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Margarets problem er løst,
men ...

Vi kan glede oss over at det i d2..g bare er et fåtall døve og tunghørte i
yrkesaktiv alder som går uten ubeid. I så måte er det stor forskjell
sammenliknet med situasjonen før siste verdenskrig. Den gledelige ut
viklingen skyldes nok i første rekke at det i etterkrigstiden har vært
mangel på arbeidskraft, og at de hørselhemmete dermed har fått sjansen
til å vise sin dugelighet i arbeidslivet. Men det skyldes også andre fak
torer - bl. a. at vi i 1940-årene fikk yrkesskolene for døve, som i betydelig
grad har evnet å yrkesforberede ungdommen - og at vi har fått en ar
beidskonsulent for døve. Det har vært en gledelig utvikling.

Medaljens bakside: Det er fremdeles forholdsvis få yrker å velge mellom
for de som ikke hører normalt. Det er alminnelig at hørselhemmete blir
forbigått når det åpner seg muligheter til avansement eller bedre betalte
stillinger. Det stilles stadig større krav til utdannelse. Og mange arbeids
givere er fulle av fordommer og stiller seg negative overfor yrkesvalg
hemmete arbeidssøkere.

Margarets problem, som det fortelles om på side 8 i dette nummeret,
er ikke enestående. Det finnes også andre døve som leter etter en jobb
hvor de kan få vise hva de duger til - unge døve med god utdannelse
og evner utenom det vanlige. - Margaret har fått jobb, men andre går
og venter.

Når hørselhemmete viser evner utover det vanlige og makter å skaffe
seg høyere utdannelse - da har vi lov å vente at bedriftslederne stiller
seg positive. Å ansette en døv med god teoretisk utdannelse, er på ingen
måte veldedighet, og med litt velvilje fra bedriftsledernes side, vil en
ganske sikkert i de fleste bedrifter finne tilstrekkelig med arbeidsoppga
ver til fulltidsbeskjeftigelse på kontoret aven som ikke kan bruke telefon.
En kunne også gjerne reise spørsmålet om det ikke simpelthen er et visst
behov for folk som hele dagen kan konsentrere seg om arbeidet, ufor
styrret av telefoner. Effektivitet er vanligvis en dyd som blir verdsatt.

Det er grunn til å tro at det etter hvert som de hørselhemmete får bedre
utdannelse vil åpne seg mange nye muligheter for dem. De som i dag
kjemper med problemene, vil bane veien. Vi som kjenner problemene,
bør av alle krefter prøve å hjelpe dem, men til syvende og sist er det
arbeidsgiverne som har avgjørelsen. Forhåpentlig vil de meget snart opp
dage at det ikke bare er som håndverkere og industriarbeidere de hørsel
hemmete gjør full nytte for seg. Da vil sikkert dørene åpnes. Th. S.
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Glimt fra hovedkvarteret i Bergen. Mellom veltrimmete telefondamer øverst står kveldens tolk, forbundssekretær Albert Breiteig, program
lederen Sverre Tinnå og landsaksjonslederen Terje Ulsrud. I midten (,Harmonien»8 flaskeorkester, som framførte «I Dovregubbens hall,>,
og nederst yndige telefoniamer i bankettsalen, som noterer resultatene som strømmer inn.

«VI BYGGER BRO»
Landsaksjonen som på 4 timer skaffet 3 millioner kroner

til folkehøyskolen for døve

Det var altså om kvelden 20. mai
den store aksjonen ble gjennomført,
men planleggingen hadde pågått lang
tid i forveien. Det Folkelige Musikk
liv og den oppnevnte aksjonskomi
teen satte hjulene i sving for å få
flest mulig av de 80.000 sangerne og
musikerne som står tilsluttet for
bundet til å delta i innsamlingen.
Materiell ble distribuert, pressen ble
orientert, programmer for radio og

fjernsyn ble planlagt. Folk flest gir
ikke penger til hV2. som helst. Det
var derfor viktig med omfattende
informasjon om situasjonen - det
påtrengende behovet for folkehøy
skolen og kurssenteret. A påvise be
hovet, var enkelt nok, all den stund
de hørende umiddelbart vil kunne
forstå de sterkt hørselhemmetes be
hov for spesielt tilrettelagt under
visning. Og myndighetene har jo

ikke sørget for etundervisningstilbud
som det her var tale om - og skri
kende behov for. Men folk er stort
sett dårlig orientert om denne situa
sjonen, så det gjaldt å drive effektiv
opplysningsvirksomhet, for å nå
fram til så mange som overhodet mu
lig utover hele landet, for at aksjo
nen skulle lykkes best mulig.

«Døveaksjonen 1968» ble derfor
ikke «bgre» en innsamlingsaksjon av



veldige dimensjoner, men også den
største opplysningskampanje vi har
hatt her i landet om de døves situa
sjon - og om Døvesaken. Det er
mange som fortjener vår takk i denne
forbindelsen. Det var i sannhet et
håndslag fra de hørende til de døve
- et kraftig håndslag som gjorde oss
alle godt, ikke. bare i øyeblikket,
men for !l:mge tider.

*
14. mai sendte radioen et program

med tittelen «Døv i en hørende ver
den», som Gudrun Simonsen og Liv
Haavik hadde ansvaret for. Medvir
kende var Jeanne Mehlum, pastor
Vogt-Svendsen og forbundssekretær
Breiteig. Jeanne Mehlum ga et inn
blikk i de døves problemer og den
isolasjon de stort sett lever i, Vogt
Svendsen satte problemene i relieff,
og Breiteig fortalte om Norske Døves
Landsforbund i forbindelse med 50
års jubileet og den forestående ak
sjonen.

I fjernsynet startet aksjonen sønd.
19: mai med programmet «Døveak
sjonen 1968». Programlederne, Sverre
Tinnå og Odd Grythe, fikk her en
oppgave utenom det vanlige. De
klarte oppgaven svært bra. På en
sympatisk måte maktet de å gi de
hørende et inntrykk av de døves
situasjon i forhold til de hørendes.
Programmet vekslet med sang og
musikk, intervju med to døve (Anne
Gloslie og Thorbjørn Sander), orien-

tering om folkehøyskolen, og delvis
ble lyden koplet ut, slik at de hø
rende skulle få et inntrykk av hvor
dan den døves situasjon er. Først og
fremst fikk de hørende en ny for
ståelse av hvor meget hørselen betyr,
og hvilket behov det er for en folke
høyskole for døve. Det er nok van
skelig for en som selv er døv å gi en
vurdering av dette programmet, men
vi har all grunn til å tro at herrene
Tinnå og Grythe med dette program
met ikke bare gjorde landets døve en
stor tjeneste med sikte på innsam
lingsaksjonen, men at de også beriket
titusener hørende seere, ved at disse
fikk oppdage hvilken rikdom de har
i sin hørsel. Og det er grunn til å tro
at mange døve vil møte større for
ståelse etter dette programmet.

Så kom mandagen, 20. mai. Vær
meldingen kvelden i forveien hadde
ikke virket oppløftende. For stor
parten av landet var det spådd regn.
Men varselet slo feil, og vi fikk stort
sett pent vær under aksjonen. Også
tarifforhandlingene representerte et
faremoment. Det var stor risiko for
at det ville inntre arbeidsi?tans fra
arbeidstidens slutt mandag 20. ma.i,
og dette ville selvsagt få innflytelse
på innsamlingen. Men også her gikk
det bra. Krisen ble avverget i siste
øyeblikk.

Sangerne og musikerne var blitt
utstyrt med legitimasjons- og inn
samlingskort. Innsamlingskortene

Den landsomfattende ak
sjon som Det Folkelige Mu
sikkliv gjennomførte 20. mai,
godt assistert av fjernsynet og
pressen, ble en stor suksess.
I løpet av 4 timer kom det inn
tilstrekkelig med penger til
realisering av Norske Døves
Landsforbunds planer om å
reise folkehøyskole for døve i
Al. Hva sluttsummen kommer
til å lyde på, vet vi ennå ikke.

I forrige nummer omtalte
vi aksjonen på første side og
på lederplass. Aksjonen har
vært omtalt i pressen over hele
landet, men vi skal likevel her
gi et resyme av det som fore-
gikk. Red.

hadde merker med verdiene kr. 1.-,
2.-, 5.- og 10.-, som skulle «selges».
Merkene var kvittering for de beløp
som ble mottatt.

Mange steder startet innsamlingen
allerede kl. 18.00, og utover kvelden
var det flere og flere sangere og mu
sikere som trålet byene og land
distriktene for å skaffe penger til
Al-prosjektet.

I fjernsynet ble det denne kvelden
fyrt opp under aksjonen med hele 3
sendinger, dels fra Oslo med Odd
Grythe som programleder og Sonja

Siste finpussing foran stor-aksjonen. Fm venstr'e Jan Størseth og Knut Anbu fra fjernsynet, i midten aksjonslederen i Bergen og H orda
land, Johs. Endl'esen, landsaksjonslederen, Te'rje Uls1'Ud, og helt til høyre fOTmannen i Bergen Politiorkester, Dag Hundvin.
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Olsen som tolk, dels fra Bergen med
Sverre Tinnå som progrl:'.mleder og
Albert Breiteig som tolk. Her var
også forbundsforme.nnen, Eilif Ohna,
med på skjermen.

Kveldens hovedkvarter var ban
kettsalen på Hotel Norge i Bergen.
Forsikringsselskapet Ve3æ.-Hygea
og firmaet Sundt, som begge ligger
like i nærheten av hotellet, hadde
st-illt sine sentralbord til disposisjon
for aksjonen, og hit strømmet -det·
inn rapporter hele kvelden utover fra
fylkene.

Fjernsynet hadde hele 20 mann
i sving i Bergen under sendingene,
som foregikk dels fra Hotel Norge,
dels fra Festplassen. Det vekslet
mellom korte intervju, underhold
ning og rapporter, mens en fra Cen
tralteatret i Oslo hovedsakelig fikk
høre om gaver innkommet direkte
fra firmaer, kommuner, ba.nker og
privatpersoner.

Startskuddet gikk med vannkanon
på Festplassen i Bergen kl. 19.30,
hvoretter en fikk se Sverre Tinnå
stikke av Ira larmen ved å klatre
oppover en brannstige og forsvinne
inn gjennom et vindu på Hotel
Norge. Utover kvelden var fjern
syns-seerne aldri i tvil om behovet
for en folkehøyskole for døve.

*

Døvelærer med 70 år gamleeleyer

Både formannen i Det Folkelige
Musikkliv, Einar M. Wie, og for
mannen i Norske Døves Landsfor
bund, Eilif Ohna, ga ved avblåsin
gen av aksjonen i fjernsynet uttrykk
for sin store og varme takk til de
mange medvirkende og til de utallige
giverne. Om resultatet av aksjonen
fullt ut svarte til forventningene, er
ikke godt å si - men Ohna sa iallfall
at han var <<målløs» da han ved 23.30
tiden skulle gi sin kommentar til
kveldens begivenheter.

Landslederen for aksjonen, Terje
Ulsrud, ga også dagen etter uttrykk
for at han var vel fornøyd med resul
tatet. Det var da klart at det var
kommet inn tilstrekkelig til at folke
høyskolen for døve var sikret. Det
totale beløpet hadde utover natten
passert 3 millioner, men en ventet
at&.1{illig øking, ikke minst fra firma
hold.

At landets døve er takknemlige og
glade for håndslaget, er mildt
sagt. ..

Det skal være en god replikk i en ko
medie som vekker halvparten så meget
latter som en tilfeldig katt som spaserer
over scenen.
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Tegn og Tale har tidligere brakt
interessante og populære bilder av
døvelærere sammen med sine elever
ved 25- og 40-årskonfirmantjubileer,
osv. Men er det noen som kan slå
ovenstående «skolebilde» i alder?

Bildet viser pensjonert døvelærer
Harald Kluge, som nå er nær 83 år
gammel, og fire av hans første elever,
som nå er i alderen 68-70 år. Fra
venstre ser en på bildet fru Bergljot
Opsahl (født Pedersen), Alfred Thorp,
lærer Kluge, Olaf Hassel og Gustav
Braathen. Fraværende er den tung
hørte Anne Kjendalen (f. Moland) i
Drangedal i Telemark. I bakgrunnen
ser en (ved et fototrick) døveskolen,
som fra 1903 het Kristiania offent
lige skole for døve. Den lå i Ulle
vålsveien 72. Skolebygningene ble
revet for 30-40 år siden, etter hvert
som Veterinærhøyskolen og dens
dyreklinikker trengte plass til sin
utbygging.

Døvelærer H&rald Kluge ble først
ansatt som folkeskolelæreri Solør,

19 år gammel i året 1904. Skoleåret
1907-1908 gjennomgikk han døve
lær-erkurs på døveskolen sammen
med Gunhild Tharaldsen, Arve Fjør
toft (sønn av daværende styrer på
døveskolen, Ingebrigt Fjørtoft) og
Marit Hansen, som ble gift med
baker Hoel på Hamar. Arve Fjørtoft
døde plutselig for ca. 10 år siden,
mens de andre lærerne ennå lever.

IL klasse var vi 9-10 elever. To
av guttene døde bare 3-4 år etter
konfirmasjonen. Den ene døde under
spanskesyken,og den andre ble drept
da låvetaket på grunn av for mye
snø brast og falt ned over ham.

Lærer Kluge sier at det nesten ikke
er til å tro at hans første elever på
døveskolen allerede er 70 år gamle.
I 1907-08 var læreren vel dobbelt så
gammel som elevene sine, mens al
dersforskjellen nå er redusert til en
åttendedel.

Samtlige elever på bildet har vært
gift. Fru Opsahl har flest barn. Hun
har 3 barn og 8 barnebarn. Hun er



Husk film-konkurransen!

gift med Hans Opsahl, som i sin ung
dom deltok i døveidretten og vant
flere premier. Samtlige mannlige ele
ver på bildet har hatt døve søsken,
trass i at dette jo ikke forekommer
så ofte. Gustav Braathen hadde døve
foreldre og to døve søstre blant hø
rende søsken. Alfred Thorp har hatt
to døve brødre. Olaf Hassel har en
13 år eldre døv bror. Av fru Opsahls
3 barn er en døv datter og en tung
hørt datter.

Lærer Kluge V2.r godt likt for sin
milde behandling av oss elever i 1.
klasse. Spesielt kan jeg huske at han
lærte meg ordet vann. Han øste da
en del vann opp av et vaskefat og

De som har egen 8 mm filmopp
taker oppfordres til å være med i
konkurransen som Oslo Døves Smal
filmklubb utlyste i Tegn og Tale nr. 8
(15. april) under mottoet «15 meter».
Og de som ikke har opptaker, opp
fordres til å forsøke å få lånt eller
helst leid apparat, og gå i gang med
filming.

Men før du går i gang, bør du lese
i nr. 8 om reglene og betingelsene for
deltakelse. Du må huske å sette
tittel eller noe tekst ved begyn
nelsen av filmen-duvilla-ge. Det kan
gjøres enkelt ved f. eks. å begynne
med et veiskilt med navn på, skilt
med en stasjons navn, navnet på et
hotell, en forretning, museum, park
anlegg, kart, bok, avis, blad eller
hva som helst du kan finne på. Tekst
kan også skrives på papir eller kar
tong med fargetusjpenn, med typo
grafiske bokstaver, eller du kan teg
ne. Etterpå kan du så filme dette i
begynnelsen av filmen ved at du
henger det opp, legger det på gulvet
eller ute i det fri, på gras, asfalt,
brustein, sand, fjell, eller kanskje
flytende på vannflaten. Du filmer
da dette noen sekunder, eller et par
fot av filmstrimmelen, så har du fer
dig tekst til å begynne filmen med,
og du kan fortsette. Er du oppfinn
som, kan du selvfølgelig lage noe
bedre, men teksten skal være tydelig
og svare til filmens innhold (hand
ling).

Du kan få kjøpt en god bok for
filminteresserte. Den heter «Vi smal
filmer», er skrevet av Georg Wain
og koster 15 kroner. Den er lettlest.

Det er nå 5 måneder til fristen for
innsending av filmer utløper 1. ok-

helte det ut igjen i fatet som sto på
bordet ved hans side. Mange vil sik
kert huske Helen Kellers store vende
punkt, da hun lærte ordet vann.

Lærer Kluge tok aV3kjed ved
Skådalen døveskole i 1955, etter 48
års virke i døveundervisningen i
Trondheim, Holmestrand og Oslo.
Etter den tiden har han vært lærer
ved Hjemmet for Døve på Nord
strand. Hans kone har dessuten i en
årrekke undervist tunghørte i munn
avlesing. De har i sitt ekteskap en
sønn, som nå er kjent som en dyktig
lege. Denne legen forutsa allerede for
to år siden hjertetransplantasjoner!

O.H.

tober. Husk at filmene skal sendes
til Oslo Døves Smalfilmklubb vi
form. Olav Kristensen, Konowsgate
43, Oslo 1.

Det er altså ennå god tid til å legge
hodet i bløt og finne motiver. Hvem
som blir «15-metehlI).ester» vet jo
ingen, men den som gjerne vil bli
mester, må iallfall være med i kon
kurransen. Tvi-tvi!

Sven Braathen.

Norges Hørselvern

I dagene 29.- 30. juni holder Nor
ges Hørselvern sitt landsmøte i
Haugesund. I tilknytting til lands
møtet vil det bli holdt et veilednings
og opplysningskurs 1. og 2. juli, og
det vil bli forelesninger over følgende
emner: Medisin. Folketrygden og de
hørselskadde. Munnaviesing. Høre
apparater. Utdanning av hørsel
skadde. Sosialt arbeid - og forenings
arbeid for hørselskadde.

Forbundet hadde ved utgangen
av 1967 ca. 3000 medlemmer, fordelt
på 26 foreninger, men et par av fore
ningene er ute av drift.

I beretningen som blir lagt fram
på landsmøtet, heter det bl. a.:

Våre handikapte har alltid vært
dem som er kommet sist på prioritets
listen, til tross for at sikkert alle er
enige om at også de burde få sin del
av velstandsutviklingen. Skal dette
imidlertid bli virkeliggjort, må en
rope høyt. Få tenker på dem som i

stillhet finner seg i sin skjebne og
ikke fordrer noe for seg selv og sine
skjebnefeller.
De hørselskadde er nettopp en slik
gruppe som aldri har ropt høyt nok
til å bli hørt, og da deres handikap
heller ikke er synlig er det ikke
mange som får øye på deres behov
for hjelp.

Det er en av våre oppgaver å
arbeide for å gjøre gruppen kjent.
Den er meget stor og de hørselskadde
trenger kanskje mer enn noen andre
handikapte en mangesidig hjelp for
å kunne bli arbeidsdyktige, selv
hjulpne og lykkelige, og få samme
livsmuligheter som andre mennesker.

La oss ha dette for øye når vi
planlegger vårt arbeid og ikke gå
trett på grunn av problemer og mot
stand. Det er tross alt så meget å
glede seg over av velvilje og positiv
interesse.

AV BARNEMUNN

- Mamma, når kan jeg få en liten
søster?

- Det koster mange penger, barnet
mitt. Hadde det bare vært billigere,
kunne du ha fått en søster.

- Men mamma, det er da ikke så
dyrt. Jeg har sett at det står utenfor
kinoen: Bl?rn 1 krone.

Sl? opp for varsel- SvØm ikke for langt
skilter. Disse viser ut i sjøen. Sjøstrøm
Dem ikke uten grunn men er mye sterkere
eventuelle tarer. enn Dem.
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Jada, De har rett i det. Vakker
jente. Og vi har ingen ting imot å
bringe bilde av det som er vakkert
på denne siden. Likevel er ikke det
grunnen til at Margaret Farstad kom
mer på trykk. Hun har et problem
- det er grunnen.

Skal vi kikke litt på personalia
først?

Margaret Farstad, tjue år. Født i
Spjelkavika, der hun bor hos for
eldrene sine akkurat nå. Blond, blå
øyd og velskapt, har lett for å trekke
på smilebåndet. Døveskole, realskole
og handelsskole. Går for tiden på et
studiekurs i norsk brevskriving.
Kurslederen forteller at hun er en
av de flinkeste deltakerne, spesielt
innen handelskorrespondansen .

*
Det er litt merkelig, vi innrømmer

det. I ett år har hun forsøkt å få
arbeid på kontor, men det har hittil
vært forgjeves.

Grunnen: Margaret Farstad er
sterkt hørselsvekket. Og sunnmørske
bedriftsledere har nå engang ikke
fått opp øynene for at mennesker
med handikap ofte gjør vel så godt
arbeid som vi som har alle sanser
fullt utviklet. De har blant annet
ofte en egenskap som vi ofte mang
ler: Arbeidsglede. Med slik glede
følger gjerne økt innsats. Merkelig
at nettopp sunnmørske nærings
drivende har hatt så vanskelig for å
innse dette, at de ikke utnytter den
arbeidskraften som her ligger bare
og venter på å få ta fatt.

- Jeg kan få arbeid i Oslo og Ber
gen, men jeg ville så gjerne få være
hjemme, sier Margaret. - I de større
byene har døve og tunghørte lett
for å få jobb. Men jeg har aldri bodd
hjemme, nå skulle jeg så gjerne få
bo her, være i fred, slippe å reise mer,
flytte mer på en stund.

- Hvor lenge har du bodd hjem
mefra?

- I tolv år. Fra jeg var sju år
gammel, og til i fjor sommer. Nå
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synes jeg det kunne være godt å få
lære familien å kjenne, det er jo også
her jeg syns at jeg hører hjemme, og
jeg har ikke lyst til å flytte.

- Er du helt døv?
- Nei, jeg hører litt, og jeg bruker

høreapparat. Når du snakker til meg,
hører jeg noe, og så leser jeg på
munnen. Jeg hører såpass dårlig at jeg
måtte på døveskole da jeg var sju år
gammel.

- Hvordan var det for en sju-åring
- kanskje enda mer avhengig av
foreldrene enn de fleste andre barn 
å flytte hjemmefra og plutselig se
mor og far forsvinne?

- Det var forferdelig. Mor og far
var med meg til Trondheim. Jeg var
heldigere enn de fleste, siden jeg
ikke var helt døv. Jeg er ikke sikker
på hvor mye jeg forsto når folk snak
ket, men jeg hadde i alle fall opp
fattet at jeg skulle på skole og lære
å forstå andre mennesker, snakke
selv, og skrive, lese og regne. Men
jeg trodde at mor og far skulle være

der i Trondheim sammen med meg.
Så da de forsvant, var jeg helt utrøs
telig. Men de andre barna tok seg av
meg, de hadde vært gjennom det
samme selv, og der var snille voksne,
så jeg slo meg da til ro.

Siden er det blitt mye farting og
flytting, og bare i korte ferier har jeg
kunnet være sammen med familien
min. Da jeg var ferdig med døve
skolen i Trondheim, gikk jeg handels
skole og realskole i Oslo. Så trodde
jeg at jeg var ferdig til å gå ut i
arbeidslivet. Jeg hadde tatt mine
eksamener akkurat som andre unge
mennesker, og jeg hadde i grunnen
ganske godt håp. Endelig skulle jeg
få vise hva jeg var god for, få tjene
mine egne penger og gjøre nytte for
meg. Det er jo nokså viktig for oss
mennesker, uansett hvilken stilling
vi har i livet. Folk flest er kanskje
ikke oppmerksom på det. De anser
arbeidet mer og mindre som en nød
vendig byrde, noe de er nødt til å
plages med for å skaffe seg det dag-
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BRYLLUPSDAGEN
Hun: I morgen har vi vært gift

i 20 år. Hvordan vil du at vi skal
feire dagen?

Han: Hva synes du om 2 minut
ters stillhet?

Så var altså ikke hørselen blitt
visket ut!

frykt for sine strenge foreldre, turde
hun ikke si noe. Så glemte hun også
etter hvert det hele, og viskelærene
var gjemt og glemt inne i hennes
ører i nær 70 år, inntil en ørelege
nylig fant dem og fikk dem ut igjen.
og nå hører madame Chatelain nor
malt igjen.

Fikk hørselen tilbake

jUa'lfla'll!t

{ikle 1066!

Madame Chatelain, en 75 år gam
mel døv kvinne i Chateaubriand,
Frankrike, har fått hørselen tilbake,
og hun har samtidig fått en meget
enkel forklaring på årsaken til at
hun var døv.

Da hun var syv år gammel, puttet
hun et viskelær i hvert øre, og hun
klarte ikke å få dem ut igjen. Så
kunne hun ikke høre lenger, og av

I forgårs hadde vi på denne siden
et intervju med Margaret Farstad,
som h2.dde vansker med å finne seg
en jobb, fordi hun er nesten døv.
Ikke mange timene etter at avisa
var kommet på gata, ringte dispo
nenten for et større firma i Ålesund
og bad oss formidle kontakt med
henne. I går var hun i konferanse
hos disponenten, og mandag begyn
ner hun i arbeidet, som både hun og
arbeidsgiveren mener skal passe
svært godt nettopp for henne.

Sunnmørsposten.

målbevissthet. Et hav av strevsomt
arbeid, vilje til å gå på med krum
hals, trass i 2.11e stengsler og vansker.
Energi og humør og nesten aggres
sivt pågangsmot.

Og slik er da heller ikke av vegen
i arbeidslivet - eller hva?

Det var jo noe å tenke på for
bedriftslederne rundt omkring. En
kan bare tenke litt over hvilket
strev det er for et barn som ikke
hører, å lære seg å lese på munnen,
snakke selv, lære seg norsk, både til
talebruk og skrivebruk, lære å lese
og regne og skrive, ta skoleeksamen
på like fot med andre barn. Og så
gi seg i kast med handelsskole og
realskole. Det må ligge noe ganske
spesielt bak en slik innsats. Intelli
gens, først og fremst. Innsatsvilje,

lige brød. For meg er det klart at
arbeid er noe mye mer enn akKurat
dette. En fast jobb er tegnet på at
du er godtatt i samfunnet, at du blir
betraktet som et fullverdig menneske
som er i stand til å fylle en plass og
gjøre nytte for deg.

Og lediggang er virkelig vanskelig.
En tenker så mange vanskelige og
tunge tanker.

- Blir en bitter - etter slike opp
levelser i barndommen, og siden
dette med arbeidet, er det ikke 10tt
å se med mistro og bitterhet på sine
medmennesker?

- Nei, jeg er ikke bitter, sier Mar
garet. - Og spørsmålet var forresten
dumt. Bitre mennesker smiler ikk.e
slik.

- Har du mye kontakt med døve
ungdommer?

- Vi møtes så ofte vi kan, og heH
mye moro sammen. Men det er
mange som har vansker. Noen har
arbeid, mest i industrien, men jeg
har mer lyst til å arbeide på kontor.
Det var der evnene mine lå også, så
jeg tok utdannelse i den retningen.

- Har du ikke hatt arbeid i det
hele tatt?

- Jeg har hatt en jobb på mer til
feldig basis, bare noen dager i uka.
Men det jeg ønsker, er fast arbeid.

De som hører, forstår ofte så lite,
sier Margaret. - Ofte må jeg nesten
le - vi døve forstår mange ting som
dere ikke fatter. Av og til møter vi
virkelig uforstand og merkelige reak
sjoner hos mennesker som er uopp
lyste og ikke kjenner døves proble
mer. Da må vi jo bare le, og ta det
med godt humør.

- Men du har også venner som ikke
er døve og tunghørte?

- Ja, svært mange. Men nå er de
jo forlovet og gift, snart alle sammen!

- Og du - ?
- Jeg? Nei, jeg vil nå bli voksen

først, før jeg tenker på slikt. Og så
ville jeg så gjerne få bruke utd2.n
nelsen min, nå når jeg først har sk2.f
fet meg den.

Sier Margaret Farstad.

*
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Ad feiringen av jubileet

Ad folke

høyskolen

Karl G. Bjørnsen har hatt et inn
legg her i bladet om folkehøyskolen.
For meg ser det ut som om han er
litt redd for at Alm skole kan komme
til å bli nedlagt på grunn av den
nye skolen i Al. Derfor forsvarer han
Alm skole så godt han kan.

Nei, herr Bjørnsen må ikke tenke
slik. Han er nok ikke klar over hva
som er meningen med kurssenteret i
Al i Hallingdal. Det er jo så at L.O.,
Høyre og andre organisasjoner har
slike kurssentere, hvor det holdes
kurser over 14 dager, 1 måned, et
halvt eller et helt år. Derfor vil også
Norske Døves Landsforbund ha noe
liknende, og det skal bli både folke
høyskole og et kurssenter. Det vil bli
adgang til skolegang og kurser for
døve i alle aldre, fra 16 til 70 år
gamle, som er interessert i å lære
mere. Både unge og eldre døve tren
ger å lære mye mere enn det de har
lært på døveskolene, så det er klart
at det er stort behov for å få realisert
planene i Ål.

Og det er ikke bare de «voksne»
som trenger dette kurssenteret. Alle
døveskolene kan gjerne bruke kurs
senteret når de skal ha vinterferie.
Da er det fint å ha skolelokaler, slik
at barna kan få vanlig undervisning
den tiden de er der, ved siden av at
det kan holdes skikurs for dem.

Muligens kan vi også bruke kurs
senteret til landsmøter, ungdoms
leirer, til treningsleirer for idretts
folkene våre både sommer og vinter.
Noe liknende vil være umulig på Alm
skole, som jo er fullt belagt med ele
ver hele skoleåret. Alm er fram
haldsskole, og det er noe helt annet
enn hva vi skal få i Al. Framhalds
skolen tar bare imot elever som kom
mer direkte fra barneskolene våre,
mens det i Al vil bli anledning til å
studere uansett alder.

På landsmøtet i Drammen for 2
år siden ble det sterkt understrekt
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at det var behov for en folkehøyskole
og et kurssenter, og det Vf.r stor
enighet om planene i Hallingdal.

Bjørnsen har ingen grunn til å
frykte at det skal bli til skade for
Alm skole når vi setter i g:cmg med
undervisning i Al. Alm skole vil fort
sette så lenge det ikke er blitt bygd
en tilsvarende skole for elever som
går ut fra barnE,skolene. Det er tale
om at det skal bli obligatorisk ung
domsskole for døve, 2-årig, men
dette i Al er en helt frivillig sak, som
ikke kommer inn under skolepliktig
undervisning.

Norske Døves Landsforbund feiret
sin 50 års dag i Oslo. Det var en
vakker og stilig festdag som var stelt
til for oss. Men det var synd at ikke
alle døve fikk anledning til å være
med på festen. 50 kroner pr. person
syntes nok mange var for drøyt, når
de skulle regne med reiseutgifter og
hotellopphold i tillegg. Det ble nok
minst 100 kroner i tillegg, selv om en
var forsiktig, og da ble det altså i alt
150 kroner for å være med. Det er
mange penger. Men verre synes jeg
det var at det ikke var mange flere
fra Oslo som var med. Selv om en
slik fest koster 50 kroner, så burde
vel mange flere ha råd til å være med.

Jeg var en av dem som var så hel
dig å kunne være med, og jeg har
lyst til å fortelle en del om arrange
mentet.

Det var synd at ikke kronprins
Harald var til '3tede ved festmøtet i
rådhuset, men det var jo ellers man
ge folk der, og det var fint. Møtet ble
også filmet av fjernsynets folk. Ord
fører Bull liker jeg meget godt. Han

Så vidt jeg vet, er det planer om
å bygge en ny barneskole for døve
fra Vestlf.ndet i nærheten av Bergen,
og en ungdomsskole i tilknytting til
denne. Så er det mulig at det blir en
ungdomsskole i tilknytting til barne
t:kolen i Trondheim.

Men vår folkehøyskole med kurs
senter skf.! altså ligge i AI, og jeg
synes det er et meget fint sted, som
p2.sser godt for døve fn~. hele Sør
Norge. Al er et fint sted, med mf.8Se
vis av hytter, hoteller, pensjonC'.ter
osv., et populært sted for turister
hele året. Døve fra RogalC'.nd kan
f. eks. bruke bil gjennom Hardf.nger
til AI om sommeren, og om vinteren
er det god forbindelse med Bergen og
Bergensbanen flere ganger om dagen.

Bjørnsen synes å mene at folke
høyskolen bør ligge på Alm, slik
at denne skolen blir en kombinasjon
av ungdoms- og folkehøyskole, men
jeg tror det er meget bedre at vi får
folkehøyskole og kurssenter i AI, med
tanke på hva som er formålet med
lf.ndsforbundets planer. Norske Dø
ves Landsforbund bør stå helt fritt
med hensyn til sine planer, uten å
være avhengig av Alm framhalds
skole, for det er jo helt andre års
klasser det gjerne blir t8Je om i AI.

-as -vik.

Oslo

er uredd. Han bryr seg ikke om hva
folk sier. Han bare sier hva han
mener, rett ut. Slik oppfattet jeg
hans tale. Jeg kunne se at Eilif Ohna
skalv av bevegelse da han gikk fram
og mottok sjekken på kr. 50.000 fra
Oslo kommune. Hans øyne var store
og våte. John Vigrestads tolking av
prologen på tegnspråket vgr så frem
ragende at jeg drømte meg helt bort.
Og Ohna holdt en god tale. Ba.re
synd at statsråd Bondevik ikke var
tilstede og fikk høre hva vi døve
mener om den undervisningen vi får.
Men statsråd Aarvik var der iallfall,
og han holdt både en god tale og
overrakte en stor pengegave. Så var
det hilsenen fra de andre nordiske
landene. Ja, jeg har lagt merke til
at de andre døveforbundene i Nor
den har vært interessert i våre gjøre
mål i lengere tid. Det er ikke det at
vi er så meget flinkere enn dem 
det er nok ikke tilfellet. Men vi kan
utveksle erfaringer, og på den måten
lære av hverandre. Jeg er glad for at
jeg også fikk anledning til å snakke



Oråfører lJull ovel'rekker Ohna sjekken på 50.000 kroner.

med de utenlandske deltakerne, noe
som til min forbauselse gik1l: svært
lett og greit. - Det var ganske rø
rende å se de små barna fra Skådalen
døveskole danse og deklamere, men
det har vel de fleste sett i T.V.

Så var det mottakelsen på Bristol
Hotell, med mange taler og gaver.
Hjemmet for Døve overrakte et
praktfullt knyttet teppe. Så vidt jeg
forsto pastor Vogt-Svendsen, :fore
stilte det et symbolsk bilde - en fugl
som fløy opp. Det skulle symbolisere
vår oppvåking. Det var mange nyde
lige gaver, og alle ble ledsaget av
hilsningstaler. - Mens dette pågikk,
fikk jeg høve til å studere noen av
de døve og deres måte å snakke med
hverandre på. Jeg kan godt forstå
hva Harald Nesse mente da han på
kirkemøtet tidligere i vår hevdet at
ensomme døve føler seg utenfor når
de kommer i selskap med andre en
sjelden gang. Jeg merket at de som
var tilstede, men som bor ensomt,
uten daglig konta..1rt med skjebne
feller, på en måte ble holdt utenfor.
Men jeg skal ikke utdype dette em
net mere her.

Festen i den Mauriske Hall på
Bristol var også besøkt av mange
folk. Statsministerens frue var blant
gjestene, og hun holdt også en kort
tale. Men jeg fikk det inntrykk av
henne at hun vet for lite om våre
problemer til å kunne være til hjelp
for oss. Etter det som statsråd
Aarvik og stortingsmann Benkow sa
i sine taler, skulle vi ikke behøve å
være redd for framtiden. Maten var
aldeles ypperlig, synes jeg. Men hva

er Schnitzel Poligna? Jo, det er
skiver av kalvelår, stekt eller griljert
og servert med brun saus til. Ja, det
var en fin fest, med en meny med
mange rare, fine navn på.

J eg var temmelig øm i bena da
festen sluttet, men jeg synes tiden
gikk altfor fort. -Egil Tresselt hadde
nok en god del av æren for at dagens
program gled så fint unna, men jeg
vil her så gjerne få rette en takk til
Norske Døves Landsforbund for at
vi foreningsformenn ble husket ved
dette jubileet. Det gjorde at også jeg
og min mann fikk anledning til å
være med, og vi har bare hyggelige
minner fra dette store arrangemen
tet.

A ud Grut Løvig.

For oppfinnere

Vi sier briller, ikke «se-apparat»,
vi sier bil, ikke «kjøre-apparab>.
Hvorfor skal det da hete høre-appa
rat? Det har ergret Den danske
landsforening for bedre høreise, som
mener at høre-apparat får folk til å
tenke på en gammeldags trakt som
en måtte skrike inn i.

Derfor har landsforeningen skre
vet ut en konkurranse for å finne et
nytt navn på høre-apparatet. Første
premie er en reise til Mallorca.

Når man har fått slipt kantene av, er
der ikke meget igjen.

VI BYGGER BRO

HJELP OSS

20. MAI 1968

VI BYGGER BRO

Da mange synes å tro at innsam
lingsaksjonen ble ledet av Norske
Døves Landsforbund, må vi få opp
lyse at det var Det Folkelige Musikk
liv som sto bak hele aksjonen, med
en oppnevnt aksjonskomite i spissen.
Med denne aksjonen ønsket Det
Folkelige Musikkliv, med 80.000
medlemmer, å hjelpe landets døve
til å få realisert planene om en folke
høyskole i Al - en vakker tanke - en
gave fra de hørende til de døve.
Norske Døves Landsforbund er dypt
takknemlig for den strålende gaven
som Det Folkelige Musikkliv har gitt
oss. Nå kan drømmen bli til virke
lighet!

Mange har klaget over at de ikke
fikk besøk av sangerne og musikerne
under innsamlingen, men vi må være
klar over at det var umulig å få be
søkt alle hjem i løpet av 3-4 timer.
Derfor ble det flere ganger gjort
oppmerksom på hvor penger kunne
sendes inn, og det er også senere flere
ganger i avisannonser minnet om
aksjonens postgironummer. Mange
har benyttet seg av dette og har
sendt penger, da de ikke fikk besøk
under aksjonen.

Det er vårt inntrykk at Det -Folke
lige Musikkliv gjorde sitt ytterste
for at resultatet av aksjonen skulle
bli det best mulige. Det er et veldig
arbeid som er gjort. Innsatsen var
kolossal - og resultatet er impone
rende!!!

Red.

Nilsen hadde besøk aven forsikrings
agent, som tilbød ham både den ene og
den annen og den tredje forsikring, men
Nilsen var ikke til å rokke og svarte høflig
nei-takk til det hele.

- Men så en tyveriforsikring, da?
- Nei-takk, svarte Nilsen igjen, og etter

en pause tilføyde han: - Det er så sjelden
jeg stjeler.
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Politiet sa nei, og kongen kunne ikke hjelpe Alf Melbye,
men overdirektøren i Veivesenet ordnet saken - i 1923

Den første døve bilføreren I Norge?

Vi har hatt en liten prat i sofa
kroken med Alf Melbye fra Tjøme,
og han kom da til å nevne at han
fikk førerkort for bil allerede i 1923,
altså for 45 år siden! Dette ble vi
interessert i, og ba ham fortelle
hvordan det gikk for seg at han fikk
førerkort. Han var jo døv, og regelen
var den gang: God hørsel kreves av
den som vil føre motorvogn.

Alf Melbye liker å prate litt, han
var ikke vanskelig å overtale, og her
følger hans historie:

Som bakermester leverte jeg mine
varer hos kundene. Det ble da å
kjøre med hest og vogn, og det
kunne titt og otte ta noe lang tid.
Hesten skulle jo også ha sitt stell,
så arbeidsdagen ble derfor svært
lang. I 1920-årene fikk jeg stor lyst
å få meg bil. Jeg så at andre baker
mestere gikk over til bil.

J eg snakket med politimesteren i
Tønsberg om dette. Han fortalte meg
at loven krevde god hørsel av den
som skulle kjøre bil. Jeg var døv,
altså kunne jeg ikke få førerkort.
Og uten førerkort kunne jeg ikke
kjøre bil.

Jeg ble skuffet og ergerlig over
dette, men tanken om bil slapp meg
ikke. Jeg fikk da den ideen at jeg
ville skrive til kongen og legge saken

fram for ham. Og som tenkt, så
gjort. En skolelærer hjalp meg med
å skrive brevet. Jeg spurte så pent
om jeg ikke kunne få lov til å kjøre
medbil.istedenfor med hest.

Det gikk ikke så mange dagene før
jeg fikk svar fra kongen. Det var et
meget hyggelig brev, men han be
klagde at han ikke kunne hjelpe meg
i denne saken. Han anbefalte meg
å sende søknad til overdirektøren for
Veivesenet.

Så sendte jeg ny søknad, og lang
tid etterpå, flere måneder senere,
kom det beskjed fra lensmannen.
Han ba meg komme opp til kontoret
hans. Jeg visste ikke hva det gjaldt;
brevet tiloverdirektøren hadde jeg
nesten glemt. Men lensmannen var
et eneste stort smil da jeg kom til
ham. Han fortalte at han hadde fått
brev fra overdirektøren. Min søknad
om å få førerkort var innvilget. Jeg
kunne kjøre bil så meget jeg ville.

Ja, så er det vel ikke mere å for
telle da, sier Alf Melbye. Jeg kjøpte
bil og kjørte bil, til min glede og til
mine kunders glede.

- Har du førerkortet ennå? spør
vi.

- Det første har jeg ikke, men jeg
har duplikat. Det gikk ut 20/2 1967.

Landsmøte-byen Trondheim

Utsikt mot Ila, med Nidelven, og Munkholmen ute i fjorden.
Midt på bildet ser vi Nidarø, hvor der for noen år siden ble reist en messe- og konserthall, som ikke er med her.
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Landsmøte-byen Trondheim

Utsikt fra Christianborg festning.

TV.. programmet «Aktuelt for døve»:

En god begynnelse!

Da var jeg lei av å kjøre bil, så det
ble ikke fornyet. Her ser du det.

Han viser oss førerkortet. På
første side står det:

No. 937.
Alf Melbye, Tjøme,
født 23/8 1895, fødested Tjøme,
har indtil .8/6 1928 ret til å føre
motorvogn drevet med bensin,
Tønsberg politikammer d. 8/6

1923.

Mon tro om ikke Alf Melbye var
den første døve bilfører i Norge?

Thor.

AV UKE S LESNING

Dersom en person er dårlig likt av
mange mennesker, er det best å undersøke
saken nærmere.

Dersom en person er beundret av mange
mennesker, bør saken også undersøkes
nærmere.

Et stort menneske er vennligsinnet,
men aldri innsmigrende. Et dårlig men
neske er innsmigrende, men aldri vennlig
sinnet.

Konjucius.

Mandag 10. juni fikk vi det lenge
omtalte TV-programmet «Aktuelt
for døve», som John Vigrestad og
Conrad Vogt-Svendsen hadde an
svaret for. Medvirkende var også
forbundsformannen, Eilif Ohna.

Dessverre var undertegnete for
hindret i å få se de første 20 min.
av programmet, men de siste 20
minuttene var iallfall koselige.

Noe må en naturligvis få sette
fingeren på. Når tekniske hjelpe
midler, som er så viktig for de hør
selhemmete, blir introdusert, vil det
for mange være utilfredsstillende at
det i all korthet henvises til at det
vil bli gitt orientering «i vårt blad,
Tegn og Tale». De som ikke står til
sluttet vår organisasjon, vil sikkert
føle seg hjelpeløse overfor en slik
henvisning, også fordi «Tegn og
Tale» er et så merkelig navn på et
blad at de fleste utenforstående vil
tro at de har «hørt» feil.

Med hensyn til vekkerklokker for
døve, har jo de døve rundt omkring
i landet vist så stor oppfinnsomhet
at en kunne ønsket at det i fjern
synet var valgt noen mer raffinerte
innretninger. Det kunne gjerne blitt
et helt program bare om dette, og
det kunne blitt et virkelig under
holdningsprogram.

Det er ikke nødvendig å tale så
langsomt til oss som det ble gjort i
dette programmet. Hvis folk får
inntrykk av at en må tale så lang
somt til de hørselhemmete, så kan
det f. eks. hende at arbeidsgiverne
betakker seg for å innta slike folk.
Mye bortkastet tid! Regelen er:
T2.1 litt langsommere enn norm.alt!

Programmet var både verdifullt
og morsomt, slik som et godt pro
gram skal være, og det er ønskelig
med mange flere programmer av
dette slaget.

Red.
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]JezslJnalia

Eva (f. Hansen) og Age Lauritzen,
Oslo, som giftet seg i Bergen 30.
mars.

BRYLLUP
Anja (Sihvola) Dyrseth, Finland,

og Bjørn Bensvik, Arendal, begge
for tiden Oslo, ble viet i Oslo rådhus
lørdag 1. juni.

BRYLLUP
feires lørdag 6. juli av Gøril Olsen,

Mo i Rana, og Thor Thoresen (hø
rende), Framnes i Salten.

Adresse for dagen: Meyergården,
8600 Mo i Rana.

BRYLLUP
feires 20. juli av Halldis Solvik,

Gjølanger i Sunnfjord, og Gøsta
Rougnø, Nautnes, nå Arneberg.

Adresse for dagen: Brudeparet
Rougnø, 6810 Dale i Sunnfjord.

SØLVBRYLLUP

Margot og Ragnvald Ha.mmer,
Trollia 23, Eidsvågneset, kunne 12.
juni feire sølvbryllup.

Presten for døve på Vestlandet og
hans kone er godt kjent av døve
over hele landet, et populært par
som har gjort meget for landets
døve, og som i mange år vil fortsette
å øve god innflytelse på de mange
som de kommer i kontakt med.

Da vi først fikk vite om sølvbryl
lupet like før bladet skulle gå i
trykken, må vi nøye oss med å
sende en forsinket, men hjertelig
gratulasjon til sølvbrudeparet, med
de beste ønsker for årene som kom
mer.

70 AR
Kristoffer Einarsen, Jørgen Moes

gate 7, Bergen, fyller 70 år 13. juli.
Han har i alle år i voksen alder

arbeidet som skredder, og han er en
stille, koselig mann, glad i friluftsliv,
og sammen. med sin kone har han
flittig deltatt i døvestevner.

I sin tid var Kristoffer en av lan
dets beste døve idrettsmenn, og han
har bl. a. vært formann i Døves
Idrettsklubb.

65 AR
Rasmus Bjelland, Linderudsletta

7a, Oslo 5, fyller 65 år 1. juli.
Bjelland har i mange år vært en

av forgrunnsskikkelsene innen døve
organisasjonen, og da særlig innen
Oslo Døveforening og som lands
møterepresentant. Han har innehatt
en mengde tillitsverv. Blant meget
annet har han vært formann i Oslo
foreningen, og ellers har han sittet
i foreningens styre i mange år.
Feriehjemmet «Skaug» har også lig-

get hans hjerte meget nær og har
fått nyte godt av hans dyktighet.

Blant landets døve er Bjelland
ellers kjent som en kar som har en
sjelden evne til å uttrykke seg klart.
Hans kontante svar, «saftige» replik
ker og sitater av ordtak har gjort
ham til en populær debattant, som
det er farge over.

Vi gratulerer med 65 års dagen!

50 AR
Margit Liholt (født Vik), Glimmer

veien 30, Oslo 11, fyller 50 år 5. juli.

*

De viseste og mest berømte leger
helbreder ikke bare- med medisin-;'"
men først og fremst med kloke leve
forskrifter.

H ippokrates.

BRUK
REDNINGSVEST

Velg riktig type og størrelse

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

Kje/stad Kafe
BAKERI og KONDITORI
som anbefales

SKREIA

MØBELSTOFFER
Sentralbord 19040 - TRONDHEIM



Hjelper dem til et realistisk yrkesvalg

Margreth og Marit - skolevenninner i 11 år - holder også sammen i prøve
arbeids-uken på hotellvaskeriet

Også DU
bør a bon ne re på

Bare kr. 15.- pr. år.

Det er andre året at yrkesskolen
for døve piker, i likhet med ung
domsskolene i Stavanger, sender ele
vene ut en uke på prøve i arbeids
livet. De har i år prøvd seg både på
Atlantic og Victoria Hotel, på Stav
anger sykehus, i Hjemmenes VeIs
barnehage, i barnehjemmet Trygg
heim, i Grudes konfeksjonsfabrikk,
på Maskinhuset og på kontor på
Storhaug skole og hos skoledirek
tøren.

- Neste år vil vi gjerne ha to ukers
utplassering på liknende bedrifter,
sier skolestyrer Bjørg Høiby. Etter
det første forsøket i fjor er det flere
som har funnet seg arbeid som de
trives med, bl. a. på Nontor. Og vi
syns også det er positivt at to som
da hadde vært en ukes tid i barne
hage, ble klar over at det egentlig
ikke var noe for dem. De kom til å
se mer realistisk på sitt yrkesvalg.

Vi vil gjerne at våre elever skal gå
inn i det normale arbeidslivet på like
vilkår som de øvrige arbeidstakerne
og behandles på samme naturlige
måte, sier fru Høiby. De har jo helt
fra de var små, blitt vant til internat
tilværeIse. Derfor er det så viktig at
de kommer ut i samfunn med andre,
og at de får kjenne på kroppen hvor
dan en må tilpasse seg rytmen på en
arbeidsplass, være presis om morge
nen og følge med i arbeidstimene hele
dagen igjennom.

Vi er glad for at de finner seg til
rette, og at arbeidfgiverne er for
nøyd med dem, sier skolestyreren.

Stavanger Aftenblad. 10/2av elever i arbeidslivet. De har skiftet
i arbeidet som værelsespiker, har tatt
tørn på systuen hos oldfruen og stått
ved klesrullen og vaskemaskinen i
kjelleren.

- Etter denne prøveuken kan vi
godt tenke oss å arbeide på hotell,
sier 18-årige Margreth Pedersen fra
Harstf',d og 17 år gamle Marit Hol
berg fra Trondheim. De har holdt
sammen i tykt og tynt i 11 år, fra
de begynte på internatskole for døve
barn - og er fremdeles besteven
ninner.

- Når vi slutter skolen og skal ut
i et yrke, kommer vi gjerne til å søke
oss inn på samme arbeidssted, sier
de to.

Piker fra døveskolen prøver seg
i arbeidslivet

- Hvis folk i alminnelighet visste
hvor flinke og arbeidsvillige de døve
pikene er, ville det bli veldig rift om
å få dem i jobb, sier vaskerimesteren
på Hotel Atlantic, og damene der
erklærer seg enige med ham: - Hadde
vi slike ferievikarer, ville det vært
mye lettere for oss andre. De klarer
arbeidet sitt fullt ut. En behøver
ikke be dem to ganger cm å gjøre
noe, og de legger straks merke til
hvordan arbeidet skal utføres, går
helt opp i det de holder på med, og
lar seg ikke distrahere.

På hotellet hadde en tre piker fra
døveskolen en ukes tid i fjor, og to
i denne uken, og en tar gjerne flere
neste gang skolen ber om plassering

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Gausdal Yster;

SEGALSTAD BRU

Telefon 81 126 - LEVANGER Produksjon av Gudbrandsdalsost
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NYTT FRA FORENINGENE
Program for Østfold

Juni 22, lørdag: Midtsommerfest på «Fjell
stua». Klokkeslett fastsettes senere.

Juli: Ferie. Styremøte bare hvis det blir
nødvendig.

Aug. 17, lørdag: Styre- og medlemsmøte
på «Fjellstua». Medlemmene vil senere
få beskjed om klokkeslett.

Sept. 14, lørdag: 40 års jubileumsfest på
Støtvig Hotell, larkollen. Klokkeslett
kunngjøres senere.

Oktober 19, lørdag: Siste styre- og med
lemsmøte på «Fjellstua» denne sesongen.
med etterfølgende hyggesamvær. Klokke
slett kunngjøres senere.

Oktbr. 27, søndag: Kirkemøte i Sarpsborg,
Klokkeslett senere.

November: Arsmøte på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Des. 28, lørdag: Juletrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.

PINSESTEVNET
pA «FJELLSTUA»

2. juni, første pinsedag, var øst og vest
samlet til stevne på vårt feriehjem, og del
takelsen var meget god, i alt ca. 75 deltakere,
unge og eldre fra de to foreningene, Østfold
Døveforening og Vestfold Døveforening,
pluss en del fra Oslo. Det var rene ønske
været denne dagen, med sol og ri ktig varme.
Gradestokken i solveggen viste på det var
meste 36 grader, så de fleste foretrakk å
svale seg i skyggen i luftig antrekk. Til tross
for den knappe tiden vi hadde til rådighet,
klarte vi nesten å følge det programmet vi
i forveien hadde satt opp. Det var bare lek
og konkurranser som måtte sløyfes. Kjøk
kenkomiteen skal ha ros for at de i løpet

av 6 - seks - timer klarte å få servert hele
tre ganger.

Det var i seneste laget vestfoldingene
kom, omtrent en time etter planen. Tra
fikk-kaoset, som alltid forekommer på
helgedagene i Østfold, får ta skylden for
forsinkelsen. Men tross denne sene an
komsten, var det ikke et surt fjes å se.

Dagens program begynte med åpning av
stevnet. Formannen i Østfold-foreningen
ønsket hjertelig velkommen og takket vest
foldingene for at de hadde tatt med seg det
gode, varme været. Han håpet at det lot
seg gjøre å få gjennomført det meste av
programmet for dagen på den korte tiden
som sto til rådighet.

Derpå fikk alle kaffe til sin medbrakte
niste. Det var sagt fra i forveien at hver
fikk sette seg der en fant det best, og det
var tre alternativer å velge mellom, inne i
stua, på terrassen og i skyggen på plenen.
Og det viste seg at de fleste foretrakk å
slå seg ned inne i stua eller i skyggen ute.
De få som satte seg i solsteken på terrassen
(blant dem den nye formannen i Vestfold,
Jørgen Bjerg) fikk det sannelig varmt, men
vi håper de kom fra det uten å få varige men.

Da alle hadde forsynt seg med kaffe og
medbrakt, holdt pastor Torodd Evjen Olsen
(som deltok med kone og barn) gudstjeneste
ute i det fri en halv times tid. Etterpå holdt
Vestfolds formann en kort. men god tale,
og overleverte en gave ti I Østfold, to lyse
staker, som Østfolds formann takket hjerte
lig for. Deretter var det pølser, øl og brus
å få kjøpt. Før det så ble servert kaffe og
kaker, var det trekning av vel 20 gevinster.

Like før vestfoldingene igjen skulle kjøre,
takket Vestfolds formann for den hyggelige
dagen vi hadde hatt sammen, og ønsket
oss velkommen til deres feriehjem «Skog
stua» neste pinse. Østfolds formann takket
for besøket og innbydelsen til «Skogstua»,
og han ønsket så alle en god hjemreise. Ref.

NYTT FRA ØSTFOLD

Feriehjemssesongen i Østfold er forlengst
åpnet. Det er anskaffet TV-apparat på ferie
hjemmet, og det gir klare, skarpe bilder
både for norsk og svensk program, så vi
har vært heldige.

Etter 4 års ventetid har vi nå fått alle
takene belagt med asfalt-papp.

De som ønsker opphold på feriehjemmet
«Fjellstua» kan melde seg til undertegnete,
formannen i Østfold Døveforening. Prisen
for opphold er kr. 3.50 for ikke-medlemmer
pr. døgn. For dagsbesøk har vi slått aven
krone, altså 1 krone for besøk i år.

I forbindelse med foreningens fest på
Larkollen, kan det opplyses at det vil bli
en fotballmatch mellom Oslo Døves Sports
klubb og Trollhattan fra Sverige på Melløs
stadion, så de idrettsinteresserte har sikkert
noe å glede seg ti I. Mer om festen senere.

Hilsen Erling Pettersen,
Solgløtt, Eskeviken, Halden.

Program for
Hedmark-Oppland

Hedmark og Oppland Døveforening hol
der møte på feriehjemmet «Mjøsgløtt» søn
dag 16. juni.

ST. HANS-FEST
holdes på feriehjemmet «Mjøsgløtt» lør-

dag 22. juni.
Underholdning og dans.
Det fås kjøpt mat, mineralvann og øl.
Alle utenbys er også velkommen til fes-

ten.
Arrangør: Hedmark og Oppland Døvefore

ning•

STORSLETT

Kåre Hagan

Uogt&.1Uogt%
gorsik,'t"'ingcns uogter

Stortorvet 5
OSLO
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ALM EX BILLETTMASKINER

TRONDHEIM, SØNDRE GT. 10 - TLF. 21580

OSLO, TOMTEGT. 13 - TLF. 41 4253 - 41 2948

Støtt Døvesaken!



Program for Oslo

Lø 15. juni: Døves Skytterlag.

MØTE I FILMKLUBBEN
Oslo Døves Smalfilm klubb har medlems

møte torsdag 20. juni kl. 20.00 i Døves
kirke.

Demonstrasjon av fi lmopptakere og -fram
viserapparat. Redegjørelse om filmkonkur
ransen «15 meter».

Alle medlemmer er velkommen. De film
interesserte i ungdomsklubben er også vel
kommen, selv om de ikke er medlemmer av
filmklubben.

Styret.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid i Oslo Døveforening. Sven Brunsgt. 7:
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til

kl. 15.00.
Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Telefon: 205408.

Program for Drammen

Torsdag 20. til søndag 23. juni: Tur til Kol
ding. Danmark.
Møtested: Kafe «Globus».
Feriehjemmet er åpent hver lørdag-søn

dag fram til juli.

Program for Vestfold

Søndag 23. juni: St. Hans-fest på feriehjem
met «Skogstua».

Antakelig blir det Danmarks-tur for 4. gang
i tiden fredag 30. august til søndag 1.
september.

Lørdag 28. september: Høstfest på ferie
hjemmet «Skogstua» kl. 19.00.

Lørdag 26. oktober: Medlemsmøte i Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Antakelig blir det døvegudstjeneste i Tøns
berg en søndag i november måned.

Fredag 27. desember: Juletrefest i Sandar
Herredshus kl. 16.00.

Landsmøtebyen Trondheim

Munkegaten. byens praktgate. Bortenfor ses Munkholmen, en yndet badeplass.
Motorbåt går hele dagen fra Ravnekloa til Munkholmen.

Program for Telemark

Søndag 23. juni: St. Hans fest på Sol høy.

Program for Møre/Romsdal

22/6: St. Hans-fest på feriehjemmet med
skuespill m. m.

Program for Trondheim

16/6 sø: Servering.
19/6 on: Idrettslaget har medlemsmøte.
21/6 fr: Dameforeningen.
22/6 lø: St. Hans-fest på «Granly». arr.

Idrettslaget.
23/6 sø: Serveri ngo
26/6 on: Døves Ungdomsgru ppe. Siste sam

menkomst før ferien.

28/6 fr: Servering. Siste åpningsdag før
ferien.

Mandagene har Ungdomsgruppa øvelser.
Tirsdagene er det kurs i folkedans (leikar

ring) fra kl. 20.00-22.00.

Torsdagene er det kurs i tegnspråk.

Sosialsekretæren har kontortid hver ons
dag fra kl. 19.00-21.00.
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Program for Bergen

15/6 lø: Norske Døves Landsforbunds 50
års jubileumsfest i Håkonshallen, Bergen.

17/6 ma: Ungdomsklubben.
18/6 ti: Lokalet er stengt (bortleid).
19/6 on: Ungdomsklubben har medlems

møte kl. 19.30. Saker: Filmutstyr. Unge
døves kulturdager 1968. Spørsmålet om

å flytte møtedag ti I høsten.
20/6 to: Stud. med. John Reitan kåserer om

«Førstehjelp om sommeren.» Arr. Opp
Iysningskomiteen.

22/6 lø: Obs.: St. Hans-festen på døvehytta
er avlyst på grunn av arbeidet som pågår.

23/6 sø: (St. Hans-aften). Hyggekveld på
Døves Aldershjem kl. 20. Alle velkom
men!

25/6 ti: Dameklubben.
26/6 on: Ungdomsklubben har styremøte

kl. 19.30 på kontoret.
27/6 to: Stud. med. John Reitan kåserer om

«Avslapping for spente nerver». Arr.

Opplysningskomiteen.
2/7 ti: Servering.
4/7 to: Servering. Siste åpningsdag før fe

rien.

Foreningen åpner igjen etter ferien tirs
dag 6. august.

Fm Helen Kelle1's besøk i Oslo 1957. Bildet er tatt i den amerikanske ambassadens park.
Fra venstre: Gunnar Vatn, den døv-blinde Anna Leivestad, Marit Strømme, Johan Gun
dersen, Helen Keller, Marie Helgesen, Nils Vikene og Mari Andersen. (Foto O. H.)

Helen Keller er gått bortl
SOSIALSEKRETÆREN

Sosialsekretær Johan Moldekiev er på
Bergen Døveforenings kontor, V. Torvgt.
20a, 2. etasje, til følgende tider:

Mandag kl. 12.00 til 15.00
og kl. 19.00 til 21.00

Tirsdag kl. 12.00 til 15.00
Onsdag kl. 12.00 til 15.00
Torsdag kl. 12.00 til 15.00
Fredag kl. 12.00 ti I 15.00
Lørdag kl. 10.00 til 13.00
Kontorets telefon: 18.321.

HELT SIKKER
Freddy: «Er du sikker på at jeg

er den eneste mannen som du elsker
helt og fullt?»

Magda: «Ja, jeg er helt sikker. Jeg
har nettopp sett gjennom hele listen
over mine kjærester!»

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1968, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, 5000 Bergen.
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Den verdenskjente døv-blinde
Helen Keller døde 1. juni. Vi har
her i Tegn og Tale ofte hatt omtale
av henne ved forskjellige anlednin·
ger. Denne gangen har Olaf Hassel
vært så vennlig å skrive noen min
ner fra hennes besøk i Oslo i 1957:

Jeg var en av de døve i Oslo som
ble plu,l{ket ut og uventet fikk inn
bydelse til et møte med den verdens
berømte døv-blinde Helen Keller i
den amerikanske ambassadens kul
turavdeling i Oslo 1. juni 1957. Etter
tur fikk så vi døve og en del blinde
håndhilse på henne, der hun sto sam
men med sin ledsagerinne og tolk
Polly Thompson. Fru Bonnevie
Svendsen fortalte frk. Thompson at
jeg var astronom. Med fingerstaving
i Helen Kellers hånd, brakte frk.
Thompson denne meldingen videre.
Da lyste H~len Kellers ansikt opp
av tydelig overraskelse. Hun slo seg
med hånden på låret og utbrøt:
«Å, astronom!», hvoretter hun med
hånden gjorde tegn for himmel
hvelvet. Jeg undret meg på om hun
kunne huske at hun hadde sett
stjernehimmelen før hun 1 Yz år gam
mel ble blind og døv. Det er jo lite
sannsynlig, men av tegnet hennes
virket det som om hun hadde god
kjennskap til hva himmel og astro-

nomi var for noe. - Jeg ba fru
Bonnevie-Svendsen spørre Helen
Keller gjennom tolken Thompson
om den døv-blinde kunne merke
noen forskjell mellom dag og np.tt i
Oslo. Hun svarte ?t det ikke var
v2.nlig nattemørke i Oslo. Videre
svarte hun ja på mine spørsmål om
hun kunne merke at flyet forandret
høyde under reisen og om det norske
drikkevlO'.nnet var godt.

Helen K eller mellom fru Bonnevie·Svend
sen og Polly Thompson på vei ned trappen
fra Bonnevie-Svendsens hjem, Nordstrand.



Abonner på

TEGN og TALE

Jeg tok en rekke fotografier ved
Helen Kellers Oslo-besøk, og senere
sendte jeg bilder til alle de andre
som hadde vært med meg, unntatt
den døv-blinde Anna Leivestad.
Men så fikk jeg høre at også fru
Leivestad ville ha et bilde. Jeg unn
lot likevel å etterkomme ønsket, for
jeg resonnerte som så at fru Leive
stad jo ikke kunne se Helen Keller
på bildet likevel. Så fikk jeg en ny
anmodning pr. brev om å skaffe et
fotografi, for fru Leivestad ville, til
tross for sin blindhet, ha gl~de av
å holde det i sine hender. - Jeg und
ret meg over dette gåtefulle feno
menet.

Under pressekonferansen som
Helen Keller holdt på Grand Hotell
i Oslo sa den døv-blinde bl. &. at
hun kunne vite at det var en fjord
utenfor Oslo. Hun merket det av
lukten. Tross ekshaust, røk og gate
støv merket hun lukten av sjøtang!

På sine reiser i U.S.A. kunne Helen
Keller også vite hvilke byer toget
passerte, ved hjelp av luktesansen.
Det kunne være lukten fra et slak
teri, et ølbryggeri osv. som hun gjen
kjente.

Hjemme kunne Helen Keller mer
ke om det var en person utenfor
huset som kom på besøk. I forret
ninger og på gaten la hun merke til
lukten av forskjellige parfymer som
folk brukte, og hun kunne gjen
kjenne folk på den måten.

En dag da. Helen Keller var oppe
på toppen aven skyskraper, vendte
hun sine øyne opp mot· himme}en.
Der oppe var himmelen mere blå
enn nede på gaten. Det vet vi jo
f. eks. også fra Tensings og Hillarys
ekspedisjoner til Mount Everest i
Hima.laya. I nær 9.000 meters høyde
tok tindebestigerne fargefotografier
som viste mer enn vanlig mørkeblå
himmel.

Blinde mennesker synes å ut
vikle sine øvrige sanser på en måte
som for oss seende virker gåtefull.

Florida døveskole, St. Augustine,
U.S.A., er enda en skol~ som er gått
over til Rochester-metoden. Denne
metoden kombinerer finger-staving
med tale og skrift. Det er en grunn
leggende forutsetning for døve barn
som skal opplæres i engelsk at de må
se engelsk tale. Vi har tidligere pekt
på at Rochester-metoden burde vært
kalt Westervelt-metoden. Utbredel
sen av dette systemet fra Florida
skyldes lederen Edward Scoutens a.n
strengelser.Han brakte også metoden
til Louisiana-skolen, hvor han virket
før han flyttet til Floride..

(The Companion)

Enda en skole over til
«Rochester metoden»

(The Lone Star)

har pådratt seg sykdommen under
svangerskapet.

«Følgene av rubella-epidemien i
1963-64 vil gå tydeligere opp for en
når en vet at det er stor risiko for
døvhet hos barnet når en gravid
kvinne får meslinger», skrev dr.
Vernon nylig i et tidsskrift. «Dette
betyr at undervisningsprogrammene
for døve og hørselsvekkete barn kan
vente fra 2.500 og opptil 21.000 (an
takelig omkring 4.500) mesling-infi
serte barn som søker til skolene i nær
framtid».

I et intervju uttalte psykologen at
ekspertene regner med at mellom
20.000 og 30.000 barn ble født av
mødre som hadde hatt rubella under
epidemien.

Av de barna som er blitt døve
etter mesling-epidemien, regner han
at minst en tredjep2.rt har helt nor
mal intelligens, og at færre enn 10%
av hele gruppen har en intelligens
kvotient som faller under den mini
male standard for vanlige skole
klasser.

Han sier videre at de fleste skole
systemer er for dårlig utstyrt for
undervisning av døve. «Nå for tiden
er bare en halvpart til tre fjerde
parter av lærerne som arbeider med
døve barn i U.S.A. spesialutdannet
og kveJifisert for arbeidet», si.~r dr.
Vernon.

Psykolog forutsier stor økning
av antallet døve l U. S. A.

MARIE HELGESEN
En kjent døv kvinne i Oslo, enke

fru Marie Helgesen, døde 5. juni,
nær 92 år gammel.

Marie Helgesen var i sin tid meget
aktiv blant de døve i Oslo. Hun var
i mange år formann i Døves Kvinne
forening, og hun satt en årrekke i
Oslo Døveforenings styre. Hun var
en meget populær «husmor» i fore
ningen, og hun var levende interes
sert i alt som foregikk innen døve
organisasjonen.

Fru Helgesen var æresmedlem av
Oslo Døveforening. På landsmøtet i
Stavanger 1959 ble hun tildelt
Norske Døves Landsforbunds heders
medalje i sølv.

Landets skoler vil i de kommende
2 år stå overfor en veldig øking av
anta.llet døve barn, uttalte nylig en
forsker i psykologi i Chicago.

I følge dr. Mc. Cay Vernon er
grunnen til dette en «epidemi» som
feide over Sambandsstatene for 4
år siden og som i sitt kjølvann etter
lot seg mange flere handikapte barn
enn Europas vidt kjente Thalodo
mide-ulykke i 1962. Sykdommen var
«tyske meslinger» (rubeIla), som noen
ganger forekommer så mildt at pa
sienten ikke er oppmerksom på den.
Hos gravide kvinner kan rubella
imidlertid virke meget skadelig på
det ufødte barn, spesielt hvis en

!.,--t_-_D..._ØD_S_~_AL_L_iJ

..

..

Olaf Hassel.

..

..

•

19



Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

spillere fra andre døveidrettslag.
Klubben kan søke forbundet om
dekning av endel av utgiftene. Man
vedtok at Johnny Olsen skal være
forbundets kontaktmann i håndball.

Dagpenger. for aktive ved representa
sjon

Det utbetales dagpenger til aktive
ved representasjon etter følgende
takster: Uten forsørgelsesbyrde, kr.
15.- pr. dag, med forsørgelsesbyrde
kr. 25.- pr. dag. Hotell og diett
dekkes av forbundet.

Nytt fra NDI
FORBUNDSSTYREMØTET
i Oslo 5. mai 1968

Møtet ble holdt i De Døves Fore
nings lokaler i Sven Bruns gt. 7.
Til stede: Tenden, Johansen, Bjørø,
Olsen, Rafoss, Lid, Haukedalen,
samt varamann i arbeidsutvalget,
Peterson. Fraværende: Arnulf Pe
dersen, for ham møtte Rafoss som
varamann. Der ble behandlet føl
gende saker:

Regnskaper
Formannen redegjorde for for

bundets økonomiske stilling og opp
lyste at det var sendt søknad til
Norges Idrettsforbund om en for
høyelse av tippebidraget. Regnska
pet viste at man for å klare de nød
vendigste utgifter hadde sett seg
nødt til å benytte endel av reserve
fondets midler.

Reisekasse til hjelp ved stevnedel
takelse

Finn Johansen foreslo at det opp
rettes en reisekasse til hjelp for
stevnedeltakeise ved nasjonale stev
ner arrangert av døve-idrettslag.
Det ble vedtatt å tilføre denne reise
kasse kr. 2.000.- av det bidraget
forbundet årlig får fra Norske Døves
Landsforbund, og Finn Johansen
ble anmodet om å utarbeide regler
for denne reisekasse. Vedtaket trer i
kraft fra 1/6 1968.

Instruks for sportsredaktøren
Den framlagte instruks ble god

kjent uten tilføyelser.

Terminliste for stevner arrangert av
døve-idrettslag

Finn Johansen mente det burde
bli flere konkurranser mellom døve
idrettslagene og .foreslo at det ble
tatt initiativ til å sette opp en ter
minliste over stevner arrangert av
døve-idrettslag.
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Vedtak: Lagene anmodes om å
prøve å få arrangert flest mulig stev
ner, som nevnt ovenfor.

Gave til Norske Døves Landsforbunds
50 års jubileum

Vedtak: Det kjøpes en reproduk
sjon av et maleri til en verdi av ca.
kr. 200.-.

Fri-idrettslandskamp mot Vest
Tyskland

Man har tilskrevet Vest-Tyskland
med forespørsel om de er interessert
i en landskamp i fri-idrett til høsten.
Svaret fra det vest-tyske forbund
var negativt.

Vedtak: Man søker kontakt med
Finland med forespørsel om man der
er interessert i en liknende lands
kamp.

Treningskurs og samlingsleir
Johnny Olsen foreslo at forbundet

arrangerte treningsleir eller skisam
ling på et sentralt sted, med adgang
for alle.

Vedtak: Det overlates Johnny
Olsen å prøve å finne et sted' for en
slik samling, og han kontakter ar
beidsutvalget om saken.

Forbundets representasjon utenlands
Johnny Olsen ønsket mere repre

sentasjon utenfor Norden.
Vedtak: Arbeidsutvalget søker å

bedre kontakten med land utenfor
Norden.

Landskamp i håndball mot Danmark
Johnny Olsen foreslo at forbundet

tar en landskamp i håndball mot
Danmark for å få en pekepinn om
hvor norsk håndball står i dag, slik
at vi har noe ågå etter hvis det
skulle bli aktuelt å sende et lag til
verdensidrettsstevnet i Jugoslavia.

Vedtak: Forbundet anmoder Dø
ves Sportsklubb, Oslo, om å tilskrive
København om det kan arrangeres
en håndballkamp der. Klubben kan
da eventuelt supplere sitt lag med

Søknad fra Oslo Døves Skytterlag om
økonomisk støtte

Laget søkte om økonomisk støtte
til innkjøp av 2 nye skarpskytter
geværer med oljekokte skjefter og
svenske dioptere, som nå er under
fabrikasjon ved Kongsberg Våpen
fabrikk. Disse vil koste 850 kroner
pr. stk. Det er to av lagets unge
skyttere som skal kjøpe slike gevær,
og det søkes om et tilskudd. på
kr. 200.- pr. gevær.

Vedtak: Det ytes de to skyttere
et tilskudd på kr. 200.- hver til inn
kjøp av slike geværer, mot at for
bundet eller skytterlaget får for
kjøpsrett ved eventuelt salg av ge
værene.

Søknad om arrangementet av E.M. i
skyting på armegevær 1970

Døves Skytterlag, Oslo, søkte om
å få seg overlatt arrangementet av
Europa-mesterskapet i skyting på
armegevær i 1970, nærmere bestemt
1.-10. september. Laget ønsket å få
CISS' approbasjon tidligst mulig,
slik at innbydelser kan sendes ut
senest 1 år i forveien.

Vedtak: Søknad sendes CISS om
approbasjon. Arrangementet går i
N.D.L's regi, med Oslo Døves Skyt
terlag som teknisk arrangør.

SkoleidrettsutvaZget
Formannen i N.D.L's skoleidretts

utvalg redegjorde for sitt arbeid hit
til og nevnte bl. a. at kontakten med
døveskolene var stoppet opp p.g.a.
at det var blitt opprettet idretts
utvalg for spesialskolene. Dette id
rettsutvalg er for tiden under opp
bygging, og man finner på det nå
værende tidspunkt at det vil være
lite heldig å søke innpass der nå.
Noen av døveskolene har likevel gitt
rapporter, men Bjørø savnet sterkt
kontakten med døveskolen i Trond
heim. Det ble overlatt skoleidretts
utvalget å finne en ny kontaktmann
for denne skolen. Vandrepokalen
som ble oppsatt i 1965 er nå vunnet



til odel og eie av øyer off. skole for
døve. Denne skolen var best også i
1966-67. Johnny Olsen fikk i opp
drag å reise til øyer døveskole og
overrekke pokalen.

Finn Johansen ble oppnevnt som
kontaktmann for Holmestrand off.
skole for døve.

Man var enig om også i år å søke
N.D.L. om bidrag til skoleidretts
arbeidet.

Verdensmesterskapet for døve i Jugo
slavia 1969

Formannen redegjorde for diverse
forberedelser til V.M. i Jugoslavia,
og man var enig om at Døvemester
skapene gjelder som uttaking. Re
sultatet fra Nordiske mesterskap i
håndball legges til grunn for uttaking
av håndballag til V.M. Man må også
legge evt. andre resultater til grunn
for uttakingen.

Treningsopplegg i fri-idrett og ski
Foran V.M. i fri-idrett og på ski

skal det holdes en treningsleir, og
arbeidsutvalget skal forsøke å holde
en slik for de uttatte. Man var enig
om å sette opp en liste over minste
krav for deltakelse i V.M., og sports
redaktør Finn Johansen ble anmodet
om å få en slik inn i Tegn og Tale
sammen med en artikkel om spesial
trening.

Stevne på Mellos stadion, 14/9 1968
Formannen refererte til en kon

feranse med Ragnar Saltnes, som
ønsket at det ble holdt en fotball
kamp mellom Trollhattan og Døves
Sportsklubb med noen innl8.gte løps
øvelser, f. eks. 1000 m.

Vedtak: Idrettsarrangementet går
i Døves Sportsklubbs regi, og det
må søkes N.D.I. om approbasjon.

Juniorlandskampen mot Sverige 1968
Døves Sportsklubb, Oslo, med

delte at det var i orden med leie av
Frogner stadion til juniorlandskam
pen i fri-idrett mot Sverige. Klub
ben søker om å få innlagt et løp
over 1000 m utenom det fastlagte
program.

Vedtak: 1000 m baneløp kan gå
utenom programmet for juniorlands
kampen som seniorøvelse.

Nye døverekordskjemaer
Sekretæren foreslo at det stensi

leres eller trykkes nye rekordskjema
i størrelse A5, som vil forenkle ut
fyllingen ved rekorder, i likhet med
hva man bruker i Sverige og Dan
mark.

Vedtak: Skjema trykkes.

Takster for forbundets representanter
Følgende takster ble vedtatt: Tapt

arbeidsfortjeneste kr. 50.- pr. dag,
diett kr. 25.- pr. døgn, samt losji
etter regning.

Oppmuntringspremie for nye døve
rekorder

Bjørø foreslo at det deles ut opp
muntringsprernier til døve idretts
menn som setter nye døverekorder .

Man vedtok å sette opp slike pre
mier.

Terrengløp og kappgang inn i D.M.
reglementet

Sekretæren pekte på at det ved
forbundstinget i Drammen 1967 var
fremmet forslag om at terrengløp og
kappgang burde inn i D.M.'s regle
ment for fri-idrett og at saken ble
overlatt forbundsstyret til behand
ling.

Vedtak: Øvelsene terrengløp og
kappgang tas inn i D.M.'s reglement
for fri-idrett.

Skoleidrett
Skådalen og Torshov like sterke i
fotball. To ganger uavgjort - og delte
poeng i Østlandscupen.

I regnvær og på gjennombløt grus
bane på Voldsløkka spilte Skådalen
og Torshov uavgjort 1-1 i Østlands
cupen i fotball høsten 1967. Om
kampen gikk mandag 27. mai 1968
i strålende sol på en av gressbanene
på Voldsløkka. Også nå ble resul
tatet uavgjort, denne gangen O-O.

Kampen ble spilt i to omganger
a en halv time, uten ekstra-omgan
ger. Begge lagene gikk hardt inn for
å vinne, men det lyktes likevel ikke
for noen å score. Skådalen hadde nok
de beste målsjansene, med bl. a. et
skudd i overliggeren og et straffe
spark noen minutter før slutt, men
også det gikk litt for høyt ...

Et hovedinntrykk av kampen var
at begge lagene bør trene på større
bevegelighet og unngå sammen
klumping. Hver spiller bør huske på
sitt ansvar for «sin» mann på det
andre laget, dekke godt opp og for
søke å få flyt i samspillet med sitt
eget lag. Ofte kunne man se at 5-6
av Skådalens forsvarsspillere sto helt
alene i nærheten av sitt eget mål
under et Skådals-angrep, i stedet for
å følge opp og støtte angrepet.

Men der var også mange gode ting
å se: Pene pasninger til den rette

mann, raske reaksjoner, og ivrig
pågang mot målet. Kondisjonen var
kanskje ikke god nok hos alle til en
så pass hard og krevende kamp.

Neste kamp i Østlands-cupen i fot
ball for spesialskolene blir Skådalen
døveskole mot Eidsberg off. spesial
skole, onsdag 5. juni i Eidsberg.

Allun Aarflot.

o SLO

KAPPGANG

4. april. Årets første stevne ble
holdt på Idrettshøyskolen på Sogn.
Arr.: Norges Gangforbund. - Dette
var altså treningsstevne. Odd kom
sent, slik at han ikke fikk oppvarmet
seg før start, og han brukte tykk tre
ningsoverall, været var jo surt, og
det snødde litt, og gangerne måtte
bruke asfalten. Odd ble nr. 3, på
tiden 25.48 på 5000 m. Bestemann,
Abrahamsen, vant på tiden 24.18.

Neste treningsstevne ble holdt 18.
april på samme sted. Denne gang
ble Odd nr. 2 på tiden 24.05, bedre
enn forrige gang. Nr. 1 ble som vanlig
Abrahamsen, på tiden 23.47. Det
startet 15 mann, som forrige gang.

21. april. Internasjonalt stevne,
«Grefsen rundt», 10.000 m. - Her ble
Odd nr. 6 på tiden 50.14. Bestemann
var en svenske som brukte 47.00.
Beste nordmann ble nr. 3, det var
Kjell Lund, Bergen, som brukte
48.02. Været var varmt. Det startet
i alt 20, så det var godt gjort av
Odd. Bravo!

25. april. Igjen treningsstevne på
Idrettshøyskolen, 5000 m. - Her
ble Odd igjen nr. 2, på 24.03, bedre
og bedre for hver gang. Som vanlig
vant Abrahamsen, på tiden 23.33.
Odd fulgte lenge med, men fikk
plutselig hold, og måtte da slippe
rivalen fra seg.

28. april. «Cicignon rundt», Fred
rikstad, 10 km. - Odd ble her nr. 3,
på tiden 49.17. Nr. 4 var en svenske
som ble nr. 4 i «Grefsen rundt», men
denne gang sa Odd takk for sist og
slo ham. Odds beste tid i Cicignon
el' fra 1966, da var tiden hans 49.13,
så ruten holder for hans vedkom
mende.

2. mai. Treningsstevne, Idretts
høyskolen, 5000 m. Her ble Odd nr.
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FRA SPORTSRED.

BERGEN

18.3 Døve-B.Ø.I. 17-16
3.4 Døve-Oslo-Kvikk 17-13

Kamper
16
15
12
16
16
14

8

Mål
Bjune Gunnerud . 77
Benny Persson . . . 63
Bryna D2,mmen . . 44
Kjell S. Nysted. . . 41
Vidar Gran . . . . . . 31
Botalf Myrvold .. 7
Roar Pedersen '" 5

Målscorere:

(Bildet er tatt fra den siste kampen,
hvor Døve slo Oslo-Kvikk med 17-13.)

De første utendørsresultater

Ved et stevne på Aksla Stadion,
Ålesund, startet to av Bergens-Døves
medlem.mer, Kjell O. Olsen og Kjell
Fiskergård, og oppnådde disse re
sultater ved sitt første utendørsstev
ne, hvor det blåste en sterk vind og
banen var voldsomt løs.

100 m: Kjell O. Olsen .... 13.2
Kjell Fiskergård .. 13.6

Lengde: Kjell Fiskergård .. 4.97
Kule: Kjell O. Olsen .... 9.72

Fristen for innlevering av steff til
«Tegn og Tale»s sportsspalter er den
1. og 15. i hver måned.

1. Reidar Brenden 9.21
2. Terje Karlsen 10.15
3. Halle Angeltvedt 10.55
4. Finn Gjøen 11.11
5. Tore Christiansen 11.32
6. Peder Nilsen 14.44
7. Tor Hammberborg 14.56

T. C.

Resultatene fm håndballkampene
i 5. divisjon er brakt fr2.m. Alt tyder
på framgang for Oslo-Døve, spesielt
i de siste kampene, hvor Døve fikk
grundig revansje. Av i alt 9 lag står
Oslo-Døve som nr. 6 med 14 poeng
målforskjell : 275 scoringer og 351
baklengsmål. Det er likevel på det
rene at Døve trenger flere spillere.
Hurtighet teller også med, men spil
lerne har dessverre fått altfor lite
trening og instruksjon. Det var nes
ten bare i kampene de fikk prøve seg.
Dessuten håper vi å få en fast 12.g
leder til neste sesong.

HÅNDBALLSESONGEN

INNENDØRS

Resultatene:
1.10 Døve-Kjelsås 13-21

16.10 Døve-V. Aker 25-16
22.10 Døve-Mercantile 11-33

5.11 Døve-Frogg. . . . . . . . .. 9-25
27.11 Døve-Nittedal/Hak. .. 26-19

5.12 Døve-Snarøen 21-29
11.12 Døve-B.Ø.I. 19-23

2.1 Døve-Oslo-Kvikk 18-32
7.1 Døve-Kjelsås 17-16

14.1 Døve-Mercantile 14-22
21.1 Døve-V. Aker 20-26
28.1 Døve-Frogg 14-21
19.2 Døve-Nittedal/Hak. 17-15

3.3 Døve-Snarøen 28-25

Undutegnede har i et brevfra N or
ges Gangforbund mottatt melding
om at Odd Landehagen er blant de
7 beste gangere som skal delta i kva
lifisering for Mexico-lekene. Disse er
Lund, Teigland og Rolstad, Bergen.
Wåler og Svendsen, Trondheim, og
Abrahamsen og Landehagen, Oslo.
Lekene blir holdt i 1972. Dette er jo
fin reklame for Døves Sportsklubb,
Oslo.

7. mai. Nasjonalt gangstevne,
Idrettshøyskolen, 10.000 m. - Her
ble Odd nr. 2 på tiden 48.27. Harald
Angeltvedt ble nr. 3 på tiden 51.23.
Bestemann Abrahamsen brukte
47.26. Odd fulgte med Abrah2,msen
til 6000 m, men da måtte han takke
for følget. Det var i alt 20 deltakere.

1 på tiden 24.00, enda bedre igjen.
Og dette resultat er ny norsk døve
rekord. Harald Angeltvedt ble nr. 2
på tiden 25.47, for ham ble det ny
personlig rekord. Bravo, Halle! Men
Harald har ikke fulgt treningen så
godt i vinter. Grunnen er skiftar
beide, som hindrer ham i deL Men
det ble dobbeltseier for Døves
Sportsklubb, Oslo.

TERRENGLØP

Trønder-Eivind.

9. mai. Treningsstevne, Idretts
høyskolen, 5000 m. - Her ble det
igjen dobbeltseier for Odd og Harald.
Odd brukte 24.39. Og Harald for
bedret igjen tiden, som ble 25.25.
Personlig rekord. Hurra! Abraham
sen ble disket i første runde for
uvøren gang. Været var surt og vin
den sjenerende. Ca. 15 deltakere.

Fredag 3. mai: Klubbløp i terreng
løp på Bygdøy i samme løype som
forrige gang. Det lønner seg å ta
samme løype oftere, så vi vet hvor
fort vi løper. Bare 5 mann deltok.

1. Reidar Brenden 9.48
2. Terje Karlsen 10.22
3. Odd Landehagen 11.19
4. Tore Christiansen 11.25
5. Åge Melbye 12.28

Reidar Brenden klubbmester.
Mandag 20. mai: Klubbmester

skap i terrengløp på Bygdøy i sam
me løype. Dessverre stillte bare 7
mann til start. Sist mandag hadde
vi måttet avlyse grunnet regnvær,
men da var 9 mann til stede. Nå
var hovedseriekampen på Bislett
den som drog de fleste døve til seg
som tilskuere.
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VI LJ E -
idrettsmannens viktigste redskap

Fra Nordmørs-idrett, meldingsblad
for Nordmøre Idrettskrets, siterer vi
følgende artikkel skrevet av Bjarte
Holmeide, landslagsm2.nn i høyde
spr2.ng:

Hvorfor er en Valeri Brumel, en
Ron Clarke eller en Ralph Boston
nådd dit de er i dagens idrettsverden?
Hvorfor lyser nettopp disse stjernene
klarere enn de fleste andre? Hvor
ofte er ikke slike spørsmål blitt stilt,
og hvor ofte er de ikke blitt feiet
vekk med noe m2.n finner er et like
plausibelt som enkelt svar: «N2.tur
lige anlegg», og/eller «gode trenings
muligheter».

Dette er vel omtrent hva den jev
ne, interesserte publikumer vil si
om h2.n blir konfrontert med et så
dant spørsmål. Hvorfor er det så få
som vil nevne det som først og fremst
ligger til grunn for deres suksess på
idrettsbanen: Vilje. Er man redd
for å stille seg selv i et lite flatterende
kontr2,stens lys til sine helter? Er det
ikke fordi vi først og fremst er redde
for å tilstå overfor oss selv at de har
det vi selv synes å mangle? Vi er
redde for, med eller uten grunn, å
stemple oss selv som mindreverdige
i egne øyne, og tyr til utveier vi vet
er feilaktige, men som vi narrer oss
selv med å tro.

Vel, la nå dette lille psykologiske
sidespranget ligge. I stedet hr,r jeg
lyst til å se litt nærmere på dette
lille fenomen man kaller vilje. Hele
vår tilværelse består i grunnen 2.V å
sette oss mål å nå, det være seg på
det ene eller annet felt i livet. For
en ungdom er det naturlig å drømme
om både det ene og det endre. Hvor

ofte har vi ikke sett OS3 selv på en
hvilken som helst seierspall. Hos de
fleste av oss blir det med bare å
drømme. Det eneste som kan gjøre
en drøm til v;rkelighet, er nettopp
vilje, vilje til aldri å gi opp, vilje til
seier. først og fremst over s~g selv.

«Den som gir opp seirer aldri. Den
som seirer. gir aldri opp».

Dette med talentet kommer selv
følgelig inn i bildet i siste instans,
men uten vilje kan selv ikke det
største talent bli til noe, samme hvor
godt tilhøvet blir lagt til rette for
ham. Eller kanskje man kunne si det
slik, at uten vilje til å bruke sine
evner er ingen det man kan kalle et
talent. Vilje + evne = talent. Evne
har vi alle nok av i første instans.

Nå skal jeg ikke dermed h2. sagt
at alle som vil k2.n hoppe 2,20 i høyde
8.30 i lengde. Det er her de naturlige
ressurser hos den enkelte kommer
inn, og i siste instans kommer inn og
bestemmer hvor langt han eller hun
sk2.1 nå. Det største er likevel ikke
å sette verdensrekorder, men å seire
over seg selv. Det å sette en personlig
rekord, nå nye mål en har satt seg.
og så sette seg enda større mål og
stille enda større krav til seg selv,
er det største ved konkurranseidret
ten.

Det er naturlig for en ungdom å
drive konkurranseidrett. Det gir ut
løsning for mange av de krefter som
krever sin utløsning, i rett lei. Dette
med stadig å sette seg nye mål, og
nå disse ved hjelp av ett redskap
only: Vilje, skjerper den enkeltes
personlighet. Man blir herdet kropps
lig, men det største av alt er likevel
sjelens sunnhet. Man får til stadighet

høre hvor viktig det er å drive mo
sjonsidrett. Ved å holde seg i form
går ting som lekser og annet arbeid
mye lettere. Dette er selvsagt så rik
tig. For meg står imidlertid konkur
ranseidretten som et enda viktigere
redskap for bedre ytelser på andre
felt i livet. For en konkurranse
idrettsmann er det å sette seg et mål
og legge sin vilje til for å nå det, helt
naturlig. Først og fremst på idretts
banen, men også uvilkårlig andre
steder. De fremste på skolebenken
er også ofte de fremste på idretts
banen. Dette er ingen tilfeldighet.
Og nøkkelordet er som sagt: Vilje.

A kjenne
seg selv

For å kunne bli en god idrettsmann
må en forstå den kunst å bygge opp
kroppen og trene riktig - få kroppen
og dens organer i en slik form at de
kan klare den harde påkjenninga
idretten byr på, og så få innarbeidd
den mest hensiktsmessige stilen 
Det er derfor ingen vei utenom: Alle
må kjenne seg selv både fysisk og
psykisk, forstå øvelsenes teknikk og
mekanikk og kjenne lovene, syste
mene og arbeidsmåtene ved treninga.

Ingen kan tilnærmelsesvis nå det
resultat han burde være god for,
hvis han ikke selv grundig setter seg
inn i treningsproblemene, slik at han
ikke bare vet hvordan, men også
hvorfor.

Han må studere, resonnere og ar
beide - bli en personlighet i idretten,
og ikke et «viljeløst redskap» som
følger alle og ingen uten planfeste.
Men til det kreves ikke bare kunn
skap, men vilje - virkelig idrettsvilje.

Helge Løvland.

Kværnø Skornagasin A.s
TRONDHEIM

.. SYMBOLET PÅ KVALITET.

Utenbordsmotorer i toppklasse
3Yz-4.4-6.6-9.9-20-35-45-55-75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OSLO 1 - Tlf. 420980

Øberg Fabrikker
Telefon 82983 - HALDEN

Alt i kjøkkeninnredninger og for
øvrig annen innredning
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L. Hviding
LIKKISTEFABRIKK
Telefon 28772 - 36479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

STØRSTE UTVALG I
HERRE- OG GUTTEKONFEKSJON
MALSØM

l.O.@LSEN
'tiN!,COLRYSEN ~

Sentralbord 19728
BERGEN

WALLEM & CO. AfS

SKIPSREDERI

Slottsgt. 3

BERGEN

it SVØMMEHALLEN - BERGEN
Apent

C - hverdager
AFE fra kl. 8-22

P a. n-,e n Søndag fra
kl. 13-22

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

Ole Løvås
Aut. rørleggermester

VARME - SANITÆR
OLJEFYRING - RØRHANDEL
Cort Adelersgt. 9, vi Frue Meieri
STAVANGER-Telefon 25812

~~ (]11l1fID
~~- -.- ~- ~ ~ ~ ;rg - ~ ~~~ ~~ ~

JOHS. H. TØSSEBRO A·S

~"W
M.B.T.L.

Engen 19 - Telefon 13964

BERGEN

BERGENS ELEKTRISITETSVERK

~;;;;;;;;;:~==

WINGE j

REISEBUREAU ,.
TARNPL. 5 • TELEFON \8018·7

BERGEN

Olav Line
TEIKNEKONTOR
BYGGjEFORRETNING
Sentral bord 81 035
BRYNE

Jonas Jørstad Bokhandel
Telefon 81 518

BRYNE

Døves Trykkeri A.s - Bergen


