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Norske Døves
Landsforbund

SAMMENSLUTNING AV
DE DØVES FORENINGER

Kontor:
MøUendalsveien 17, Bergen

Telefon 94996

Formann:
Eilif Ohna, Erleveien 42a, Bergen

Nestformann:
John Vigrestad, LiJlebergveien 32,

Oslo 6

Sekretær:
Albert Breiteig, MøUendalsveien 17,

Bergen

Landsstyremedlemmer:
Thor Gisholt, Skien

Halvor Greftegreff, Trondheim
Tormod Ropeid, Stavanger

Rolf Hansen, Drammen

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DØVES LANDSFORBUND

ØSTFOLD: Østfold Døveforeninu. For·
mann: Erling Pettersen, 'Solgløth,
Eskeviken, Idd, Halden.

HAMAR: Hamar ou Omeun Døveforeninu.
Formann: Arne Olsen, Folkestads·
gate 22, Hamar.

OSLO: Oslo Døveforeninu, Sven Bruns'
uate 7, Oslo 1. Formann: Sverre
Lindquist, Waldemar Thranesgt. 15,
Oslo 1.

DRAMMEN: Drammen ou Omeunll Dove
forenino. Formann: Ragnar WoU,
Hågenstad, Solbergelva.

VESTFOLD: Vestfold Døveforeninu. For·
mann: Helene Larsen, Aker gård,
Sem.

TELEMARK: Skien-Telemm'k Døvefore'
ninu, Boks 181, Skien. Form.: Trygve
Hansen, Øyekastveien 15, Porsgrunn.

AUST-AGDER: Aust-Agder kr. Døve·
forenin(J. Formann: Aud Grut-Løvig.
Vippa, Arendal

KRISTIANSAND: Kristiansands Døve
foreninu. Formann: Arne Birkenes,
Setesdalsveien 45 C, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Døvefore
ninu, Saudaut. 11, Stavanuer. For'
mann: Håkon Hoff, Robert Seottsgt.
30, Stavanger.

NORD-ROGALAND: Haugesund
Døveforening. Formann: John Egil
Knutsen, Saudagt. 20b, Haugesund.

BERGEN/HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Beruen Døveforening, Vestre

Torvut. 20a, Beruen. Formann: Thor
bjørn Sander, MaDllBverk 61, Bergen.
Telefon 96157.

MØRE OG ROMSDAL: Møre og Roms
dal Døveforening. Formann: Magne
Lid, Boka 72, Ikornnes pr. Ålesund.

TRONDHEIM: De Døves Foreninu,
EirikJarlsgt. 2, TrondMim. Formann:
Halvor Greftegreff, Lade Alle 7Of.
Trondheim.

NORD-TR6NDELAG: Nord-Trondelau
Døveforeninu. Formann: Jorulf Hjul·
stad, Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Døvefore·
ninu. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Døveforening. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd·
rupsvei l, Bodø.

NARVIK: Narvik og Omeun Døveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4 b, Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. Døveforeninu.
Formann: Leif Henriksen, Borggt.
81, Harstad.

TROMSØ: Tromsø kr. Døveforening.
Formann: Julius Lorentzen, Roytun,
Karl Hallsvel U, Tromsø.

Utgiver: Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen.
Redaktør: Thorbjørn Sander, Mannsverk 61, Bergen.

Nr. IS 1967 - 48. årgang

MALSETTING OG PLANLEGGING

For de aller fleste av våre døveforeninger er målsettingen klar nok. Formålsparagrafen
forteller hva som har vært hensikten med opprettelsen av den enkelte forening - hva
målsettingen er - og om det forekommer tilfeller av vage og foreldete formuleringer,
så er vel våre foreningsledere likevel innforstått med hvilken betydning foreningen har
for de døve og sterkt tunghørte i dens virkeområde - så sant ledelsen tilnærmelsesvis
bestreber seg på å oppfylle lovens «ånd og bokstav».

Det er opplagt et meget stort behov for sterkt hørselsvekkete for regelmessig å komme
sammen. De har meget til felles, og det har stor betydning å få utvekslet erfaringer, slik
at de kan hjelpe med å bære hverandres byrder. Det er mange som synes ivrige etter
å bagatellisere betydningen av dette fellesskapet. Ja, det er endog betydningsfulle per
soner som kaller det å isolere seg, og som hevder at våre foreningers virksomhet hindrer
at de sterkt hørselskadde blir integrert i de hørendes verden. De som derimot lever
som isolater blant de hørende, uten kontakt med noen døveforening, og som ikke får
delaktighet i sine skjebnefellers erfaringer - de blir betraktet som vellykte. Vi som
kjenner forholdet, vi kan ikke hjelpe de «integrerte» bedre enn ved å få trukket dem
inn i vårt fellesskap, hvor de kan hente styrke og inspirasjon til det vanskelige daglige
livet i de hørendes verden. Vi kjenner den store betydningen av dette; hvordan våre
samvær gjør livet lettere. «Da er ved gleden man dobbelt glad, og halvtom sorgen så
tung å bære.» Det er et faktum!

Man av og til svikter det nok en del i planleggingen av arbeidet i våre foreninger.
Det er en alvorlig sak. De foreningslederkurs som Norske Døves Landsforbund har
avviklet, har lagt stor vekt på planleggingen og har innprentet deltakerne hvilken stor
betydning det har å legge opp halv- eller helårsprogram, slik at styret har et arbeids
program å forberede og gjennomføre, og slik at medlemmene lang tid i forveien er best
mulig orientert. Vi har sett en del gode resultater, men det må dessverre også kunne
sies at det er langt igjen før samtlige fe>reninger tar planleggingen tilstrekkelig alvorlig.
Mye god kunnskap er sådd på stengrunn. Her gjelder det at samtlige foreningsmed
lemmer er våkne og krever at styret tar skjeen i en annen hånd. Så viktig som fore
ningsarbeidet er. bør en ikke tolerere slendrian. I foreninger for hørende er det lett
nok å få gitt beskjed på kort varsel, samtidig som det neppe er så viktig for den enkelte
å kunne møte fram. Blant døve kan det være avgjørende for deres mentale velbefin
nende å få være med, og dermed påhviler det styret i de enkelte foreninger et stort
ansvar på området planlegging og effektiv kunngjøring av arrangementer.

«Tegn og Tale» yter den enestående service at alle kunngjøringer fra de tilsluttete fore
ninger inntas gratis hver 14. dag. Dette gir foreningene en glimrende sjanse, som de bør
se det som sin plikt å benytte seg av på beste måte. I neste omgang blir det så vår opp
gave å sørge for at «Tegn og Tale» virkelig "kommer hver eneste døv og sterkt tung
hørt i hende. Det mangler en del på dette i dag, og dette skyldes ikke minst mangelfull
planlegging og utnyttelse av de foreliggende muligheter. Det er naturlig å holde et blad
som inneholder stoff som engår den enkelte leser - og det vil i første rekke si lokale
kunngjøringer. Dette bør foreningsstyrene ha for øyet. Planlegging og effektiv kunn
gjøring skaper ikke bare større interesse og aktivitet innen den enkelte forening - men
er i det hele t.att en betingelse for den ekspansjon som det er behov for innen hele
vårt arbeid. Th. S.
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IKKE HAR DE HVIT STOKK

- IKKE HALTER DE HELLER • • •

Egil Tresselt.

Døv professor
skriver om døveundervisningen

, Når følelsene spiller sterkt inn
under behandlingen av de handi
kaptes problemer, kommer det sam
tidig inn et element av urettferdighet.
Også på dette området er ettertanke
og analyse mest nødvendig.

Uttalelsen kommer fra PR-man
nen Egil Tresselt, som med varmt
engasjement taler de døves sak.

- Forsøk kjølig å analysere den
døves situasjon, fortsetter han. 
Tenk i hvor høy grad de inntrykk
som den menneskelig hjerne opp
fatter, er avhengig av ord. Forsøk
å forestille Dem hvor vanskelig det
må være å knytte inntrykk til inn
trykk uten lydsymboler. Skru av
lyden på TV-apparatet og tenk på
hvilken frustrerende følelse av å
være utenfor den døve må ha når
han ser fjernsyn. En døv mor kan
ikke oppfatte at barnet hennes grå
ter. Og samtidig går de døve rundt
og ser ut som alle oss andre. Det er
ingenting spesielt ved dem som for
teller oss andre om hvilke problemer
de har. Ikke går de med hvit stokk 
ikke halter de.

Store' kommunikasjonsproblemer

I Norge er det ca. 2.500 døve, som
bor spredt over hele landet. Vel halv
parten av dem er født døve. For hele
denne gruppen medfører det store
problemer å kommunisere med andre
mennesker. Fordi det tar lengre tid
for et døvt menneske å oppfatte og
kombinere symboler, er det ofte et
sterkt behov for døve å komme i
kontakt med andre med samme han
dikap, og de samme kommunika
sjonsproblemer.

Disse kommunikasjonsproblemene
må også offentlige myndigheter bli
klar over, fortsetter Egil Tresseit.
De spesielle bevilgninger til døvefor
mål, foreslått av de døves landsfor
bund over sosialdepartementets bud:
sjett har vært 5.000 kr. For omtrent
dobbelt så mange blinde blir det til
tilsvarende blindeformål bevilget 1,5
mill. kr. 175.000 kr. ba Norske Døves
Landsforbund om å få til døveformål
over 1967-budsjettet. Ikke en øre
fikk de.
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«Et musepiss i havet»
I stedet ble det bevilget en sekke

post til trivseltiltak for «funksjons
hemmete», 300.000 kr. Det blir ca.
tre kroner pr. «funksjonshemmet»
etter Sosialdepartementets beregnin
ger. Bevilgningen kan best karakteri
seres som «et musepiss i havet». Nei,
jeg tror ikke det tjener noen hensikt
å forenkle problemene ved å lage
sekkebegreper som «funksjonshem
met». Det er min bestemte oppfat
ning at lovgiverne ikke bør slippe fra
seg anledningen til å følge hver en
kelt kategori, som har sine forskjel
lige problemer.

- Kan De gi eksempler på hvordan
offentlige myndigheter kan bidra til
å avhjelpe de døves kommunika
sjonsproblemer ?

- En folkehøyskole for døve er en
aktuell oppgave. Det er behov for en

Professor i engelsk språk og litte
ratur ved Gallaudet College, Robert
F. Panara, har fått i oppdrag å skrive
avsnittet om den moderne døve
undervisning i det nye katolske
leksikon.

Professor Panara er selv helt døv.
Han mistet hørselen 10 år gammel
etter poliomyelitt, men han fort-

fri institusjon, hvor de døve kan gis
muligheter til å mobilisere sine intel
ligensreserver, sammen med andre
felles problemer.

Optiske hjelpemidler i kommuni
kasjonssektoren er det behov for.
Om det ved vuggen til den døve
morens barn var en mikrofon, som
omsatte lyd til lys, ville det avhjelpe
noen av hennes problemer. En annen
sak det heller ikke medfører tekniske
problemer å løse, er billedtelefon.

Bedre tolketjeneste for døve

Utbygd tolketjeneste er uhyre viktig.
En utenlandsk forbryter har krav på
tolkehjelp når han blir stilt for en dom
stol i Norge. En døv får ennå ikke re
fundert sine utlegg til tolkehjelp ved
legebesøk. La meg her tilføye at denne
saken arbeider Rikstrygdeverket med
stor forståelse på å løse.

Fordi isolasjons- og kontaktpro
blemene er så store, har de døve et
særlig stort behov for å komme i
kontakt med andre døve. Hva med
radikalt billigere takster for dem på
offentlige kommunikasjonsmidler?

Dette var noen saker, hva som for
øvrig kan være aktuelt og hvilken
prioritering av oppgavene som er
naturlig, må legges opp i samråd med
de døves egne organisasjoner, sier
Egil Tresseit.

(ATbeiderbladet) .

satte i skoler for hørende, senere ved
Gallaudet College og ved universi
tetet i New York. For tiden arbeider
han med sin doktorgrad ved det ka
tolske universitet i Washington.

Det nevnte katolske leksikon kom
mer til å omfatte 15 bind, og forlaget
har sikret seg som medarbeidere eks
perter tilhørende alle religioner.



(Fra Tegn og Tale september 1942)
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"Fi-Jo var med på'TnnherredDøve
forenings 20 års fest i sommer.
Lunde Johansen representerte lands
forbundet. Olaf Foss hilste fra Els
fjord kr. Døveforening(?). Pastor
Skollerud kom også, tross regnvær
og ferie. Mange deltok fra Trond
heim, og en fra København! Konrad
Våden var formann i Innherred.
Arvid Røstad sto i spissen for ser
veringen.

Østfold Døveforening har hatt
stevne på Støtvigs Hotell, Larkol
len, med ca. 110 deltakere, de fleste
fra Oslo. Men de som ble først ser-

vert, forsynte seg så godt at det ikke
ble stort igjen til de andre. Akk ja!

Også Saltens kr. Døveforening har
hatt stevne. Blant deltakerne merket
en seg en 16 år gammel gutt, Reidar
Einemo fra Fauske, som var meget
flink til å prate. Han hadde så mye
å fortelle fra Trondheim, hvor han
hadde gått på døveskolen i 8 år, og
det han fortalte ble påhørt med den
største interesse, forteller referenten.

Redaktøren samler på frimerker,
og han spør om det er noen som kan
skaffe ham et 20-øres isbjørn-merke.
Oppgi pris!

TORKEL VINDENES
Torkel Vindenes, Vinnesleiren i

Fusa, døde 12. august, 74 år gammel,
og ble begravd 18/8 fra Strandvik
kirke. Han var en stille, vennlig
mann, som var godt likt, og han
pleide å delta i våre stevner og av
og til ved andre større arrangemen
ter i Bergen Døveforening. De siste
årene hadde det gått tilbake med
helsen, og i vår flyttet han inn på
Døves Aldershjem.

Vi lyser fred over Torkel Vinde
nes' minne.

KØBENHAVN DØVES SMAL
FILM OG FOTOKLUB

Husk at siste frist er 20. september til:
Jeno Batory, Lemberggade 8, København S., Danmark.

J eg ønsker å delta i festivalens konkurranser med:

Vestfold har tatt ledelsen!

De første rapporter er begynt å komme inn til lotterisjefen, og pr.
29/8 ser listen over innkomne oppgjør for solgte lodd slik ut:

Forening: Antall lodd solgt:
Vestfold Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.000
Bergen Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800
Møre og Romsdal Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Haugesund Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Tilsammen. . . . . . . . . . . . .. 25.850

.............stk.

KLIPP UT!

....................................stk.Fargedias ...
(høyst 3 stk.)

~e..,ti1.1aL 67
lørdag 7. oktober kl. 17.00-24.00 i
Brohusgade 17.

Konkurransen er åpen for alle
norske, svenske, finske og danske
døve.

Fargedias: Hver deltaker kan
sende inn inntil 3 fargedias 24x36,
motivet er fritt.

Sort-hvite bilder: De innsendte
bilder skal være montert på kartong.
Bildenes format skal være minst 23
cm korteste vei eller minst 40 cm
lengste vei, høyst 4 bilder pr. del
taker.

Smalfilm: Emnet er fritt, men
ferie- og reisefilm skal være i
fargefilm og tid høyst 10 minutter,
spillefilm-tid er ubegrenset, skal væ
re med tekst.

Anmeldelsesgebyr kr. 5.-, siste
frist 20. september 1967, til Jeno
Batory, Lemberggade 8, København
S., Danmark. Styret.

...stk.

Navn og adr.: .

KLIPP UT!

Sort-hvite bilder.
(høyst 4 stk.)

Smalfilm

vi håpe at alle foreningene er kom
met med på listen. Alle foreninger
har fått en pakke med loddbøker
allerede før ferien. La oss sette alle
kluter til for å oppnå like fint re
sultat med loddsalget som ved de
tidligere lotterier!

Med vennlig hilsen,
Albert Breiteig,
lotterisjef.

DØVES VOLVO-LOTTERI 1967

Fremdeles er det langt, langt fram
før vi kan melde utsolgt, og det er
uhyre viktig at våre foreningsfor
menn ser til at alle aksjonsutvalgs
formenn er kommet i fullt arbeid
med loddsalget.

I øyeblikket har vi 3 biler i sving
ved loddsalget. En bil står i Vest
fold, 1 bil i Skien og 1 bil i Bergen.

For alle de selgere som selger 5
loddbøker eller mere, vil det bli satt
opp et gratislotteri. Loddselgerne får
ett gratislodd for hver 5 loddbøker
de selger, og de deltar i gratislot
teriet en gang i april måned 1968
med alle sine gratislodd. (Eksempel:
en som selger 50 loddbøker, vil få
10 gratislodd og får dermed 10
sjanser gratis til å vinne gevinst i
gratislotteriet.) Vi trykker nå opp
gratislodd og fordeler dem blant alle
aksjonsutvalgene. Dermed vil lodd
selgerne få utlevert gratislodd etter
hvert som de selger bøkene unna.

N este oversikt kommer i neste
nummer av Tegn og Tale, og da får
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Og så levde de lykkelige alle sine dager ...
En liten, romantisk historie - helt etter oppskriften. Og selvfølgelig med happy
end. Slik som De ser av bildet.

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

dan? Det er ingen hemmelighet. Y AXA!

DEODORANT COLOGNE

MED EKSKLUSIV FRANSK PARFYME

Yaxa • Spray - Srick . Roll·on . Body Powder - Eneforh.: Marwell Hauge A.s

YAXA-
gjør Dem

duggfrisk

og inntagende...



Varmegrader
- ikke kuldegrader!

I dette blad nr. 13, side 14, står
det i referatet fra Oslo-døves tur til
Sølvverket på Kongsberg at det var
ca. 5-6 kuldegrader nede i gruven,
og at deltakerne frøs.

I virkeligheten var det, utrolig
nok, 5-6 varmegrader! Hadde det
vært 5-6 kuldegrader, ville det vært
rim eller istapper på gruvetaket, og
rim eller is på tunnelbanen. Det er
varmere jo dypere en kommer ned
i en gruve.

Under togreise til Italia for 10 år
siden, rakte jeg hånden ut gjennom
vinduet i kupeen da vi befant oss i
St. Gotthards tunnel under de him
melhøye alpene i Sveits, og jeg følte
at luften der var varmere enn i norske
tunneler. Under arbeidet i den 20 km
lange Simplon-tunnelen ble arbei
derne plaget av 30-40 graders varme
i den siste tiden før åpningen av tun
nelen i 1905.

Vi husker pressemeldinger om vul..
kanutbrudd. Glødende lava strøm
mer i slike tilfeller opp fra jordens
dyp. I ca. 100 kms dyp er tempera
turen ca. 1.000-1.500 grader Celsius,
og helt nede i midtpunktet av jord
klodens indre (6.200 kms dyp) er
temperaturen anslagsvis mellom
2.000 og 6.000°C.

O.H.

Stum og lammet
etter operasjon

Unge Døves Kultur-dager 1967
i OSLO 30. september og 1. oktober

Program
Hele arrangementet foregår i Bøndernes Hus, Rosenkrantzgt. 8.

LØRDAG 30. SEPTEMBER:
Kl. 14.00: Åpning og velkomst.

Konkurransene begynner.
Pause.
Konkurransene fortsetter.

Kl. 17.30: Konkurransene avsluttes for dagen.
Kl. 19.00: (presis) Festmiddag (i Bøndernes Hus).

Meny: Wienerschnitzel. Iskake. Kaffe.
Dans til orkestermusikk. - Masse underholdning.
Pris pr. person kr. 25.-.
Alle velkommen, både eldre og unge!

SØNDAG 1. OKTOBER:
Kl. 10.00: Konkurransene fortsetter.

ca. kl. 13.00: Avslutting med premieutdeling.

Unge Døves Kulturdager 1967 er i år kombinert med Døves Dag i Oslo,
og alle som ønsker å se på konkurransene og være med på festen om afte
nen er hjertelig velkommen.

TIL DELTAKERNE:
Ad innkvarteringen: Det blir ordnet med privat innkvartering for pikene.

Guttene kan få bo gratis i Døveforeningens lokale mot at de tar med sove
pose. De som ønsker å overnatte på hotell, bør bestille gjennom reisebyrå.

OBS.:
N.S.B. gir moderasjon på 50% i denne tiden. Hvis det er flere enn 10

som vil ta fly, kan det bli innvilget 25% moderasjon.

SEKRETARIAT
vil bli opprettet i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, lørdag 30. septem

ber, fra kl. 11.00 til 13.00. Der vil du få opplysninger om alt du vil vite,
bl. a. få billettene til festen, få vite hvor du skal bo, osv.

En 36-årig dame i Frankrike ble
etter en operasjon i bakhodet totalt
lammet, og sykehuset ble dømt til
å utbetale henne en skadeserstatning
på ca. 2 millioner norske kroner, samt
140.000 kroner til hennes mann.

Fru Grousset, som er mor til 3 barn,
ble i desember 1965 innlagt på syke
huset i Montpellier. Hun klagde over
nyresmerter. For å kunne stille en
helt sikker diagnose, utførte legene
en bakhode-punksjon. Under denne
ble dessverre en pulsåre gjennom
boret, slik at fru Grousset ble både
stum og lam. I flere måneder kjem
pet hun med døden, og hennes mann
satt trofast ved hennes side. Først
etter et halvt år kunne hun vende
tilbake til hjemmet. Siden da sitter
hun i rullestol, og hennes 18-årige
eldste datter er hennes pleierske.

KLIPP HER

INNMELDING

Jeg ønsker å være med i Unge Døves Kulturdager 1967.

Navn: ...

Adresse: .

Ønsker å bo privat D, i Døveforeningen D, på hotell D.
Jeg melder meg med på festen, kr. 25.- D.
J eg er deltaker i konkurransene D.
(Sett kryss i de passende rutene).

Innmeldingen sendes innen 15. september til:
Kristine Sandøy, c/o Bakkerud,
Etterstadsletta 37B,
Oslo 6.

KLIPP HER
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De døve barnas største problem
er isolasjanen

70-årig pioner i døvearbeidet, Louise Holwech, farter landet rundt for å hjelpe

SANDEFJORD

Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse: «Verkstedet»

/

Miserable tilstander da
faren begynte

Døvearbeidet var ikke kommet
langt dengang faren begynte. Han
begynte med å oppspore gamle døve,
folk som hadde levd et helt liv iso
lert, som av kommunene for en billig
penge var satt bort som «ting» rundt
om på gardene, som ingen noen gang
hadde forsøkt å komme i kontakt
med, langt mindre lære å tale. Con
rad Svendsen fant fram til mange
slike menneskelige tragedier landet
rundt. Enkelte fikk plass på Døve
hjemmet på Nordstrand, hvor det
etter hvert også kom yngre døve,
både kvinner og menn. Der gis opp
læring, og beboerne får psykisk
hjelp aven spesialtrenet psykiater.

Gjorde pionerarbeid
som 19-åring

Svendsens unge datter fulgte le
vende med, og hun ble tidlig smittet
av aktiviteten:

- Som 19-åring begynte jeg å un
dervise lite begavete døve barn på
Nordstrand, noe ingen hadde prøvd
før, forteller fruen. Det var i 1915.

Giftermål satte punktum for un
dervisningen, og fire egne barn ga
etter hvert stor nok beskjeftigelse.
Men mot slutten av krigen ble den
ene av ekteparets sønner skutt, litt
senere ble hun enke. Men ennå var
det, som hun sier, «for tidlig å sette
seg ned og strikke». Bruk for henne
var det også.

Uholdbare forhold så sent
som i 1949

- Det ble innført undervisnings
plikt for døve barn i skolealderen
alt i 1886, sier hun. Men så sent som
i 1949 fantes det ikke en eneste in
stitusjon for barn under skolepliktig
alder. Forskrekkelig var det.

Hvor forskrekkelig skjønner
en umiddelbart. Vanlige barn gjen
nomgår en fantastisk utvikling i sine
første syv leveår, aldri er en mer
mottakelig for lærdom og inntrykk.
Barna ser, hører, aper etter, spør,
utvikler seg, vinner terreng i for
ståelse, lærer nye ord. Men døve
barn? De er avskåret fra å få en

Louise Holwech.

og min bror, Conrad Bonnevie
Svendsen, er sjef for de fire døve
prestene i Norge i dag. Dessuten er
jeg vokst opp ved siden av Døve
hjemmet på Nordstrand, som min
far begynte, og alt dette har jo satt
sitt preg.

AfS FRAMNÆS ME.K. VÆRKSTE.D

SosialkuratoT Louise Holwech
haT det raTeste kontorutstyr en kan
tenke seg. Over alt er det leker, duk
ker, fly, biler, hunder og hester,
bildebøker og haugevis av prospekt
kort, alt noe uventet når damen er
70 år! Men fruen er ingen almin
nelig person. Lekene er et uunnvær
lig hjelpemiddel når hun med blid
pågåenhet går inn for å opp
spore bam med hørselskader i det
ganske land. Utrettelig er hun på
farten for å gi dem og foreldrene
hjelp. Det forteller litt om fruens
legning at hun tok spesialskolen
med fin karakter da hun vel var
passert 50 år, og at hun siden har
rukket å bli «mamma» for flere døve
barn enn hun har tall på, noen
hundre kanskje.

Har alltid stått døve
arbeidet nær

- Jeg er nærmest født til dette,
sier fru Holwech, som har et vennlig
sølvhvitt purr rundt pannen, ung
blågrønn drakt, lys og glad stemme
og et smil som umiddelbart vekker
tillit. Min far - Conrad Svendsen 
var den første døveprest i Norge,
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Det gjelder å aktiviser'e de døve barna mens de er små.

rekke impulser utenfra, så lenge de
ikke kan snakke, får de heller ingen
forklaringer, ingen kontakt, de blir
gående isolert, noe som er en stor
psykisk belastning.

En stor psykisk belastning
å ikke høre

- La oss ta eksemplet Per og Kari,
sier fru Holwech. Kari hører, Per
hører ikke. Hun kan snakke, løpe
inn til mor og avlaste seg hvis noe
er slemt under leken. Per kan ikke.
Løper han til sin mor, kan hun van
skelig forstå hva eller at noe er galt.
Kanskje skysser hun travelt Per av
gårde igjen, og mens Kari kommer
ut igjen, trøstet, blid og avlastet for
alle plager, kommer Per ut full av
aggresjon. I et slikt øyeblikk ligger
det nær for ham å slå, sparke, være
aggressiv. Han er jo nødt til å få
avreagert alle de nederlag han gang
på gang er nødt til å lide fordi han
ikke forstår hva leken går ut på og
fordi ingen forstår ham. Straks heter
det: «Ikke lek med slemme Per», og
dermed har vi den vonde sirkelen.

Syv mødre ba om hjelp
Grunnen til at fru Holwech tok

opp arbeidet, er enkel: Syv mødre
til døve barn som hadde møtt hver
andre på legens venteværelse, tryg
let om hjelp. Ingen hadde fortalt
dem hvordan de kunne hjelpe et barn
som ikke hører, og maktesløsheten
holdt på å bryte dem ned.

- Jeg tenkte, som sosialsekretær,
å konsentrere meg om hjelp til barn
av døve foreldre, men såkorn dette.
Det endte med at en døvelærerinne
og jeg satte i gang med å oversette
et stort amerikansk korrespondanse
kurs på 12 hefter iL 20 sider, utgitt
av filmskuespiller-ekteparet Spencer
Tracy, forteller fru Holwech. De fikk
en døv sønn som fikk den beste be
handling leger, psykologer, pedago
ger og andre fagfolk kunne gi. Fram
gangen var oppsiktsvekkende, og i
sin takknemlighet har derfor
Spencer Tracy og frue gjort en gans
ke oppsiktsvekkende innsats: De lot
erfaringen bearbeides til et kurs som
de sender gratis til alle foreldre med
døve barn i hele verden ...

- Hvor mange er sendt ut i
Norge?

- Det kan dreie seg om syv-åtte
hundre oversettelser.

Også døve spebarn
trenger undervisning

- Kan mye gjøres for å hjelpe et
døvt, lite barn?

- Ja, og jo tidligere en starter,
desto bedre er det, helst allerede
mens barnet er spebarn.

- Hvordan?
Spørsmålet utløser en rask liten

reaksjon. Fru Holwech griper en li
ten lekehund, holder den opp til
munnen, sier <(Vov, vov» og «hund»,
tydelig formet med leppene. Slik!
Eller kanskje slik: Hun tar en bilde
bok, peker på et bilde aven sko,
sier sko, her: «min sko, hvor er din
sko, hvor er fars sko?» Syn og sanser
må trenes, kombinasjonsevnen læres
opp. Og læreren må prate, med lange,
tydelige vokaler.

De færreste er
100 prosent døve

- Det er en ting svært få er klar
over, sier fru Holwech, at vår hørsel
sans er knyttet til tusenvis av nerver.
Hver nerve registrerer en tone. Un
dersøkelser på Rikshospitalet har
vist at bare i 5-10 prosent av de til
felle hvor det er mistanke om døv
het, er alle nervene ødelagt. Enkelte
punkter på bestemte toneleier kan
ofte registreres. Ta ordet BAT -B'en
kan barnet tydelig se av leppene,
A'en kan det kanskje høre, og med
BA pluss en illustrasjon er barnet
kommet et godt stykke på veien til
forståelse.

Bagasjen består av
15 kilo leker

Men tilbake til mødrene medTracy
kurset. De kan hjelpe barna sine, og
fru Holwech hjelper dem å hjelpe.

Med 15 kg leker i kufferten flyr hun
land og strand rundt. Legene der
hun kommer, har for lengst fått be
skjed om å innkalle de døve eller
hørselsvake barna de er kommet
over. Til å begynne med var noen
lite interessert, nå går samarbeidet
knirkefritt, for vår sosialkurator har
satt seg i respekt. I løpet av et par
timers observasjonstid forsøker hun'
å observere barnet, se hvor det står,
hva det trenger, hvordan under
visningen bør legges an. Det skjer
ved lek, en lek som samtidig viser
foreldrene hvordan de bør gripe an
oppgaven, ved å vise likheter og
ulikheter, størrelser og farger, ved
sammenlikning og tankegymnastikk,
alt for å finne fram til språknøkke
len.

- Her nytter ingen kommande
ring, alt må skje som en lek, sier
fru Holwech. Mas og kjas er bort
kastet, det å opptre som autorativ
lærer likeså. En må føle som barnet,
skal det nytte.

Andebu et mønstersted
Det har fru Holwech gjort i den

grad at hun har vært med på å bygge
ut åtte av de ti institusjonene vi nå
har for barn i førskolealderen.

- Vi har et utmerket samarbeid
med skolene for barn med hørsel
skader, sier fru Holwech. - Vi håper
snart å komme så langt at småbarns
undervisningen blir lagt under sko
lene og går inn som et fast ledd i
barnas opplæring. Dessuten har vi
her i landet en institusjon for barn
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Den kære rug var gæsten,
som gjorde hvert et barn så spændt;
se far, han lægger vesten
og ser så indad-vendt:
en skælven i et ydmykt sind,
en bøn til altets Skaber ,
for avlen bringes ind.

Døvblind gutt viser stor
framgang

En av barna der er en døvblind
gutt som fru Holwech «fant» som
5-åring. Fortapt satt han under en
stol og sugde ·på en fille, ute av stand
til å gå, langt mindre til å kommu
nisere. Men at noe foregikk i den
lille hjernen, viste måten han tok
på tingene rundt seg. I dag, fire år
etter, kan gutten gå, faktisk finne
sin egen skolevei, han kan stå på
hodet og til en viss grad gjøre seg

med flere handikap enn døvhet - så
som blindhet, cerebral parese, lav
begavelse m. v.

Stedet fruen sikter til, er Andebu,
som broren,Conrad Bonnevie-Svend
sen, har tatt initiativet til. Der
får 35 av de barn som døveskolene
ikke kan ta, plass. Opplegget er mo
derne, så godt at det ofte kommer
eksperter fra inn- og utland for å se
på det, basert som det er på å skape
hjem for hver enkelt. Fem og fem
bor sammen i hvert sitt lille hus som
administreres aven «mor», gjerne
også en «far». Til fast tid går de på
skolen, til fast tid kommer de hjem.
Mønstret er helt som for vanlige
barn, og det er mye av <<vitsen».

akseptere dem. Den beste løsningen
er at barna f. eks. en gang i uken,
fire dager i måneden e. L, kan under
vises ved en institusjon og ellers bo
hjemme. J eg forsøker nettopp å
finne fram til undervisningsmulig
heter på disse turneene rundt om i
landet.

(Nationen).

Umulig å finne en
etterfølgerske

- Er det ikke anstrengende, og har
De ikke som 70-åring snart krav på
pensjon?

Et elskelig smil følger svaret:
- Jeg sluttet egentlig i fjor, men kan
ikke si nei til å fortsette når så
mange trenger meg! Her er ingen til
å overta, selv om tre kjekke unge
reiselærere - en i Trondheim, en ved
Elton afatikerskole og en ved under
visningssentret for døve i Skådalen 
gjør en god jobb. En mor finner det
ofte lettere å snakke til en medsøster,
så nå håper vi en kvinnelig småbarns
pedagog snart dukker opp. Lett å
finne er hun ikke, for fagfolk mang
ler, og Statens lønnspolitikk med å gi
ens lønn til småbarnspedagoger uan
sett hvilken tilleggsutdannelse de
har, gjør det hellet ikke lett å finne
en kvalifisert.

Kan nå utrolig langt
- Men finnes skal hun, sier fru

Holwech. Hun trenges. Våre døve
skoler er gode, men de døve må ha
hjelp både før og etter døveskolen
for å kunne få et normalt liv. Med
støtte kan de også pres tere det utro
lige: På Handelshøg3kolen i Bergen
går en døv student, en er i ferd med
å ta artium, en utdanner seg nå til
tanntekniker. Slikt ansporer og opp
muntrer.

værelset. De var begge meget hygge
lige og vennlige mot de døve, slik
at disse snart fattet stor tillit til
dem. Og det gikk ikke lang tid før
leieboerne også ble pensjonærer, da
de begge var ute i arbeid. Den døve
konen laget mat også for dem, og de
satt daglig alle ved samme bord,
som en familie.

Det kunne alt vært bare godt.
Pensjonærene følte seg helt hjemme

260 førskole-barn blir
undervist

I alt er det i dag 3000-4000 døve i
Norge, derav 250-260 småbarn med
så store hørselskader at de trenger
hjelp for å få et normalt språk. Ca.
235 av disse får førskoleundervis
ning og ca. tyve blir hjulpet etter
Tracy-kurset av foreldrene. Før
skoleundervisningen kan i Nord
Norge i heldigste fall strekke seg over
et par måneder i året.

forstått, ingen liten prestasjon når
en tenker seg inn i hans mørke, tause
verden.

Fru Holwech stråler når hun for
teller om det:

- Han viste meg bildeboken sin,
som hadde et tre, laget av bjørke
bark og -blad på en side, følte på det
og gjorde så døvetegnet for tre med
hånden, er det ikke fantastisk? Han
kjørte også med armene da han kom
til en bil som var limt sammen av
tøystykker og hadde knapper til hjul.
Lærerens bil ute i gården kjente han
igjen. Det, og mange andre eksem
pler, viser at det nytter å arbeide
med barna.

Original løsning i Tromsø
I Tromsø er det ordnet slik at for

eldre som har et handikapt barn på
en institusjon, istedenfor sitt eget
tar imot to døve barn, f. eks. fra
Finnmark, som får bo der mens un
dervisningen varer. Foreldrene kan
også få bo på sykehotellet mens de
og barnet blir instruert. I flere av
byene sørpå får barna undervisning
fem ganger i uken.

- Små barn bør ikke tas vekk fra
hjemmet, sier fru Holwech. De tren
ger sine søsken og familietryggheten,
og familiene må få en sjanse til å

Ektepar dømt til straffarbeid

for å ha snytt døv hus-vert

Det er en stor ting å vise sin med
mennesker tillit, men det hender også
at en kan stole for meget på folk.
Hva en da kan oppleve, er neden
stående historie et eksempel på.

Et sted i Sveits bor et døvt ekte
par. I leiligheten deres hadde de et
værelse som de ikke benyttet, og
som de derfor averterte ledig i avisen
under «Værelser tilleie.» Et hørende
ektepar meldte seg, og de fikk leie

• 3"

-
Jeppe Aakjær.

-

-

Nu er det længe siden,
men end det gemmes i mit sind,
hvordan i barndoms-tiden
den kære rug kom ind,
hvordan dens kærne-tunge top
ved moders svage kræfter
blev lagt i lugen op.

Først bredte mor et klæde
så ømt som nogen højtids-dug;
der måtte ingen træde
med sko i høstens rug;
så fejed' hun med limens rest
hvert snavset strå til side
som for en hæders-gæst.
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Navn:

Adresse:

Send meg pr. postoppkrav barnevakten «Trygg».

hos de døve. Bare en ting var ikke
helt som det skulle være med or
dentlige pensjonærer: De «glemte»
nemlig ofte å betale. Når de døve
minnet dem om det, hadde de oftest
ikke penger, men bare løfter, som
f. eks.: «Vi er så lei for det, men
akkurat nå har vi ingen penger.
Neste betalingsdag skal vi helt sik
kert betale alt. Dere må ikke være
engstelige. Vi er ærlige mennesker.»
Og den døve konen stolte stadig på
ny på disse løfter. Hun hadde hele
tiden full tillit til sine pensjonærer.
Først da det var for sent, forsto hun
at hun hadde vært for godtroende.

Slik fortsatte det nemlig noen år,
inntil det døve ekteparet hadde ca.
3.000 francs til gode. Men ikke nok
med det: Leieboerne ble stadig mere
uforskammet. En dag fortalte man
nen at han var i aller største knipe.
Han måtte absolutt straks ha 400
francs. Han skulle betale beløpet
tilbake omgående. Og han fikk pen
gene, for begge de døve syntes synd
på ham, og de var hjelpsomme men
nesker. Leieboerne fortalte stadig
nye løgnhistorier om et eller annet
nødstilfelle, og hver gang var de døve
stadig like beredt til å hjelpe. I løpet
av få år svindlet leieboerne til seg
fra de godtroende og hjelpsomme
døve mer enn 20.000 francs. De hø
rende gikk enda så langt at de
«kjøpte» vertinnens nesten nye bil.
Som kjøpesum ble de enige om 3.800
francs - men hun fikk ikke en øre.

Trass i dette var hun ca. 2 år se
nere på ny klar til å tro en ny løgn
historie og hjelpe sine leieboere med
7.000 francs, som hun selv da måtte
låne i en bank mot høy rente.

Hvem vet hvor lenge det ville ha
fortsatt på denne måten, hvis ikke
den «fine» herren en vakker dag ble
dømt til 5 måneders fengselsstraff
for andre bedragerier. Ved denne
anledning ville han plutselig legge
alle kort på bordet. Han anga seg
selv, og det kom nå til rettssak.

Leieboerne fikk sin fortjente straff.
Det bedrageriske ekteparet ble begge
anklaget, for konen visste om alt og
hadde sammen med mannen brukt
pengene de hadde tilsvindlet seg. De
to døve ble innkalt som vitner. Ret
tens formann var meget forbauset
over at den døve kvinnen kunne av
lese og besvare så mange spørsmål.
Hennes mann forsto nesten ingen
ting. Retten fikk likevel klarlagt
alle forhold, for det var tolk til stede.

Dommen lød på 20 måneders
straffarbeid for mannen og 15 må
neder for hans kone, og for dem
begge 3 års tap av statsborgerlige

rettigheter. I dommen het det: Be
dragerier mot handikapte mennes
ker er spesielt gemene og fortje
ner derfor særlig hard straff.

Kan en i grunnen forstå dette?
De to døve var meget godtroende
mennesker, men de har sikkert
en og annen gang ikke riktig trodd på
løgnhistoriene. Hvorfor betrodde de
seg ikke til andre mennesker, som
i tide kunne hjelpe og råde dem?
Det er vanskelig å begripe.

Slike gemene tilfeller av bedrageri
overfor handikapte forkommer hel
digvis svært sjelden, men det
kan kanskje likevel være til
nytte at vi her har referert denne
saken, skriver vår sveitsiske kollega.

«Døves Jul» 1967
Norske Døves Landsforbunds jule

hefte, «Døves Juv>, er allerede under
setting på trykkeriet, og alt tyder på
at heftet i år blir klar til utsendelse
på et meget tidlig tidspunkt.

Redaktør er Thor Gisholt, og vi
kan si så meget som at heftet i år
antakelig vil falle mere i de døves
smak. Nytt av året er at redaktøren
har knyttet til seg en døv som illu
stratør, nemlig Arne Skoglund, Pors
grunn, og det vil sikkert glede mange
at en av våre mange flinke døve teg
nere endelig har fått denne opp
gaven. Vår mening er at Arne Skog
lund har klart oppgaven riktig bra.

Overlege Terje Basilier har en in
teressant artikkel om «Non-verbal
kommunikasjon», hvor han blant

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

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

KLIPP UT

annet påviser at det (også blant hø
rende) er i vanlig bruk en rekke sym
boler som mer eller mindre kan sam
menliknes med tegnspråk.

Reidun og Trygve Veddeng skri
ver om en døv heimkunstner på
Røros, Kåre Strømmevold, som er
blitt storprodusent av souvenirs
framstilt aven sjelden steinart fra
eget skjerp inne i fjellene.

Og ellers er det en rekke gode for
tellinger, dikt, kryssord m.m. Vi
tror ikke det er noen overdrivelse å
si at heftet i år er et hakk bedre
enn før.

Det blir altså jul i år også!
Th. S.

En glad giver
Fra en anonym giver i Haugesund

har Norske Døves Landsforbund
mottatt kr. 200.-.

Giveren skriver at gaven skal være
til minne om hans sterkt hørsel
skadde mor.

Vi er glade for alle slike gaver og
uttrykker vår takknemlighet på
denne måte, siden vi ikke kan skrive
direkte til giveren, da vi ikke kjen
ner adressen.

FORBUNDSARBEID
MED SUKSESS

Det bulgarske døveforbund kan
for de siste 5 år vise fram betydelige
resultater. Medlemstallet er steget
fra 2566 i 1961 til 4097. Tallet på
studiesirkler for kulturell virksomhet
er steget fra 41 til 99, og i skapende
kunstnerisk arbeid deltar nå 446døve
mot 215 for 5 år siden.

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

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

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

Ing. Kåre Gran, Stend pr. Bergen.
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NYTT FRA FORENINGENE

Høst-fest
på Støtvigs Hotell

Østfold Døveforening arrangerer
høstfest på Støtvig Hotell, Larkol
len, lørdag 14. oktober, kl.
19.00 (7).
Middag og kaffe lørdag aften, losji og

frokost søndag - pris kr. 50.- pr.
person.

Bare lørdag (uten losji) - kr. 30.- pr.
person.

Konkurranser, lek og moro.
Alle er hjertelig velkommen.
Innmelding innen 30. september til

Erling Pettersen, adr. Solgløtt,
Eskeviken, Halden.

Program for Østfold

24/9sø, Døves Dag feires med arrangement
i Fredrikstad.

14/10 lø, Høstfest på Støtvigs Hotel, Lar
kollen, kl. 19.00 (7).

12/11 sø. Arsmøte i Sarpsborg (sted kunn
gjøres senere).

Styret forbeholder seg rett til forand ring i pro
grammet.

Program for Hamar

Lørdag 23. september: Høstfest på «Mjøs
gløtt».

Lørdag 7. oktober: Møte på Jernbanens
bedriftskafe kl. 18 (6)

Alle er hjertelig velkommen til fest og

møte.
Hamar og Omegn Døveforening.

Program for Oslo

i døveforeningens lokale, Sven Bruns
gate 7.

Sø 17/9: Oslo Døveforenings kaffe-fest.
Lø 23/9: Oslo Døves Smalfilmklubbs fest.
Lø 30/9: Unge Døves Kulturdager, Bønder-

nes Hus.
Sø 1/10: Unge Døves Kultur-dager, Bønder-

nes Hus.
Fr 6/10: Døveforeningens basar.
Lø 7/10: Døveforeningens basar.
Sø 8/10: Døveforeningens basar.
Fr 13/10: Døveforeningens basar.
Lø 14/10: Døveforeningens basar.
Sø 15/10: Basaren. trekninger.
Lø 21/10: Døves Sportsklubbs fest.
Sø 22/10: Døves Menighets kaffe-fest. Godt

program.
Lø 18/11: Døves Bridgeklubbs fest.
Lø 2/12: Døves Kvinneforenings fest.
Lø 16/12: Døves Sportsklubbs julebord.

Sø 7/11968: Døveforeningens juletrefest for
barn.

Lø 13/1 1968: Døveforeningens juletrefest
for voksne.
Døves Ungdomsklubbs fest, lørdag 2.

september, og Døves Smalfilmklubbs fest.
lørdag 16. septem ber. er avlyst.

Styret forbeholder seg rett til forandrin
ger.

DANMARKS-TUREN 1967

Med admiralskipet «Cort Adelen> kan vi
dagene fredag 15. september-søndag 17.

september tilby:
Ny festlig Danmarks-tur.

Inkl. båtreise tur/retur med køy begge
veier, 4 måltider ombord, kjøring med dansk
buss på strekningen Frederikshavn-Aalborg
via Vestkysten tilbake til Frederikshavn,
kaffe og wienerbrød samt koldtbord i Aal·
borg, besøk på danske døves feriehjem ved
Blokkhus og samvær med danske døve på
Tolne Skovpavillon.

Avreise med båt fra Fredrikstad fredag
kl. 17.30, fra Larvik kl. 22.00.

Pris alt inklusive kr. 90.-.
Innmeldingsfrist : Lørdag 2. september,

ved henvendelse til Karin Jensen, Olav
Nygårdsvei 25, Oslo 6, eller til Alf Melgaard,
Nansetgt. 24, Larvik, som gir nærmere opp
lysninger samt skaffer innmeldingsskjema.

VELKOMMEN TIL DANMARKS-TUREN!

SPEDISJONSFIRMAET

TOLLPOST A.S

Bugge & Gjertsen A.s
MØBELFABRIKK

DRAMMEN

INTERNASJONAL SPEDISJON - FORTOLLING
TRANSPORT - LAGRING - TRANSITTLAGER
SAMLASTING

Grønlandsleiret 31 - OSLO
Telefon * 671560 - Teleks 1655

Støtt Døvesaken!
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A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

EIVIN KANTUN
RADIO - TV OG ELEKTRISK
FORRETNING
SYKKEL· OG SPORTSFORRETNING

LØDINGEN
Telefon 55 - Boks 145



Program for Vestfold

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

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

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

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

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

i programmet.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 20. september kl. 18.30: Møte i kafe
Williams, Porsgrunn.

Onsdag 18. oktober kl. 18.30: Møte i Indre
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 15. november kl. 18.30: Møte i Kafe
Williams, Porsgrunn.

Lørdag 9. desember kl. 18.30: Julemøte i
Indremisjonsheimen, Skien.

Lørdag 6. januar 1968: Julefest i Porsgrunn.

~~':'i:'~~:;:.lil ...
,-:;:

Program for Bergen

2/9 lø: Idrettsklubben har høst-fest i fore
ningen kl. 19.00. Entre kr. 10.-.

3/9 sø: Ungdomsklubben har båttur for å
fiske. Buss går fra byen kl. 8.50 til Alvøen,
hvor vi går ombord. Alle er velkommen.
Hans Erik Tofte har liste. Vi reiser uan
sett været, og tegningen er bindende.

4/9 ma: Ungdomsklubben har øvelser.
5/9 ti: Dameklubben.
7/9 to: Døveforeningen har ekstraordinært

årsmøte for å be om fullmakt til å foreta
budsjett-endringer og ekstrabevilgning
fra interessefondet, med formål å anskaffe

nye møbler til lokalet.
10/9 sø: Ungdomsklubben har utflukt til

Fanaseter for åstudere dyrelivet og seter
museet, med tolk. Alle er velkommen til
å være med.

11/9 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.
18.00-20.00.
Ungdomsklubben kl. 20.

12/9 ti: Dameklubben.
13/9 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
14/9 to: Menighetsaften.

18/9 ma: Ungdomsklubben.
19/9 ti: Dameklubben.
20/9 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret.
21/9 to: Diakon Farsund kåserer og viser

film om blod og blodgivertjeneste, v/
Opplysningskomiteen.

23/9 lø: Døves Dag-arrangement i forenin
gen, entre kr. 2.-. Døves Ungdomsklubb
er arrangør og viser egne nye filmer.
Aresalg. Kaffe og forfriskninger fåes kjøpt.

24/9 sø: DØVES DAG.
Gudstjeneste i Johanneskirken kl. 11.00
v/ Hammer, med offer til Døves Alders
hjem.
Fest på Lærerskolen, Landås, kl. 18.00,
med middag, kaffe og stort program.

25/9 ma: Ungdomsklubben.
26/9 ti: Ikke åpent. (Vanførelaget.)
28/9 to: Kåseri og evt. film om narkotika,

v/Opplysningskomiteen.
2/10 ma: Ungdomsklubben.
3/10 ti: Basar i foreningen, arr.: Døves

Dameklubb og feriehjemsstyret.
5/10 to: Basaren fortsetter - og avsi uttes.

KONTORTID I BERGEN

Sosialsekretær Johan Moldekiev står til
tjeneste med råd og hjelp for døve/sterkt
tunghørte i Bergen/Hordaland/Sogn og
Fjordane, på Bergen Døveforenings kontor,
Vestre Torvgate 20a, Bergen, 2. etasje:

Tirsdag kl. 19.00-21.00
Onsdag kl. 9.00-10.00
Torsdagkl. 9.00-11.00
Fredag kl. 12.30-15.30.

Kontorets telefon 18321.

*
Formannen treffes sikrest på kontoret

hver onsdag og torsdag kl. 19.30 til 22.00.

*
Foreningens møtelokale er åpent hver

mandag fra kl. 20.00 (Døves Ungdomsklubb),
tirsdag fra kl. 19.00 og torsdag fra kl. 19.00.

Bergen Døveforening.

Program for Møre/Romsdal

2. og 3. september, lørdag og søndag:
Dugnad på feriehjemmet. Muligens program
v/Opplysningskomiteen.

9. september, lørdag: Døveforeningen har
første møte etter ferien på Havly i Alesund
kl. 17. (5). Utlodning, og evt. opplysninger
om Døves Dag-programmet ved komiteen.

17. september, søndag: Medlemmene har
utflukt til feriehjemmet i Brusdal.

23.septeinber, lørdag: Døveforeningen
har møte på «Havly» kl. 17.00. Progra~ v/
Opplysningskomiteen : . «De nye trafikk-

regl,ene». ,
7; oktober, lørdag: Døveforeningen har

medlems!TIøte med film og utlodning v/
Festkomiteen, kl. 17.00 på Havly.

21. oktober, lørdag: Døveforeningen har
filmaften v/ Opplysningskomiteen kl. 17.00
på Havly.

4. november, lørdag: Døves Dag på Havly
v/ egen komite kl. 17.00.

18. november, lørdag: Døveforeningen
har medlemsmøte, evt, med foredrag på
Havly kl. 17.00. Utlodning.

2. desember, lørdag: Program v/ Opplys
ningskomiteen. Fastsettelse av programmet
for første halvår 1968.

Styret forbeholder seg rett til forandrin
ger. Foruten det oppsatte program, er
foreningen åpen etter medlemmenes ønske.

AVVERGET ULYKKE

Eugen Hulliger, den pålitelige
vaktmesteren ved Berns døveskole,
oppdaget 11. februar et skinnebrudd
på jernbanelinjen Bern-Biel. Dette
meldte han straks til jernbane
stasjonen, og skaden ble utbedret før
det skjedde noen ulykke. 16. juni
mottok han en takkeskrivelse fra
jernbanestyret og en belønning på
50 francs.

Karen BergstøI og Henry Lille
jord, som giftet seg 15. juli.
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STORTINGSMELDING NR. 88

Hvem er «funksjonshemmet»?

Anne Grethe Karlsen (hørende) og
Tore Kristiansen, som ble viet i Råde
kirke 25. mars.

BRYLLUP
feires 16. september av Inger-Anne

Fylling, Langevåg, og Trygve Krog
stad, Kabelvåg, nå Langevåg.

Adresse for dagen: Nørves Pen
sjonat, Langevåg.

65 AR
Magnhild Martinsen, Skolegt, 65,

Sarpsborg, fyller 65 år 18. septem
ber. Hun har i alle år fulgt meget in
teressert med i foreningsarbeidet i
Østfold Døveforening.

60 AR
Ester Hansen, Rådyrveien 3b,

Oslo 5, fyller 60 år 18. september.

60 AR
Jan Stenklopp, Sven Brunsgt. 7,

Oslo 1, fyller 60 år 18. september.
Han vil av mange være kjent bl. a.
som mangeårig vaktmester i Døves
Hus i Oslo.

50 AR
Gunnar Løvskeid, Mekanikervn. 9,

Oslo 6, fyller 50 år 12. september.
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«Handicap» er et engelsk låneord
til mange språk, også til norsk. Det
er uoversettelig, og etter min mening
uerstattelig på grunn av sin dynamikk.

En leksikal definisjon av dette
ordet finner vi i Gyldendals store lek
sikon av 1959. Den må antas å være
dekkende, og vel ikke uten interesse
for den norske regjering, som har for
kastet bruken av ordet handikap til
fordel for ordet funksjonshemmet.
J eg siterer:

«Handicap, engelsk, utjevning
av sjanser, ved en sportskonkur
ranse, f. eks. kappløp, for å oppnå
like betingelser - økte vanskeligheter
for den sterkere, lettelser for den sva
kere».

J eg innskyter at den handikapte
regelmessig er favoritt!

Under arbeidet med Stortings
melding nr. 88, legger regjeringens
ad-hoc-komite følgende definisjon til
grunn - jeg siterer:

«Med omsorg for de funksjons
hemmete menes tiltak som mm
funnet må gjennomføre for å frem
me velferd og aktiv deltaking i
samfunnslivet for personer som har
kroniske og/eller manifeste avvik
av fysisk, psykisk eller sosial art.»

Og så resonnerer regjeringens ad-
hoc-komite videre - jeg siterer:

«Betegnelsen«funksjonshemmet»
faller forsåvidt sammen med ordet
«handieappet» som en tid har vært
nyttet såvel i internasjonalt språk
bruk som her i landet. Betegnelsen
«handieappet» ble brukt i den stor-

Gunnar hører til de store idretts
mennene våre fra etterkrigsårene,
da han var blant de aller beste både
i kast og hopp. Likeså var han en
av de beste skiløpere i en årrekke.
Han deltok i en rekke hopprenn
sammen med «storfuglene» omkring
Oslo. Men størst innsats gjorde han
nok likevel som fotballspiller på
Oslo-Døves lag i dette lagets glans
periode, en solid centerhalf med ro
og overblikk. Etter at han sluttet
som aktiv idrettsmann, har klubben
hatt glede av hans hjelpsomhet og
dyktighet som fagmann på døve
hytta i Lommedalen.

tingsmelding som ble lagt fram i
1955.

Mange mener imidlertid at «han
dicappet» er en uklar betegnelse,
som ikke virker naturlig i norsk
språkbruk. Dersom en skal over
sette ordet «handieappet» til van
lig norsk, kjennetegner det en per
son som har fått en ekstra byrde.
I de funksjonshemmetes egne or
ganisasjoner er det gitt uttrykk
for at betegnelsen er uheldig fordi
den virker statisk. En mener
derfor at en i administrativt språk
bør foretrekke begrepet«funksjons
hemmet».

Siden det er regjeringens melding,
er det vel høflig å rette spørsmål i
forbindelse med meldingen til sosial
ministeren:

Har regjeringens ad hoc komite,
bestående utelukkende av embets
menn, søkt filologisk bistand? Eller
har den blindt godtatt påstanden
om at ordet «handicap» var statisk?
Er det sant at det i alle de funk
sjonshemmetes egne organisasjoner
er gitt uttrykk for at betegnelsen
virker statisk? Har komiteen hatt
filologisk bistand i vurderingen av
ordet «funksjonshemmet» som særlig
dynamisk?

Har komiteen hatt konsultasjoner
med psykologer for å sondere hvilke
virkninger betegnelsen medfører for
den enkelte «avviker» som regjerin
gen i hele meldingen behandler som
del av et homogent kollektiv?

Det har vært sagt at (<vi alle har
et handikap». Selv erindrer jeg spe
sielt rektor Wåler ved Norges Han
delshøyskole påpekte dette under en
samtale, hvor han framholdt at svim
melhet når en beveger seg i de store
høyder, er et handikap.

Det er akseptabelt, men er det like
akseptabelt at vi alle er «funksjons
hemmet»?

Kjenner sosialministeren seg
«funksjonshemmet»? Er han svim
mel?

Historien om låne-ordet har en
pussig parallell. Public Relations
begrepet ble til å begynne med nek
tet brukt som yrkes-betegnelse i den
statlige norske telefonkatalog, med
den begrunnelse at betegnelsen ikke
var norsk.



Thor Gisholt forteller om turen til femte verdenskongress for døve.

Begivenhetsrik reise til WarszawaJ eg aksepterte den gang tilsyne
latende nektelsen, og spurte den da
værende, nå avdøde, ansvarshavende
tjenestemann om det var noe til hin
der for å bli innført i katalogen med
yrkesbetegnelsen «byråkrat».

- Nei, svarte han, - det er det
intet i veien for, for det er norsk.
l'!:_m~-~-i'!!..:·~l."";$'· "lo;1::" J:;<'" t'-"~"'i'i.{t&e-m. :~7:.

Jeg overlater refleksjonene med
trygghet til mine lesere. La meg til
føye allerede i dag, at jeg er fristet
til å spørre om det ikke er klokt av
alle partier å la alle spørsmål ved
rørende «utviklingen av omsorgen
for de funksjonshemmete» være
utenfor den anstundende valgkamp?
Våre interesser er for dyrebare til å
komme på auksjon.

Foreløpig dette i forbindelse med
Stortingsmelding nr. 88. Som funk
sjonshemmet må jeg ta det i småslag.

Egil Tresselt.

Vi var 4 norske døve som reiste
til verdenskongressen for døve i
Warszawa i sommer; Asbjørn Vestre,
Petter Eikesund, Kurt Aanestad og
Thor Gisholt. Det ble en reise med
mange opplevelser og noen for
hindringer.

Reisen startet i Oslo 8. august kl.
21.45. Forholdsvis ukjente som vi
fire var overfor hverandre, ble det
selvsagt prat til langt utover kvel
den og natten, men hva gjorde det?
Vi hadde jo ferie! - Tidlig neste
morgen ankom vi Malmo, der vi gikk
over i øst-tysk vogn som skulle til
Berlin. Disse vognene kan ikke sam
menliknes med norske og svenske
vogner. De ser ut til å være like

brede, men er trange som bare det,
likevel. Særlig korridoren. Skulle to
omfangsrike personer møtes, vil det
bli umulig for dem å passere. I ku
peen vår var det foruten vi 4 norske
døve: 1 mann fra Tønsberg, 1 tys
ker og 1 mann som vi ikke fikk noe
rede på. I første omgang skulle vi til
Tralleborg, en ganske kort strekning.
Og det var på denne strekningen det
første uhell med billettene inntraff:
Den svenske konduktøren klippet
min returbillett samtidig som han
klippet framreisebilletten! Han ble
selv oppmerksom på det med en
gang, og noterte på baksiden feil
takelsen, men jeg var likevel spent
på hvordan det ville gå når vi skulle

«Bergens

gode

spisested»

Tårnhjørnet. Chr. Michelsensgt. 4

Telefon 18458

A.S NORSKE SALTKOMPAGNI

BERGEN

Hauglum & Sønn
FISKEE KS PO RTØ RE R

Telefon 2504

ALESU ND

BESØK

Dalens Kafe
HAUGESUND

Telefon 1581

~,-~,.,.L,,+,--,5
J/7

INGENiØRENE

Lund, Mohr & Giæver-Enger
M.N.I.F.

Skips- og maskintekniske konsulenter
A
S KU I PORT

Strandgt. 201 - BERGEN
Tlf.sentral 31030

STAVANGER

NORWAY
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Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Tønsberg

hjem fra Polen. Konduktøren hadde
jo skrevet på svensk, og jeg kunne
jo ikke være sikker på at konduk
tørene i Polen ville forstå det.

I Tralleborg ble hele toget tatt
ombord i den svenske ferjen «Tralle
borg», en stor flott ferje som ga oss
en fin sjøreise på 4 timer. Her var
restauranter, barer, forretninger,
banker, og sist, men ikke minst:
Visumkontor. Vi måtte nemlig ha
visum for å reise gjennom Øst-Tysk
land, og dette måtte «kjøpes» her.
14 svenske kroner kostet det pr.
person for en tur/retur-reise uten
opphold underveis. Vi fikk også ut
levert et skjema, valutadeklarasjon,
der vi måtte føre opp alle de penger
vi hadde med. Dette ble stemplet
senere, og uten at vi viste fram dette
fikk vi ikke vekslet inn tyske penger.

Ved ankomsten til Sassnitz var
vi kommet til Øst-Tyskland. Havnen
her var full av fiskebåter og mindre
marinefartøyer, og på land sto det
bevepnete marinesoldater, riktignok
bare 2 stykker, men det ga oss straks
følelsen av at nå var vi på en måte
kommet til en annen verdensdel. A
få vognene i land, tok lang tid, de
måtte kjøres fram og tilbake mange
ganger. Det hele tok bortimot en
time. Straks etter ankomsten kom
passkontrollen. Først en som kon
trollerte valutadeklarasjonen, så en
som kontrollerte passet.Det hele gikk
fort og greit denne gang.

Strekningen fra Sassnitz til øst
Berlin er 300 km, og toget brukte
akkurat 5 timer på turen. Hele veien
gikk reisen gjennom et pannekake
flatt landskap, med voldsomt store
åkrer. Bare her og der så vi beiter,
med små svarte og hvite kuer. Skur
onna var begynt, og det var inter
essant å se at i nærheten av Sassnitz
og Berlin var redskapene nokså gode,
mens det inne i landet var heller noe
gammeldagse redskaper. (Det samme
så vi i Polen, nær Warszawa var red-

BE DERES GULLSMED VISE DEM

skapene bra, men ute «på landet»
var det dårlige saker.) Ved et par
tilfelle så jeg til og med at kornet
ble slått med ljå, og jeg så også en
bonde som pløyde med hest og en
kelt plog. For meg så det nokså trøs
tesløst ut når jeg så disse store vid
dene med ganske flate åkrer.

I Berlin fikk vi satt bagasjen vår
på oppbevaringen og vekslet til oss
noen øst-tyske penger. Dette med
vekslingen gikk veldig greit, og det
skulle vise seg senere også. Så sant
vi vekslet vest-penger til øst-penger.
Men ville vi ha våre gode penger
tilbake, da var det straks vanskelig
heter, vi kan nesten si det var umu
lig. Det er bare på grensen, når du
reiser ut av landet at du kan få
vekslet pengene tilbake, og det er
ikke bestandig så greit å vite hvilken
stasjon som er grensestasjonen, når
togene er så lange at du ikke aner
om toget er stoppet ved en stasjon
eller langt ute på bondelandet.

Jernbanestasjonen i Øst-Berlin,
Ostbahnenhof, var kjempestor, om
enn ikke så stor som vi hadde ventet
i en millionby. Men folk var det
overalt her, og i restauranten var det
fullt. Vi fant ut at vi ville gå til en
kafe i byen, siden vi likevel skulle
vente i 4 timer til Warszawa-toget
skulle gå. Men straks vi kom ut fra
stasjonen, ble vi slått av stillheten
der. Bare en enslig bil passerte av og
til, og en håndfull mennesker var alt
vi så. Klokken var riktignok 6.30 om
kvelden, men likevel! Og det å finne
en kafe skulle også være vanskelig.
Vi gikk og vi gikk, spurte oss fram:
og fikk anvist en som skulle være 3
kvartaler lenger borte, men da vi
kom dit, var den stengt. Endelig fant
vi en bra restaurant. Den var riktig
nok stappfull, men med litt snakk
med en kelner fikk vi anvist et bord.
- Senere tok vi en liten spasertur i
byen. Gaten vi gikk het Karl Marx
Alle, en voldsomt bred gate med

tYZi veIJølv

minimal trafikk. 8 kjørefelts gate,
fortau som var like så brede som
hele Karl Johansgate i Oslo, og med
monumentale bygninger på begge
sider. Så svært langt turde vi ikke
gå. Vi skulle jo tilbake til stasjonen
i god tid, men vi fikk da se at Berlin
på langt nær er gjenreist etter krigen.
Ruinrester så vi her og der, og vi
så også på reisingen av noe vi antok
måtte være et boligbygg. Hele sek
sjoner ble heist opp med kjempe
store kraner, og bare satt sammen.
Seksjonene var helt ferdige, f. eks.
var det veggseksjoner med vinduer,
ferdig innsatt med glass. Vi tenkte
det måtte gå veldig fort med et slikt
system, men da vi på hjemreisen 9
dager senere så at huset var bare en
etasje høyere, mistet vi fort respek
ten for tempoet.

Toget til Warszawa skulle gå kl.
22.34. Allerede kl. 21.45 var vi på
stasjonen for å finne våre plasser.
Nå må jeg først forklare litt om for
holdene på disse togene. Det er
russiske tog, som går videre til Mos
kva. For hver vogn er det en kon
duktør, som regel kvinnelig. Ingen
slipper inn i vognene før billettene
er kontrollert og godkjent, og så be
holder konduktøren billettene til be
stemmelsesstedet er nådd. Vi fire
hadde hver vår billett, men køye
plassbilletten var bare en billett for
oss alle. Vel, jeg går først, leverer
min billett og den felles køyeplass
billetten. Damen, som altså var kon
duktør, ser kort på billettene, blar
igjennom og sier noe, samtidig som
hun rekker billettene tilbake. Jeg
antar alt er i orden, og vil gå inn,
men nei, da blir jeg fort stoppet, og
damen lirer av seg en lang ordstrøm
som ingen av oss forstår, naturligvis.
Jeg forsøker å gjøre henne oppmerk
som på at vi er døve, peker på bil
letten og sier Warszawa, men damen
bare prater. Jeg ber henne skrive
ned det hun sier, forsøker meg på
både engelsk og tysk, og rekker hen
ne blyant og papir. Men hun er like
rolig og kald, bare prater. Ikke fritt
for at jeg blir litt hissig. Til slutt tar
hun da blyanten og skriver ned noe.
Hva? Aner ikke! Hun skriver på
russisk - og med russiske bokstaver!
Sant å si blir jeg en tanke motløs.
Jeg liker ikke tanken på å bli satt
igjen i Øst-Berlin. Det er helt tydelig
at det er noe i veien med billettene
våre. Om selve billetten bare har
tekst på norsk, engelsk og tysk, så
har sovevognsbilletten også russisk
tekst. - Hele dette opptrinnet var
iakttatt aven gutt som nå viste seg
som den reddende engel. Det var en
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tysker, og han snakket både russisk
og engelsk. Ved hjelp av ham fikk
jeg i gang en samtale med den rus
siske konduktøren. Jeg sa at billet
tene var kjøpt i Norge og betalt for
å gjelde helt fram til'Warszawa, og
spurte hva som var i veien. Damen
svarte da at vi skulle ha en mørkerød
tilleggsbillett. Uten den kunne vi
ikke komme på toget, men hun be
nektet ikke at tognr., vognnr. og
plassnr. stemte. Jeg sa vi hadde
penger og kunne kjøpe denne røde
tilleggsbilletten, men fikk som svar
at den kunne bare kjøpes på reise
byrået, og der var det åpent bare
om dagen. Det var ikke tale om at
hun kunne ta imot penger for billet-

ten. Den tyske gutten var øyensynlig
helt på «vår side», han pratet det
beste han kunne, men den kvinnelige
konduktøren var fast i sine svar:
- Njet. - Til slutt kommer en mann
lig konduktør, øyensynlig en slags
overkonduktør, og damen og den
tyske gutten kommer i stor disku
sjon med ham om billettene. Til slutt
tar han billettene og forsvinner. Vi
får beskjed om å vente og ta det
med ro. Det blir en spennende vente
tid - og til slutt kommer han tilbake
med beskjed om at vi kan ta plass.
Snakk om at vi er lykkelige - vi
stormer inn på toget og finner våre
plasser.

Hele tiden hadde bare jeg vist

fram min billett. Kurt, Asbjørn og
Sverre hadde sine billetter i lommen,
og jeg visste ikke da at konduktøren
skulle ha billettene til vi kom til
Warszawa. Derfor gikk jeg tilbake
til den morske damen og ba om å få
igjen billetten min. Den skulle jo
også gjelde for tilbakereisen. Men
jeg ble raskt feid tilbake. Billetten
skulle hun beholde, og noe mere bråk
med henne var jeg ikke hissig på.
Det var også klart at hun trodde den
ene billetten gjaldt for oss alle fire,
og de tre andre viste ikke fram sine
billetter i det hele tatt.

Da toget endelig begynte å gå, var
det ikke fritt for at jeg var noe sliten.
A føre en samtale med en russisk
konduktør, som ikke kan våre bok
staver, når jeg selv ikke er noe sprek
i engelsk og bare kan et par-tre
tyske ord, det var noe som tok på i
den varmen som var på stasjonen.
Da var det sannelig deilig å slappe
av litt i kupeen.

Dette var altså et russisk tog. I
kupeen var det 4 køyer, 2 overkøyer
og 2 underkøyer. Vinduet var om
trent så stort som vi er vant med her,
men nedre del var dekket aven slags
kjøkkengardin. På bordet sto det en
stor gammeldags smijernslampe, og i
overkøyene lå det 4 tepper og 4 pu
ter. Ved sengetid kom konduktøren
med laken og putevar, og så måtte
vi selv ordne opp sengene våre som
vi best kunne. Dette teppet var litt
av et problem. For det første var det
meget smalt, og for det andre var
det veldig tungt. Som dyne var det
ikke skikket iallfall. Vask var det
ikke i kupeen, det var bare en vask
i hver ende av vognen, og der hang
også et håndkle til felles bruk. Tep
pene var temmelig skitne, og pute
varene og laknene vi fikk så heller
ikke nyvasket ut. Men når vi ikke
hadde noe å velge i, så tar vi det vi
får uten å kny.

På toget kom Petter i snakk med
2 tyske gutter, og vi inviterte dem
snart inn i vår kupe. - Det viste seg
at den ene hadde vært i Sverige
noen måneder i 1961, og han kunne
fremdeles så pass mange svenske ord
at han kunne snakke en del med oss.
Den andre gutten var hans bror, og
de skulle til Warszawa sammen med
sin mor og en russisk pike. De hadde
lagt merke til oss på stasjonen og alt
det bråket vi hadde med konduk
tøren, men hadde da trodd vi var
tyske døve. Av ham fikk jeg forklart
at billetten ville jeg få igjen i War
szawa, det var vanlig på de russiske
togene at konduktøren beholdt disse
så lenge reisen varte. Vi snakket litt
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om varmen, om hva vi arbeidet med
osv., og kom til slutt litt inn på for
holdene øst-vest. Han var svært
forsiktig med sine uttalelser, men
likte ikke muren i Berlin. Han ville
svært gjerne reise til Sverige igjen,
men kunne ikke få lov til det. Om
forholdene i Øst-Berlin sa han at de
lå langt etter Vest-Berlin,men likevel
måtte han si at det var atskillig
bedre nå enn for noen år siden. «Men
livet ar i West Tyskland mycket
besser» skrev han. Politikk likte han
ikke, vi hadde i vest mange partier
vi kunne stemme på ved valgene.
i øst hadde de bare ett lovlig parti.

Ved grensen får vi først kontroll
av øst-tysk valuta- og passpoliti, og
så kommer det polske. Ved grensen
her må vi igjen fylle ut skjemaer.
Først da vi forlater Øst-Tyskland:
Skjema om hvor mange penger vi
har igjen. Så kommer polakkene og
skal vite hvor mange penger vi tar
med oss inn i Polen, stempler skje
maet og gir oss det tilbake. Skjemaet
er like verdifullt som passet. Så
lenge passkontrollen er på toget, får
ingen lov til å forlate det. Stopper
toget på en stasjon, hopper det straks
av bevepnet vakt som passer på, på
begge sider av vognene.

Natten er varm, og vi er nødt til
å ha vinduet åpent. Jeg har vært
så uheldig å få overkøye i bakre del
av kupeen, slik at vinden blåser rett
inn på beina. Det smale teppet gjør
at jeg ikke kan dekke over meg helt,
så jeg er kald på bena og gloheit på
overkroppen. Noe særlig søvn blir
det ikke, og alt kl. 4.30 er jeg oppe.
Enda så tidlig det er, kan jeg se
polske bønder i arbeid på åkrene.
Kvinner og barn er med, og sent
går det, etter norske forhold. Dårlig
redskap. Den kvinnelige konduk
tøren er snart etter oppe hun også,
og jeg spør etter kaffe. Ved tegn og
geberder får hun gjort meg forståelig
at jeg må vente til vannet er varmt.
Og vann får hun fra en varmtvanns
beholder som blir fyrt med kull
briketter. Så snart jeg ser tempera
turen er nådd det punkt hun pekte
på, er jeg igjen frampå og spør etter
kaffe. Det ser ut som hun har tødd
opp litt hun også, for et aldri så lite
smil kommer fram. Hun synes vel
jeg er en kaffetørst rar nordmann.
Kaffe får jeg, på glass! (Det skulle
vise seg senere i Polen også, at kaffe
fikk vi bestandig på glass, unntatt
i finere selskaper, da vi fikk kaffe i
porselenskopper. Men da var den til
gjengjeld ferdig blandet med en
masse sukker.) Kaffen skulle hun ha
1 mark for. Det var nesten 2 kr. om-
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regnet i norske penger,så dyr var den.
Men den smakte godt.

Fra Berlin til Warszawa var det
nesten 600 km, og toget brukte
bortimot 10 timer på turen. Litt før
8.30 om morgenen ankom vi til en
liten stasjon, Warszawa Gdanska,
og der lyste en stor plakat godt opp,
plakaten til den 5. verdenskongress
for døve. Vi var framme! Etter en
lang, lang togreise. Men veldig hyg
gelig til tross for vanskelighetene.
Så hyggelig at jeg ikke hadde fått
tid til engang å åpne reiselektyren.
En norsk avis vi hadde med fra Oslo,
hadde vi ikke fått lest heller.

Forts.

Hørselskadde klager
over høreapparat-selgere

Fra Canada meldes om en rekke
klager over høreapparat-forhandlere,
hvorav en del klager er gått til ret
ten. Det er lite trolig at tilfellene er
helt enestående for Canada. I alle
tilfelle er det å håpe at hørselskadde
her i Norge fortrinnsvis henvender
seg til ørespesialist, og helst til hør
selsentralene, før de anskaffer seg
høreapparat. Red.

To hørselskadde damer i Canada
har anmeldt en 53-årig apparat
forhandler som under en prøve har
vært nærgående mot dem.

En annen forhandler innbilte en
gift dame med ett barn at hennes
hørsel ville bedre seg hvis hun fikk
et barn til. Hun hadde latt seg hør
selundersøke i en forretning, og da
mannen brukte stetoskop, trodde
hun at han var lege. Hun lot seg
også overtale til å kjøpe et dyrt
høreapparat. 718 kanadiske dollars
kostet det. Men da hun hadde tenkt
over dette en tid, syntes hun det hele
var litt merkelig, og hun gikk så til
en ørespesialist, som etter en grundig
undersøkelse erklærte at hun ikke
ville ha nytte av noe høreapparat.
Han forsikret henne også at barne
fødseler ikke hadde noen innvirk
ning på hørselen.

En annen hørselskadd dame be
søkte en utstilling, og der var det
en stand for høreapparater. Hun lot
seg der undersøke, og mannen som
undersøkte hørselen hennes sa at hun
hadde et hørseltap på 50% - det
var nervedøvhet. Hun ville bli an
grepet av svimmelhet hvis hun ikke
begynte med høreapparat. «Han
skremte nesten livet av meg», sa

damen senere. Hun kjøpte i sin for
skrekkelse straks to høreapparater.
Svindleren fortalte henne nemlig at
en del av hjernen hennes ikke fun
gerte lenger, men høreapparatene
ville gi liv til den igjen. Hun betalte
straks 200 dollars. Dessuten tok hun
opp et lån på 500 dollars mot 70
dollars «hurtig-rente». - Det blir nå
rettens sak å ta seg av dette svindel
firma, men den godtroende damen
har hittil ikke fått tilbake noen av
pengene sine, forteller «O. A. D.
News.»

Til U.S.A.
I «Tegn og Tale» nr. 13 brakte vi

et intervju med Kjell Omahr Mørk,
Oslo, i forbindelse med at han skulle
reise til U.S.A. for å studere ved høy
skolen for døve, Gallaudet College. 
Like etter at bladet var trykt, kom
melding til red. om at reisen var
blitt utsatt, og at det var uvisst om
det ble noe av.

Vi har nå fått melding om at
Mørk reiser over «dammen» med
start fra Oslo lørdag 2. september, .
for å ta fatt på et flerårig studium
ved Gallaudet College. Dermed mis
ter Døves Ungdomsklubb i Oslo og
Oslo Døveforenings opplysningsko
mite en dynamisk formann. (I
ungdomsklubben overtar nå Kristine
Margrete Sandøy formannsvervet.)

Vi ønsker Kjell Omahr Mørk
lykke til med turen og studiene, og
så håper vi at han vil sende «Tegn
og Tale» ikke så få brev i årene som
kommer.

Red.

VISSTE DU
at olivenoljen i sardinboksene er

mere kostbar enn selve sardinene?
J o mere olje det er i boksen, desto
mindre er fabrikantens fortjeneste.
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