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GRUNNLAG FOR
OPTIMISME?

Da den nye regjering tiltrådte etter stortingsvalget høsten 1965, var det

naturlig at de handikappede spesielt rettet sin oppmerksomhet mot stats

rådene Bondevik og Aarvik, de nye sjefene for henholdsvis Kirke- og

undervisningsdepartementet og Sosialdepartementet.

Statsrådenes første uttalelser ga grunn til en viss uptimistisk forventning.

Men visste de hva de gikk til? Visste de sa noenlunde hvorledes situa

sjonen var; hvilke økonomiske og tekniske problemer de vilJe bli stilt

overfor - hvilke store uløste oppgaver som la foran dem? - Etter hvert

som situasjonens alvor gikk opp for de ferske statsradene, ville vi vel

få oppleve at de begynte å moderere seg, uttrykke seg tvetydig og mer

diplomatisk. Mangt er lettere sagt enn gjort!

Men fremdeles ved rsskiftet virker statsradene Bondevik og Aarvik

sterke og klare i sine vurderinger og uttalelser. Nå er de utvilsomt godt

kjent med den materie de har å arbeide med, og dermed er det også klart

at deres ord må tillegges atskillig vekt. Konklusjon: Det er grunnlag for

optimisme blant de handikappede.

Men det må i sannhetens navn også understrekes at vi snart venter

konkrete resultater. I det minste bør den ørkesløse jakt etter tomt til

den nye yrkesskolen for døve nå snart være avsluttet. Skal de mange

løfter bli innfridd, trenger vi fremfor alt langt større effektivitet fra statens

side. I de siste hundre år har effektiviteten vært en dypt savnet faktor i

de statlige organer som har hatt ansvaret for utbyggingen av skolene

og den sosiale omsorg for de handikappede.

Th. S.

'----------------~) - - -
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«Hvis det ikke kan bevises at hørselen har avgjørende betydning
for trafikksikkerheten, gjør vi oss i dag skyldig i en diskriminering

som er like gal som rasediskriminering.»

Hørselskader og kjørekort
A v Hans~Erik Holst, Sverige

Foredrag på IV. verdenskongress for døve

I Sverige har ordet «diskriminere»
utviklet seg til en mere negativ be
tydning foruten den alminnelige be
tydning av klassifisering. Diskrimi
nering har følgelig kommet til å
bety forringelse, en nedvurdering. 
I vårt arbeid med handikappede
mennesker møter vi hele tiden denne
klassifisering og nedsettelse av in
dividet på grunn av dets handikap.
Naturligvis burde vi bekjempe denne
tendensen overalt hvor vi treffer på
den, men heller ikke bør man overse
betydningen aven viss inndeling 
delvis av sosiale årsaker, f. eks. kra
vene til sikkerhet - og delvis av
hensyn til de handikappede selv for
å skaffe fullgode midler til deres
hjelp. Slik klassifisering burde imid
lertid bare brukes i en bestemt hen
sikt. Hvis inndelingen ikke tjener
en bestemt hensikt, bør myndig
hetene og de enkelte gjøre alt hva
de kan for å forhindre en klassifi
sering som bare fører til urettferdig
behandling, diskriminering.

Når det gjelder problemet i dag 
retten til kjørekort for personer med
hørselskade - er det berettiget å
stille spørsmålet om der er noen
grunn for en slik klassifisering.

Spørsmålet skulle følgelig bli: Bør
det individuelle mennesket i vårt
samfunn klassifiseres i samsvar med
deres hørsel når det er spørsmål om
tildeling eller ikke tildeling av kjøre
kort? Svaret på dette spørsmålet kan
vi få på 3 forskjellige måter:

1. Ved en undersøkelse av hvor
ledes sjåfører med hørselskade opp
fører seg i trafikk-floker - dvs. ulyk
kesstatistikken for en gruppe bil
førere med hørselskader. En slik til
bakevirkende undersøkelse kunne i
virkeligheten gjøres ved å studere
ulykkesprosenten blant bilkjørere
som har fått innvilget kjørekort ved
dispensasjon.

En slik undersøkelse kan dog
ikke gi et utvetydig svar, idet en
person som er blitt betrodd kjøre
ved en spesiell tillatelse betrakter
denne tillit som en uhyre stor grunst
bevisning, som de da er meget for
siktig med å misbruke. Vi må derfor
gå ut fra at disse personer er meget
forsiktige sjåfører, og statistikk som
viser en lav ulykkesprosent blant
disse kjørekortinnehavere kan derfor
med stor rett kritiseres.

Blant en «normal» befolkning fin
ner man imidlertid et stort antall
personer med mere eller mindre svek
ket hørsel, som de har ervervet seg
i voksen alder. Blant disse er der
like mange med kjørekort som blant
resten av befolkningen. I løpet av
siste år har jeg begynt å samle mate
riale blant slik sjåfører med hørsel
skade og kontrollere ulykkesprosen
ten hos disse. I det hittil innsamlete
materialet har jeg funnet bilister
med alvorlige hørselskader, men med
alle tegn på at de er dyktige sjåfører
uten noen tendens til at de er mere
uheldige i trafikken enn andre. Vi

har til og med personer med høre
apparat blant disse tilfeller, som har
fått sitt forsikringsselskaps gull
medalje for mange års forsiktig kjø
ring, f. eks. bussjåfører både i lokal
trafikk og på langdistansekjøring.

2. En annen måte å prøve å be
svare spørsmålet på er å følge opp
ulykkesstatistikken hos et antall
mennesker med hørselskade, som
ved spesiell innrømmelse er blitt
tildelt kjørekort.

Her kan man sette fram samme
innvending som mot den foregående
slags undersøkelse. Felles for begge
sorter undersøkelser er at de må
gjennomføres. Dette er blitt gjort,
og resultatet går ut på at der ingen
påviselig forskjell er på bilister med
normal hørsel og bilister med hør
selskader.

3. En tredje måte a behandle
problemet på, er å sette fram spørs
målet om det er forsvarlig å bruke
hørselen som en norm for klassifi
sering. Hvis det ble bevist, skulle
der være rimelig grunn til å anta at
hørselen er av avgjørende betydning
for de problemer som er forbundet
med kjøring av motorkjøretøyer.
Hvis det ikke er det, burde hørselen
ikke brukes som norm for klassifi
sering. Hvis vi fastholder klassifi
sering avhengig av hørselen, gjør
vi oss skyldig i en diskriminering som
er like så gal som en rasediskrimi
nering.

O. K. E.lektriske
AUT. INSTALLATØR i
STAVANGER og HETLAND

HILLEVAG
STAVANGER - Telefon 22096
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Har bilførerens hørsel betydning for trafikksikkerheten? NEI - mener den sak
kyndige svenske foredragsholderen.

Å besvare spørsmalet som her er
nevnt, betyr følgelig en studie av
mulighetene for å bruke hørselen nar
man kjører, og viktigheten av a
bruke den.

Hva er det en bilist må være i
stand til å høre - sett fra sikkerhets
hensyn? Konversasjon? Nei! Motor
støy? Nei! Signaler av forskjellig
slag? Her kunne en fristes til å svare
ja, men jeg vil - selv her - sette et
stort spørsmålstegn. Den eneste ting
en bilist bør være i stand til a høre
for trafikksikkerheten, er signaler
om advarsel av forskjellig sort. Føl
gelig ma vi begrense vår undersøkelse
til denne lydoppfattelse - signal
begrep - og ut fra et psykoakustisk
synspunkt, kan problemene begren
ses til å omfatte en undersøkelse av
oppfatningen av lyd fra støy, hvor
støyen såvel som signalene er kjente
akustiske signaler fra andre kjøre
tøyer.

I følge ovenstående, er problemene
redusert til å angå den evne folk
med normal hørsel - og folk med
hørselskader - har til å oppfatte sig
naler i bestemte omgivelser. Vi bør
da begynne med å undersøke den
teoretisk mulige oppfattelse av sig
naler, og ved å starte fra de innvunne
opplysninger, kontrollere deres gyl
dighet i praktiske undersøkelser.

Hva er det som virker på evnen
til å høre et gitt signal i et gitt støy
miljø?

1. Signalets styrke på det sted
hvor det bør høres, og dets
tonehøyde.

2. Neddemping av lydstyrken
gjennom bilveggen i det lyd
mottakende kjøretøy.

3. Støyen inne i selve kjøretøyet.
4. Bilistens hørsel.

Disse ting forsøker vi a forklare
i en studie som er blitt foretatt i
Lund i samarbeid med det svenske
Råd for Trafikksikkerhet. Jeg skal
forsøke å summere opp de resultater
vi hittil har nådd og i hvilke vi har
vært i stand til å forklare de rent
fysiske reaksjoner. For tiden under
søker vi i hvilken grad de forskjellige
slags hørselskader innvirker på opp
fatningen av signaler.

Når det gjelder signalenes styrke
og frekvens, gir de fleste moderne
signalhorn lydsignaler av meget høy
styrke - ofte over 100 dB relativ 
bestående aven serie rene toner. De
fleste signalhorn frambringer harmo
niske lyder, dvs. lyd komponert av
en forholdsvis sterk grunntone og en

serie beslektede overtoner. Noe horn
består av 2 nære grunntoner som re
sulterer i en hurtig toneskiftende
frekvens. Lyden av slike horn er
hard og rå, hvilket antas å gjøre dem
lettere å høre. Grunntonefrekvensen
ligger i alminnelighet omkring fre
kvens på 2.000-3.000 c/s.

Hva angår signal-avstanden, an
befaler ikke de svenske trafikkregler
noen bestemt avstand, men antyder
at signal bør gis f. eks. før man
passerer et annet kjøretøy, og ved
fare. Uten tvil er det nettopp ved
passering at signaler er av den største
betydning. La oss derfor se på den
signalavstand som anbefales av eks
perter i forbindelse med forbikjøring.
Jeg har diskutert dette spørsmål
med statspolitiet og andre eksperter,
men det har vært umåtelig vanskelig
for dem alle å definere den riktige
signal-avstand. Sjåførlæreren ved
den svenske politiskole anbefaler
imidlertid at signal bør gis i en av
stand av 20-25 m fra kjøretøyet som
skal passeres. Dette innebærer at
det burde forklares at et signal må
kunne høres på en avstand av minst
40 m, da mange av de moderne lang
sommere motorkjøretøyer har en
lengde av 15 m og mere.

Går vi ut fra den ovennevnte lyd
styrke i signalhorn på 100 dB til
110 dB på en maksimumsavstand av

ca. 5 m fra bilen, har vi et lydvolum
av 84-94 dB ved en teoretisk signal
avstand av 30 m, og et lydvolum av
82-92 dB ved en teoretisk signal
avstand av 40 m. Det bør allerede
her nevnes at lydstyrken av det
sterkeste eksisterende signalhorn er
slik at det berører smertegrensen, og
teoretisk mulig også terskelen for en
midlertidig øreskade.

Denne teoretiske beregning av sig
nalstyrken over signaldistansen som
er nevnt ovenfor, forutsetter at ly
den avtar med avstandsstørrelsen,
dvs. at det er et lydfelt som fyller
kravene om et fritt lydfelt. Dette er
imidlertid slett ikke tilfellet i tra
fikken. For det første kan vi regne
med en bedring av forholdet ang.
lydrefleksen fra veien. Der er dog en
meget svekkende faktor i det lyd
mottakende kjøretøy. Det vi gir
signal til er så å si det bakre av bilen,
og hva vi ønsker å nå er dens hode
og ører. Som i mange andre situa
sjoner dominerer og skygger bilens
bakdel for bilistens plass. I mange av
de moderne biler sitter bilisten følge
lig i en lydskygge, hvor signalene
mottas adskillig svakere enn de be
regnede 80-90 dB. Jeg kan ikke ennå
gi noen eksakte tall for dette, men
jeg tror det er berettiget å trekke
enda 10 dB fra den teoretisk bereg
nede lydstyrke for denne lydskygge.
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Følgelig kan vi regne med en lyd
styrke av ca. 70-90 dB på førersetet
i den mottakende bil.

Det neste ledd i overføringen
fra lydens kilde til lydens mottaking
er det mottakende bilkarosseri. Bil
veggene tjener som lyddemper, dvs.
at lydstyrken reduseres sterkt på
veien inn i mottakerbilen. Neddem
pingen i bilveggen avhenger delvis
av veggkonstruksjonen, men hoved
sakelig av dens volum, og vil være
direkte proporsjonal med frekvensen.
Altså - vi kommer til å ha et øket
overføringstap i forhold til den øken
de frekvens.

Ved måling av denne fase har ma.n
anvendt frekvensmodulerte rene to
ner, og resultatene viser at der er en
lyddemping av opptil 40-45 dB
innen signalenes frekvensområde.
Disse tall referer til en svensk bil i
middels prisklasse av den såkalte
mindre type. Vinduene var lukket
ved wldersøkelsene. Naturligvis vil
lyddempingen minke betydelig hvis
vinduene er åpne. Tar man neddem
pingen fra bilen i betraktning, kan
men regne at pa førersetet i den mot
takende bil har signalene en lyd
styrke på 25 dB i verste tilfelle og
45 dB i de beste tilfeller.

Bil-larmen (-støyen) ble nevnt som
nr. 3 blant de faktorer som griper
inn i oppfattelsen av signalene. Bil
støyen forarsakes delvis av motoren
og delvis av hjulenes kontakt med
jorden og de forskjellige deler av
fjærmekani. men, såvel som av kraft
overføringen.

En ikke uviktig støykomponent
er vinden rundt bilen. Ved måling av
bilstøyen har vi så langt som mulig
anvendt middels hastighet for a
oppna sammenliknbar gradering for
støy i lastebiler og i private biler.
Malingene har følgelig vært foretatt
ved en fart av ca. 50-60 km i timen
pa rette betongveier. Støyen inne i
en bil er en grunnstøy med meget
høy lydgrad i det laveste frekvens
området. I lastebiler går styrken av
frekvensomradet fra 75 cls opp til
mere enn 105 dIE. Støyen avtar til
svarende hurtig og gal' ned i den
meget lave grad av 30-40 dB i fre
kvensområdet over 2000 c/s.

Skal vi sa summere opp alle de
faktorer som spiller inn på hørbar
heten av lydsignaler inne i en bil,
kommer vi til det resultat at bare
de sterkeste signalhorn vil være mu
lig å høre - og da bare i tilfelle av
de mest gunstige omstendigheter.
Legger vi fram de resultater som
hittil er nådd, må det følgelig være
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riktig å konkludere med at bilførere
er temmelig døve for den ytre ver
den, og at en diskrimering av døve
og børselskadde personer når det
gjelder tildeling av kjørekort for
motorvogn er absolutt urettferdig
hvis graden av hørselskade er det
eneste argument.

En hørselskadeldøvhet er imid
lertid ikke bare et handikap, men
ogsa. et symptom og kanskje også
en medisinsk diagnose. Det er en
skade i organismen som har forår
saket dette handikap, og vi må ta i
betraktning den medisinske diagnose
av denne skade når den individuelle
dugelighet skal vurderes.

For å belyse dette, vil jeg gjerne
som eksempel nevne forskjellen mel
lom en person med medfødt døvhet
eller svær hørseldefekt - og en per
son som blir døv eller sterkt hørsel
svekket i middelalderen etter en
ulykke eller akutt sykdom. Når den
første person når den gyldige alder
for førerkort, er han i alminnelighet
godt kjent innen et team av hørsel
eksperter på forslcjellige felt, og hans
tilstand har vært vurdert og gradert
også med hensyn til en mulig pro
gressiv utvikling og andre kompli
kasjoner i tillegg til handikappet.
Døvhet som er inntradt i voksen al
der indikerer uten tvil en organisk
prosess, og jeg tror det ikke er riktig
å tildele førerkort til en slik person
før hans definitive tilstand er blitt
vurdert og årsaken klarlagt.

En hørselskadeldøvhet er imidler
tid ikke bare en medisinsk diagnose,
men også et handikap som de fleste
døve har a lcjempe med når de skal
tilegne seg kunnskaper. Det synes
derfor rimelig at myndighetene øns
ker å kontrollere en døv persons evne
til å tilegne seg de kunnskaper som
fordres for tildeling av førerkort.
Her tror jeg at de forskjellige organi
sasjoner for døve og tunghørte
har en stor sjanse til verdifullt a
bidra til å skape muligheter for sine
medlemmer, så de får tilegnet seg den
nødvendige mengde kunnskaper som
fordres for a få kjørekort. En bør
kontakte kjøreskoler hvor lærerne
får instruksjon i hvordan de best
skal komme i god kontakt med de
døve elevene.

I henhold til ovenstående, er det
følgelig neppe noe forsvar for a dis
kriminere personer med hørseldefekt
når det gjelder førerkort for motor
vogn. Jeg skulle gjerne enda uttryk
ke det slik: Trafikken byr mange
inntektsmuligheter som spesielt eg-

neI' seg for hørselskadde og døve
personer. Mitt arbeid blant handi
kappede innen denne kategori, inn
befatter også vurdering av deres evne
til å underholde seg selv, og etter
min erfaring er det ofte vanskelig
å finne passende yrke for personer
med hørseldefekt. I yrker hvor det
gjelder kontakt, er f. eks. mulig
hetene temmelig begrenset. Det er
derfor avgjørende å skape sa mange
yrkesvariasjoner som mulig i vårt
rehabiliteringsarbeid. Nettopp bil
trafikk - og kanskje mest av alt den
tunge langdistanse-trafikk med laste
biler - byr mange muligheter for god
inntekt for personer med hørsel
skader, og elet er av den slags arbeid
som de kan utføre tilfredsstillende.

Døve partisaner og sabotører

I anledning forbundets 20 ars
jubileum, avholdt Jugoslavias døve
i Beograd en fest våren 1965. Man.
talte da om grunnen til at det jugo
slaviske døveforbund i stor utstrek
ning får tilskudd fra regjeringen. Un
der den annen verdenskrig kjempet
mange døve pa partisanenes side mot
de tyske okkupasjonstropper. Bl. a.
deltok eie i farlige sabotasje-fore
takender, som sprengning av tyske
ammunisjons-depoter. Etter krigen
har grupper av døve uegennyttig
medvirket. til gjenoppbyggingen av
hovedstaden Beograd, som var me
get bombet og ødelagt. Som takk blir
disse medarbeidere nå vedholdende
belønnet.

Tegn og Tale innbundet

Vi gjør oppmerksom på at inn
bundet årgang av Tegn og Tale for
1965 nå kan bestilles pa forbunds
kon toret Møllendalsveien 17, Ber
gen. Vi har også noen få eksemplarer
tilovers av årgangene 1963 og 1964.
Prisen er kr. 35.- pr. bind.

Da det bare er et begrenset antall
som blir innbundet, bør foreninger
og private være ute med sine bestil
linger i god tid. Tegn og Tale inn
bundet bør finnes i alle foreninger og
på feriehjemmene.



NYE VUSKILT[P.
I EUROPA

STOPPFORBUD

FORB1KJlbRING FORBUDT
GJELDER BARE LASTEBILER

SLUTT PÅ FORBUD
MOT FORBIKJØRING

~

EUROPAS TRAFIKKSIKKER
HET BEDRES

På en konferanse i Paris i begyn
nelsen av 1965 besluttet samferdsels
ministre fra en rekke europeiske
land at man skulle prøve å nå fram
til en mer internasjonal overens
stemmelse i bruk av veiskilter. De
eksisterende skilter var allerede re
sultater aven internasjonal over
enskomst i Geneve, men nasjonale
skilter som avvek fra disse brøt den
internasjonale enhet. Og det frem
mer neppe den internasjonale tra
fikksikkerheten.

Europa skal nå - hvor det trengs 
få nye veiskilter, som vil gjelde for
hele Vest-Europa. I en del land fins

allerede en rekke av disse skilter, i
andre bare et fåtall eller ingen.
In ternasjonal godkjennelse av de
nye skiltene betyr ikke at alle nå
værende skilt må forsvinne. Dette
gjelder bare og etter hvert - for dem
som ikke stemmer overens med den
nye avtalen. Her får hvert land selv
bedømme situasjonen og nødvendig
heten av å endre skiltene. Vest-Tysk-

NYE V[ISKILTER
I EUROPA

MOTORVEI

MRE FOR MOTORVOGNER.

NY[ VEISKILTER
l EUROPA

-~

FORBUDT Å SNU

RUNDKJØRING

DOBBEL KURVE

land har meddelt at man vil gå over
til de nye skiltene i begynnelsen av
1966.

Tegningene gjengir en del viktige
nye veiskilt, som vil bli brukt i hele
Vest-Europa. Fargene på dem er
svart, hvitt, rødt og blått.

Det gjelder også for de døve tra
fikantene å følge godt med i alle
nye trafikkbestemmelser, så vi an
befaler leserne a sette seg til å stu
dere disse nye skiltene med det
samme, og ta vare på denne siden.
Etter hvert vil alle skiltene bli van
lige i hele Vest-Europa, men de fin
nes ikke i gamle lærebøker og plan
sjer over skilt. Pass derfor på! Det
er alles plikt å følge med i nye be
stemmelser.
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Hva med de hørselsskadde barna?
Replikk til skolestyrer Erling Hoel

fra reiselærer Sverre Henning

l «Tegn og Tale» nr. 21 har skole
'styrer Erling Hoel et innlegg som
etter min mening belyser flere vik
tige punkter når det gjelder under
visningen av tunghørte. Jeg kan
iullt ut underskrive det meste av
artikkelen, men finner det likevel
nødvendig å komme med noen merk
nader til uttalelsene om plasserings
utvalg og skolenes ventelister.

Nal' Hoel i forbindelse med vente
listen på Vikhov reiser tvil om hvor
vidt alle søkere kan karakteriseres
som tunghørte, kan det lett tolkes
derhen at skolens venteliste er en
arkivsak og intet mere. Men dette
er så langt fra tilfelle.

Det er riktig at mange foreldre
«foretrekker» tunghørtskole framfor
døveskole, og at Vikhov derved be
finner seg i en press-situasjon. Men
dette er jo nøyaktig hva vi må regne
med. Det er helt naturlig at foreldre
til sterkt tunghørte barn betrakter
'opptak i tunghørtskole som en slags
oppgradering av barnet, og kanskje
også som en slags premiering av
egeninnsats på f. eks. høretreninaens
område.

Foreldrenes ønskernal kan være
urealistiske, men den som skal drive
.foreldreveiledning er nødt til å prøve
åforstå bakgrunnen også for de urea
listiske tanker. Det er den første
forutsetning for å kunne yte positiv
hjelp. Jeg tror at vi i all framtid vil
være under et visst press, og kanskje
bare være glad for det. Så sovner vi
j hvertfall ikke av.

Foran hvert opptak holder skolen
et prøvekurs på en ukes varighet,
hvor barnet blir undersøkt b de
pedagogisk, psykologisk og medi
sinsk. Men det er klart at vi setter
meget inn på å foreta eventuelle
omplasseringer før det kommer sa
langt som til prøvekurset, såfremt
vi har sikre holdepunkter. Vi grans
ker særlig nøye de meldinger vi far
inn på barn som befinner seg i gren
seområdet tunghørt!døv.

Jeg er i denne forbindelse nødt
til a omtale mitt eget arbeid som
skolens reiselærer. Skolearet 1964/65
registrerte jeg i Trøndelag og de

kommunikasjonsmessig tilstøtende
distrikter av nabofylkene 117 barn.
Av disse rakk jeg å besøke 82, med
fra ett til seks besøk for året. For
noen få barn fra andre fylker har jeg
hatt kontakt pr. brev. Arbeidet har
brakt meg i kontakt med også andre
områder av spesialpedagogikken.
Dette er ikke noe enmanns-show.
Alle aktuelle tilfeller blir diskutert
med leger, småbarnspedagoger og
psykologer. Altså har vi et team,
selv om vi ikke sitter under samme
tak.

Etter min mening er det absolutt
nødvendig å ha anledning til en
kontinuerlig observasjon av barnet
fra det blir oppdaget og til det kom
mer i skolepliktig alder, eventuelt
til det kan skaffes plass på skolen.
Dette gjelder særlig nå da legene
stadig oppdager barna på et tidligere
tidspunkt - 2-åringer er ikke used
vanlig lenger. Men også en observa
sjon gjort f. eks. i 5-årsalderen kan
være aven viss verdi nal' harnet
kommer så langt som til skoleopp
taket.

Dette bringer meg til et annet
punkt i Hoels innlegg, nemlig be
hovet for et sentralt plasseringsut
valg. På grunnlag av min erfaring
mener jeg å kunne si at et slikt ut
valg både er praktisk umulig og
heller ikke ønskelig. Og jeg tror slett
ikke at tiden var moden så tidlig
som i 1955, da landsplanen for tung
hørtundervisningen kom. Men en
departemental fagkonsulentfor døve
og tunghørte kan jeg gjerne være
med på å etterlyse, om enn pa andre
premisser.

Hvis et plasseringsutvalg skal
komme sammen til møter for å be
handle rapporter om hvert enkelt
barn, vil resultatet være avhengig av
rapportenes reabilitet. Og hvis ut
valget skal foreta direkte under
søkelser av det enkelte barn, blir
oppgaven helt uoverkommelig.

Det mest realistiske er at de en
kelte skoler innen sine distrikter er
ansvarlige for at de har det riktige
klientellet på sine ventelister. Som
kjent har Skådalen nå lenge hatt sin
observasjonsavdeling, og utbygd vil

Vikhov også få. sin. Men skolene rna
også rekke ut i terrenget ved at det
blir opprettet flere reiselærerstillin
ger.

Jeg er for så vidt enig når Hoel
sier at det er mangel p koordina
sjon, men jeg har en følelse av at
dette har bedret seg betydelig etter
hvert. Og jeg tror ikke at det er
dette som er den primære årsaken til
at det er ledige plasser ved døve
skolene.

Det er særlig på et område at det
er en tydelig mangel på koordinasjon,
og det er for undersøkelsene av
barna. Det kan gi seg utslag ved at
nødvendige undersøkelser ikke blir
foretatt, eller at barnet blir en kaste
ball. Det har forekommet at vi på
Vikhov i tur og orden har mottatt
tre meldeskjema for ett og samme
barn. En kan være fristet til å si at
det er bare en ting som er verre,
nemlig at barnet ikke blir meldt i
det hele tatt. Det er for tiden en
sørgelig overlapping på dette områ
det, noe som ofte medfører unød
vendige og uhyre slitsomme reiser
for foreldrene og barnet. Det rna
være en gylden regel at vi ikke uroer
familien mer enn nødvendig.

Prinsipielt mener jeg at det er
mulig å skape koordinasjon ved a
bygge på og ved å styrke de organer
vi allerede har. Jeg tenker da først
og fremst på skolenes muligheter for
administrasjon av den pedagogiske
sektor av hørselsomsorgen, og pa
høresentralenes arbeid.

I Nord-Trøndelag administrerer
høresentralen i Namsos de medisin
ske undersøkelser, mens Vikhov har
det pedagogiske ansvaret, for før
skolebarnas vedkommende i sam
arbeid med Instituttet for døve og
børeveike. Samarbeidet glir rutine
messig. Viktige disposisjoner blir
aldri foretatt uten at vi søker kon
takt med hverandre.

Jeg m i denne forbindelse si at
jeg er meget betenkt når det gjel
der forslaget om et handikap-direk
torat med service-sentra. Jeg tror
det er mulig å oppnå et langt bedre
resultat ved å bruke de pengene på
annen måte. +
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Det kunne være meget annet å
komme inn på når det gjelder et så
interessant felt som administrasjo
nen av hørselsomsorgen, men for
ikke å skape bekymringer for redak
tøren, vil jeg begrense meg her. Jeg
er klar over at jeg har sett med stor
velvilje på mitt eget virkefelt og ber
om tilgivelse for det. På den annen
side er dagens diskusjon så sterkt
preget av å framheve unnlatelses
synder at det er farlig med falsk
beskjedenhet.

Sverre Henning,
reiselærer .

r====~~=Ill:!:!IIn=~1

~ Personalia ~
i ~
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FØDT
Reidun og Leif Åsen, Oslo, fikk

en gutt 28. november.

FØDT
Bjørg (f. Namtvedt) og Bjarne

Tømmerbakke, Bergen, fikk en dat
ter 29. desember.

Forlovelse
er inngått mellom Gunnar Egil

Andersen, Tromsø, p. t. Oslo, og
Arnhild Helle Espenes, Espenes, p.t.
Drammen.

Forlovelse
er inngått mellom Jan Thomassen,

Narvik, p.t. Oslo, og Erna Holberg,
Trondheim.

70 AR
Fru Magda Aamold, Uelandsgate

32, Oslo 4, blir 70 år 27. januar.

70 AR
Bernhard Uddal, Fagerheimsgate

34, Oslo 4, blir 70 år 13. februar.

60 AR
Fru Astrid Engstrøm (f.Normann),

0stgårdsgt. 7, Oslo 4, fyller 60 ar
7. februar.

50 AR
Frøken Inger-Johanne Guldbran

sen, Solveien 117/119, Nordstrand,
blir 50 år 5. februar.
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La oss få

merom døve

i «Døves Jul»

J eg må si at jeg er skuffet over at
min forening ikke fikk solgt alle de
heftene vi hadde bestilt av «Døves
Jul» 1965. Selv solgte jeg 100 hefter,
og jeg fikk god anledning til å stu
dere folks reaksjon når jeg bød fram
heftene. Nå skal De høre:

Folk er mest interessert i at bladet
skal inneholde stoff om døve og skre
vet av døve. Slik som siste julehefte
var, åpnet folk heftet og så litt gjen
nom det - og sa sa de: «Det er jo
bare et vanlig blad De selger!» - Jeg
viste da fram det lille som sto om
døve, men jeg må si at jeg var flau.
Folk skjønte jo at bladet ble solgt
til inntekt for døvearbeidet, men de
hadde nok ventet å finne et innhold
som var litt annerledes enn i hvilket
som helst annet julehefte, som det er
slik overflod av.

Nå vil jeg spørre om det ikke går
an å plukke ut noe stoff om døve i
utlandet, om våre døveskoler og fra
forskjellige områder innen døvear
beidet hos oss.Det g r også an å hen
vende seg til døveskolene og be om
å få de beste stilene derfra. Og glem
selvfølgelig ikke at det finnes døve
som har lyst til å skrive om sine
opplevelser på skolen og blant hø
rende. De hørende har bare godt av
å lese om det, og så tror jeg de vil
bli mere interessert i de døve og den
virksomhet de driver. Jeg synes også
det er rart at det ikke er noe av
«Den seilende magiker» i juleheftet.
Det han skriver er jo veldig populært
stoff.

J eg tror det er meget viktig at
«Døves Jul» rna være fullt av «pro
paganda» om de døve og Døvesaken.
Min erfaring er at de hørende liksom
ikke vet hva det er å være døv, og
de vet ingen ting om vårt arbeid
osv. De tenker at det å være døv
bare er som å ha bomull i ørene 
og ikke noe mere. Derfor er det så
viktig at vi benytter alle anledninger
til å spre opplysning.

Så noen ord om Tegn og Tale:

Agr.
BEMERKNING

Når det gjelder «Døves Jul», tror
jeg nok at redaktøren, Thor Gisholt,
gjerne vil skaffe mere stoff av det
slaget som «Agr» etterlyser, men det
er kanskje ikke lett. Da det sikkert
er flere enn innsenderen som er av
samme mening, håper jeg at Gisholt
vil gi en orientering.

Spørsmålet om å spandere gratis
abonnement på arbeidskontorene og
legene over hele landet (Tegn og Tale
for ett år), overlater jeg til forbunds
formannen a ta opp til vurdering
sammen med forretningsføreren. Det
ville sikkert ha stor verdi å kunne
spre bladet på denne måten, men
det er lite trolig at forbundet har
muligheter til a dekke det store un
derskudd dette ville bevirke (mellom
30.000 og 50.000 kroner?) -Og blad
kontingenten, kr. 15.- pr. år, er så
lav at det økonomisk sett har liten
betydning om vi på denne måten
får mange nye abonnenter. Men vi
vil naturligvis gjerne ha mange nye
abonnenter likevel.

Bladets spalter står ellers åpne
for alle som har noe på hjertet ved
rørende døve og sterkt tunghørte,
sa sant det er noe med mening i(uan
sett om vi er enige eller uenige i inn-



Varekrigs fond for døve og sterkt tunghørte

~----------------)

Utdeling av stipendier 1966

Norske Døves Landsforbund opplyser at døve som vil vite mere om
mulighetene for å få stipendium fra Varekrigs fond for døve og sterkt
tunghørte, kan henvende seg til forbundskontoret, Møllendalsvn. 17,
Bergen.

Scenen fra forretningen, hvor en
døv dame kom for å handle, var
virkelig en fulltreffer, etter min me
ning det avgjort beste i programmet.
Så enkelt kan det gjøres! Avskjeds
scenen på jernbanestasjonen var for
nøyelig, men å avslutte med en slik
spøk var vel lite heldig når program
met jo egentlig hadde en alvorlig
hensikt. (Etter hva jeg har forstått
av Breiteig, var det ikke han som
hadde avgjørelsen.)Programmet bur
de sluttet med den vellykte demon
strasjonen i forretningen - et blink-
skudd! (Over til side 16)

Av Varekrigs fond for døve og sterkt tunghørte skal det våren
1966 deles ut en del stipendier. Etter fondets statutter skal midlene
brukes til:

a) Stipendier til videreutdanning av døve og sterkt tunghørte,
herunder opplæring i praktiske yrker, utover den som kan
oppnås i skoler og undervisningsanstalter som drives av stat
og kommune eller med bidrag fra disse. Stipendienes størrelse
og varighet fastsettes av fondets styre under hensyn til at
stipendiatene skal få høve til å skaffe seg slik videreutdanning
som deres evner tilsier. Søknad om tilskott til å etablere seg
i et yrke eller starte egen virksomhet kan ikke etterkommes.

.b) Stipendier til utdanning av spesialpersonale for opplæring
av døve og sterkt tunghørte. Det er også her en forutsetning
at den særlige pedagogiske utdanning som søkeren tar sikte
på ikke kan oppnås ved statlige eller kommunale undervis
ningsanstalter eller anstalter som drives med bidrag fra stat
eller kommune. Søkere bør være tilsatt i eller ha muligheter
for å kunne overta slik stilling at utdanningen kan nyttig
gjøres.

Søknad om stipendium av begge ovennevnte typer må inneholde:
1. Alle personlige data.
2. Opplysninger om utdanning og beskjeftigelse.
3. Plan for søkerens videreutdanning.
4. Overslag over videreutdanningens kostende.
5. Opplysninger om hvorvidt søkeren har fått eller søker sti

pendium, bidrag eller lån annetsteds.
6. Opplysning fra søker i arbeid om det kan gjøres regning

med at han helt eller delvis får beholde sin lønn i utdannings
tiden.

Søknaden vedlegges avskrift av eksamensbevis, attester og refe
ranser samt likningsattest for søkeren eller for den som forsørger
søkeren.

Søkere til stipendier som nevnt under punkt a) må vedlegge
søknaden audiogram.

Søknaden sendes Styret i Varekrigs fond for døve og sterkt
tunghørte, adr. Helsedirektoratet, Drammensveien 60, Oslo-Dep.,
Oslo l, innen utgangen av februar 1966.

* * *

publikum. Fra barnehagene, gjen
nom skoleårene, i arbeidslivet, i
presse og TV - gjennom alle år - er
det stadig de uegentlige døve som
blir trukket fram, døvblitte (fra 8
ars alderen og oppover), tunghørte og
privatunderviste. Og resultatet er at
folk er fulle av beundring over hva de
«døve» kan drive det til, eller kanskje
rettere hva døvelærerne kan få ut av
en håpløs materie. Men egentlig er
disse meget nærmere å være hørende
enn døve, psykologisk sett. - Vel, i
det.te programmet var det ikke hen
sikten å vise fram «flinke» døve.

holdet). Det hender ikke så ofte som
5 ganger i året at innlegg fra leserne
går i papirkurven (så vi har altså
svært fornuftige lesere). Hovedvek
ten legges på stoff som angår døve,
men også de tunghørte hører til vårt
interesseområde. (Mange som er tung
hørte føler seg jo mest hjemme blant
oss døve, og til dels har vi de samme
problemer.) Og så synes jeg også
at vi bør ha litt nøytralt stoff i
bladet, som krydder, slik at leserne
ikke får fordøyelses-besvær.

Th. Sander.

,Talende hender'
i Fjernsynet

4. januar kom endelig et program
som stadig var blitt ut.satt, et TV
program som skulle gi en liten inn
føring i de døves t.egnspråk. Det var
forbundssekretær Albert Breit.eig
som hadde laget utkast til manu
skriptet.

Etter min mening er «Talende hen
der» det for oss døve nyttigste pro
gram som hittil er sendt. i norsk TV.
Men en del svakheter var det jo
også, og enkelte ting som ble sagt
vil ikke jeg underskrive.

Det irriterte at samtlige 3 hoved
aktører liksom hadde vanskelig for
å komme i gang, og de snakket for
det meste litt for langsomt. Egentlig
virker tegnspråket lite vakkert når
det brukes i langsomt tempo. Jeg
har merket dette før også. Når en
vil gjøre tegnene spesielt tydelige og
lett forståelige, så blir resultatet. det
motsatte; det lette og elegante blir
avløst av treghet og famling. Jeg
synes tegnspråket var lite vakkert i
dette programmet, til tross for at de
medvirkende herrer normalt be
hersker tegnspråket med eleganse.
(Et tilsvarende eksempel fikk vi un
der kongressen i Bergen, da arbeids
konsulent Rendedal skulle presentere
skuespillet «Maskerade», uten tolker
fra de øvrige nordiske land. For at
det skulle være let.tere for alle å for
stå ham, gjorde han «tydelige, lang
somme tegn». Og resultatet ble fullt.
av unaturlige arm- og håndbevegel
ser, så jeg for en gangs skyld nesten
ikke forsto noe av det Rendedal sa!)
Tegnspråket må brukes med tempe
rament, ellers er det bare dødt, ube
hjelpelig, uestetisk.

Herrene Vigrestad og Lindgaard er
avgjort representative, men jeg er
dypt uenig i å bruke slike personer
når vi en sjelden gang far en slik
sjanse til å nå det store hørende

9



NYTT FRA FORENINGENE
Sandefjord

Så ble det vist et par demonstrasjoner fra

undervisningen på 2 trinn, med nybegynnere

og med elever på mellomstadiet. Vi fikk se

hvordan sjarmtrollene fant fram ord etter

ord ved hjelp av bilder. Vi fikk se hvordan

elevene på mellomstadiet snakket. De stavet

fram ord etter ord. For sin dyktighet høstet

de spontan applaus for åpen seene fra for

samlingen.

Døves Dag ble feiret søndag 26. septem

ber i Sand ar Herredshus, og til møtet kom

det om lag 100 deltakere. Fra Holmestrand

døveskole kom en stor buss med 35 elever

og 5 lærere, og i spissen for dem skolestyrer

Odin A. Solberg med frue. Vestfold fylke

var representert ved fylkesfullmektig Sverre

Brutveit, og Sand ar kommune vI Liv Haa

valdsen.

I den store festsalen satt deltakerne ved

tre langbord i F-formasjon, og bordene var

pyntet med blomster i vaser og lys i staker

overalt. Etter velkomsttale av Alf Melgaard,

i egenskap av møteleder, ble det servert

utsøkte snitter med kaffe. Barna fikk brus

til maten.

Melgaard spurte fra talerstolen om alle

var godt forsynt, og så kom en gutt opp på

talerstolen og holdt takkebønn. Så tok Mel

gaard ordet igjen og leste opp programmet

for dagen. Han ønsket alle vel møtt, spesielt

skolestyrer Solberg, fylkesfullmektig Sverre

Brutveit og Sandar kommunes representant

Liv Haavaldsen. Ordet ble overlatt til Sol

berg. som ga et interessant foredrag om

døveskolen og dens undervisning. Han viste

bl. a. fram et slags apparat og demonstrerte

med det slik at vi fikk lese ordene: «Til

lykke med dagen» på en tavle. Forklaringen

var den at læreren skrev inne i apparatet,

ord som ble overført til tavlen. Det er et

sinnrikt apparat, som nå brukes i klasse

rommet på skolen, så man for en stor del

slipper å benytte gammeldags metode med

kritt og svamp. Man behøver da ikke å stå

ved tavlen med ryggen mot elevene, som

ofte ikke gider å følge med. Ved bruk av

det nye apparatet, ser læreren hele tiden

at elevene sitter rolig og følger med.

Solberg understrekte i sin tale at det er

ønskelig med nye og moderne skolebygnin

ger for døveskolene. Slik som det er med

n værende døveskoler. må man betegne

det som en skam. Solberg opplyste ellers at

døveskolene har hatt framgang med under

visnings-metodene, og det er om å gjøre

at elevene får lære mer av språket. - Sol

bergs gode tale ble bifalt med stor applaus

fra forsamlingen.

pris på den. Det var første gang vi holdt

juletrefest i et privat hjem. Det var god

stemning og en familiær tone.

Etter at vi hadde sagt god jul til hver

andre, satte vi oss til bords. Så holdt for

mannen en liten tale, der hun takket herr

og fru Åsbø for at vi fikk være der. Sam

tidig takket hun presten for at han ville

overvære juletrefesten.

Så fikk vi kaffe eller sjokolade ml krem og

deilige smørbrød og kaker.

Etter at vi hadde spist, gikk vi om jule

treet og sang julesanger til vi var øre i

hodet. Så ble det framvist lysbilder fra

Betlehem, der jesusbarnet ble født. Det

var vakkert og hadde pene farger.

Så var det underholdning med lek og kon

kurranser. Da klokka ble mange, måtte vi

si stopp. Døvepresten leste juleevangeliet.

jeg skal si at jeg ble paff da jeg s hvor

flink han var med tegnspråket, tross den

korte tiden han har vært døveprest.

Så takket fru Åsbø og sa at hun syntes det

var hyggelig at vi ville holdes festen hos

dem. Så takket presten for festen. Til slutt

takket formannen familien Åsbø enda en

gang og avsluttet festen.

Aud Grut-Løvig.

Program for Møre/Romsdal
22. jan.: Medlemsmøte.

5. febr.: Årsmøte.

19. febr.: Filmaften.

5. mars: Eventuelt foredrag om trafikk.

19. mars: Foredrag og film om Sunnmøre.

- Jeg synes virkelig at De kunne ta hendene
opp av lommene når De taler med folk.

- Hvordan det - tror De at jeg taler finger
språk?

på Solhøy.

Styret.

Program for
Skien-Telemark

Så var det opptreden av noen døve jenter

i rytmisk gymnastikk. jentene gjorde virke

lig skjønn og harmonisk gymnastikk, med

stor presisjon. og for deres prestasjoner fikk

de gang på gang ovasjoner fra forsamlingen.

Etter framvisning av 2 morsomme filmer

om Chaplin, som selvfølgelig vakte stor

munterhet hos barna, kom Melgaard opp på

talerstolen og overbrakte en hjertelig takk

til skolens lærerpersonale og elever for at

de sammen hadde sørget for å gjøre sitt

til at møtet ble en knallsuksess, til forsam

lingens overmåte tilfredshet. Han overrakte

en blomsterbukett til skolestyrer Solberg.

Alf Melgaard.

Program for Vestfold
Lørdag 29. januar kl. 17.00. Medlemsmøte.

Søndag 27. februar kl. 12.00. Årsmøte.

Lørdag 26. mars kl. 17.00. Medlemsmøte.

Lørdag 23. april kl. 17.00. Medlemsmøte.

Ovennevnte møter finner sted i Sandar

Herredshus. Styret.

Juletrefest i Aust..Agder

4. juledag holdt Aust-Agder kr. Døvefore

ning juletrefest hjemme hos Ragnhild Åsbø.

Festen begynte kl. 17.30. Vi var 18 stk.

tilstede, dessuten også døveprest Evjen

Olsen. Festen varte til kl. 23.30. Den var

meget vellykket, og alle vi døve satte stor

Onsdag 2. februar kl. 18.30: Opplysnings

møte på Hotell Vie. Porsgrunn (værelse

nr. 204).

Søndag 13. februar kl. 18.00: Hyggemøte i

anledning foreningens 45-årsdag i Indre

misjonsheimen, Skien.

Onsdag 2. mars kl. 18.30: Foredragsmøte i

Indremisjonsheimen. Skien.

Søndag 20. mars kl. 16.30: Årsmøte i Indre

misjonsheimen, Skien.

Onsdag 6. april kl. 18.30: Opplysningsmøte

på Hotell Vie, Porsgrunn (værelse nr.:204).

Onsdag 27. april kl. 18.30: Foredragsmøte

på Hotel Vie, Porsgrunn (værelse 204).

19.,20. og 21. mai: Landsmøte i Drammen.

Onsdag 25. mai kl. 18.30: Foredragsmøte i

Indremisjonsheimen, Skien.

Torsdag 23. juni: St. Hans-fest

Vel møtt! - Hilsen

•
1Dag»«Døves
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Styret ved foreningens 65 års jubileum. Foran fra venstre: Amanda jerstad, Tormod Ropeid.

UI/emor Ropeid. Bak: O/av j~rstl1d, Karsten Ho/men, Georg Grødem og Egil Brei/and.

Stavanger..foreningens 65 års jubileum

11. desember feiret Stavanger kr. Døve

forening sin 65 års jubileumsfest på Døves

Hus. Vi ønsket at denne festen skulle gå for

seg i all stillhet. derfor var det ingen som

ble invitert. (Vi sparer på invitasjonene

til 70 års jubileet).

Der var dekket et vakkert bord med en

mengde lys og blomster. Formannen, Tor

mod Ropeid, ønsket alle velkommen til

bords. Han sa blant annet at menyen lød

på benløse fugler, men fuglene var dessverre

fløyet vekk. så her skulle nå serveres okse

filet. Det var det ingen som hadde noe

imot; tvert om. Maten smakte nydelig, det

var alle enige om. 4 skolepiker i serverings

antrekk trippet stilt og verdig mellom bor

dene og så til at alle ble servert. De var

meget dyktige hele kvelden. og de ble da

også påskjønnet med en gave hver.

Karsten Samuelsen holdt en liten tale og

fortalte om foreningens arbeid gjennom

årene.

På vegne av idrettsforeningen over

leverte Gabriel Rafoss en nydelig blomster

bukett til formannen for døveforeningen.

Vi fikk også lykkønskningstelegram fra

Bergen Døveforening.

Der ble gjennomført noen leker, men av

en eller annen grunn var medlemmene ikke

i form til å delta aktivt. Til gjengjeld gikk

praten livlig over kaffebordet.

Formannen takket dem som hadde ord

net med festen og påtatt seg alt bryderiet.

Han ønsket så alle sammen en hyggelig jul.

L. R.

BARNEFEST I
STAVANGER

Stavanger kr. Døveforenings juletrefest

for døve foreldre med barn ble holdt 2. jule

dag, noe som viste seg å slå an, for da kunne

alle fedre og mødre være med.

Barna troppet opp i sin fineste stas, med

forventningsfulle øyne. Bordet for barna var

festl ig pyntet med brusflasker med hatter

og sjokolade på, og nydelige poser inneholdt

julekaker. De voksne satt ved et annet bord

og nøt si n kaffe, mens de så på døve-guds

tjenesten i fjernsynet.

Gangen rundt juletreet ble ikke lang

varig. Barna ventet bare på den tradisjo

nelle julenissen. Og julenissene kom, hele

5 stykker. Enkelte barn krøp opp i mors

eller fars fang. men de fleste våget seg helt

bort til nissene, for å få seg utdelt en pakke.

En lek som passet for barna var koselig, da

alle ved mål fikk tak i en konfekt.

Kl. 18 satt alle barna på rad og rekke og

skulle se på Fjernsynets barneprogram. De

voksne moret seg like meget som barna.

De aller minste, som ikke hadde forstand

på slikt, koste seg rundt i lokalet i fred og ro.

En vellykket juletrefest.

L. R.

Program for Bergen

15/1 lø. Døveforeningens juletrefest kl.

18.30 på Grand Hotel Terminus, ved

Jernbanestasjonen. Kr. 20.- pr. person,

ektepar kr. 35.-. Døve over 70 år gratis.

16/1 sø. Gudstjeneste på Døves Aldershjem.

17/1 mao Idrettklubben styremøte kl. 18-20
på kontoret.

Ungdomsklubben kl. 20.
18/1 ti. Dameklubben.

19/1 on. Ungdomsklubben styremøte kl.

19.30 på kontoret.

20/1 to. Frelsesarmeens juletrefest kl. 19.00
i foreningen v/ døveoffiser Kelly Smevik.

Bevertning. Gratis adgang for alle døve.

24/1 mao Ungdomsklubben.

25/1 ti: Dameklubben.

26/1 on. Lovkomiteen, siste møte før lov

heftet trykkes, på kontoret kl. 19.30.
27/1 to. Menighetsaften.

29/1 lø. Sj~.kklubbens bykamp mot Stav

anger, med etterfølgende 20 års jubile

umsfest.

30/1 sø. Gudstjeneste i St. Jakobs kirke.

Offer til Døves Aldershjem.

31/1 mao Ungdomsklubben.

1/2 ti. Dameklubben.
2/2 on. Døveforeningen styremøte kl. 19.30

på kontoret. Beretning framlegges. (Til

denne dato må formannen ha beretning

fra komiteene og de forskjellige styrene.)

3/2 to. Havstad-aften (forbunds-program)

med utlodning til inntekt for Lars A.

Havstads Minnefond. Festkomiteen ar

rangerer.

5/2-6/2 lø-sø. Idrettsklubbens trenings

ren n på ski.

7/2 mao Ungdomsklubben styremøte kl. 18.
Ungdomsklubben, servering.

8/2 ti. Dameklubben.

9/2 on. Sjakklubbens rsmøte kl. 19.30 på

styrerommet.

10/2 to. Kåseri v/ Opplysningskomiteen.

12/2 lø. Ungdomsklubben har fest.

14/2 mao Idrettsklubben styremøte kl. 18
20. Ungdomsklubben, servering.

15/2 ti. Dameklubben.

16/2 on. Døveforeningen styremøte kl.

19.30 på kontoret. Innkomne forslag til

årsmøtet behandles.

DIVERSE
I tillegg til programmet har vi jo

en god del andre planer.

Dameklubben vil forsøke å få en del de

monstrasjoner eller liknende, av spesiell

interesse for damene.

Idrettsklubben skal ha innendørs-trening

(gymnastikk) med klubb- og DM i hopp

uten tilløp, treningskonkurranser og klubb

mesterskaper på ski, og terrengløp.

Sjakklubben skal nok også komme i virk

somhet.

Ungdomsklubben har planer om en week

end for seg selv på Kvamskogen i vinter.

bare de får tak i en passende stor hytte.

Klubben har også planer om et slags rebus

løp ut på våren, samt et kurs for et antall

av de unge som er interessert i filming.

I kurset «Unge hjems aftener» gjenstår en

kurskveld om barneoppdragelse, som må

ordnes snarest.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, cio Tandberg, Nils Juelsgt. 70, Oslo

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Norges Døve-Idrettsforbund

Regler for svømmeserien

A.H.

På grunn av store oversvømmelser
på skytebanen i høst måtte alle høst
skytinger avlyses, deriblant også
DM-skyting for 1965. Det var synd
at DM i skyting matte avlyses, da
det var anmeldt hele 20 deltakere fra
4 klubber.

Etter innbydelse fra idrettsklub
ben «Døvania», København, sendte
vårt lag 4 skyttere dit i høst, og alle
gjorde god innsats. Øivind ble nr. 1,
Age nr. 2, Anker nr. 5, og Kjell
havnet litt lenger ned på premie
listen.

Lagets vandrepokal har følo-ende
skyttere sikret seg en aksje l: Var
pokalen: Øivind Sigvartsen 279 p.
Skytterpokalen : Anders Haukeda
len 242 p. Aftenpostens krus:
Øivind Sigvartsen 75 p. Arbeider
bladets pokal: Øivind Sigvartsen
123 p. Lagpokalen : Anker Gusfres
lag 757 p.

Et av lagets æresmedlemmer, Sig
vart Vold, er avgått ved døden. Et
meget godt medlem er dermed gatt
bort. Han spredte alltid smil og
glede om seg, og han vil bli husket
lenge av alle skytekamerater. Vi lyser
fred over hans minne.

Ved forbundstinget i Trondheim i
sommer var laget representert ved
formann Vikene.

Ii'estkomiteen, med Arne Hand
berg som formann, sørget for at
laget fikk en vellykket vårfest, mens
arrangementskomiteen for DM i
sl,yting sørget for at vi også fikk en
meget vellykket høstfest. Honnør og
takk til alle som hjalp til.

Regnskapet ble foredratt av kas
sereren. og godkjentes.

Innkomne forslag: Styrets for
slag om a søke NDI om a bli overlatt
a arrangere DM i skyting for 1966,
ble enstemmig vedtatt.

Det ble vedtatt å innby alle tid
ligere formenn med fruer, samt
NDI's formann til lagets 20 års
jubileumsfest 4. desember 1965.

Man gikk så over til valg, som ble
ledet av valgkomiteen bestående av
Øivind Sigvartsen og Anker Gusfre.

Formann og sekretær Anders
Haukedalen. Viseformann Nils Vi
kene. Kasserer Kjell Larsen. Styre
medlem Øivind Sigvartsen. Supple
anter Age Pedersen, Anker Gusfre og
Erik Andresen. Revisorer Olav Kris
tensen og Jarle Lid. Ammunisjons
forvalter Øivind Sigvartsen. Valg
komite Erik Andresen og Anker
Gusfre. Referenter til Tegn og Tale
Anders Haukedalen og Nils Vikene.

Festkomiteen velges av styret.

meIse med reglene for denne
serie.

I rapportene skal det gis mel
ding om stevnedato, arrangør og
sted.

8. Serien starter 1. januar og av
sluttes 31. desember. Kontakt
mannen sender sluttoversikten
til forbundsstyret for kontroll.
Det seirende lag får titelen «serie
mester i svømming» og blir til
delt diplom av forbundet.

9. Eventuelle norske rekorder kan
bare godkjennes dersom de er
oppnådd i approberte svømme
stevner. Resultat oppnådd i pri
vate klubbstevneI' godkjennes
ikke som norsk døverekord.

ANDERS HAUKEDALEN
ny formann

~
~iX

Oslo Døves Skytterlag avholdt
årsmøte 17. november 1965 under
ledelse av formannen, Nils Vikene,
som ønsket alle vel møtt oo- erklærte
møtet for lovlig satt.

Før man tok fatt på sakslista, ble
det servert kaffe og kaker. Den opp
satte sakslista ble enstemmig god
kjent.

Årsberetningen ble foredratt av
sekretæren, og a v denne framgikk det
bl. a. at laget i sesongens løp hadde
avholdt i alt 16 skytekonkurranser
for alle klasser. Alle skytinger fore
gikk på vårsesongen.

1. Lagene tilsluttet N.D.I. sender
alle resultater som oppnås av
deres idrettsmenn i sesongen til
en av forbundet oppnevnt kon
taktmann (sportsredaktøren).Re
sultatene må sendes innen 14
dager etter at de er oppnådd.
Kontaktmannen finner ut poeng
verdien etter Norges Svømme
forbunds poentabell, setter re
sultatene j Tegn og Tale og
ajourfører serien hver 14. dag.

2. I serien kan bare tas med 10 re
sultater for herrer og 5 resultater
for damer fra hvert lag. Resul
tatene kan oppnås i offentlige
svømmestevneI' og i private
klubbstevneI' med ldubbens au
toriserte fri-idrettsdommere og
badevakter (bademester) som
dommere.

3. En og samme mann kan bare få
med en notering som teller i hver
øvelse. Oppnås senere et bedre
resultat, utgår det gamle til fordel
for det nye. En mann kan kun
fa med 3 godkjente øvelser i se
rien, og en dame kun 2 godkjente
øvelser.

4. Serien omfatter både damer og
herrer. Øvelser: 50, 100 og 200
m bryst, 50, 100, 200, 400 og
1500 m fri, 100 og 200 m rygg,
100 og 200 m butterfly.

5. Det må være minst 3 dommere,
hvorav minst 1 fra et utenfor
stående lag (badevakten).

6. Kontaktmannen skal sammen
med inntakelse av oversikten
opplyse om hvilke resultater som
er kommet til. siden forrige gang,
og hvilke resultater som er gått
ut.

7. Lagsstyrene er ansvarlige for de
innsendte resultaters riktighet,
og for at de er oppnådd på be
tryggende måte i overensstem-
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20 års jubileumsfesten Nordisk serie fri-idrett 1965

Hopp:
Bjarne Gunnerud . ............. høyde 1.88 751 p.
Bjarne Gunnerud .............. lengde 6.62 740 »
Walter Pedersen ............... tresteg 13.23 700 »
Walter Pedersen ............... lengde 6.23 655 'l

Tore Christiansen .............. tresteg 12.65 639 »
Johnny Olsen . . . . .. ~ . . . . . . . ... lengde 6.12 631 »

Sum 4.116 p.

Kast:
Olaf Garberg .................. slegge 52.99 844 p.
Olaf Garberg .................. diskos 37.35 632 »
Brynjulf Dammen ............. spyd 50.03 633 »
Willy Johansen ................ spyd 49.65 628 »
Johnny Olsen ••••••• I ••••••••• spyd 49.15 621 »
Olaf Garberg .................. kule 11.83 588 »

Sum 3.946 p.

15

sere kan sjøl finne fram den forrige
statistikken og merke seg forskjellen.
Norge er som vanlig nr. 2, godt inn
på Finland, med Sverige pa 3. plass.

851 p.
804 »
784 »
783 »
782 »
778 »
752 »
710 »

6.244 p.

826 p.
806 »
791 »
758 »
710 »

733 »
696 »
691 »

6.011 p.

14·711 p.

11,.073 p.

796 p.
778 )l

766 »
746 »
733 »
710 »

Sum 4.529 p.

722 »
711 »
683 »
630 »
608 »
584 II

Sum 3.938 p.

31.25.4
15.16.4
32.33.4

1.58.0
8.54.0
4.04.6
4.07.9

11.4
Sum

3.96
6.80

13.87
6.65

13.55
6.48

56.85
13.73
13.29
12.46
36.18
11.78

spyd
kule
kule
kule
diskos
kule

stav
lengde
tresteg
lengde
tresteg
lengde

3.000 m 8.42.6
3.000 m hinder 9.37.6
1.500 m 4.03.0
1.500 m 4.07.2

100 m 11.4
100 m 11.3

3.000 m 9.17.6
200 m 23.5

Sum

10.000 m
5.000 m

10.000 m
800 m

3.000 m
1.500 m
1.500 m

100 m

East:
Simo Kujala .
Olavi Kaisanlahti .
Ossi Ottela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arvi Hanninen .
Teuvo Tiirikka .
Simo Kujala .

Hopp:
Teuvo Suutari .
Pertti Mikkola .
Voitto Heikkila .
Tapio Laine .
Eero Saarikoski .............•.
Teuvo Suutari .

Nå er statistikken kommet. Om
det er framgang eller ikke for Norge
vites ikke, da det som kjent er brukt
ny poengtabell. De interesserte le-

2. Norge .
Løp:
Reidar Brenden .
Reidar Brenden .
Reidar Brenden .
Bjørn Myran .
Bjarne Gunnerud .
Per Chr. Larsen .
Bjørn Myran .
Per Chr. Larsen .

1. Finland .
Løp:
Kalevi Kuningas .
Kalevi Kuningas .
Pauli Savolainen .
Olli Lehti .
Kalevi Kuningas .
Olli Lehti .
Eero Viitakangas .
Tapio Laine .

Da laget 12. desember 1965 kunne
se tilbake på 20 års beståen, ble det
avholdt en fest 4. desember i døve
foreningens lokale.

Det var god oppslutning til festen,
og underholdningen var god. Der ble
vist film fra Olympiaden i Inns
bruck og film fra Skådalen døve
skole. Mange voksne fikk her den
glede å se seg igjen som barn ved
skolen.

Deretter var det opptreden aven
16-årig tryllekunstner, og som fort
satte å underholde med småkunster
utover natten blant deltakerne i
festen.

På vegne av skytterlaget ønsket
formann Vikene alle vel møtt. Han
nevnte bl. a. at da laget ble stiftet
12. desember 1945, besto det første
styret av følgende: Formann Anders
Haukedalen, viseformann Arne Hen
richsen, kasserer Anker Gusfre og
styremedlem Johan Solbø. Følgende
har vært formenn i laget: Anders
Haukedalen, Johan Solbø, Kolbjørn
Strømnes, Olaf Skoglund, Sigvart
Vold, Karl Gunnar Bjørnsen, Odd
Landehagen, Nils Vikene, og nå igjen
etter 20 ar Anders Haukedalen. I
jubileumsaret var laget blitt overlatt
DM i skyting, og det var blitt god
deltakelse, men på grunn av over
svømmelse måtte dette arrangement
avlyses. Nå i jubileumsåret deltok
4 av lagets skyttere i et internasjo
nalt stevne i København, og gjorde
meget god innsats.

Fridtjof Tenden hilste fra NDI og
overrakte en pokal, som skulle til
falle en ung, lovende skytter. Han
nevnte at laget hadde gjort meget
god innsats ved flere internasjonale
stevner. Norge var blitt beste na
sjon i skyting ved verdensidretts
lekene i København 1949 og i Brussel
i 1953, samt ble det norsk europa
mester i skyting i 1957. Han håpet
på fortsatt framgang for laget og at
spesielt de unge bør delta mer i
skyting.

Ola Svare hilste fra Døves Sports
klubb og overleverte en fin blomster
bukett. Han nevnte at det alltid
hadde vært godt samarbeid mellom
Døves Sportsklubb og skytterlaget
og repliserte til Tendens uttalelse
om at Norge var blitt beste nasjon
i skyting ved verdensidrettslekene i
1949 og 1953, at det var Oslo, og ikke
Norge. (I 1949 besto Norges lag av
2 fra Oslo og 1 fra Trondheim. - Re
ferentens bemerkning.)

Alf Olsen hilste fra Døves Fore
ning, omtalte laget i varme ordelag



og sa at laget alltid var velkommen
i foreningen.

Til slutt takket Haukedalen for
alle talene og rettet en spesiell takk
til døveforeningen, fordi vi hele ti
den har holdt til i foreningens loka
ler.

Etterpå var det dans inntil festen
måtte avsluttes over midnatt.

Ref.

729 p.
634 »
625 »
601 »
583 »

591 »
589 »
580 »

4.932 p.

12·440 p.

2.01.1
4.23.6
4.24.8

11.9
4.31.0

24.6
2.10.0

12.0
Sum

800 m
1.500 m
1.500 m

100 m
1.500 m

200 m
800 m
100 m

.J. 3verige .
Løp:
Rune Nykvist .
J.-E. Siverwall .
Rune Nykvist .
J.-E. Siverwall .
S.-E. Bohlin .
Rune Nykvist .
Thord Lind " .
Goran Persson .

SVERIGES DØVAS IDROTTSORGANISATION

Sten Uljsparre / Osvald Dahlgren

(forts. fra side 9)

«Ta/ende hender»

Det er å ta munnen for full il
antyde at <'alle ansvarsbevisste døve»
er enig i at tegnspråket bør brukes
i undervisningen. Det ble ikke sagt
akkurat slik, men slik kunne det
lett forstas, og jeg kan tenke meg
at det var enkelte seere som begynte
a koke. De samme ble muligens
blide igjen straks etter, da det ble
sagt noe slikt som at det med tegn
språk ville bli bedre lwntakt mellom
lærer og elev. Det var et meget
svakt argument. Poenget med ti
bruke tegn-og-tale i undervisningen,
er jo at undervisningen blir langt
mere effektiv.

Tegn-instruksjonen var riktig fin.
Noen bedre (mere karakteristiske)
tegn kunne kanskje vært funnet. I
året 1966 må vi anta at det er en
stor del av befolkningen som ikke
skjønte hva som mentes med å male
kaffe slik Lindgaard gjorde det, og
tegnene for «mOl~) og ,<fav) er jo dår
lige, og de har dessuten neppe den
betydning/opprinnelse som Vigrestad
ga dem i TV. «Mor» og <<far» er to av
de første ord barna lærer pa døve
skolen - og hvordan? Jo, «mor» ved
at de holder seg på høyre side av
nesen med pekefingeren: «m-m-m
or». Vi kan vel fremdeles se, på døve
skolen, når førsteklassingene stolt
skal vise at de kan si «mor», hvordan
de holder pekefingeren på siden av
nesen. Jeg kan vel tilføye at de aller
fleste døve bruker dette tegnet, og
ikke det «prestetegnet» som ble vist
i TV, til tross for generasjoners på
virkning. «Far» lærer barna på sam
me måte ved å holde hånden pa
haken og blåse «f-f-f-f» ned på hånd
baken. Det har ikke noe å gjøre med
at far har skjegg - i så fall burde
tegnet vært utført ganske anner
ledes.

Det var altså enkelte ting å be
merke, men programmet var avgjort
nyttig. Forhåpentlig blir det ikke
lenge før vi får en fortsettelse. T1l.S.

622 p.
601 »
601 »
580 »
562 »

560 »

560 »

531 »
4.617 p.

11205 p.

674 p.
623 »
590 »
546 »
470 »

435 »
Sum 3.338 p.

635 p.
562 »
540 »
519 »
498 »
496 )}

Sum 3.250 p.

615 p.
604 })
591 »

550 »
540 )}
528 »

Sum 3.428 p.

719 p.
708 »
693 »

665 »

663 »

632 »
Sum 4.080 p.

11.8
11.9
11.9
12.0
56.1
12.1
12.1
25.3

Sum

6.14
5.81
1.65
5.62
5.53
5.52

39.41
49.29
35.30
11.21
38.63

9.66

6.05
12.33
12.21

1.66
1.65
3.00

56.64
13.69
40.38
52.39
12.97
37.34

100 m
100 m
100 m
100 m
400 m
100 m
100 m
200 m

diskos
spyd
diskos
kule
spyd
kule

lengde
tresteg
tresteg
høyde
høyde
stav

lengde
lengde
høyde
lengde
lengde
lengde

spyd
kule
diskos
spyd
kule
diskos

Hopp:
Ole Artmann .
Svend H. Sørensen .
Henrik Hansen .
Ole Faustrup .
Finn Nielsen .
Klaus Pedersen .

Kast:
Ole Artmann .
Ole Artmann .
Svend H. Sørensen .
Svend H. Sørensen .
Aage Andersen .
Aage Andersen .

Kast:
Ingemal' Berg .
R-G. Henriksson .
Anders Nordell .
Weiky Vanerskar .
Anders Nordell .
Weiky Viinerskiir .

Hopp:
Leif Strang .
Leif Strang . . . . . . . .
Weiky Vanerskar .
Lennart Jonsson .
Leif Strang .
S.-O. Nordstram .

Stockholm, 9. november 1965

4. Danmark .
Løp:
Aage Andersen .
Ralf Hansen .
Benny Pedersen .
Klaus Pedersen .
Willy Pedersen .
Willy Pedersen .
Natale Gallina .
Natale Gallina .
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Øberg Fabrikker
Telefon 2983 - HALDEN

Alt i kjøkkeninnredninger og for
øvrig annen innredning

Chr. Setsaas A.s
TRONDHEIM

Telefon *20025

Heddal Sparebank
- NOTODDEN

STEDETS ELDSTE BANK

Utfører alle alminnelige bankforretninger
Mottar innskudd til dagens høyeste rente

Astrid Gulhaugen
Spesialforretnino; :

Lærvarer og reise-effekter

KLAUSENGARDEN - Telefon 4722

DRAMMEN

Benytt

Halse og Harkmark Sparebank
MANDAL

Banken like ved postkontoret

DØRER - VINDUER og

KJØKKENINNREDNINGER

FJERDINGSTAD TREVAREFABRIKK
Hokksund - Telefon 1747

HOOVER NORSK A.S

o S L O

Langseth Industri A.s
Postad resse: SKI
Telefon 8621 40

Flagg, Vimpler etc. - Tekstiltrykkeri

Halfdan Ditlev-Simonsen tE Co
SKIPSREDERI

Haakon VlI's gate 1, OSLO
Post boks 1577

Halstensens Auto A.s
Forhandler av VOLKSWAGEN

FREDRIKSTAD - Telefon 11045

Brødr. Melby's
Konfeksjonsfabri kk

Spesialitet: Barnekonfeksjon

Skyttervn. 10
FRED RI KSTAD

Telefon 5484

FJELLHEISEN - TROMSØ
Gondolbane til Storsteinen 420 m. o. h. Lengde 750 m.

Kapasitet: 400 personer/to hver vei, kjøretid 31/ 2 min.

Helårsdrift etter behov - midnattsturer i sommersesongen.

Voksne tur/retur kr. 8.-, barn kr. 4.-. Klippe

kort m/ moderasjon. - Fra Grand Hotell til

topps på 15 minutter. - Herlig fjellterreng.

Restaurant på Storsteinen - Inneh.: Brødr. Jakobsens Rederi



Einar M. Gaard A.s

HAUGESUND

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

HAUGESUND

TORE R. STENSAKER

Skipsmekler

BERGEN
Slottsgt. 3

Kyst-. Nord- og østersjøbefroktning

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

Spesialforretning i
DAMEKONFEKSJON

Tlf. 3740 - HAUGESUND

SANDNES STØPERI

MEEHANITE STØPEGODS

SANDNES

Anders Utkilens Rederi

BERGEN

GULLBOTN TURISTHEIM

Varmt og kaldt vann på alle rom.
Mottar gjester for kortere og lengre tid

GULLBOTN - TRENGEREID
Telefon 40930

Fint skiterreng
Hoppbakke - Flomlys

LERØY & STRUDSHAVN A.S

FISK EN GHOS - EKSPORT

Skuteviksboder 10

BERGEN

NAR DET GJELDER:
Plasticposer og film, sprøyte
støpte plasticartikler, press
støping m.m.

Vennligst ring telefon
*97 776 - *96 575

Løbergsvn. 87 j
BERGEN

Døves Trykkeri A.s, Bergen


