilling om utbyggingsplan
for spesialskolene, lrykt som vedlegg
til ~Stortingsmelding nr. 42 - Om
utbygging av spesialskolene». I denne
innstillingen er spesialskolenes mål
setting og funksjon inngående drøf
tet, og det er utarbeidet detaljerte
planer for ml behovsdekkende ut
bygging. Utbyggingen forutsetter
samarbeid melJom kommuner, fylke
og stat når det gjelder bygging og
drift av spesialskoler og vil kreve
betydelige inv!lSteringer. Bare in
vesteringene til de skoler som for
utsettes reist i statlig regi, er av
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet anslått til nærmere 200 millioner
kroner.

Spesialskolerådet har sett det som
en meget viktig oppgave å sikre at
de bygningsmessige forhold for sko
lene snarest mulig blir tilfredsstil·
lende. Rådet har derfor levert en
egen innstilling om de retningslinjer
som bør legges til grunn ved plan.

legging og reising av undervisnings
bygg for spesialskoleformåJ. Denne
innstillingen inneholder begrunnete
forslag til romprogram for spesial
skoler av ulike slag og størrelser.

På bakgrunn av at det i vårt land
fortsatt vil bli nødvendig for en rekke
barn med omfattende behandlings
behov å bo borte fra hjemmet i en
større eller mindre del av skoletiden
for i det hele tatt å fIL den nød·
vendige hjelp, har Spesialskolerådet
gått sterkt inn for at det må bygges
elevhjem som kan gi barna de best
mulige utviklingsmuligheter. I en
innstilling fra våren 1966 sier Spesial
skolerådet at «elevhjemmene bør ut
bygges ved småhus og integreres i
vanlige boligområder for å oppnå
mest mulig naturlige levevilkår og
for å få en bred sosial kontaktflate».
Da det er av fundamental betydning
for et barns følelsesmessige og per
sonlighetsmessige utvikling å få leve
i et trygt, aksepterende og stimule
rende miljø, har Spesialskolerådet
sett de problemer som er knyttet til
internatopphold for barn som særlig
viktige. Rådet oppnevnte derfor
høsten 1966 et utvalg som har under
utarbeiding en innstilling der be
handlingsprinsippene. de bygnings
messige krav og normer for personal·
bemanning i elevhjem blir utredet.
Denne innstillingen regner Spesial
skolerådet med å legge fram våren
1967.

En viktig forutsetning for en best
mulig diagnostisering av elevene er
at spesialskolene har tilstrekkelig
psykologisk og medisinsk bistand.
Spesialskolerådet har levert forslag
til styrking av den medisinske - her
under barnepsykiatriske - service for
spesialskolene, og har likeså fremmet
forslag om videre utbygging av sær
skilte observasjons- og undersøkel-



i boken .Oøve bun. Manele" 0l muliehetoe",,,

Om kårene bedre til rette vi la ••.

sesavdelinger med sikte på å styrke
den pedagogiske.psykologiske og pSy
kiatriske diagnostikk.

Behovet for lærere med spesial
pedagogisk tilleggsutdanning er stort,
og Spesialskolerådet har fremmet for
slag om a styrke rekrutteringen gjen
nom særlige stipendordninger for
lærere som vil skaffe seg slik ut
danning.

Som et ledd i arbeidet med å bedre
undervisningsoppleggene ved spesial
skolene har rådet i løpet av de siste
2-3 arene sammen med andre sak
kyndige utarbeidet nye læreplaner
for spesialskolene. Rådet har også

nye planer for yrkesopplæring av
funksjonshemmet ungdom under ul
arbeidelse.

•
Prinsippetom at barn bør få vokse

opp på sitt hjemsted og i sitt hjem
er det (ull enighet om. For de fleste
handikapte barn vil egnet hjelp hel
digvis kunne bli gitt innenfor den
vanlige folkeskole. Også når det
gjelder spesialskoler, utbygges disse
så vidt mulig som dagskoler, slik at
elevene kan fortsette Q. bo i sine hjem.

Likevel vil en del handikapte barn
måtte bo borte fra hjemmet for kor
tere eller lengre tid dersom de skal
få den hjelp og spesialistservice som
fremdeles bare kan gis i spesialskoler
og medisinske institusjoner. Rådet
mener at det er urealistisk å tro at
folkeskolen i alle deler av vart land
kan være i stand til a by disse barn
ctadekvat behandlingstilbud, Skinn·
løsninger kan da bli samfunnets til·
bud li! dem.

Hisum~n meld~r om skiftende kelr.
Skal ,i bli steleIlde der 'i Ild stclrr
SIcalen har I'ill .fra elr til allIlet
en l.tM prO'O',"s $ØIlT er latt tillandel,
en I.un prO'O'.ns av unl'dam sam lteYMr
arbeids.,anl Ul med ..,sk~r Of eYner.
fordi man har lær! at h.,~rdatens I~lut

~r ~.,"~r el bruk~ til ~vnenes .,~ksl,

Ol 'i,el skol 'e"es med all5,ar 0t dam
for Ham fra hvem I,vel og e,"e"e kom,

•

PER ANDERSON

Dette faktum er det spesialskolens
folk har sett i oynene nar de har
ution sitt arbeid og fortsatt bor gjore
det til tross for anklager om med
løperi når det gjelder å dekke over
samfunnets forsømmelse. Denne inn
sats har gitt blinde, døve, talehem
mete, evneveike og barn med atferds
vansker en sjanse i livet og mulighe
ter for å kunne lykkes i samfunnet.

Spesialskolerådet har påpekt og
presisert at det er et påtrengende og
øyeblikkelig behov for tidsmessige
undervisningslokaler og elevhjem,
for det beste pedagogiske utstyr, for
en omfattende ekspansjon i utdan
ningen av spesialpedagoger, for et
Slort antall nye stillinger og for et
betryggende opplegg av observasjon
og diagnostisering.

Spesials.kolerlidet har ønsket å gi
denne orientering lor klart å markere
at det er tvingende nødvendig med
en snarlig realisering av omfattende
tiltak.

Vi retter derfor en inntrengende
appell til de ansvarlige myndigheter
om å stille de nødvendige midler til
disposisjon lor utbygging og faglig
styrking av var spesialundervisning
og ovrige handikapomsorg.

Spesialskoleradet, den 13. februar
1967.

Per E. Kiil, skolestyrer. formann.
Johan Sæbø, skolestyrer, neslform.

Jan. Bruteig, adjunkt.
Hans-Jorgc.n Gjessillg, rektor.
MargaTctha Grue. skolestyrer.
Lorang /-/(tlUICIl. skolestyrer,

Hallvard Vis/it:, overlege.

M~n mang~ a., dem ,ilde I~"ter~ nel
at I .,altet av ,,'rksamhet friere Slel
Ul fra de ~"ner sam Skaperen ta
am kelr~n~ bedre til rene .,i la.

•

l5.årig pike spilte døv

En 15-årig pike ble nylig arrestert
i \'arehuset cTempo- i Halmstad, da
hun forsøkte å stikke av med varer
for kr. 50.- uten ti. betale. Hun ble
fort til politiet, hvor en tok fatt på
å avhøre henne. Hun svarte ikke på
tiltale og viste med tegn at hun var
dov. Politiet fortsatte forhøret ved
å skrive lapper, og på lappene skrev
piken at hUll var utlending, oppga
navnet sitt og at hun arbeidet pA. en
fabrikk. Etter en stund fikk de til·
kalt en tolk som behersket de døves
tegnsprak, og del viste seg at piken
også behersket dette godt. I mellom
tiden var pikens opplysninger om
navn og arbeidssted blitt kontrol·
lert, og de viste seg å være falske .
Forhøret av piken pågikk i et par
timer, og politiet bestemte seg så
fOI" å gjøre el eksperiment: En mann
ropte hoyt bak pikens rygg. Hun
skvatt til og viste dermed tydelig
at hun hadde hort elet. Ettl:lr hvert
tilsto hun at hun kunne både høre
og tale. Tegnspl'åkel hadde hun lært
i sitt hjemland, Jugoslavia. Siden
kom det fram at hun hadde sitl hjem
i Halmstad og gikk på skole der.
Faren hennes ble tilkalt, og han be-
talte varene. Pa grunn av sin unge
alder. slipper piken tiltale.

FOR UNGDOMSKLUBBER
I Finland feires morsdag i år 14.

mai, og denne dag arrangerer ung·
domsklubben (or døve i Abo mors·
dags·fest, hvortil alle døve mødre (Or
velkommen.

Selja ass da trøslig videre gell
la d.veskalene vllkdr fel
lil bedre rUSleI el møle kra.,ene.
Irl mer tidsmessig el løse OPPtavene!
La unt~ d...e (el/ære mere.
sel skal del vise se, at jo f1er~

li"smulitheter .,i kall ti fri,
dess mere kan 6t de ",e I'i.

~"'--------------''''
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Ha/stensens Auto A.s
ForhøndIer 0"- VOLKSWAGEN

FREDRIKSTAD - Telefon 11 045

Jlj(Jgt·tsogt~~
ro ..stk""'liI~n~ "0,,1'"

Stortorvet 5
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Tangen Meta/støperi
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Oslokontor: Kr. AUlustslt. 7b - OSLO

REINKJØTT, ELG, RADYR, HJORT, VILT,

FJÆRKRE, LAKS, ØRRET, HUMMER

En llros

H. KLEIN
O. Try''l.&t.

MANUFAKTUR - KONfEKSJON

TRONDHEIM

Forrunin,en med du ,ode uno/,

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Fredrikstad Monterings Co.
& Meta/støperi A.s

Telefon 11274

FREDRIKSTAD

W. KØLTZOW A.S
BRYN. OSlO - Sentralbord 675583

Te/err.odr.: «l{evilco.

FEITS/LDFISKERNES SALGSLAG

TRONDHEIM _ HARSTAD

H. F. ESBENSEN HOBBELSTAD & RØNN/NG
VADSØ ENTREPRENØR- 0l

BYGNINGSARTIKKELFORRETNING

O 5 Ekspedisjon
Mellalll!r - Assuranse HOKKSUNDButikk Ol Kairorretninc - Alle: bransjer

Telefoner 8513 80- 85 13 81
Telefoner 1201-1315 -1137

THV. MOESTUE & CO. AfS

OSLO

Grafisk Industri Ol papir en ,rO$



Spesialskolene for døve og tunghørte
avholdes pl feriehjemmet «Skog
heim»), Gjzrdal, lørdag 20. mal kl. 19.

Det blir bevertning. pølsesalg.
kaffe. øl og mineralvan ....

leik. spørreko...kurra ...~e. u!lod
... i...g og mu~ikk.

Entre kr. 2.50, og alle er hjertelig
velkommen!

Arranger:
Drammen Deves Ungdomsklubb.

gymnastikklærer ved denne skolen.
Han var sterkt interessert i skole·
idrett, og da særlig i svømmeunder
visning. Skådalen døveskole kom
derfor til å nyte godt av hans rike
erfaring på dette området. Med sitt
a.lltid lune og gode humør, hadde
han en egen evne til å omgås sine
elever.

Kaptein Huseby hadde gjennom
gått et utall skoler og kurser og ble
før han gikk over i pensjonistenes
rekker, lærer ved Ullevål folkeskole
i Oslo.

Som pensjonist. benyttet han bl. a.
tiden til å sette seg på skolebenken
igjen. og ble cand. mag. 78 år gam·
mel!

Bildet viser kaptein Huseby i et
a.v hans siste år ved Skådalen døve
skole, sammen med et gymnastikk
parti i en skoleidrettstime.

Anders Haukedalen.

Kaptein OLAF H. HUSEBY
Tidligere gymnastikklærer ved

Skådalen døveskole. kaptein Olaf H.
Huseby, døde 6. april. 81 år gam
mel. lover 19 år virket han som

I budsjettet er det ellers til spesial
skoleformål under kap. 254, Private
skoler, oppført kr. 642.700 til barne
avdelingen ved Hjemmet for Døve,
Andebu, kr. 92.800 til handelsskolen
for tunghørte og kr. 457.500 til
Briskeby realskole og gymnas (for
tunghørte). Ellers er det på samme
kapittel oppført kr. 48.300 til Døves
Vel, Hamar, som gir yrkesopplæ
ring for døve jent.er.

Til Stat.ens spesiallærerskole er det.
ført opp en bevilgning på kr.
1.091.500, mot kr. 625.000 bevilget
for 1966. Det er i budsjettet gjort
regning med å øke elevtallet til 150
fra høsten 1967, mot nå 115.

Fars/erekke: Sven Torgersen,BrynjuU Dammen,Lars Markegård og Hans Lie.
Anrnm rekke: Thorbjørn Sander, Hans Nygard, Ola Svare, Harry Stene,

Odd Birkeland. Einar Jacobsen og Henning Irgens.
Bakerste rekke: Frank Brurberg, Asbjørn Finsveen, kaptein Huseby, Olav
Kristensen, delvis skjult Odd Evensen og Norvald Eikenes, og RoU Pedersen.

l+~~ØDSFALL

Statsbudsjettet for 1967

Til Holmestrand off. skole for døve
er det ført opp kr. 225.000 som fort
satt bevilgning til ominnredningen
av internatet. Skolen vil med denne
bevilgningen kunne dele opp sove
salene li! mindre forn for elevene.

Bergen off. skole for døve får
kr. 200.000 som første bevilgning til
ny yrkesskole for døve og tunghørte.
Den nye skolen vil etter planene gi
plass til 96 elever, fordelt med 48
jenter og 48 gutter. Yrkesskolen vil
få avdelinger for jern og metall, tre
arbeid, konfeksjon og skredderar·
beid, konlortrening og husstell og
handarbeid. Skolen vil ellers bli ut
styrt med auditorium, klasserom,
kroppsøvingsrom og administrasjons
avdeling. Det er planlagt eget inter
nat eller hybelhus for samtlige elever.
Byggeomkostningene er foreløpig be
regnet til 7 mill. kr.

Til Vikhov off. skole for tunghørte
er det ført opp 2,6 mill. kr. som fort
satt bevilgning til ny undervisnings
bygning og nye intemat.er. Skolen vil
etter utbyggingen få plass til 110
elever. Byggeomkostningene er også
her anslått til ca. 7 mill. kr.

Kirke- og undervisningsdeparte
mentet har fått Stortingetssamtykke
til å ta imot tomt av Arna kommune
til oppføring aven ny spesialskole
for Vestlandet for barn med hørsels
skader.

I statsbudsjettet kommer summen
av utgiftene til skoler for døve og
tunghørte i 1967 opp i kr. 11.254.300.
en økning på kr. 2.683.900 fra 1966.

A mlre formål som gjelder spesial
skolerw

Be\'ilgningen til fylkeskommunale
og kommunale spesialskoler blir ført
på dette kapitlet. Denne bevilgnin
gen cr økt med kr. 500.000. og en
gjør regning med at det skal være
mulig li. få satt i gang flere nye kom
munale spesialskoler i 1967.

Spesialskolerådet
Bevilgningen til Spesialskolerådet

er økt med kr. 65.200. Det er fore
slått en ny stilling for saksbehand
ler ved rådets sekretariat, og økte
bevilgninger, bl. a. til sakkyndig
hjelp. Lønninger og andre utgifter
for Spesialskolerådet er oppført på
statsbudsjettet 1967 med i alt kr.
187.000.-.
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Forening for «integrerte» døve, som
ikke har lært tegnspråk, i New York

Elever fra orale skoler gikk for det meste
som isolater blant hørende

Utdrag av reisebrev fra overlege Terje Basilier

New York Society jor the Dca/.
New York, N.Y., var den institusjo
nen som tydelig hadde lengst er
faring med de døves problemer, og
de hadde historie fra slutten av for
rige århundre.

Mrs. Tanya Nash, som er admini
strerende direktør og aktiv konsu
lent for døve, har gjennom en men
neskealder arbeidet med de døves
problemer og vært den ledende kraft
innenfor institusjonen. Dr. Emil
Zabell, som var assisterende direk
tØf, hadde tatt sin doktorgrad pa
de døves problemer i forbindelse
med attføring, og han hadde ogsA
mangeårig erfaring med arbeid blan l
døve. I tillegg til de to nevnte hadde
avdelingen tilknyttet en koordinator,
en sosialarbeider, en attføringskon
sulent, 2 treningsledere (hvis hoved
oppgave var A observere klientene
i forskjellige og vekslende arbeids
oppdrag), 1 kommunikasjonsspesia
list (døvelæreren Albert Berke, som
selv er helt døv og dessuten må
bruke krykker på grunn av spastiske
lammelser i underekstremitetene),
og dessuten en annen supplerende
pedagog og en sekretær.

Alle personer over 17 år som er
akustisk funksjonshemmet, og da
spesielt de døve, kan dra nytte av
den service institusjonen yter.

Klienter kan komme dit og be om
råd og hjelp j sine sosiale anliggender
eller yrkesmessige problemer. Klien
tene får tolkehjelp der de måtte
trenge det, enten det gjelder overfor
en fagorganisasjon,arbeidsgiver,lege
kontorer eller andre spesielle situa
sjoner hvor den døve føler seg ute
av stand til Atackle situasjonen. De
får supplerende undervisning i kom
munikasjon dersom de trenger det.
Ber de om personlig hjelp, blir det
foretatt psykologisk undersøkelse og
vurdering av erfaren psykolog (insti
tusjonens ass. direktør). De kan ta
imot inntil 20 klienter for yrkes·
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messig observasjon, og har en nyde
lig avdeling (helt nytt bygg innvidd
i 1966) hvor klienten må stå med et
bestemt monteringsarbeid eller tek
nisk arbeid en viss tid før han skifter
over til et annet arbeid av annet slag.
Dugelighet og tempo blir vurdert.
Toleranse for bestemte påkjenninger
i arbeidssituasjonen prover en også.
a komme fram til, og under den
varierte trening gjør staben seg opp
en mening om hva slags arbeid kli
enten måtte kunne duge til. AUe som
går gjennom en slik yrkesmessig
vurdering, må også gå igjennom de
res systematiske kommunikasjons
trening. De må gjennomgå en lære·
bok i tegnspråk, få repetert språk.
avlesing, og om nødvendig får de
også trening i tale og vanlig opp·
læring i språk og regning m.m. Deres
erfaring er at de døve selv ikke er
flinke nok i sine egne kommuni
kasjonsmetoder, og at de derfor rnA
satse på supplerende undervisning
pA dette felt. Det er lagt opp et spe
sielt treningsprogram for dem, hvor
de også her satser på gi dem et
«basalspråk» og livsnødvendige kunn
skaper.

Sosialarbeideren foretar familie
vurdering etter bakgrunnsanalyse
vedrørende den enkelte klient for å
se etter hvorledes de kan dra nytte
av familiestøtte eller bygge opp nytt
miljø omkring de døve, for å kunne
hjelpe dem tilbake til sosialt liv.

Staben følte imidlertid sterkt be
hov for overgangshjem, idet klien
tene nå må bo på forskjellige pen
sjonater i nabolaget under treningen.
De tar imot klienter fra hele Stor·
New York. De har også. følt et sterkt
behov for mer effektiv psykiatrisk
service i form av psykiater knyttet til
stedet, og de ligger i forhandlinger
med New York State Psychiauic
Institute, i håp om at en psykiater
ved deres avdeling måtte kunne bli
tilknyttet den polikliniske service

som ytes ved New York Society for
the Deaf.

En av de dagene jeg var der, ble
det arrangert en konferanse mellom
den ledende stab ved New York
State Psyehiatric Institute og N.Y.
Society for the Dea!, med henblikk
på å tilrettelegge et nærere og bedre
samarbeid. Problemet var imidlertid
ikke så meget det at de måtte ha.
en psykiater, men det å finne en
mann som var egnet og som var
interessert i å gå inn for det spesielle
arbeidet. Pa. møtet ble det dessuten
drøftet hvilke muligheter som var til
stede for å sette i gang gruppeterapi
blant de klientene som ville kunne
komme fra Rockland State Hospital
ved utskriving. Slik forholdet nå
var, uten overgangshjem og uten
fagpersonell til å ta seg av de noe
avvikende om de skulle komme til
New York Society for the Dea!'s
attføringsopplegg, så ville de føle seg
utenfor. Dessuten mente N. Y.Society
for the Deaf at tiden elllui ikke var
moden til å motta djsse som var
direkte psykisk avvikende. Dersom
det kunne komme i gang en etter
vernsgruppeterapi med psykiater til
stede i det sosiale sentret, så ville de
gjerne gå i gang med oppgavene.

Klientene som var ferdig yrkes
messig vurdert ble så plassert ut i
industrier og bedrifter for å få opp
læring på arbeidsplassen ("on the
job training").

Den sosiale service de hadde bygd
opp ved sine fritidsaITangementer
om kveldene, var ikke minst betyd
ningsfull. Ukentlig hadde de kurser
av forskjellig videreutdannelse(vok·
senopplæring) av ulike grupper døve,
de hadde tegnspråkkurser for for
eldre til døve barn og for sosial
arbeidere som trengte slik undervis
ning for sitt arbeidsfelt ved institu
sjoner/arbeidsplasser hvor de hadde
ansatt døve. De hadde barnepro
grammer med sommerferieleire både



for barn og unge, tenåringer, voksne
og eldre. J det nybygde sentret hadde
de nettopp tatt i bruk store, nydelige
lokaler for hyggevirksomhet og med
kjokkenavdeling for servering. De
hadde dessuten t>:n stor idrettshall for
baseball, fotball og handball, og de
hadde en stor svømmehall.

Det hadde vist seg vanskelig å yte
tilstrekkelig hjelp og kontakt til en
del av de døve som var opplært. ved
rent orale skoler (dvs. skoler hvor
det ikke var tillatt, og hvor de derfor
ikke lærte tegn og håndalfabet). Sta
ben hadde funnet det nødvendig fl
skape en egen forening for disse
«oraie døv . Det viste seg at for
eldre og pårørende nektet døve ung
dommer å ta kontakt med døve
foreninger hvor de brukte tegn. Der
for skapte de denne foreningen hvor
alt skulle foregå ved oral kommuni
kasjon. På den måten fikk døve også
fra disse skoler felJesskap med andre
døve, idet mange av dem for det
meste hadde gått som isolater blant
hørende. Noen av medlemmene fikk
gjennom deTUle foreningens aktivitet
kontakt med døve som brukte tegn,
og pA den måte gled de over i deres
miljøgruppe, men det var ikke sikte
punktet. Endel døve som brukte
både tegn og tale søkte også med
lemskap og fant det interessant å
være med i den orale gruppen. Det
ble på en måte et nytt sosialt skikt
innenfor de døves samfunn. Selv om
målsettingen ved de «arale- skolene
hadde vært at de skulle lære å snakke
og bare satse på munnaviesing for
kunne integreres i et hørende miljø.
sA var det jo ikke lykkes for denne
gruppen. Det at de n møttes i en
egen oral døveforening, var forsåvidt
en falitterklæring overfor den rene
orale metode, men det ble sagt: at
også lærerne ved de rene orale sko
lene støttet tiltaket fra N. Y. Society
for the Dea!. Det viktigste var tross
alt a få denne gruppen døve til å
oppleve fellesskap og derigjennom
menneskelig harmoni og trivsel. Som
en morsomhet med en farlig brodd
av sannhet, ble det nevnt at en av
de meget flinke talende døve som
var med i denne orale døveforenin
gen var blitt spurt om det ikke var
vanskelig å være helt avhengig av
mUTUlavlesing nAr en var sammen
med døve som selv ikke var så flinke
til åartikulere. Vedkommende hadde
med et muntert glimt i øyet svart
at om en bare selv sørget for å være
den som snakket, så var det ikke så
farlig, fol' da behøvde en ikke bruke

mye energi p å finne ut hva de
andre sa! Spøken åpenbarer den

sannhet at det være sammen med
hverandre som mennesker og ha mi
misk kontakt, det har sin egenverdi
for trivselen, selv om de meningsfylte
tanker som mime og stum tale kan
bære i seg ikke alltid blir forstått.
Det var vel ikke for ingenting at
foreningen hadde falt navnet ierry
go-roun<b.

Arlig ydet denne institusjonen
service for ca. 1600 døve, og de reg
net med at denne institusjonen var
det eneste multifunksjonelle service·
senter i sitt slag i USA, for ikke å si
i hele verden.

Den yrkesmessige observasjon lå
meget nær opp til det man prøver å
bygge ut ved Hjemmet for Døve's
diagnose- og treningsavdeling. Mrs.
Nash ga direkte uttrykk for at de
misunte oss det internatopplegg med
mulighet for vernet bolig og over
gangshjem som vi hadde på Nord
strand. og de håpet det ikke vilJe gå
så lenge før de selv hadde en psykia
ter som kunne g inn i teamarbeidet.

Når det gjelder den okonomiske
side av yrkesmessig vurdering og att
føring, ble den dekket via attførings
myndighetene (VRA).

Å forebygge atUøring kan bl. a.
skje ved å gi de døve den grunnleg.
gende yrkesopplæring de trenger.

Ved Prnmylt:tlllia School for the
Dca! i Philadelphia viste skolestyrer
John M. Nace meg rundt. Det som
særlig fascinerte. var den vel diffe
rensierte yrkesskolen de hadde som
en del av hele skolen. Tilsammen
hadde de 510 elever +60 elever i
forskjellige klasser rundt i Phila
delphia. De 60 var underlagt den
faglige ledelse ved The Pennsylvania
&hool for the Dear. Av de 510 ele
vene var det ca. 300 som var i al
deren fra ca. 12 r og oppover, og
hvorav de yngre hadde forberedende
yrkestrening og de 60 eldre yrkes
opplæring. Yrkesskolens bygninger
var helt nye, og her foregikk også
opplæring i huslige sysler som kjøk
kenstell, symaskinbruk, samt stell
aven liten leilighet. Yrkesskolen had
de flere spesielle linjer. BI. a. hadde
de egen linje med chotell-kjøkken»,
hvor de utdannet kokker for restau
ranler m.m. Egen avdeling for opp·
læring av sydamer til tekstilindu
strien. Egen sekretærlinje for konlor
personell, hvor de lærte å benytte
siste modeller av kontormaskiner,
punching, adressebrett, regnemaski
ner, avskrivingsopplegg. De hadde
også eget utstyr for opplæring i foto
statkopiering. og de hadde maskiner
av de forskjelligste slag, ja, de siste

modellene var sa kostbare at de bare
hadde leid dem. Dette også for let
tere å kunne skifte dem ut med nye
når siste nytt kom p markedet.

De hadde et velutviklet trykkeri,
hvor de utdannet settere. Ved frisør
avdelingen utdannet de friserdamer
og mannlige frisører. På spørsmål
om hva de mente om den norske inn·
vendingen at de dove ikke kan ut
danne seg til frisører fordi de ikke
kan snakke med klientene, svarte
Nace at nesten alle mennesker ønsket
seg en hårfrisor som ikke pratet så
mye. Kundene kan peke på et kart
og vise hva slags hårfasong de vil ha,
og så hil. fred og ro mens frisøren
gjør håret ferdig. De hadde ingen
problemer med å få plassert de ut
dannete frisørene, hverken de kvin
nelige eller de mannlige, og i lære
tiden fikk de øve seg på elevene på
skolen. De hadde også en velutviklet
jern- og metallinje, samt snekker· og
møbelreparasjonslinje. De hadde også.
noe bi!reparasjonsservice, hvor de
lærte å justere lys, motorer m.m., og
oppretterverksted for plater.

Skolen hadde store internater som
ved modernisering var gjort svært
privatpregete. Nace presiserte at
dersom en ga de døve tilstrekkelig
utdaTUlelse, så viste de seg yrkes
messig å fungere vel så bra som hø·
rende, og de har alltid stor etter
spørsel etter alle de døve elevene
som går ut fra deres yrkesskole.

Nordisk Mesterskap
for døve i bridge 1967

PROGRAM
13.-14. mal I Sven Brunsgue 7, Oslo 1.

l.rdor:
Kl. 9.00: Opprop.
» 10.00: Turnerln,en st;u1.er.
» 12.30: Pause.
» 13.00: Turnerln,en foruetter.
» 17.00: Slutt.
III 19.1)(1: Ledermeteo,restph:Grottenlll.

Kr. 35.- pr. person.

S.ndor:
Kl. 9.00: Turneringen forut.'tter.
»12.30: Pause.
» 13.00: Turnerln,en fornen"r.

Premieutdeling og hyggeli,um_
vær.

StarUyglft er 25.- sy"nske kr. pr. person.
P1meldlngsfrlsten for turneringen og festen
er 30. april. - Delukerne m1 sely sørge for
In nkyarterlng (eyentueltgjennom relsebyri).

Arr.: 0510 De~"s Bridgeklubb.
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A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon .5306 90

A.S GRAND HOTE.L
ARENDAL

Sørlandets mest moderne

houll

01- og "inrett

AfS NORSK DENTAL DEPOT
T AN NLf G E REK V I 5 I TA

Mercedes Benz
PERSONBILER - SYKEBILER

CEDERWALL-LARSEN & PATT A.S
$ognsvelen 70, OSLO, tlf. 606690

P. E. Berger
Kontor: Stortingsgt. 30
Tlf. 41 5432-411359 - OSLO

EN GROS-SALG
Fiskehallen - Telefon 426634

AAGE DITLEV-SIMONSEN
ASSURANSE

Hukon VlI's gt. 1
OSLO
Tlf. sentralbord 41 5944

ROLF LYCKE AfS
Jern - Sdl- Metaller - Verktøy
ARI-Sagbru ksmaskiner

BERGEN OS lO TRONDHEIM R1dhusgt.8- OSLO 1
Sentralbord 420674

Besøk

Jernbanekafeen
EGERSUND - Telefon 91359

Karl J. Salvesen
Kjøtt- og Pølsevareforretning

KRISTIANSAND
Telefon 2350]

H. Skramstad A.s Farveri

DRAMMEN

UTSTYR OG ANI.fGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

C>._'" .,... LC.t:u..ILuF'e ClC ...O

folUNKeOAMSVN. 5i_ TLF.•I 2lI 22- OSLOl



Jeg leste med interesse i «Tegn og
Tale» nr. 7 om døve i Sveits som har
avtjent verneplikt. Dette fikk meg
til å tenke på noe som hendte under
krigen.

Det var i 194.4-45. Jeg husker
godt da vi på døveskolen i Trond
heim fikk besøk av 3 personer som
gjorde tjeneste i det tyske militæret.

Først kom en døv tysker i vanlig
grønn uniform. Han fortalte at han
gjorde tjeneste som skomaker. Han
reparerte sko og militærstøvler for
tyske offiserer og soldater på Kalv
skinnet skole, like ved døveskolen.

Den neste som kom, var en døv
russer. Også han hadde tysk uniform,
og han fortalte meget interessant.
Han var tatt til fange av tyskerne
like ved grensen til Russland, og han
ble sendt til en fangeleir i Tyskland.
Han gikk i tyskernes tjeneste. og ble
da løslatt. Han arbeidet som baker
for de tyske styrker. Han fortalte
bL a. at han hadde håndhiLst på
Hitler, som hadde smakt noen kaker
han hadde bakt.

programmene, selv om vi kunne
spare noen penger. Er det noen
døve/sterkt tunghørte som vil betale
en engangsutgift p kr. 2.000.- for å.

få fribilletter til alle norske filmer
på kinoene? Jeg tror ikke det! 
Vil døve/sterkttunghørtekjøpe fjern
synsapparater til 2.000-3.000 kroner
hvis vi ikke får noen tekstete pro
grammer, men slipper betale lisens?
Jeg tror at svært få ville gjøre det.
og de som ville gjore det, ville ikke
bli fornøyd. Det er vel klart!

NRK er en statsinstitusjon med
monopol. Fjernsynet er blitt den
viktigste kulturspreder i landet vart.
Uten at vi som er døve/sterkt tung·
hørte presser på for li. få mere teks
ting av programmene. vil statsinsti
tusjonen NRK bruke flere og flere
penger (også oon penger) til øke
avstanden mellom oss og de hørende.
En av de viktigste oppgaver Norske
Døves Landsforbund har, er altså å
banke inn i hodet pA de ansvarlige
at deres ansvar også omfatter oss 
og at f. eks. teksting av TV-program
mene bør være en selvfølge. Hvis
dette ikke fører fram. gjør myndig
hetene seg skyldig i bevisst diskri
minering av oss. lngen må tro at vi
er fornøyd med å være uvitende hvis
vi bare kan spare noen kroner.

R<d.

Døve i militærtjeneste

Kja're l.S.!
Norske Døves Landsforbund har

hittil ikke villet gjøre noe for om
mulig å oppn hel fritakelse for de
døve/sterkt tunghørte når det gjelder
betaling av lisens. Men døve/sterkt
tunghørte TV-eiere - som ikke har
radio i husstanden - kan bli fritatt
for å betale den del av lisensen som
utgjør lylk-avgiften. Det er jo en
liten del av lisensen,dette, men vi boT
jo være glad for at vi har oppnådd
dette likevel.

Når vi ikke har søkt om fritakelse
lullt ut for hele lisensen, er det fordi
vi er redd at NRK i tilfelle en slik
fritakelse ville mene at det da ikke
ville være nødvendig å gjøre noen
ting for oss lenger. Kanskje det ville
bli slutt på all teksting! Og da ville
vi vel få mye mindre glede av TV-

1. S.
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mene, har jeg ennå ikke anskaffet
meg TV-apparat, men da jeg er me
get interessert i idrett, vil jeg gjerne
folge med i de olympiske leker til
høsten. Jeg er bare betenkt over at
den store utgiften vil gi meg så lite
igjen i forhold til hva de hørende får
for pengene.

Det er mange som i «Tegn og Tale»
har klagd over mangeUull teksting
av fjernsynsprogrammene. Norske
Døves Landsforbund har flere gan
ger henvendt seg til NRK for li opp
nå forbedringer. men NRK forsvarer
seg med at det tar mye tid a lage
tekster, og at de vil trenge flere folk
for å ta. seg av delte arbeidet. Det
vil bli kostbart, og NRK har ikke
penger nok. Nylig csprakJø statsråd
Bondevik i forbindelse med et plan
laglkurs i munnavlesing i fjernsynet.
Noe s dumt av ham! Det er jo ikke
vi døve som trenger li lære munn
avlesing. Det har vi lærl fØf, alle
sammen. Et eventuelt kurs burde ta
sikte på de hørende. Det er jo nesten
ingen hørende som har erfaring i
snakke med døve/sterkt tunghørte,
så et kurs for OSS vil jo nesten ikke
ha noen betydning. Nå vil de vel gi
opp hele greia i fjernsynet, fordet ser
Ikke ut til at de kan finne noen måte
å hjelpe oss på, og de vil jo ikke gjøre
slik som Norske Døves Landsforbund
ber om.

Kanskje det vil være bedre om
døve TV-eiere blir fritatt for å betale
TV-lisens? Eieren må da være dov.
Om han har døv eller hørende kone,
spiller mindre rolle for betalingen av
lisensen. likeså om han har dove eller
hørende barn. Hvis han har horende
kone og barn, kan disse tolke en del
av programmene, men han får jo
mye mindre utbytte likevel enn de
som hører. Viktig synes jeg det er at
døve familieforsørgere får slippe den
økonomiske belastning det er å be
tale lisens, når de har sA lite utbytte
av programmene. Det er så mange
utgifter en familieforsørger har, og
det er dyrt A være døv. Dette vil
også være billigere for NRK enn å
ordne med mere teksting. Og TV
lisensen blir sikkert forhøyd etter
hvert, og en stadig storre belastning
for familieforsørgerne.

Da jeg vet at døve er så lite for
nøyd med utbyttet av TV-program-

TV-

teksting,

eller ???
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Kunstens betydning for kulturen
Innkflfl av BENGT IDESTAM.ALMQVIST. på mote i kultur
1.:omitcen. under t"Cf'den8kon{ff(:Menfor dot't, Stockholm.

Tredje gang fikk vi besøk aven
døv tysker i flott brun uniform, svart
belte og med et bånd p overarmen
med det tyske hakekors. Han kom i
følge med en dov nordmann i sivil. Vi
elevene måpte av forundring over at
en dov kunne få bære en så flott
uniform. Han var også. stolt av uni·
formen. Vi pratet med dem en stund,
og tyskeren var sA lett å forstå at
han gjeme kunne vært nordmann.

Det er altså tydelig at det ikke
bare er døve sveitsere som har av
tjent verneplikt i uniform. men også
døve fra flere andre land. Var dette
kanskje noe som bare horte krigstiden
lil, da det var viktig å få flest mulig
folk i uniform, eller er det døve som
gjør militærtjeneste og i dag?

Kåre HogS'OO.

Det ville kanskje ha stor interesse
å få opplysninger fra uUandet om
slike ting. Fra Norge kjenner vi til
at enkelte døve har gjort tjeneste
som militær-skreddere og ·skoma
kere, men vidt vi vet, har de ikke
båret uniform.

Red.

Intermesso på
nattoget fra Bergen

Etter døves kirkedag i Bergen ble
det forvirring i vår sovevogn ved
hjemreisen. Da jeg fant nlin num
mererte køyeplass, la jeg først merke
til en opphengt dameveske og ditto
paraply i min sovekupe. Da andre
døve innfant seg i vognens sove
kupeer på begge sider av min, vakte
det oppsikt at vi hadde fått stokket
plassbillettene for tilbakereisen av
et kjent reisebyrå i Oslo. En av de
døve damer hadde soveplassbillett
til en kupe hvor en av døveprestene
ogsa hadde koyebillett.

12

Vi ble enige om A la konduktøren
lose køyeplassproblemet for oss.
Etter konduktørens forhandling med
døvepresten om saken, og gjennom
gåelse av soveplasskartet. bestemte
konduktøren til slutt at damene
skulle få køyeplasser nr. 1-9 og vi
herrer nr. 25-33, mest mulig atskilt
i hver var ende av vognen!

:\Toe liknende opplevde jeg pa sel
skapsreise til Italia for 10 år siden.
Etter togbytte i København sikret
jeg meg en ledig køye og la min kuf
fert på den. Senere viste det seg at en
av de norske døveidrettsmenn hadde
tatt vekk min kuffert og bemektiget

En kan ikke s.kape stor kunst uten
kjærlighet til menneskene. Kjærlig
heten er kunstnerens inspirasjon.
Kuns.tneren må også. ha kjærligbet
til natur og dyr, ja, til alt i tilværel·
,.n.

Hvis en s.ynes synd p seg selv.
er ensom og har motgang. kan en
søke ro i kunsten. Kunsten er også
kulturskapende. En skal ha en viss
del livsvaner, men en må ikke kue
individet med forbud. Kunstneren
skal videregi sine følelser til tilskue
ren gjennom f. eks. film, pantomime,
ballett og folkedans. r disse fire
kunstarter er det bevegelse. De står
ikke stille som et maleri eller en
skulptur.

Dans er like gammel som mennes·
ket selv. Den begynte som tilfeldige
bevegelser når mennesket var i stem
ning. men den ble hurtig organisert,
slik at en hadde bestemte danser til
bestemte anledninger. Dansen var
ikke opptegnel, men gikk i arv fra
generasjon til generasjon. kanskje
fordi den ofle var religiost bestemt.
Pa isolerte steder i Lettland har en
funnet danser som er så. forskjellig
fra dans i v re dager, at de kanskje
er flere tusen år gamle. - Før var
det ikke bare dans av mann og
kvinne, men også av krigere, som
danset med hverandre med lanser.
Vi vet at folkedansen i gamle dager
var en runddans. hvor en holdt
hverandre i hendene. Negrene dan
ser ofte danser hvor de etterlikner
forskjellige dyr. dette nærmer seg
pantomimen.

Balletten oppsto i Italia. Der
skulle en oppføre seg meget fornemt

seg min køye! Tross min s.kuffelse
over den norske idrettsmannens.
usømmelige framgangsmåte, ville
jeg unne ham god søvn og dermed
bedre s.janse i den harde konkurranse
i Milano. Da min kone så at jeg sto
uten adgang til soveplass, ble hun
og hennes venninne enige om å la
meg f en ledig køye hos seg. Først
la min kone seg i nedre køye og
hennes venninne i øverste køye.
Senere la jeg meg i mellomkøyen, og
jeg sto først opp og gikk ut av det
mørklagte soverom - uten at vi
kunne ha sett hverandre.

O. H.

og opptre i flotte kostymer når en
skulle danse for de adelige familier.
Så var det også. omreisende grupper
av folkedansere, som oppførte seg
mere robust og kastet hverandre opp
i luften osv. Balletten er OPpstilt
ved at en har plukket litt fra hver
art. Hoffdansen har påvirket folke
dansen, og omvendt. Den klassiske
ballett er en fin kunstart som bor
bevares. men den moderne ballett
uten tyllskjørt. trikot og tåspiss-sko
har også sin berettigelse, fordi den
handler om menneskets tilværelse
i dag. I balletten er det handling 
hver bevegelse betyr noe bestemt.

Del var Charlie Chaplin som over·
førte pantomimen til filmen. Med
ganske små bevegelser kan en fortelle
tilskuerne en detaljert historie. På
filmen kommer en mennesket nær
mere enn ved noen annen kunstart.
Jo mere en trenger inn i disse kunst
arter. dess mere forstår en og desto
storre glede får en.

Barna burde settes inn i dette i
skolene, og det begynner langsomt
A g den vei. Mennesket lever ikke
av brod alene. Det er ikke nok å
skape gode sosiale forhold. De m@n·
nesker som skal leve under disse for
hold må også kunne utvikle seg.

-
Abonner på

TEGN og TALE

•



NYTT FRA FORENINGENE

,

Program for Østfold

14/5 ~ø, bU$$tur til Vestfold, se Il<t:rmere
omule I fOfrlge nr.

11/650, medlemsmøte p~ Fjell$tu~.

24/61o, midtsommerfest pi Fjellstua.
6{8 Slil. medlemsmøte pi Fiellstua.
24{9 50. Døves Dag pi Moss (sted kunngjøres

senere).
14{10 lø. Høstfest pi Larkollen (klokkeslett

kunngjores senere).
12/11 S0, Arsmøte l Sarpsborg (sted kunn

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

r(ommet.

Program for Vestfold

Søndag 14. mal (1. pinsedag): Festmøte pi
Skogstua Isamvær med gjester rra Østfold
Døveforening.

Søndag 28. mal: Oøvegudstjeneste i larvik
kirke, med festmøte pl Grand Hotell.

(Nærmere opplysning senere.)
Søndag 11. juni: Besok pi Skien-Telemark

Døveforenings feriehjem, «50Ihoy», pi
Oksoya. (Nærmere opplysning senere.)

Fredag 23. juni: St. Hansfeu p~ 5kogstua.
Søndag 27. august: Barnefest pi Skoguua.

(Innbydelse sendu Holmeurand døve-

skole.)
Fredag 15.til søndag 17. september: Dan.

marks-tur for 3. gang.
lørdag 30. september: Høstfest p~ Skog

stua.
lørdag 28. oktober: Medlemsmøte i 5andar

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

Tønsberg Domkirke, og feumøte I Fri_
murerlogen. (Nærmere opplysning se

nere.)
Onsdag 27. desember (3. juledag): Juletre·

fest i Sandar Herredshus kl. 16.00.

(Styret forbeholder seg ren til forandring;

programmet.)

FOLKETRYGDEN I VESTFOLD

Vestfold Døveforening holdt medlems
møte i Sandefjord lørdag 28. januar om
kvelden. På bordet var det pyntet med

blomster og lys. Til bords satt en god del
medlemmer sammen med 3 Innbudte ven
ner, Thor Gisholt. Kristian Skifjeld og Albert
Gllje.

Formannen. Helene! larsen, ønsket vel
kommen til bords.og så ble det servert kaffe,
rundstykker og julekake. Etter formannens
takk til festkomiteen, opplyste hun at Thor

Gisholt og Kristian Skirjeld hadde vært så

snille Il komme til Vestfold i anledning fore
drag med framvisning av lysbilder om Folke_
trygden. Som kjent. etter Stortingets be
slutning, tridte denne i kraft rra 1. januar

1967.
Thor Glsholt orienterte 0$$ om hvordan

en fir nytte av Folketrygden ved oppnadd

aldersgrense dvel som ved fo~kjellige syk

doms- øg lllykkeSll1feller, og opplyue ogd
om vir plikt til betaling av premier til
Folketrygden. Samtidig ble det av Kristian
Skiljeld vlu lysbilder av de tallmessige be
regninger for inn- og utbetalinger gjennom

Folketrygden. Det ble fulgt med stor inter
esse av forsamlingen, d ogd klokker og
diakon Albert Gilje uttalte at det var sllk

sess med Gisholtforedrag. Formannen rettet
sin og forsamlingens hjertelige takk til

Gisholt og Sklfjeld for det vellykte foredrag
om Folketrygden, og trodde at alle hadde
forstlItt det utmerket.

Det ble loddet Ut 2 halve pengelodd og

mange fine gjenstander. Inntekten kom
godt med i foreningens kasse. Si viste
Kristian Skifjeld fram film fra feriehjemmet

«Solhoy» på Oksøya, og fra hans og Trygve

Hansens fottur i Fyresdal i Telemark. fil
mene viste vakre og fargerike bilder, si
Sklfjeld mi være en dyktig filmopptaker.

Til silltt V:lr det hyggelig samvær, lor vi
kunne reise hjem.

Alf Melgaard.

DET BLIR DANMARKS-TUR IGJEN

Vestfold Døveforening holdt medlems

mote lordag 25. februar om kvelden. Etter
vanlig traktering av kaffe og kaker. ble be
handlet en del saker. Det ble referert brev
fra Østfold Døveforening, som uilte spors
mil om vi kunne ta Imot dem som gjester

pi feriehjemmet «Skoguua» første pinse
dag. Fra oss ble det svart ja. Det ble ogsll

referert brev fra Reidar 0stenby. som
spurte om feriehjemmet «5kogstua» kunne
ipnes offisielt for gjester i piskehelgen. Av
forskjellige grunner ble det enighet om at
det ikke blir ipning for etter 1. mal. Det
ble besluttet å ha hovedrengjøring pi ferie
hjemmet i 2 eller 3 dager fra og med lørdag

29. april.
Iforbindelse med innvielsesfest som hadde

funnet sted pi Hjemmet for Døve i Andebu
søndag 12. januar. fortalte nestformann
Anton 5kilbred om sitt representasjons
besøk pi feuen. Han skildret de hyggelige
innslag l anledning innvielsen aven ny
bygning v<:d barn<:avdellng<:n, hvortil det
ble forært engavefra Vestfold Døveforening.

Det ble med hensyn tit behandling av lov
forslag på lrsmøtet, diskutert grundig

pllnkt for punkt. hvoretter det ble notert
noen ønsker. Det ble vedtatt at alle med
lemmer skllile fi tilsendt lovforslaget til
gjennomlesing for eventuelle bemerkninger

som si ville bH tatt opp til behandling pi
irsmøtet. Når de enkelte medlemmer Ikke
hadde noe i bemerke til lovforslaget, kunne

vi regne at de godtOk det, da lovforslag

krever minst 2/3 av samtlige stemmeberet_
tigete medlemmers stemmer.

Det ble etter drøftelse vedtatt program
for Vestfold Døveforening liret 1967, og pro

grammet Inntas i Tegn of: Tale. Styret for
beholder seg rett tit forandring i program_

met. Ellers er det ønskelig at Danmarks
turen kan arrangeres si tidlig som fredag
15. til søndag 17. 5eptember lir.

Alf Melgaard.

Program for
Skien-Telemark

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

Fredag 23/6: St. Hans·fest på «501hoy».

. -
Også DU
bør abonnere på

~Pf/~
Bare kr. 15.- pr. år.

H[l5ETIP'-iS~=-....

Om Ik siller alwle
\'lier i lalTliliekret
sen,ta de 56 oth! De
kan fZJ Oem slrDene
OfflS fIJt~ Ilar
cadl <N Il bli befridd
lrc sitt "h'A\lSotI" Ov
09 til.
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Telefon 94 996
BERGEN



Ny lov vedtatt for Oslo Døveforening
etter 2 dagers årsmøte

Oslo [)gveforcnlnl holdt sitt ordinzre

irsmele, rred~& 3. man.

Kire Kvalne:n Ol Svein Arne Peterson ble
vaiet til referenter. Som døl_cr ble "'algt

Sverre Undquiu Ol 01& Svuc. John Vilre
sud, som nr til nede som represenunt

for NDL. ble ... aJlt til dirilcnt.

formannen. Alf Olsen. erklzrtc " us
motet fOf" 10'111, un. Idet 71 uemmeberet

t;lete medlemmer 'flor til stede Ol lnnkal.
linecn til lnmotet 'lIr skjedd etter to"cn.

Fer en tok fatt pl da.-denen. lyste for.

mannen frfll over Kristen Krl1;tcl\$cns
minne. hvorpi ful,t. 1 mlnutu stillhet.

Daa:sorden ble vedtatt uten merknader,

0& en ,ikk si over til lo behandle fente
punkt pi dqsordenen. nem1le inberet.

ninccr. Fra Karin Jensen kom en tilf.relse
til pkt. 33 l inberetnlnc,m for rorenin,cn.
""mlil at overskuddet pi forbundlaftenen

ble kr. 460.89. Fra u1ret kom det en til

f01else anc. serverincen. den var uteclemt.

Overskuddet ble over 2000 kroner. som var
Utt med l recnskapet. Det ble uttrykt en

ukk til Synnove Encebreuen, som hadde
sdu for serverincen. Anberetnlncen ble

codkjent med disse merknader.
Recneskapene ble behandlet hver for sec.

Revisors rapport ble opplest. hvorav det

framcikk at recnskapene ca el rlktic bllde
av forenincens drift. Etter en del debatt

om ooves Dac 1965, ble regnskapene god
kjent. I diskusjonen ble ooves Dag-filmen

1965 brakt pi bane, og det ble slitt fan at
filmen er døvelorenlngens eiendom.

Under budslettframlegget kom Vlgresud

med en bemerkning vedrorende foreningens
budsjettfonlag. Han spurte om «Se Her».

Han fant Ingen egen post lor bladet I bud·

sjettfonlaget, og mente at bladet har d·

pus stor betydninl at det mi oppfores som
elen post. Ola Svare o, Karin Jensen hadde
ordet enerpi. og en ble enl, om at det

nye styret skulle ta sel av dette sporsmil.
Da en skulle behandle budsjettfonlai for

gitden. kom det lram at illtet lonlag nr
utarbeidet. SVIre mente at et slikt budsjett

ikke var nødvelldiC, idet llrdens Inntekter

0t utgifter for det kommende it stort sett
ville bevete se, plsamme plan som tldUlere.
landen kom med en kort orienterin,. Han

nevnte at av vedlikehold er kr. 2300.-fore

løpit betalt, Ol utliftene ville bli vesenllit
nørre l kommende periode. bl. a. pi trunn
aven omfattende ukreparujon. Forenin,en
har muntlIl tlbatn fra kommunell om kr.
60.000.- til lirden. Ol han alIbefalte i ai
l lana med reparasjoner. men mante sam
tidig til forsiktithet. Anai.ellde glordells

budsjeu, fattet en da det veduk at pi lrunn

av spesielle omnenditheter med kommunal
stotte, er det umlilil i sette opp et bud

sjetdonlag for Ilrden - men en anur at
utliftene og inntektene vil bli omtrent de

samme som I fore,i.ende periode.

Under Velferdsfondeu budsiettfonlal ba
Per Merlie lormannen lese opp filmklubbens
soknad til londet. Det kom fram at film.
klubben søkte om kr. 1500.- tll kjøp av to

8 mm filmopptakere. som skal brukes til

opplzrllli og utlån. Pi velferdsbudsjettet

"ar oppført kr. 4000.- til kjøp av ny film.
framviser, Ol Merlle mente at dette Ikke

hadde noe med filmklubben i. liore. Alf

Olsen beklaget at det "ar feil i budsjett

forslaget for "elferdlfondet. Ol sa at kr.
4000.- l sin helhet skal ai til filmfram"iser.
Del ble en ll"UI diskusjon, h"or føllende
hadde ordet: Per Merlie. Ola SVIre. All

Olsen. Karin Jensen. Sven Brttllen, Iru

Salomonsen. Rasmus Bielland. Da det var

flere fonlag anliende be",llninl til film·

klubben Ol feriehiemmet. likk en o"er til
kaffepause.

Ca. kl. 22.00 foruatte inmotet, Ol VlIre·
sud kom med en løsning han mente alle

ville bli fornø1d med. Det ble loreslitt i

beviIle til henholds"is filmklubben o,lerle.
hjemmet kr. 1500.- og kr. 1000.- (som eks

trabe"i1gnlng). Angiende kr. 1500.- tll film

klubben. viste "oteringen 31 lor ol 15 Imot.
En gjentatt "oterlng viste 35 for. Kr. 1000.

til feriehjemmet ble enstemmll ,odkjent.
Begge forslag godkjent.

Kjell Omahr Mork kom med en bemerk.

ning om opp11snlngsvlrksomheten og bib
lioteket. som var tilgodesett med henholds

vis kr. 500.- og kr. 300.-. Han mente dette

var for lite og spurte hva han kunne Iløre

med disse pengene. Vigresud foreslo at

Mørk ur kontakt med det nye styret Ol

finner en løsning. Alle budsjettlorilai var
dermed vedtatt.

Neste POSt pi dalsordenen var Innkomne

Ionlai. Fra styret Vlr kommet fonlaI om
at en til administrasjonen i Aldenhjem·

foreningen for Østlandets do"e yter kr.1.

pr. medlem pr. ir. - Godkjent uten merk
nader.

Styret loreslo 0td en forhøyelse av med
lemskontinaenten. Flere hadde Of'det l

denne sak. Vedtaket likk ut på en kOlIlIn.
gendorhøyelse til kr. 20.- pr. ir for enUte

Ol kr. 30.- pr. ir lor ektepar. Den lIye kon
tlnaent skalajelde Ira 1. januar 1968.

Videre kom nyret med det lorslal i sli

sammen husstyret Ol do"esenterkomiteen.
Svare spune h"i1ket navn den nye komitl!

ville ri. Ol en ble enil om i overlate dette

til det nye styrets a"liorelse. Forslaget ble

deretter godkjent.
Fra Jan Johansen "lt det kommet fonlag

vedrørende fortile irsmøtes vedtak om
kr. 5OCI.- til formannen. Det varen del uklar
het om h"orvldt det skulle betraktes som

et honorar eller en piskjønnelse. landen
kom med en orlenterinl om fonlaget Ol

nevnte at det kommer inn under forman.

nens stemmerett, idet lønnete lunksjonzrer

ikke har stemmerett. Det kom ikke til
kilthet I dettIlI punkt, men årsmøtet vedtok

at formannen rir kr. SOO.- irlil.
Fra Alf Olsen Vlt det kommet fonlaa om

at foreninlens navn endres til Oslo Dove

forenini' Det ble en lj"lll diskusjon om

krlna dette spønmR Rasmus Bjelland "ar

lmol na"neforandrlnl. mens landel'l Ol
Karin Jensen pipekte It navnet Oslo Dove

foreninl lir del me:st brukte l dagIllulen.

En "oterint "iste 4 stemmer imot navnet
Oslo Doveforenini. Ol dermed et ove"'el
dende flerull for navnefonndringen. Oslo

Doveforenll'll var da lodkjent.
En likk si over til i behandle lovforslaget.

IlIMIl i"møtet ble avbrutt.

•

Arsmøtet foruatte s"ndag 6. man. Vigre·
sud ipnet møtet kl. 18.45. 0146 stemmebe
rettilete var da til stede. Behandlingen a"

lovforslalet fortsatte Ol ble avsluttet. Da

det vedtatte lorslag først skal gi til NOL for

lodkjennelse, skal vi ikke her relerere hva

som ble vedutt.
Ferehjemmets lover ble ikke tatt opp til

behandllnl' da tiden Vilr for knapp.
Før en gikk over til valg. var det tvil om

en skulle velle etter den gamle eller den nye
lov. En ble enll om 1 velge etter den nye
lov, og "allkomiteen kom da med sine for

mannskandidater, nemlig All Olsen Ol

Sverre llndquist. Kjell Omahr Mørk foreslo
Karin Jensen, men hun "at ikke villig til i

stille sel som kandidat.
Formannsvalget ga lollende resultat:

Sverre Llndquln ble vallt med 33 nemmer,
Alf Olsen fikk 13 stemmer.

Som n1remedlemmer ble vallt: Alf Ol

sen, Rasmus Bjelland Ol Bjorg Braathen.

Va~menn: Edel Johnsen. Tore Solberl Ol

Klell Omahr Mørk.
Feriehjemskomiteen lortsetter til neste

irsmete.
Vallene aa ellen follende resultater:
Opplysningskomil": Kjell O. Mork.for·

mann.
Bibliotekar: Kire Hellesen.
Bau.rkomlte: Astrid Sundbye. formann.

Bilacsre"isor: Ola Svare.
Varare"isor: leif Johruen.
Vallkomlte: Bernt Kjølleberi. form ..

Joh1. Stenseth oa Hans Jensen.
VJlresud takket si valakomiteen for ,odt

vtføn: arbeid. Ol o"etlot klubben til Alf

15
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Olnn. Olsen takket sl Vigrestad for ruk

og grei ledelse av ll"$motet. Han takket opl
referentene ol takket det aVlltte nyre

medlem. fru Stromme. som har SIttet ca.
19 v l nyret. Han takket ogsl Marllt Bei

stad for henna Innsats i nyret. Videre
onsket han det nye nyrernedlem Bierl
Bruthen. "'elkommen. o...erlot klubben til

S"'erre Undqulst. oa: ønsket ham lykke til.
S"'erre Llndquist takket for tilliten med

lemmene hadde ...ist ham. og han hipet pl

et godt og fruktbart samarbeid. Ha" takket
sl den a...gine formal\n for hans Innsau. og

gledet sea: til i ta fan med det nye nyret...~
Program for
Oslo Døves Ungdomsklubb
3/5: Diskusjonsk...eld. H...a skal ...1 Ijere j

ferien!

10/5: lIder ... i opp til 17. mai.

11fS: Prolram I Do...eforenlnlen.
24f5: Besek fra Diplom's.
31/5: Opp me' humgre'. Carsten Ol elto.

7/6: Siste motet før ferien.
10. og 11. juni har ... i a...sluttlng pi ferie

hjemmet Skaug.

Skikk og bruk
i dagliglivet

29. mal"$ kise"e Karin Jensen I Oslo
Dø...es Unldomsklubb om skikk Ol bruk i

dagligli ...et. til nor Ilede for de unle som

horte pl. At det falt I lod jord, var tydelie
l se (og here). Etter oppfordring har Karin

Jensen skre ...et en del som ikke kom med i

kiser let. og som ...1 bringer her.

I ...lr opptreden o...erfor andre er ...i som

musikere. forst nir vi kan notene utenat,

kan ...i slippe vir pel"$onlighet fri. Muskel.

strammincen løsner, ansikt Ol nemme Ur

li... ; ... i blir naturllee.

Om li snokIle ren ut.

Frk. N. N. har dlrlielnde. Det er taktfullt
i la "'3I!:re i liere henne oppmerksom pl det
I andres n3l!:r"'3I!:r, men det er ikke taktfullt

i la "'3I!:re l gjøre henne oppmerksom pi

det l det hele tlltt. det er feigt. Dirllg !nde

er det i almlnneHghet lett i rette pi. og den
...enninne eller kollega som under fire oyne

sier sannheten til henne, gjor henne en nor
Ijenene.

Om lakt.

En kan heller ikke unnli l irettesette

folk. men en kan unngi i. gjøre det pl en
taktløs måte. Et eksempel: I et svensk ...erk

om etikette fortelles lit en kongelie pel"$on

en gang bod en student en sigarett og der

etter rakte ham en tent fYl"$tlkk. Studenten
kjente ikke til hømghetsregelen at en skal

ta imot fyrstikken og sel ... tenne sin sigarett.
Han bøyde seg fram med sigaretten l mun_
nen, men da slapp kongen ganske rolig fyr

sikken i gul...et, og slik ga han nudenten

en grundig lekse. men han ga samtid il etter

tiden et klusisk eknmpel pi taktløShet.

Sel ... en kong:elll person ml ikke irettesette
en som er ukjel\t med etikettens finesser.

Om dønne/se:
Den indre sikkerhet setter et menneske

i nOllld til i se tinlene Ol andre mennesker

; oynene. Det i. "'~e i.pen ...il ikke alltid sl
at en forteller alt mulig, men det ... il sl lit

en ikke skjuler noe for seg ni ....

De farllfe fremmedord.
En enkel og grei regel sier at en Ikke skal

AS RANHEIM PAPIRFABRIK

RANHEIM

bruke fremmedord uten at en er sikker p!
h"'a de betyr Ol h"'ordan de uttales.

SmcI. men kjedelige utskeielser.

Nv en ni.r pi. talerstolen. mi. en ikke j

tide Ol utide sl som si.: «Som dere "'et.»_

«Jeg ...et det bedre», os.... Vi bor Ikke lelle
oss til uttrykk som ... i bruklfr oftere Ifnn
godt er.

Om hjertedannetse.

Med et hjertedannet mennlfske mener ...1

som oftest et menneske som kanskje Ikke

er si godt Inne l alle regler for skikk og
bruk. og som heller ikke har si. store kunn

skaper, men som pi lrunn a'" sin taktfølelse
og sitt gode hjene ... irker mer dannet enn
mange andre mennesker.

Om rikti, anl,ekk.

En skal, sl Unt det stir i ens makl, "'are
riktil antrukket ...ed alle anledninler. Det

...il bl. a. si: En cjør ikke innkjep hos land
handleren I badedrakt. En opptrer Ikke l

shorts l hotetleu spisesal. En syklfpllflerske

bruker ikke dyprød neglelakk n1r hun stel
ler med de syke. En maskinskri ...erske pl

kontoret har Ikke tunge ringer p! fingrene.
En mann I!r ikke I teatret l sporudress. _

Og sll ... ldere. og ...lde,e. l det uendelige ..

Program for Oslo

17. mal arranlement i samarbeid mellom

Oslo De"'eforenlnl og Do"'", UnIdoms
klubb. Vi spir fullt hus ogledt prOlram.

Sondal 28. mai arrangeres KonIIbere
tur, til søl",cru ...en. l samarbeid mellom

Dø...es Meniehet, Oslo Do...e(oreninl Ol

DO"'es Unedomsklubb. Som turledere er

...algt: Pastor E"'jen Olsen, Karln Jensen og

Kjell Omahr Mork.

Biri - Telefon 80

BIRI TAPET

EN KVALITETSVARE frø
KLARE SCHEE

A.s Namdalens Trafikkselskap
NAMSOS

lokalfart på Namdalens flord· og 0ydistrikter
Teleg:ramadr. Namdalske - Telefoner 2651 - 2652

Spesialforretnl nlen

Den Røde Mølle A.s
AL T I KOLONIAL

Telefon 25!M
TRONDHEIM
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Bredde
210 cm
240 cm
2,55 cm
295 cm
330 cm

Bredde
240 cm
320 cm

Pris pr. 1 m
96,00

110.00
118.00
136,00
160,00

Pris pr. 1 m
90,00

125,00



Snart navneforandring i Skien·Telemark?

Utvidelse av feriehjemmet på Oksøya

Skien-Telemark Døveforening holdt ~rs

mote lørdag 1. april. Det møtte 16nemme
berettlgete medlemmer og 1 stClttemedlem.
Fn. landsforbundet motte forbundsformann

Eilif Ollna.

Arsberetnlng og regnskap var sendt ut i

god tId til medlemmene. og disse ble god.
kjent uten merknader. - Av årsberetningen

gikk det fram at det i 1966 var holdt 13
sammenkomster for medlemmene, dera... S

opplysningsmøter. Foreningen har nå 26

aktive medlemmer og 33 støttemedlemmer.
Feriehjemmet er stadig godt besokt, og det
vII nå I vk bli foretatt en liten utvidelse.

Regnskapet v;nc overskudd. selv etter at
det var foretatt avskrivninger på vel

kr. 1.000.-, men det ble opplyst at over

skuddet bør økes. sHk at foreningen kan få
nedbetalt gjelden.

Det var innkommet 8 forslag. men 2 av

disse ble trukket tilbake.
Forslag om at kontingenten skulle for

høyes til kr. 15.- for enllge og kr. 20.- for

ektepar, fikk bare 6 Hemmer.
Et forslag om i oppløse syke- og gamlefond .

og overfcre midlene til et representasjons

fond, ble utsatt for at styret kunne utarbeide
nærmere regler for i opprette et Medlem_

menes interessefond. I likhet med hva en

kelte andre dcveforenlnger har.
Angiende oppholdspriser pi feriehiem.

met, ble det vedtatt 50 sløyfe ferierabatUlIl
for opphold over 1 uke. Dessuten ble det
vedtatt i forhcye overnattingsprisen for

barn under 14 ir til kr. 1.50 pr. natt.

Som en oppmuntring til alt det arbeidet

hyttesjef og kjøkkensjef udører, ble det

vedtatt at disse skal dele en godtgjørelse
som er 5% av feriehiemmets inntekter.
Dessuten skal de ha fritt opphold og fri

kaffe.
Styrets forslag om at det ved represen.

tasjon for foreningen ytes en godtgjørelse

for tapt arbeidsfortjeneste etter N.D.l.'s

satser. ble vedtatt.
Årsmøtet var hitt1l ledet av formannen.

Olav Haug. Ved valgene ba han Eilif Ohna

overta ledelsen, noe han gjorde litt mot_
villig. men til gjengjeld pi en glimrende

mile. Aldri før har valgene gitt si lettvint

og greit unna!
Olav Haug ønsket ikke å fortsette som

formann, idet han mente det kunne være

bra med en «ommøblering» i styret nlo.
Han foreslo Trygve Hansen som ny for

mann. Det var ingen motkandidat. og Trygve
ble valgt enstemmig. For øvrig ga valgene
følgende resultat: Nestformann, Olav Haug
(valgt for 1 lor). Kasserer, Hans $mukkestad

(gj.v.). Styremedlem. Åse Auensen (ny).
1. varmann. Bjørn Halvorsen. - Thor Gisholt

Trygve Hansen.

og Hjørdis Smukkestad var ikke pi valg

i ir. Hyttesjef. Olav Haug. Hytteassistent.
K. Skifjeld. Matdorv.. O. Wiken. Kjøkken

sjef ftHaug.Kjøkkenassistent. Åse Auensen.
Arrangementskomit': Åse Auensen, Hjør

dis Smukkestad og Thor Gisholt. Samar
beidsnemnda: Thor Gisholt. med Helga Ski
fjeld som varamann. Doves Trykkeri A/s'

generalforsamling: Thor Gisholt. med Ber·
gen Døveforenings representant som vara

mann. Revisor, A. K. Jonassen.

Under Ordet fritt ble foreningens navn
diskutert. Olav Haug minnet om foredraget

Thorbjørn Sander holdt p~ landsmøtet i

Oslo. og at flere foreninger ni hadde skiftet
til et lettere 01\ bedre navn. _ Det ble Ikke

fattet noe vedtak,men overlatt til senere dis
kusjoner om naVnet skulle endres tll Tele.

mark Døveforening.
Videre ble det diskutert nødvendigheten

av at de forskjellige komiteer avholder mø

ter for å planlegge arbeidet de er pilagt.

Olav Haug takket si for samarbeidet i den
tiden han hadde vært formann. og takket
Eilif Ohna for god ledelse av valgene og for
at han kunne avse tid til i komme til irs

møtet. Den nyvalgte formann overtok si
ledelsen, og begynte med å overrekke

Olav Haug et vakkert porselensfat som takk

for 13 års formannstid I foreningen.

Som en avslutting på et vellykt irsmøte
orienterte Eilif Onna om en del arbeider
forbundet driver med ni for tiden. Han

kom vesentlig il\fl pi de økonomiske van
skeligheter bide forbundet og Døves

Trykkeri A/s er inne I. og medlemmene be
klagde dette. men gjorde det samtidig klart

at bide forbundet og Døves Trykkeri Afs
mi fortsette som planlagt.

Program for Bergen
1. mai ma: Servering og arrangement v/

Idrettsklubben kl. 10-14.00 og fra kl.
16.00. Alle velkommen.

2/5 ti: Dameklubben.
4/5 to (Kristi Himmelfartsdag): Bittur ar

rangeres av Opplysningskomiteen. Biten
«Fiellgard» gir kl. 11.30, tilbake kl. 14.30.
Pris kr. 10.- pr. person, barn fri. Anmel

delser til Sigmund Nes5.

6. og 7. mai lø/sl': Idrettsklubben har dugnad
pi t.ytta. Totland.

8/5 ma: Kl. 18-20 har Idrettsklubben Styre
mote pi kontoret.
Kl. 20: Ungdomsklubben.

9/5 ti: Dameklubben har demonnrasjon.

1Of5 on: Døveforeningen har styrernote kl.

19.30 pi kontoret.
11fS to: Program v/ Opply5nlngskomiteen:

Kåsør fra Bergen Turlag.
15/5 ma: Stengt (2. pinsedag).

16/5 to: Dameklubben.
17/5 on: Servering og arr. I foreningen for

middag og ettermiddag vI Sjakklubben.
18/5 to: Orientering om den kollektive

hjemforsikring ved klubbformannen ved
B.M.V. og en repr. for «Samvirke)), spe

sielt for fagorganiserte døve, kl. 20.00 i
foreningen. Adgang for alle.

20. og 21. mai løfsø: Idrettsklubben har
dugnad på hytta. Totland.

22/5 ma: Ungdomsklubben.
23/5 ti: Dameklubben.
24/5 on: Opplysningskomiteen har møte

kl. 19.30 på kontoret.

2SfS to: Program vf Opplysningskomiteen:
«Hvordan får VI gode bilder!»

27/5 tø: Døveforeningens årsfest pi Norges
Handelshøyskole kl. 18.30. (Se annonse.)

29/5 ma: Ungdomsklubben.
30fS ti: Stengt. (lokalet bortleid.)

1/6 to: Program v/ Opplysningskomiteen:
Johan Moldekiev forteller om Bergen bys

t.istorie Il.
3. og 4. iuni lø/so: Ungdomsklubben har

dugnad pi ferlehiemmet.

Snøtungt stevne
på Kvamskogen

Lørdag 1. april dro en buss fra Bergen.

med Kvamskogen som endepunkt. Det er
altsi ingen aprilspok. Bussen var full avgamle

og unge døve som si fram til en sol5kinnsrik
helg med ypperlige føreforhold. En har rett
i i bemerke at bussen var noe baktung,

siden alle skiene var lagret der, og ung
dommen likte seg også best der bak. Det

nadde snødd en stund i forveien, så vi ante

silkeføre oppi den gamle skaren.
Etter en reise pi titt over 2 timer. var vi

framme og vi fikk tilvist rom og opplysnin.

ger av hyggelige styrer Skedsmo pi «Ung
domst.eimem>. Noen prøvde føret, og andre

prøvde klister og voks. nOen t'ttet nys·
gjerrig etter noe nytt siden sist. og små·
barna hoppet og rullet i snøen. som kalver
som slippes på beite etter en lang og mørk

17



•
Øberg Fabrikker
Telefon &2953 - HALDEN

Altl kj.kkenlnnrednina:erog for-
....rig annero I""rednl",

O. Henriksens Sønner A.s
Elablen 1904

AUT. RØRLEGGER _ R0RHANOEL
Sentralbord telefon 1.5 840

fREDRIKSTAD

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

0. $I01Ult. 29 _ OSLO
Telefon 336890

~
Bøndernes Salgslag

TRONDHEIM

Ah I KJØTT - fLESK - P0L$EVARER_
SPEKEVARER - FISKEMAT

BRØDR. HELLE AlS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sent~lbord &82500

SPYDEBERG - Telefon lok.lJ 184

Gausdal Ysteri

SEGALSTAD BRU

Produbjon av GvdbnndsdaJsost

FONAS Fabrikker a.s
Postboks 4225 - Telefon 234090

O S L O

Torvald Klaveness
Skipsrederi

Postbolu 2447 S

OSLO

A.s Trondhjems Papir- &
Papfabrik

TRONDHEIM

Telefon J 50 10

VIKING SHIPPING COMPANY A.S
G. GUTTORMSEN W. ZACARIA$SEN

SklpPllrlllten 35
SKIPSMEKLERE

Telefon 41 7884 Telc&r.adr.: «Vlkinebcnl»
(6 linjer) Telex 1008 - OSLO

Importor 0& hovedforhandler:

Postboks 6S6 - OSLO 1 • Tlf. 420980

.. SYMBOLET pA KVALITET.

Utenbordsmotorer i toppklasse
3~-6-9,2-20-35-"5-55-75og 105 HK

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL



V,nter. Solens siste nriJer malte snoen varm

Ol red. Ja, det var et -..akkert syn.
.... ed heldsborder holdt styrer Skedsmo

en kort ule. og pastor Hammer tolket.
Skedsmo lot 0$$ døve fi forsyne on forst.
og da spurte putor Hammer om det ogd
gjaldt for ham. Humøret v;ar pl topp hos
alle. og det smittet over pi de hørende,
selv om de forito lite eller ingenting.....1
fortsatte kvelden i salongen med ell gjette·
konkurnllse mellom aUe bordelle. Det var
hørende og døve rundt hvut bord. Dette

fordi vi skulle komme I Cod konukt ~
de hørende pl en naturlig mite. Og her v;ar
det ikke sIlakk om isoluton. Tonl! Ringse
ledet konkurransen. og kom med fantUi
fulle spørsmll $Om vi hadde Clede av lenge
elter ;at konkurranselI var avslutte.t. Sam
v.,ret -..arte tll kl. 11.00. oC Iloen fortsatte
pl egen hind.

Søndag morgen fikk vi frokost kl. 9.00.
og like etter var det sportsgudnieneste.
Strålende solskinn og glitrende vidder med
silkeføre og god gli. hadde vært nesten alles

BERGEN DØVEFORENING

•

pi Handebh.yskolen
lerda,17. mai kl. 18.30

Champlgnonsuppe
Wiene rst h n it :tel
Citronfromasje
Kaffe og kaker

Folkedans Ol skeujer v/ Døves
Un,domsklubb. DANS tilorkester
musikk.

Kr. 25 pr. person, ektepar kr. 45.

Bindende påmelding til Harald
Hartvelt eller Marta Sygnestveit. c/o
Bergen Døveforening, Vestre Torv
gt. 'lOA, Bergell.

Velkommen!

Berlen Doveforenin,.

drøm om natten, men det viste seg at det
snodde tett oC bllste litt. Szrlig It.aldt
....r det ikke.Hanle dro ut pl kortere turer.
Men turene skulle bil kortere enn ment for
mange. J sn.været var det fort gjort å bli
våt. og ikke fl C1kk blide oppover og ned
over med store kladder under skiene. Noe
ideelt føre var det alui Ikke. Hen bare bilde
fjes var 1 se, og dette skapte solskinns

stemnirlg.
Vi f,kk servert middag kl. 15.30, og deri

besto av tomatsuppe, svinesteik og dessert.
Og da alle var helt mette. fikk vi kaffe. Og
selv om det burde være umulig. d var det
flere som klarte å tømme i seg en god del
kaffe.

Tilbakeruren skulle komme til i bli meget
dramatisk. for da bunen dr dukket opp,
hadde den et stort hull I høyre frontrute.
Dette hullet ble til på den mlten at slepe
wiren røk under et forsek pi å trekke den
los fra snoens favnuk. Det hadde jo snodd
en Cod del om Ilatten og hele dagen derpi.
Hullet ble fikset av noetl spotlplat~ og stil.
uid. Det ble vatlskelil li kjore. og m;anle
biter sperret veien flere steder. Hetl straks
vi kjørte ned fra Kvamskogen, sluttet det
i Sile. her kom nedboren som regn. Det
ble lettere i kjore. det viste sjiforen oss.
Vi stoppet ved Gulbotn Hotell. for at vi
kumle fl friminutt og kjøpe noen forfrisk
ninger.

Kvart over ltte var vil Bergen, og turen
v;ar blitt til historIe. 0nskev;er fikk vi ikke,
men været er nl slik It vi bn håpe på noe
bedre Ileste ir. Om været slir felt da ogsl.
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tror iec likevel pl stor oppslutninl om ar
rangementet. da oppholdet pl «Ungdoms_
heimen» er en stor og hyggelig opplevelse.
uansett hva slags Viler det er.

G.S1Ø Roofo•.

Døves Dameklubb
i Bergen

~ves Dameklubb holdt sitt lrsmote 7.
mars, med godt framOlOte. Formannen. liv
Ohna. onsket forst velkommen. Som refe·
rent ble Yalgt Annlaug Koppen.

Årsberetning Ol recnskap ble lest opp Ol
lodkjent uten bemtrkninler. Siste lr har
Y:lUt precet a'" demonstrujoner. oc disse
har som recel samlet fulle hus. Ved tO av
disse demonstrasjonene fikk klubben over·
lnt demonstrasJons...arene til utlodning.
som ga pene beløp i kassa. Døveforeningen
dekket utgiftene tll foredragsholdere Ol
tolker. Klubben har nl36 medlemmer. oc
okonomlen er bra.

A... forslac som ble ...edtatt pl lrsmou:t,
Un ne"'nes at Dameklubben ... il holde buar
til høsten. Klubbens 6S lrs fest ... il søkes
holdt i foreningens lokale lørdac14. oktober
for medlemmene med ektemenn.

Da klubben hadde en del pen,er til dis
posisjon, ble det bestemt li Ci følcende
bidraC: Kr. .500.- til Feriehjemmet Ol kr.
500_- til Byuefondet (nytt D....e:s Hus).

Mance ensket ilien 1 ha landtur til ferie
hjemmet «Risperlen», Ol denne ganlen
skal vi reise en helc som alminneli, bes.
kende med medbrakt mat. Duo vil bli
kunngjort senere.

Liv Ohna fraba sec lien ...al, som formann.
Vallet ble ledet pl en utmerket mlite a...
valckomlteen, oC resultuet ble folcende:

Formann: Astrid Teines.
Nestformann: Dalny Nesse.
Sekretiler: Annlaug Koppen.
Kasserer: Maru Sander.
Styremedlem: li... Ohna.
1....aramann Jorunn Koppen. 2. varamann

Kari Samuelsen. Revisor Jorunn Koppen (+
en oppne...nt av o.veforeninlen), varvnann
Kari Samuelsen.

Repr. til formannsmøtene, sammen med
formannen: Annlaul Koppen.

festkom;te: Berit Bjørø. Karl Samuelsen
Ol Kari Handegard, ...armennJorunn Koppen
Ol Erna Stene.

Yalckomite: Bertha Einarsen. Erna Stene
Ol Gun...or Ruud.

A... emner for demonstrasjoner ønske:s
spesielt: Hudpleie. Flekkfjernlnlsmidler.
Det ble ... Idere uttrykt ønske om et kurs I
symukinlzre og rlssln,. Klubben ønsker
dessuten ...ed en anledning III f,..m ... ist alle
filmer som Un,dolT\$klubben har tatt opp.

20

Bertha Einarsen Cikk med pl 1 ordne med
innktebinc av fotos 'ra Dameklubbens ...irk_
somhet. Ol tidfeste disse i albumet.

Marta Sander ukket den avgitte formann,
Li ... Ohna. for Codt arbeid i den tiden hun
hadde "'zrt formann. li ... Ohna ukket for
se, Ol ønsket Astrid Teines lykke til som
ny formann. Sl ble lirsmøtet hent.

Ann/llur Klippen.

Håkon Hoff ny
fOrll,ann i Stavanger

Det er kommet melding om at HAkon
Hof( er ...algt som formann I Suvanger kr.
Døveforening euer Tormod Ropeld.

Vi avvellter refen.t fra lnmatet.

Verdenskongressen
I WARSZAWA 10.-17. AUGUST

Fra forbundskontoret har vi fått
melding om det ikke har meldt seg
nok deltakere til at den planlagte
billige flytur til Warszawa kan bli
arrnngert.

I stedet vil det for dem !lOm hadde
meldt seg bli arrangert en (ellesreise
med jernbane, basert på minst 10
deltakere, med avreise fra Oslo 8/8
om kvelden og ankomst tilbake til
Oslo 19/8. aften.

Togreisen vil bli en del billigere
elUl flytUJ'f!n.

Fristen for reservasjon av hotell·
plass var satt til l. mai. Interesserte
som ennå ikke har meldt seg, må
likevel gjerne ta kontakt med for
bundskontoret for prøve å komme
med.

1_._?_I1_Z_'s_on_a_'_i_a_l

FØDT
Tove og Kurt Oksnes fikk en dat

ter 16. april.

60 AR
Peder Andersen. Ekebergveien

194 B. Nordstrand, fyller 60 år 6.
mai.

BREV-VEKSLING

Døv dame ønsker å brevveksle
med en døv herre i alderer. 45-55 år.

Navn og adr. kan fås "ed henven
delse til Tegn og Tale. Mannsverk 61,
Bergen.

70-årig TRAGEDIE
- 13 personer druk
net under utflukt

22. august. 1966 var det 70 år siden
13 elever i en døveskole i Bollnås
druknet fordi en båt kantret på
sjøen Varpen, og samtidig omkom
skolens husmor og styrerens kone.
De 13 elevene fikk en fellesgrav på
Bollnås kirkegård.

22. august 1896 var en riktig vak
ker sensommerdag, og samtlige pi
ker på skolen skulle på en båt-utflukt
på Varpen sammen med. styrerparet,
husmoren samt lærerilUlene Lind
stedt og Toll. Guttene på skolen fikk
ikke plass i båten, men skulle i
stedet gå til Långnas og gjøre en
ekstratur derfra.

Etter bare noen minutters fart
kjørte dampbåten mot noen for·
tøyningspeler og kantret, så samt·
lige ombordværende falt i vannet.
Noen arbeidere på Långniis så kata
strofen og skyndte seg ut i båter.
Etter et hektisk redningsarbeid lyk
tes det å redde livet på en del av
dem som kjempet ute i vannet, men
styrerfruen. husmoren og 13 døve
piker omkom. Alt ble gjort for å
redde livet deres. men for sent.

Dette ble en sorgens dag for hele
Bollnas-bygden. På de 13 pikenes
gravstøtte står ordene: .. Herre, lær
meg betenke at jeg m dø.lI

Kort tid etter begravelsen ble sko
len flyttet til Gavle.
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]3. Magne Gaustad, Hellal\ ... 1.31
14. Svein Ivar Hansen, Bergen 1.28
15. N. E. Holtungen, Hellas .. 1.28
16. Bj. Tømmerbakke. Bergen 1.28
17. Kjell O. Olsen, Bergen 1.20
18. Reidar Brenden, Oslo 1.20
18. Broder Gundersen, Oslo 1.2Q
20. Ingolf Rønning, Trondheim 1.20
21. Lorents Ness, Bergen .... ].15

A1ldcrs Haukedalen.

Bjarne Gunnerud vant DM innendørs
I HØYDE OG LENGDE UlT.

Så er altså årets DM i lengde og
høyde uten tilløp, over for denne
gang. Storfavoritten Bjarne Gun
nerud sikret seg som ventet begge
gullmedaljene, og nå har han vunnet
disse DM 4 år på rad. Det er godt
gjort av ham.

I alt deltok 4 døveidrettslag (ett
mindre enn i 1966), idet Hamar DIL
ikke startet. Deltakelsen var en
smule bedre i lengde ult., men litt
dårligere i høyde.

Resultatene ble jevnt over bra i
toppen, og vi håper at disse resul
tater vil holde seg fortsatt på toppen
når resultatene til Nordisk serie i
innendørs foreligger.

Av medaljene sikret Døves Sports
klubb, Døves Idrettsklubb og «Hel
lasr>, seg 2 hver, og det synes jeg var
meget rettferdig. Trondheim OIL,
som i fjor tok halvparten av me
daljene. fikk denne gang ingen.
Men trønderne tok som bekjent alt
i meda.ljer i vinteridreUslekene i
langrenn i Berchtesgaden. og det
hender ofte slik i idrettslagene - om
et lag har voldsom framgang i en
idrettsgren, så har det lett for å gå
tilbake i en annen. Om vi kan si det
om Trondheims-laget, får tiden vise.

r lengde u/to overrasket nok Roar
Pedersen og Tore Christiansen litt,
ved å ta solvog bronse på bra resul·
tater.

1 høyde var Kjell Fiskergård med
igjen, og oppvartet med en fin «fiske
spretbo på 1.46, et meget godt resul
tat, mens Asle Karlsen fra samme
klubb stoppet på samme høyde som
i fjor. Vi får legge til at den gutten
er stø på den høyden.

Skuffende var det vel at den gode
Garberg, som i fjor tok begge sølv
medaljene, nå bare fikk en 5. og en
9. plass. Men han kommer kanskje
farligere igjen.

Lengde ult.
l. Bjarne Gunnerud, Hellas. 3.08
2. Roar Pedersen, OsIo 2.93
3. Tore Christiansen, Oslo 2.92
4. Kjell O. Olsen, Bergen 2.86
5. Kjell Fiskergård, Bergen . 2.85
6. Alfinn Nordøy, Bergen 2.85
7. Gunnar Kvitvær, Oslo 2.80
8. W. Pedersen. Trondheim 2.75
9. Olaf Garberg, Trondheim. 2.75

10. Hans Erik Tofte. Bergen 2.68
11. Pål Kjellid, Bergen. . . . 2.66
12. Bj. Tømmerbakke, Bergen. 2.66
13. Jan Thomassen, Oslo ..... 2.66
14. N. E. Holtungen. Hellas 2.63
15. Torstein Bernås. Bergen 2.63
16. Vidar Gran, OsLo. . . . . . 2.63
17. Arnt Naurstad, Trondh. 2.61
18. Edvard Larsen, Bergen 2.60
19. Toralf Ringso, Bergen 2.59
20. Asbjørn E. Hansen, Bergen 2.59
21. Torbj. Pedersen, Trondh 2.55
22. Broder Gundersen. Oslo 2.53
23. Kristen Elvebakk, Trond.. 2.53
24. Kurt Oksnes. Bergen ..... 2.53
25. Ingolf Røruting, Trondheim 2.50
26. Eotoll Myrvold, Oslo 2.49
27. Kjell Nysted. Oslo 2.46
28. Lorents Ness, Bergen 2.43
29. Magne Gaustad, Hellas 2.41
30. Egil Haugen, Oslo .. 2.37
31. Rolf Smenes, Oslo 2.34
32. G. Søvik, Oslo 2.31

Høyde ult.
1. Bjarne Gunnerud, Hellas. 1.55
2. Kjell Fiskergård, Bergen 1.46
3. Asle Karlsen, Bergen . . .. 1040
4. Gunnar Kvitvær, Oslo... 1.40
5. Olaf Garberg, Trondheim .. 1.37
6. Hans Erik Tofte, Bergen . 1.37
7. Kristen Elvebakk, Trondh. 1.34
8. Tore Christiansen, Oslo 1.34
9. Roar Pedersen, Oslo 1.31

10. Sv. Tømmerbakke, Bergen. 1.31
11. Toralf Ringsø, Bergen 1.31
]2. Jan Thomassen, Oslo 1.31

Til lagene
Da redaksjonen mangler fullsten

dig oversikt over idrettsresultatene
for de forskjellige klubbene, ber jeg
at klubbenes oppmenn sender meg
en liste over de 20 beste resultater
i de forskjellige øvelser. Den eneste
jeg for øyeblikket har fullstendig
liste fra. er Oslo. Tore har vært [ljnk
til å. sende meg en slik liste, og jeg
ber de andre klubbene sende meg
liknende snarest mulig. Jeg håper
klubbene noterer seg dette. Får jeg
ikke disse, så har jeg ikke noe å sette
inn i bladet.

Spor/sred.

HAMAR

Vi har mottatt litt vinterstoff fra
Hamar. Der har de hatt klubbrenn
5. mars på Mjøsgløtt, dessverre bare
4 som startet i langrennet, i en løype
som var ca. 4 km. Trygve Gunnar
rud. som kom fra Tyskland, viste
seg som den sterkeste og vant ren
net. Listen ser slik ut:
1. T. Gunnarrud 12.56
2. A. Vangen 16.07
3. Johnny Olsen 16.58
4. A. Olsen. . . . 22.49

Skioppm. A. Olsen.

DØV FOTBALLDOMMER
i spansk 1. divisjon

Jeg leste for en tid siden i avisen
at en av Spanias beste fotballdom
mere er dov. Han har lenge vært
dommer i 2. divisjon i den spanske
liga. Han har fått god attest av pre
sidenten i det spanske fotballfor
bundet og av fotballedere. Han har
videre fungert som dommer i l.
divisjon og der dømt bl. a. i kamper
hvor stjernelaget Real, Madrid, har
spilt. Kåre HQfJS'Vf:.
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EM I HANDBALL
Fredag 17. man, om morgenen,

reiste det første norske landslag i
håndball til EM for døve. Landsls·
gets mål var Jonkoping i Sverige.
hvor I. Europamesterskap skulle
arrangeres. Foruten landslaget. som
besto av 11 spillere og en leder,
fulgte del også med 5 turist.er. Til
tross for at reisen foregikk med lur
buss; ikke akkurat ideelt for en
hå.ndballtropp som skulle mote opp
i en internasjonal håndballturnering,
8 var luren likevel en fin opplevelse.

Etter et par stopp på veien for
fylling av dieselolje. lill mat ved en
veikro, gjennom Uddevalla med sine
skipsverft. og sin døveskole; kom
vi endelig fram til Jonkoping og
stoppet utenfor Grand Hotel, de
aktives oppholdssted under 8J'l1U1.

gementet. Turistene og bussjåføren
ble innkvartert på Park Holel.

I følge programmet skulle Norge
ha mott Sverige i rørste kamp, men
da Jugoslavia hadde trukket seg,
ble det en del forandringer i kamp
programmet, og alle kampene skulle
avvikles i løpet av lørdag og søndag.

Europamesterskapet ble høytide.
lig åpnet i det prektige ddrettshu!p,
av CISS' sekretær, O. Dahlgren,
etter at Sveriges døveidrettsforbunds
formann, B. Franklin, hadde kom·
met med sine hilsener. Til stede var
kjente personer fra Danmarks, Sve·
riges og Vest-Tysklands forbund,
men dessverre ingen fra NDL Like
før åpningen hadde de respektive
landslag marsjen inn i ballen med
hvert sitt lands flagg i spissen.

De som representerte Norge var:
T. Gunnarrud, målvakt. Hamar.
B. Pedersen, Oslo. Jobnny Olsen,
Hamar, B. Gunnerud, R. Pedersen.
B. Dammen, B. Myrvold. P. Chr.
Larsen, K. Nysted, E. Feide og A.
Stenberg som 2. målvakt og reserve.
alle fra Oslo. Leder: Landehagen.

Danmark-Norge 20-15
Sverige-Vest-Tyskland 25-12
Sverige-Norge 29-8
Vest·Tyskland-Danmark . .. 4-18
Norge-Vest-Tyskland 17-7
Sverige-Danmark 18-9

EM

Sluttstilling:
Sverige. . . . . . . . . . . .. 72-29 6 p.
Danmark 47-37 4»
Norge 40-56 2»
Vest-Tyskland 23--60 O»

Danmark,.-Nf1rf}t, f!Q-15.
Her åpnet danskene best, og før

nordmennene visste ordet av det,
ledet d2.oskene med 5-0, før Norge
fikk samlet seg og skaffet seg sitt
første mAl. Siden jevnet spillet seg
ut, men danskene beholdt overtaket,
nordmennene Epilte litt oppjaget
og nervøst og forspilte mange sjan
ser, og litt letl forsvar gjorde sitt,
men i annen omgang ble det jevnere,
og det var stunder da danskene fikk
litt panikk, men litt for stor ivrighet
blant nordmennene straffet seg, og
danskene gikk av med seiren. Best
på laget var csvensken» Benny
Persson, som nettopp ver blitt norsk
statsborger, med sine 7 mål.

Sreriøe-Nor~, f!9-8.
Her sjokk pnet nordmennene og

ledet en stund 4--0, men hvor lenge
var Adam i Paradis? Svenskene våk
net omsider til dåd, overtok føringen
og overtok ledelsen, men de norske
guttene bet godt fra seg. og svenske
ne [ikk ingenting gratis. Svenskenes
ledelse ved pause var 10-S. og det
var mindre enn ventet. 2. omgang
skal vi skrive mindre om, da svens
kene visstnok hadde spilt svakt i l.
omgang, og luften var gått ut av
nordmennene.

Norge-Vest·Tyskla?ld,17-7.
Litt forsinket kom kampen i gang,

og sin vane t.ro sjokkåpnet tyskerne
og ledet 4-0. Det ga kanskje noen
av våre gutter en støkk i livet, men
nordmennene beholdt fatningen og
tok sakte og sikkert inn på tyskernes
ledelse. Ved omgangens slutt var stil·
tingen 5-5.

Etter pause fortsatte nordmennene
det gode spillet, og ballen gikk inn
12 ganger, mens Vest-Tyskland bare
fikk inn 2 mål. og gleden var stor
da dommeren blåste av kampen. For
denne kampen skal T. Gunnarrud i
mål ha ros, likeså. B. Pedersen, som
fikk en hardhendt behandling av
tyskerne. Han måtte i gulvet ikke
mindre enn 3 ganger, men en real
kamp var det tross alt.

•
Svenskene vant BOm ventet mes

terskapet, kanskje litt større enn
ventet, men de var i en klasse for
seg. At nordmennene tok bronse,
var kanskje overraskende, særlig for
spesielle pessimister hjemme. men

lagledelsen, ved O. Landehagen, og
spillerne, hadde tatt sikte på det og
greide oppgaven.

Avsluttingen ble holdt på Odens
restaurant. hvor det ble holdt taler
og premieutdeling. Og krystaUvasen
for det største og mest overraskende
pOSitive resultatet. gikk til Norge.
Bronsemedaljen har jeg tegnet opp
og håper den kommer med. Og så
var det hjemreisen.. med stemning
som sto høyt i taket og gjorde reisen
kort.

Før jeg avslutter referatet, vil jeg
gjerne takke Døves Sportsklubb,
Oslo, ved håndballgruppen, for at
det i det hele tatt ble norsk deltakelse
og tur til dette EM. Norges Døve·
Idrettsforbund har ikke hatt en il nd
med i forberedelsene til dette EM.
Håndballgruppen arrangerte uttak
ningskamp, plukket ut spillere, holdt
fester for å skaffe penger til alt, selv
om forbundet hadde lovet å tre lil
økonomisk. Håndballgruppen har i
det hele tatt gjort sitt beste for en
EM-deltakelse. 3 x 3 hurra for dem!
Håndballen er en kommende sport,
som passer godt for døve, og Norges
Døve·Idrettsforbund og norsk døve
idrett er Henny Persson stor takk
skyldig for at han tok initiativet
til å få brakt sporten fram blant
døve. Johnny Olsen.

AdJOHNNY OLSENS REFERAT
Qm EM i håndball.

Vi vil gjeme komme med noen
bemerkninger til den etter vAr me·
ning ubegrunnele kritikk BOm J.
Olsen har framkommet med i sitt
referat.

Av NDl's utsendte rundskriv til
lagene vedr. sak nr. 140 (16/8 1966),
206 (3/1 1967), 219 (1811), 231 (412)
og 241 (9/3), framgår det at ND!
og DSK, Oslo, som er eneste døvelag
som har håndball på programmet,
hele tiden i beste forståelse har sam·
arbeidet om deltakelsen i EM i hånd
ball for døve.

Forbundet bar også, tross den
økonomiske påkjenning. bekostet
belt ut reisene for Hamar·guttene
fram og tilbake mellom Hamar og
Oslo, også for uttakningskampene.

Vi synes at Johnny Olsen skulle
ha brakt de faktiske forhold på det
rene, eventuelt ved å sporre, isteden·
for å framkomme med uberettiget og
grunnløs kritikk og på den m len
redusert gleden for oss alle over hånd
ball.lagets framragende innsats i
Sverige.
Døves Sportsklubh. Norges O.l.

Ola Svare, Fridtjof M. Tenden.

Tl



Helmer Staubo & Co.
Haakon VWs gt. 1

OSLO

Sigurd Bølstad
Haugesgt. 9 - DRAMMEN
Telefon 8317 57

TRIKOTASJE - SENGEUTSTYR
GARN - GARDINER

O. BRASTADS EFTF.
URMAKER - OPTIKER

HOLMESTRAND

Telefon 51 249

Brødrene Sundt
Verktøimaskinfabrik AlS
OSLO

Spesialitet: Dreiebenker

Norrøna Hotell
BODØ

STEDET HVOR
FOLK HYGGER SEG

OSCAR J. HELGERUD
LÆR FOR AUE AAsT/DER

GUTT_, PIKE. og TEENAGEKLÆR
Haugesgt. 16 - DRAMMEN
Teleran 83 52 32

A.S KNAPPEHUSET

Kongensgt. 29

OSLO

Kdre Renø
Skjervøy

EKSPORT OF All SORTS FRESH·FISH
Spesialitet: Laks, Reker, Kveite, Flyndrt!!
Telegramadr. «Renø» - Telefon 19 - Priv. 16

TRONDENES SPAREBANK

HARSTAD

Fylkesbilene i Nord-Trøndelag

HOVEDKONTOR. I STEINKJER

Gustav Lund A.s
Alt i bYlninssartikler

OPDALSHELLER· VINYtJUSER
SPRENGSTOFF

Sandvika - Tlf. S4 22 54

ASTRUP&< SØN A/.

Drol'lnlngel'lSgt.8

OSLO

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - TRONDHEIM



D. JOHANNESSEN G.S.
N. Torget 3 - BERGEN

Telefoner: Butikk 10532
Kontor 14354

Høyland Sparebank
SANDNES
Sentralbord 61060

MOftor inn~kudd - Bevilger Idn

CHRISTIAN HAALAND
HAUGESUND

LINJESKIP - KJØLESKIp· TANKSK,r

Jahan P. Bjørneseth
FRUKT & TOBAKK

Telefon 2081
Alcsl,Jnd

SM1VIRKESELSKAPET

MØLLE _ SAPEFABRIKK

STAVANGER

BERGEN
Byens store forretning

Beyers Begravelsesbyrå
Innehaver: O. STANGELAND

Telefon 61100
SANDNES

JERNVARER - VERKTØY
BYGNING5BESLAG
KJØKKEN UTSTYR

Johan Lura
VULKANISERINGSVERKSTED

Telefon 62067
SANDNES

L. Hv/ding
LlKKISTEFA8RIKK
Telefon 28 772 - 36 479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36 758
STAVANGER

Humoret på lopp j arbeid,

lek og sport feTende Irisk
ungdom setter pris på

perlende frisk
CITRONBRUS Ira HANSA

TØRSTEDRIKK I SÆRKLASSE

Døvet Trykkeri A.5, Bergen


