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Det var en flokk hyrder som
måtte være ute hele natten og
passe på sauene sine. Mens andre
kunne være hjemme sammen,
måtte hyrdene gå der ensomme
ute på vidda langt fra folk. Jeg
tror nok at de av og til tenkte: Vi
er ensomme. Vi er utenfor.

Men så forteller juleevangeliet
det underlige at disse ensomme
hyrdene var de første som fikk
vite om at Jesus, verdens frelser,
var født. Disse ensomme mennes·
kene var de første som gikk for å
lete etter Jesus. De var de fØrste
som fant ham.

Mange av dere som leser dette,
vil nok i juletiden tenke: De
andre kan samles til gudstjeneste
og fest. Jeg sitter her alene. Jeg
er utenfor. På en måte er det rik·
tig. Men Gud sender ved juletid
sitt bud til oss alle. Noen av oss

kan nok samles til gudstjeneste og
fest. Vi kan der ta imotbudskapet
fra vår himmelske far om Jesus, vår frelser. Men
om du ikke kan få lytte til Guds ord, så sender Gud
allikevel sine engler med bud om frelse og fred,

I alle urolige hjerter vil han så gjerne ta bort
uroen og gi hed. Ul:ocn i hjertet? - Vi har sikkert
alle våre stunder da vi merker uro for det onde vi
har gjort, - uro for det gode som vi glemte å
gjøre. Når vi skal være ærlige, må vi si: Jeg har
syndet mot Gud og mennesker. Jeg kan ikke selv
gjøre det godt igjen. Men julebudskapet forteller
at Gud selv sender sin sØnn for å gjøre det godt.
Tar du imot Jesus som din frelser, da tar han bort

uroen, for han har makt til å tilgi
vår synd.

Men menneskene omkring? 
Du blir nok minnet om at du skal
gå til en eller annen og be ham
om tilgivelse for det onde du har
gjort. Du blir nok minnet om at
du skal gjøre noe godt for en eller
annen.

På den måten kommer freden
til ditt hjerte. Grunnen til ufreden .
var ikke først og fremst dette at
de andre var slemme mot deg.
Nei, det var først og fremst fryk
ten for det onde du hadde gjort
mot Gud og mot mennesker. Men
når dette blir tatt bort, da kom
mer freden i ditt hjerte. Og med
freden følger gleden. Nå har du
igjen fått forbindelse med Gud.
Nå har du igjen fått forbindelse
med menneskene omkring deg. Du
er ikke lenger et ensomt mennes
ke. Du er et menneske med en
åpen himmel over deg. Du kan

tale med Gud og han taler med deg. Og et men
neske som ikke lenger finner glede i å gå rundt og
kritisere og dømme de andre, men heller tilgir og
hjelper~ - det menneske får også samfunn med
menneskene omkring.

Det er viktige ting juleevangeliet har å fortelle
deg. Lytt til det. La det få føre deg ut av ensom
neten og mismotet, ut av misunnelsen og dømme
syken. La det få føre deg inn til den glede og fred
som Gud selv sendte bud om til ensomme hyrder
den første julenatten.

Einar Stueland.
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Hvem kjenner ikke navnet Helen Keller? lover en men-

neskealder har hun vært gjenstand for hele verdens beund

ring. Da hun i fjor sommer fylte 70 år, ble hun viet den

største oppmerksomhet av verdenspressen, og hun mottok

hyllest fra alle kanter.
Den følgende artikkel (i «Blindesaken») av fru utenriks

minister Lange skal ikke gi noen livsskildring av Helen
Keller, men et umiddelbart inntrykk av hennes personlighet
slik som det må virke på en som for fØrste gang møter henne.

~ ~

Gt møte med

lHIELlEN lKIELL lE JR.
Ved en lunsj i Paris i fjor traff jeg en gammel

dame som gjorde dypt inntrykk på meg. Det var

den amerikanske forfatterinnen Helen Keller. Hun

er døv og blind og har vært det fra hun var 1:YZ år.

Hun har kontakt med verden og med andre men·

nesker bare gjennom håndflatene - allikevel lever

hun ikke et ensomt og isolert liv. Hun er ofte på

reiser rundt i verden, ferdes mellom nye mennesker

og knytter stadig nye vennskap. Da jeg traff henne,

kom hun nettopp fra Sveits og skulle bo i Paris i

noen uker.

Det var lett å «snakke» med henne. Hennes føl.

somme hånd kjente straks hun hilste på meg, at

hun aldri hadde truffet meg fØr, og sekretæren,

Polly Thomson, som følger henne overalt, skrev

navnet mitt i håndflaten hennes. Når hun engang
har hilst på et menneske, kjenner hun det alltid

igjen siden. Samtalen mellom oss foregikk på sam

me måten. Polly holdt Helen Kellers hånd og sta

vet med lynsnare fingrer alt jeg sa inn i hånd·

flaten hennes. Så snakket hun selv - med den rare

enstonige stemmen som de døve har som aldri har

hørt en menneskelig røst og ikke kan høre sin egen.

Det var et merkelig samspill mellom Helen KeI·

ler og Polly, hennes sekretær, og det samspillet

gjorde at hun aldri var utenfor samtalen i selska

pet. Hun fikk stavet inn i hånden det som hle sagt

- i en lynende fart og i et uttrykksfullt og hØyst

temperamentsfulIt tempo. Hver bevegelse aven

finger mot håndflaten var en bokstav, og oruene og

setningene danset avsted like fort som en annen

snakket og på samme måten avpasset etter innhol·

det, noen ganger langsomt og hetydningsfullt eller
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lett og glidende, andre ganger raskt, hoppende,

med understrekning av ord og poeng. Det var helt

fascinerende å se kontakten mellom de to. Helen

Kellers hånd var som et uhyre følsomt musikk·

instrument som Polly spilte på. Helen Keller opp

fattet alt Øyeblikkelig og var rask til å gi både

treffende og kloke svar. Ja, ved bordet var det san·

nelig hun som ble midtpunktet blant alle gjestene.

Samtalen gikk muntert og spøkefullt. Hun lo hjel"

telig av vellykte vitser og hadde en skarp replikt

selv, til stor moro for oss andre. Verdenssituasjonen

ble diskutert, og hun snakket med om alt og hadde

sin egen mening om tingene. Verten holdt til slutt

en tale for henne ved bordet, og hun reiste seg øye

blikkelig og svarte med en tale full av menneske

lighet og ekte patos. En liten setning hun sa, ga
meg et glimt av forståelse av hva hun hadde kjem.

pet seg igjennom. Hun sa: «Jeg snakker fra dem
som lever i den mørke stillhet.}}

En fikk ikke inntrykk av at det var synd på

Helen Keller. Hun hadde et levende uttrykk i de

blinde øynene, og det strålte vitalitet og åndelig

kraft ut fra henne. Og så virket hun glad. Hun satte

pris på å treffe mennesker, det var tydelig, og hun

hadde glede av god mat og av god vin. Og hun

hadde glede av vakre ting og av blomster. Hun følte

fargen på blomstene med fingertuppene. «Å, gule
tulipaner,)} sa hun, da hun forsiktig tok på noen

gule tulipaner. Og en annen gang sa hun: «Så yn

dige lyserØde nelliker» om en bukett nelliker som

var yndige og lyserØde.

Hun gikk rundt i stuen og så seg om, lot forsik·

tig hendene gli over ting og blomster. Det var første



En døv og blind dame beføler en uferdig statue av president Roosevelt.
Damen er for øvrig nesten like kjent, det er nemlig Helen Keller. Billed- ,
huggeren er Jo Davidson, som ved anledningen holdt utstilling i Paris ..

gangen hun var i det huset. «De
har det vakkert hos Dem,»
hørte jeg hun sa til verten. «Så
mange vakre gamle ting.» Han
satte stor pris på det, for han
visste at hun hadde større sans
for skjønnhet i linjer og form
:og materiale, enn mange som
ser.

Når hun snakket med en hun
;gjerne ville bli nærmere kjent
med, ba hun om å få fØle på
ham eller henne. Jeg ble glad
da hun spurte om hun kunne få

ta på ansiktet mitt. Hun strøk
meg over ansiktet og håret med
begge hendene, så lett, så Jett,
at jeg nesten ikke kunne merk~ .
at hun kom meg nær, og hun
karakteriserte meg helt riktig,
sa de andre. Så følte hun på et
kjede jeg hadde om halsen.
«Det er ravperler,» sa hun, «så
pent til den grønne kjolen.» Vi
hadde nettopp snakket om at
det var samme farge på kjolene
våre. En god venn av henne
som var til stede - han var

billedhugger - fortalte at den
eneste som fikk rØre hans vel"
ker mens han arbeidet med
dem i leire, var Helen Keller.
Hennes fingertupper var så føl
somme, at når hun strøk over
leiren, rørte hun nesten ikke
ved den, og fingrene satte ikke
merker, men hun oppfattet
skjønnhet og rytme i form og
linjer, og hun forsto kunstnerens mening og tanker
med det han hadde gjort. Hun hadde en usedvanlig
evne til innlevelse i kunst, sa han. Store musikere
har spilt for henne, mens hun har lagt hånden på
fiolinen eller flygelet for å fØle svingningene, og
hun har følt Caruso på leppene og strupen mens
han sang for henne.

Når en leser om Helen Kellers liv, både ting hUll
har skrevet selv, og det andre har skrevet om
henne, får en inntrykk av den samme vitalitet og
åndskraft som stråler ut fra henne i personlige
samvær.

Med sitt store handicap - det å mangle de to
viktigste sansene, syn og hørsel, har hun utrettet
forbausende ting. Hun snakker flere språk, foruten
engelsk, både tysk, fransk og italiensk. Hun hal'
tatt filologisk embetseksamen, hun har reist over

store deler av verden, hvor hun har truffet og blitt
intim venn med mange fremtredende vitenskaps~

menn og store kunstnere. Hun har en g.ang spilt inn
en film i Hollywood, hun har samarbeidet med
Einstein som satte så stor pris på henne at han har
nevnt henne som en av dem som kan fortsette hans
vitenskapelige arheid. Hun hadde, sa Einstein, en
usedvanlig evne til abstrakt tenkning. Hun har
skrevet en rekke bøker, selvbiografier, dagbøker fra
reiser og filosofiske bøker. De er oversatt til flere
språk og leses over hele verden. Helen Keller har
alltid vært sterkt sosialt interessert og har etter
hvert utviklet seg til radikal sosialist og pasifist, og
hun er brennende interessert i alt som skjer. Hun
snakket om at hun lenge hadde villet reise til Russ
land for å få et personlig inntrykk av det veldige
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Julen har englelyd,
vi med fryd
oss barnslig på Gud Fader
forlater;
vi var i nød så lenge,
dog hørte han vår bønn,
han vet hvortil vi trenger 
vår frelser ble Guds sØnn;
thi vil vi alle sjunge,
med hjerte og med tunge,
et: Ære være Gud
for sitt julebud!

Rett i en salig tid
kom han hit;
da glemte deres mØde
de døde,
da de fikk det å vite
at født var folkets venn,
som tok vår sorg og kvide
og ga oss fryd igjen,
gikk ned for oss i døden,
som sol i aftenrøden,
og sto i morgengry
opp for oss på ny!

Sorg er til glede vendt,
klagen endt!
l lovsang kjennes fryden
på lyden!
Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag
om fred og ingen jare,
Gud Faders velbehag,
som vil all sorgen vende
til glede uten ende,
bær oss på barnevis
inn i paradis!

Grundtvig.

~::::===========================~
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FRA ROMANTIKKENS TIDSALDER

Samuel (j. .JI.owe
I fjor (altså i 1901) r "' tet på blindeskolen.

ble i Boston med stor Blant den norske døve journalist Lars A. Havstads I stedet for å løpe inn
høytidelighet feiret etterlatte manuskripter, hvorav noen få beror hos i huset grep han da
hundreårsdagen for undertegnede, finnes også det som gjeng'is hel'. Det er en øks og entret opp
dr. Samuel Gridley skrevet i 1902, men vil sikkert interessere også nå, så ad takrennen og fikk
Howe's fØdsel. Hans meget mer som det nå i 1951 er 150 år siden Samuel slukket ilden føl'
navn vil i Europa G. Howe ble fØdt og samtidig 100 år siden Lars A. Hav- noen hadde samlet
være best kjent fra stads fØdsel. Manuskriptet gjengis uforandret unntagen tankene sine. Men
Charles Dickens' for så vidt rettskrivningen angår. Denne er modernisert. deri var han vidt for-

reiseskisser fra Ame- \.. H_,_D_._~ skjellig fra Alkibi-
rika (1842). Det var ades, at det banket et
nemlig han som underviste Laura Bridgeman, det varmt, uegennyttig og oppofrende hjerte i brystet
første samtidig døve, blinde og stumme barn som hans. Hans overstrømmende livsglede ble med
noensinne er blitt fridd ut fra en tilsynelatende tiden omdannet til en energisk virksomhet til hjelp
håpløs vankunnighet og brakt ut i den menneske- for lidende medmennesker.
lige kulturs fulle dagslys. Dickens dveler, som en Da Byron i 1824 kalte verdens ungdom til hjelp
vil huske, meget utførlig ved den oppfinnsomhet for Hellas i kampen mot tyrkerne, var Samuel
som Laura Bridgeman's lærer la for dagen da det Howe blant de filhellener som fulgte kallet. Etter
gjaldt å gi dette barn, som var hyllet inn i fullsten- nettopp bestått medisinsk eksamen stevnet han den
dig mørke både sjelelig og fysisk, en anelse om lange veien over Atlanterhavet for full av kamplyst
meningen med hva man tok seg for med henne. Og å lande på Grekenlands kyst høsten 1824. Han kom
han skildrer den triumfens stund da det plutselig straks i aktiv krigstjeneste, iført de innfødte greke
gikk opp for barnet at det fantes betegnelser og res eiendommelige drakt. I våre dager, med hærens
ord for alt hva hun følte omkring seg, - og fra det utviklede intendanturvesen, vil vi ha vanskelig for
Øyeblikk gikk undervisningen ganske av seg selv. å fatte de strabaser og savn som krigerne den gang

Dette stykke av pedagogiens historie er blitt be- måtte utholde i de ville fjellegner. Howe måtte ofte
rømt fordi det har kastet lys over hittil dunkle par- i månedsvis være uten annen kjøttmat enn snegler
tier av menneskesjelens utvikling. Og dette alene og stekte hvepser og i ukevis unnvære det tarvelige
har vært betydningsfullt nok til å sikre Howe en sorte brødet og i dagevis savne all føde. Fikk de
ærefull plass i kulturhistorien, Men han har også omstreifende skarer øye på et villfarende esel så
annen adkomst til å bli erindret, både i sitt fedre· ble det fest. Dyret falt Øyeblikkelig som bytte for
land og i andre land. Hans levnetsløp er så merke- de hungrige, ble slaktet, partert og stekt og slukt
lig, at det kan gi stoff til en roman av den gode med største appetitt. Da Ibrahim pascha landet på
gamle romantikkmettede slags. Han tilhørte ikke Morea fikk Howe leilighet til å utføre en oppofren
for ingenting Walter Scott's, Byron's, Chateau- de handling, idet han med fare for å bli innhentet
hriands og Simon Bolivars tid. av de framstormende arabere tok en såret gresk

Født i Boston i noveln:ber 1801 ble han innskre- soldat opp på hesten sin og brakte ham i sikkerhet
vet i Harvard College i 1817 sammen med Ralph i fjellene. Den frelste kriger ble siden i flere år
\Valdo Emerson, den største tenker Amerika har Howe's uatskillelige ledsager. Begivenheten er fore
frembrakt. Den unge Howe var en påfallende vak· viget av Whittier i et av hans vakreste dikt.
ker mann, en sann Alkibiades av utseende, og han Etter et par års fektning på Morea byttet Howe
liknet også i det den navnkundige athener, at hans landtjenesten om med sjøtjenesten og ble overlege
naturlige tilbØyelighet til spøk og munterhet ga seg på den greske flåte. I den stillingen var han med i
temmelig voldsomme utslag. Han var nesten fryktet trefningen ved Piræus hvor den tapre general
av universitetslærerne og sine roligere kamerater Karaiskakis falt. Da så slaget ved Navarino i 1827
for sine vågete påfunn. Hans legemskrefter var hadde ført til forholdsvis fredelige tilstander,
betydelige, og spenstighet og åndsnærværelse var skynte Howe seg tilbake til Amerika, men ikke for
egenskaper som fulgte ham langt opp i alderen og å bli der. Han samlet inn 60000 dollars, lastet et
som han bl. a. la for dagen da det brøt ut ild i lof· skip med proviant og klær og seilte med det til
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Grekenland hvor \
han av diktato
ren Capodistrias
fikk lov til å

åpne en tilflukts
koloni for hjelpe
løse i Hexamilia
nær Korint. Der
ledet han, sam
men med en
eksentrisk skotte,
Urquhart, et
mangesidig ar
beid. Han drev
jordbruk, hånd
verk og industri,
opprettet skoler
og bygde en

.kirke. Han var

guvernør, lovgi
ver, kontormann,.

politi, - som han selv forteller, alt mulig unntagen
familiefar, og det lyktes virkelig disse to mennene
å gi grekerne en smule begrep om siviliserte ar
beidsmetoder.

Alt gikk vel inntil våren 1830. Men da ble Howe
angrepet av sumpfeber, og sykdommen brakte ham
nær dødens port. Han ble nødt til å forlate Gre
kenland, og reiste over Italia og Sveits til Paris. Dit
kom han tidsnok til å ta del i julirevolusjonen. Han
var med i den eksorten som ledsaget Lafayette til
Hotel de Ville. Oppholdet i Paris ble ikke ganske
kort. Da den polske oppstand brøt ut, ble Howe
formann for den komite av amerikanere som skulle
støtte polakkene med råd og dåd. Og etter Lafay
ette's oppfordring, påtok han seg å reise til preus
sisk Polen med penger til de polske flyktninger ved
Weichsel. Det lyktes ham å fullføre denne misjon.
Men da han· derpå dro til Berlin, var politispio
nene i helene på ham. Knapt hadde han lukket seg
inne på værelset sitt i den preussiske hovedstad, fØr
politiet kom for å arrestere ham. Han stengte døren
og brukte den frist han derved vant til å gjemme
sine farlige papirer i det hule indre aven byste av
kongen av Preussen, som tronet oppe på ovnen.
Noen ufarlige dokumenter rev han i små stykker
og kastet dem inn i ovnen og vaskeservanten. Så
ble han ført i fengsel, mens politiet, som ikke ante
at majestetens hode rommet samfunnsfarlige papi
rer, møysommelig samlet opp og satte sammen de
utstrødde stumper, selvfølgelig uten å finne beviser
mot ham. Det lyktes dog ikke det amerikanske ge
santskap som var blitt varslet aven landsmann som
Howe traff på gaten på veien til hotellet, å få ham
fri før etter utløpet av fem uker. Han tilbrakte dog

tiden på en nokså behagelig måte, fordi slutterens
datter, som forelsket seg i den vakre unge mannen,
brakte ham bøker, papir, penn og blekk. Løslatel
sen gikk for seg på den måten at han under sterk
politivakt ble brakt til den franske grensen og ble
forbudt å betre Preussens enemerker for framtiden.
Dette forbud ble holdt fast da han 11 år etter, i
1843, var i Europa og ønsket å reise til Berlin for il
treffe sammen med sin venn, Horace Mann, den
berømte organisator av skolevesenet i Massachu
setts. Allikevel sendte Fredrik Wilhelm den fjerde
ham ikke lenge etter en gullmedalje for å utmerke
hans fortjenester som Laura Bridgeman's lærer.

I 1832 vendte Samuel Howe tilbake til Amerika
etter åtte års uavbrutt opphold i den gamle verden,
hvorav seks år i Grekenland og to år i de fleste
andre europeiske land. Med hensyn til den følgende
tid, kan vi være kort. Det gjaldt for ham å skaffe
seg en livsoppgave hjemme i Boston. Mot å prakti
sere som lege, nærte han en uovervinnelig uvilje.
Men han traff sammen med en ] ohn D. Fischer,
som foreslo ham å begynne en skole for blinde.
Han tok straks fatt med 6 elever, og få år etter
skjenket oberst Perkins huset sitt til skolen. Dette
var begynnelsen til den kjente Perkins' lnstitulion,
som den dag i dag anses for den ypperste blinde
skole i verden, og som i de siste decennier har knyt
tet sitt navn til Helen Keller's, en dØv og blind pike
begavet med langt større åndsevner enn Laura
Bridgeman. (Noe som jo i høy grad er blitt bekref
tet i årene etter at dette ble skrevet i 1902. H. D.)

Men den utrettelige Howe innskrenket seg ikke
<til denne virkekrets. I 1850 fikk han opprettet den
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at jeg slett ikke hadde lyst. Søndagen før jul hadde
jeg bestemt å bruke til rengjØring. Hverdagene
kunne jeg ikke avse tid til denslags, jeg hadde
nemlig post.

- Når vi kommer hjem fra sykehuset, kan vi gå
i gang med rengjØring begge to, sa Reidar - takk
for maten - han reiste seg og gikk bort til vinduet,
- at dette regnværet aldri kan gi seg. Det blir nok
ingen hvit jul i år.

- Nei, det ser ikke sånn ut, - jeg gikk bort til
ham og la hånden på skulderen hans - det pr dei.
lig å ha et lite hjem, sa jeg. Ekteskapet var så nytt,
den første lykkeberuselsen hadde ennå ikke slup
pet taket på meg. - Jeg er stolt av deg, Reidar, la
jeg til.

- Stolt?
- Ja, stolt, - da vi giftet oss, sto jo alt ferdig -

jeg behøvde ikke tenke på noen ting, leiligheten
sto og ventet på meg. Når jeg tenker på at du har
kjøpt hver liten og stor gjenstand av den lille løn
nen din, blir jeg stolt. Ikke alle unge menn tenker
så langt.

- Jeg tenkte bare på meg selv, sa Reidar, jeg
trodde jeg skulle forbli alene. Selv en ungkar vil
gjerne ha det litt hyggelig omkring seg. Det var
bare flaks at jeg traff deg.

- Reidar, sa jeg, - når jeg ser meg omkring i
stuen, er det i grunnen slett ikke så liten plass her,
det fins folk med både ett og to barn som bor
trangere. - J eg forsøkte å legge en demper på den
ivrige stemmen min. - Det er klart vi må ha barn,
Reidar, ikke sant?

" -

r

Vi kunne ikke få
det bedre enn i Rei·
dars lille, lune hybel.
leilighet i Munke
damsveien, og derfor
bestemte vi oss for å
gifte oss. Hvorfor -==
skulle vi vente til kri-
gen var slutt, det var
jo ingen som visste hvordan boligsituasjonen ville
hli! -

Det var sØndag før jul. Regnet slo mot vinduet,
Munkedamsveien var grå og· trist. Vi satt og spiste
frokost, måltidet var enkelt, kaffesurrogat og brød
med svart sirup. Men i spiskammeret hadde vi
gjemt et snes egg, et halvt kilo smØr, og litt godter.
Vi hadde spart det med henblikk på julen.

- Dette blir vårt første jul sammen, sa Reidar
- han kastet et stolt blikk på salongmøhlementet.
Møblementet hadde kostet ham alle sparepengene
pluss et forskudd på lønnen. Det var julepresan
gen til meg, en b~dre presang kunne jeg ikke ha
fått.

- Jeg er sikker på at vi får det hyggelig i julen,
sa jeg, - jeg misunner ikke dem som har alt. Det
spiller ingen rolle at vi mangler skinkesteken jul
aften og ribben første juledag. Jeg vil ikke bytte
med noen.

- Ikke jeg heller, sa Reidar og skjenket i kaf
fen, - du blir vel med og besøker far på syke.
huset? spurte han.

- Jeg tror ikke det, jeg har tenkt å gjøre grun·
dig rent til jul - det passer bedre at jeg går til
ham" første juledag.

Reidar så litt skufffet ut.
- J eg er sikker på far vil sette stor pris på at

du kommer, det er så lenge siden han har sett deg.
Du vet, det eneste de syke har å glede seg over, er
visittene.

Jeg angret.
- Jeg blir med, sa jeg fort. Jeg måtte innrØmme
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- J o, naturligvis, men Vera, nå får vi vel se å
komme oss avsted, om en time er det visitt-tid.

Vi iførte oss de dårligste klærne vi var i besittelse
av, været fristet oss ikke til å pynte oss. Før vi gikk,
kastet jeg et blikk på kalenderen i entreen. Det var
ikke den 18., men søndag den 19. desember 1943.

Vi oppholdt oss inne på sykestuen hos svigerfar,
da vi for sammen av et kraftig smell. Det lød som
en voldsom eksplosjon, ti ganger verre enn det vel"
ste tordenskrall. - Det varte ikke lenge før det
neste kom, og så fulgte det slag i slag. Det ble vill
oppstandelse på sykehuset, ingen visste hva årsaken
var; ryktene svirret. Angsten hos oss alle steg para·
lellt med hver ny eksplosjon. Den store sykehus·
bygningen ristet og vinduene klirret. De besøkende
måtte hjelpe de syke ned i kjelleren, under stadige
angstrop og gråt.

Vi befant oss, sammen med svigerfar, nede i kjel.
leren, men svigerfar sovnet snart, trass i alt bråket
og virvaret omkring ham. Det var sykdommen som
var årsaken til det. Nysgjerrigheten hos oss ble så
stor at vi etter en times tid våget oss ut. I Kirke·
veien oppdaget vi at foL~ kom strØmmende opp fra
hyen. Vi fLld. atskillige gode råd om at vi måtte
endre kursen, men likevel dro vi nedover. Ved
Prestenes Kirke hle vi bokstavelig slått tilbake,
smenet var så kraftig at vi fant det tryggest å søke
dekning i nærmeste port. Gode råd var dyre, vi
skjønte at vi ikke kunne finne på å dra hjemover,
gatene var folketomme nå. Derfor ble vi enig om å
ta inn hos ~eidars svoger i Åsaveien, like ved. Vi
lØp avsted og ble hjertelig mottatt.

Utpå ettermiddagen fikk vi vite om den store
eksplosjonsulykken i Filipstad. Om kvelden måtte
vi bli fortrolig med at vi slett ikke hadde et snes
egg i spiskammeret, det eneste vi eide var de dår
lige klærne vi gikk i pluss en kontantbeholdning
på ca. 20 kroner.

Etter en våken natt dro vi neste dag nedover til
Munkedamsveien. Solen skinte som aldri før. Taus
holdt jeg Reidar i armen. Humøret var slett ikke så
verst, livet var jo det dyreste og kjæreste, og det
hadde vi i behold. Hadde vi så noe å gråte over'?

Det syn som møtte oss, da vi svingte fra Dram·
mensveien og bort i Munkedamsveien, vil vi sent
glemme. De som hadde mistet sine hjem, gikk grå
tende rundt i ruinene, i håp om å finne en kjær
gjenstand. Vi nærmet oss nummer 76, den ene hus
veggen mot gaten var det eneste som fortalte at
det hadde stått et hus der. Det var stille, det føltes
omtrent som å overvære en begravelse. Plutselig
bØyde Reidar seg og tok opp et glasskår.

- Kjenner du igjen dette? spurte han, stemmen
hans var beveget.
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- Et stykke av kjØkkenserviset, mumlet jeg.
Han nikket og puttet det i lommen.

- Hvis du ikke hadde blitt med på sykehuset til
far, sa han, - da hadde jeg kanskje ikke hatt deg
nå, Vera, d a ville jeg ha følt meg fattig.

- Reidar, sa jeg bare, - stemmen min snørte
seg sammen, jeg grep hånden hans.

Vi vendte blikket mot ruinene.

- Kan du huske vi sto ved vinduet i går morges
og snakket om at vi slett ikke hadde så liten plass?
trykket jeg fram.

- Ja.

- Julepresangen jeg fikk av deg har gått opp i
flammer, sa jeg, - men den julepresangen jeg har
til deg, har vi ikke mistet.

Han snudde hodet mot meg.
- Du skal bli far, sa jeg.
- Skal jeg?

- J a, jeg hadde tenkt å gjemme denne over-
raskelsen til julekvelden, men nå kunne jeg ikke
vente lenger.

Han tidde, bare så meg dypt inn i øynene. Slik
sto vi lenge, uten å ta hensyn til de som vandret
omkring oss. Det var v å l' lille verden som slukte
oss fullstendig.

- Er det ikke rart å tenke på, Vera, sa. han
beveget, - at vi ikke eier noen verdens ting, men
at vi likevel føler oss så ustyrtelig rike?

Vera.

Samuel G. Howe -
(Forts. fra side 237.)

første skole for åndssvake barn i Amerika, og ledet
selv undervisningen i begynnelsen. Da han i 1864
ble valgt til formann for fattigvesenet (State Baard
of Charities) innfØrte han det velsignelsesrike
system å få hjelpeløse barn adoptert enkeltvis i

private familier. Nå (i 1902) er 4000 fattige barn
forsørget på denne måten rundt om i staten, derav
1500 i byen Boston alene, og systemet har funnet
utstrakt etterligning i unionens Øvrige staten

Sammen med W. E. Channing og Lloyd Gan'i
son, kastet han seg ivrig inn i kampen mot neger
slaveriet, og opprettet endog med bistand av sin
begavede hustru et eget organ for abolisjonistene
(de som arbeidet mot slaveriet) i Boston. Han var
en personlig venn av John Brown som i 1859
gjorde sitt bekjente tog inn i Virginia for å kalle
negrene til oppstand mot sine herrer, og som ble
innesluttet ved Harpers Ferry og skutt. Karakteris
tisk for Howe's måte å ta saken på er, at han avslo
å bidra noe til å løskjøpe hustruen nede' i slave·
statene til en neger Som bodde iBoston" men tilbød



l00V SOM\ V01KSlEN
Selv om det nå ligger 16 år tilbake i tiden da

dette hendte, står det den dag i dag så tindrende
klart for meg som om det skulle vært i går.

For å begynne med begynnelsen, var jeg helt fra
7 års alderen plaget av ørene. Så jeg var jevnlig
hos lege i mange år før døvheten, som altså skulle
bli enden på historien, inntraff da jeg var blitt
voksen.

Etter konfirmasjonen måtte jeg daglig til legen,
da det var begynt å komme gul materie ut av ven
stre øre. Denne materie økte i mengde etter hvert,
og til slutt beordret legen meg innlagt på sykehus
til operasjon. Det var nå oppstått betennelse, og
denne ville sannsynligvis resultere i hjernebeten.
neIse i lØpet av ett års tid dersom jeg ikke ble ope·
rert. - Hjernebetennelse var for meg ensbetydende
med dØden. Tanken skremte meg - tanken på dø·
den i min alder, på terskelen til livets vår, tynget
svært på milt >!inn. Her adde jeg bare elt valg.
Valget kunne få skjebne8vaugre følger for ID ,g.
men (iN kunne {)~å hefri meg for den plage Ørene
vo dte meg til daglig på den tid 'J •

I uk n før innleggelsen gikk jeg, uvi 'av lIvil
ken grun , mer og mer til radioen, ste r hvor det
var sang ()g ID sikk eller foredrag. Tanken på ope··
rasjon virket også tyngende. Som i transe vaklet
jeg på måfå gjennom byens gater.

Men dagen for innleggelsen kom raskt. Jeg tellet
med gru timene. Jeg var helt skjelven i knærne.
Mine foreldre trøstet meg med at hvis jeg mistet
hØrselen på venstre Øre, hadde jeg jo det høyre
igjen. Og så ble jeg da innlagt.

Kvelden før operasjonen lå jeg lenge på ryggen
og tenkte med gru på morgendagen. Utenfor buld·
ret trikken forbi, bilene tutet, menneskeføtter klap
ret mot broleggingen, stemmer trengte inn til meg
fra gaten. Det lød glade rop fra ungdom som hadde
moro. Alle disse vante lyder fanget tankene mine.

å hetale omkostningene hvis noen dristige menn
ville føre henne bort med makt og list.

Den gamle rev01usjonsmannen ble seg selv lik
til det siste. I 1867 reiste han, 66 år gammel, til
Kreta for å støtte grekerne på øya som da befant
seg i oppstand mot tyrkerne. Enda senere, i 1871,
ble han sendt som De forente stater kommissær til
Santo Domingo for å avgi innberetning i anledning
av øyas påtenkte anneksjon. Den syttiårige mann
gjennomstreifet da på hesteryggen øya på kryss og
tvers.

Sam-uel G. Howe døde den 9. januar 1876.

Over sengen min hang et bilde av frelseren, blo
dig og svett, med tornekrans om pannen. - Det
kom en nonne og slukket lyset, ønsket god natt og
gikk igjen. Det skulle være stille for natten.

Ett enslig lysskjær fra gatelykten trengte inn.
Med skumringen kom de plagsomme tankene til
bake. Svetten kom meg i pannen der jeg lå - uroen
tiltok. Jeg kunne umulig få sove. Måtte kaste meg
fram og tilbake i sengen. PrØvde å tenke nøkternt
og kaldt, men tankene var et eneste kaos. Jeg for
søkte å tenke på mine foreldre. Det virket beroli·
gende et øyeblikk, men straks etter var marerittet
over meg igjen. Jeg ble avvekslende kald og varm
og tankene var det håplØst å tØyle. Jeg vendte meg
mot veggen - måtte for enhver pris sove. Da fan·
get blikket mitt b' det av Frelseren i det svake
skinnet fra gatelykten. Jeg lot blikket hvile der.
Der var jo også en som led, tenkte jeg.

:Mine tanker hadde plutselig slått seg til ro ven
synel av bildet. J g foldet hendene m' e og ba.
Jeg ha lenge den natten, og fl t hjalp godt. Jeg
sovnet rolig.

Det var en nonne som vekket meg. Hun smilte og
hadde meil seg barbersaker. Jeg ventet på at haken
min. skulle b . såpet in , men i steden ble håret
klippet av meg og hodebunnen innsåpet og så ble
jeg barbert omkring venstre øre.

Nå skulle jeg straks opereres. Jeg hle fulgt til
operasjonssalen som lå i samme etasje, og snart lå
jeg på operasjonsbordet, mens hvitkledde skikkel
ser kretset rundt meg. Så fikk jeg narkose. -

J eg våknet opp av narkosen ved at en hvitkledd
nonne tørket vekk narkoseoppkast inne på syke:
salen. Så døset jeg av igjen, og våknet ikke føf
lenge etter. Da ville jeg sette meg opp i sengen~

men jeg ble holdt nede av nonnen som passet meg~
Nå la jeg bedre merke til nonnen. Hun beveget lep
pene. Jeg husker at jeg stirret på munnen hennes
som hypnotisert. Hun så forbauset på meg, ventet
vel at jeg skulle svare på et spørsmål. Bevisstheten
min var spikret fast til en ting: - J eg hører ikke
- jeg hører ikke hva hun sier!

J eg husker nonnen bØyde seg ned. Hun ropte
tydeligvis inn i øret mitt, men jeg fØlte hare pusten
hennes. Jeg forsøkte å snakke, men fikk ikke åpnet
munnen. Hun snudde seg, og jeg fulgte hver min
ste bevegelse. Hun sa noe til de andre. Jeg lå helt
stiv og forsøkte å lytte, men det eneste jeg oppfat.
tet var susing i det opererte øret. Nå skrev søsteren
noe på en lapp til meg, og denne gang svarte jeg.
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Men hvor var stemmen blitt av. J eg hØrte ikke den
heller, men søsteren nikket, så hun måtte i hvert
fall ha hørt den. Jeg spurte etter klokken. Den var
over 3. J eg fikk ikke ta imot visitter den dagen.
Søsteren skrev at mor hadde vært der og det lå en
hilsen på bordet, noen godter og blad. J eg ble glad
for det, men hele ettermiddagen lå jeg og stirret
opp i taket, helt apatisk. Lyset ble slukket for nato
ten. Når jeg var syk hjemme av og til, pleide jeg
alltid ligge å tenke på fars hytte på landet. Nå lå
jeg og tenkte på helt andre ting, ting jeg tidligere
neppe hadde skjenket en tanke. Jeg tenkte på bek
ken som klukket og sildret syngende ned mot ha
vet, fuglekvidder en tidlig sommermorgen, hanens
skingrende «kykkeli-ky» som kunne flenge still·
heten, en ilter hund som bjeffet irritert, to plas
kende årer på en speilblank fjord, en ensom måkes
hese skrik, en skrattende skjære, vindushaspen som
hadde irritert meg så ofte når vinden rev i det åpne
vindu, vindens sus i trærnes kroner, slåmaskinens
sang på vollen, lyden aven skramlende bøtte, gjø
kens «ho-ho», kuas raut, hestens vrinsken, sauens
mekren, grisens grynt. -

Mine tanker ble avbrutt av at lyset ble tent. En
av pasientene skulle ha et glass vann. Og lyset ble
atter slukket.

Jeg famlet etter tingene på bordet. Hadde ikke
lov å snu meg i sengen. En pose med godter fikk
jeg tak i. Da jeg la den fra meg igjen, kom tanken
på mor. Jeg tenkte på stemmen hennes som hadde

bysset meg i sØvn da jeg var liten, rettledet meg i
alle barneår, fars stemme med kloke ord og gode
råd, søskenflokkens sang i hjemmet og klokken
hjemme som hadde slike muntre timeslag. Intet av
dette skulle mer trenge inn til meg.

Femte dagen på sykehuset fylte jeg 17 år. Jeg
fikk en fin bløtkake og kaffe på sengen. En søster
kom en stund etter bort til meg, så ned på brettet
og sa noe til meg. J eg så ned på den tomme kaffe·
koppen og svarte «nei takk, jeg er forsynt.» Man
nen som lå ved siden av meg skrev senere til meg
at hun hadde spurt om jeg hadde fødselsdag. RØd.
men skyllet over meg. - Det val' min første bom
mert som dØv.

Tiende dagen fikk jeg stå opp. Jeg ble gående
som i ørske. Stillheten knuget meg sterkere for
hver dag. J eg følte meg som en fange, muret inne
med mine tanker.

J eg hadde gledet meg til å komme hjem. Alt var
enda så nytt. Jeg kunne føle bilmotoren da jeg ble
kjørt hjem, men hornet val' stumt for meg. Hjem.
me gikk jeg rett til middagsbordet. Plutselig kvakk
jeg til. Min søster hadde reist seg. Det var telefo
nen. Vel, den hadde jeg selvfølgelig ikke hørt.

Jeg klappet over radioen, grammofonen. Nei, jeg
ville ut - gå en lang tur i byen. Far var imot at
jeg skulle gå uten følge. J eg ble rasende. Var vel
voksen nok til å klare meg alene. - Jeg gikk alene.
Jeg traff mange av mine kamerater ute. De strøm
met meg i møte. De snakket, forsto jeg, men jeg
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stammet bare fram at jeg var dØv nå. Det ble ikke
mange ordene. J eg gikk i byen.

Ved hvert gatekryss måtte jeg stanse og se meg
godt for. Likevel kom det snart en bil svingende da
jeg var midt ute i gaten. Bilen skjente ut til siden.
Et:rasende fjes stakk ut av styrehuset og refset meg.
En annen bil hadde forresten akkurat kjørt over
skospissene mine med bakhjulet så jeg for tilbake
med hjertet i halsen. Sjåføren hadde visst ikke mer
ket noe, for bilen stoppet ikke.
, J eg tok til å undres over det høyre øret mitt. Jeg
var jo ikke blitt operert i det, og likevel var jeg
blitt døv også på det øret. Det ble da klargjort at
jeg hadde mistet hørselen på det øret under lege·
behandling da jeg var liten, gradvis og uten at jeg
hadde merket det.

Nå ville jeg helst få meg noe å gjøre. I arbeid
kunne jeg konsentrere meg om annet enn min
lidelse. «Lediggang er roten til alt ondt», hadde jeg
lest et sted. På den tiden var det imidlertid store
køer av arbeidssøkende ungdom, og hva kunne vel
også en døv brukes til - tenkte jeg. Kanskje jeg
skulle forsøke lager-arbeid. Jeg ble møtt aven mur
beklagelser; en hadde en sØnn som ventet på ar·
beid, en annen en nær slektning osv. som hadde
søkt om plass ved bedriften. Det var jo nedgangs
tider, med skip i opplag og liten sysselsetting.

Det gikk både vinter og vår, og jeg syntes det ble
verre og verre. Jeg ble bitter, innesluttet og hard,
men også herdet av motgangen. En hver var seg
selv nok. - Jeg pløyet gjennom avisenes spalter,
leste mange bøker den tiden, og de leie tankene ble
på den måten holdt borte en tid. Uten lesestoffet
ville det vært uutholdelig å leve. Men tungsinn og
melankoli hadde fått tak på meg. Jeg skiftet for
resten i mange sinnsstemninger på den tiden. Var
jeg blitt døv, måtte det vel også være en mening i
det - men hvilken? Dette opptok mine tanker
sterkt.

J eg ble klar over at enhver var sin egen lykkes
smed, og derfor meldte jeg meg, etter min fars for
slag, til forskolen i skredderi, for nå ville jeg lære
et håndverk.

J eg hadde ikke lært munnavlesning, og det plaget
meg svært at jeg ikke forsto hva folk sa til meg.
Blokk og blyant var blitt like uunnværlig for meg
som skjorten på kroppen. Men jeg visste såpass som
at det skulle gå an å lese hva folk sa på leppene,;
bevegelse. J eg stirret derfor på munnen til de SoUl
snakket til meg, men som oftest grep jeg meg i å
i virkeligheten betrakte personenes tenner. Jeg
måtte også innrØmme at folk med bart var snurrige
å snakke med. Barten hang ofte ned og skjulte
munnen, så jeg ble stående og glane som en ku på
en nymalt grind. Det var nok vanskelig å være dØV.

244

En dag falt mine øyne på en notis i avisen om et
munnavlesningskurs. Jeg meldte meg, og under
dette kurset traff jeg en kveld presten for dØve på
Vestlandet, som kom innom. Han ha meg komme i
Døveforeningen. - Jeg hadde ikke vært inne på
tanken om at det fantes noen sådan forening, og jeg
gledet meg ved tanken på at jeg skulle stifte be
kjentskap med skjebnefeller. Dette var det første
lysglimt i min tilværelse etter at jeg mistet hØrselen.

J eg skulle møte presten dagen etter kl. 19. Det
val' med stor forventning jeg stilet mot foreningens
lokale. Nå hadde jeg endelig et sted å gå. Presis på
slaget var jeg i følge med presten inn i lokalet. Der
var det mange døve damer i alle aldre som holdt
på med sying, pluss en eldre mann som holdt på å
lese oppslagstavlen. - Er det ikke flere døve i
Bergen, undret jeg. Presten forsto visst mine tan·
ker, for han opplyste at det største innrykk ikke
kom før om en times tid. Om jeg ventet, fikk jeg
nok hilse på mange flere.

J eg hilste på syforeningens medlemmer. Var litt
ille til mote over å bli beskuet så grundig etter å
ha gått for meg selv i flere år. Men det var bare
smil og nikk overalt i foreningen. Alle skulle vite
hva jeg hette, hvordan jeg hadde mistet hørselen
osv. Etter hvert kom flere og flere til, og stadig
skulle de ha greie på saker og ting med meg, så jeg
følte meg som en svært viktig person. De brukte
tegn til hverandre, prØvde også å snakke til meg
ved hjelp av tegn, som de dog bare brukte fOl' å

lette avlesningen. Jeg forsto ikke noen av tegnene,
men en av de dØve lærte meg litt. I midlertid var
det presten som tok meg i skole og lærte meg tegn
språket. (Det gikk 2 år før jeg var hjemme i det.)

J eg fikk snart vite at det var en betydelig del av
de døve som var skreddere, så min fars forslag om
at jeg skulle lære dette fag, hadde altså ikke vært
så dumt. Jeg sendte en vennlig tanke til ham.

Snart fikk jeg plass som skredderlærling. Sam
været med de andre dØve ga meg tilbake troen på
at det var en mening i at jeg mistet hørselen. Av og
til kunne en døv spØrre meg hva jeg syntes var best
- å være hørende eller døv. SpØrsmålet forbauset
meg alltid like meget. Hva ante vel de som var født

. dØve eller hadde mistet hørselen i de fØrste leveår
om tonenes rike verden? De kjente den ikke og var
lykkelig uvitende om naturens orkester, elvebrus,
fuglekvitter, klangen fra kirkeklokkene når julen
ringes inn, som stemmer sinnet til høytid, eller
julesangenes kjære toner.

Tross alt er jeg ikke lenger ulykkelig over min
skjebne. Jeg er lykkelig over at jeg har fått oppleve
hva hørselen kan gi en. Jeg kan høre for meg
julens sanger, søskenflokkens korsang i hjemmet
da vi var små. Jeg er lykkelig over at mine egne to



Ven lange 1Jeien

Veien var lang.
Ambrosius stirret med et bistert uttrykk bort

etter den lange, ensformige bygdeveien med meter·
høye snøkanter på begge sider, plaserte skråen for
svarlig under tungen, siktet etter stØvlesnuten og
sendte en brun spytt
stråle i vei mot den 
forgjeves.

Bom igjen ja. Det var
nå heller ikke annet enn
bommer en gjorde nå for tiden. Og i dag var allting
som forgjort, ja ikke spesielt i dag forresten, det
hadde vært slik lenge. Ikke så å forstå at han i lang
tid hadde bommet på støvlesnuten, nei, var det likt
seg. Når han skulle være ærlig, måtte han nok inn
rØmme at han hadde bommet atskillige ganger på
stØvlesnuten i det siste - ja så menn hadde han 
men en kunne ikke vente annet enn-at det ene
uhellet dro det andre etter seg. Slik var nå en gang
lagnaden her i verden. Spesielt for Ambrosius
Dompa. Basta! En kunne ikke sno seg unna lag
naden. Men det var aldeles bort i veggene med
denne forbaskede støvlesnuten - eller var det han
som var blitt skjelven i underleppen. Nei, den ting
kunne det jkke bli tale om. Da var det vel heller
Tiedemann som fikk ta skylden på sin kappe. Eller
var det Langaard. Når sant skulle sies, hadde han
ikke sett så nøye på merket sist han var innom han
delsmannen. Forlate ham hans synd. Satt hau ikke
her og mistenkte både Tiedemann og Langaard.

]Jarn om noen få år vil synge de samme sanger, for
di jeg kjenner hver tone og hvert ord i dem. Jeg
eier en rikdom av toner som døvheten ikke har
klart å berØve meg, og de vil bli bevart hele livet
og gå igjen i mine barn, fordi julesangene f. eks.
alltid vil være de samme. De vil alltid fortsette å
bruse sine klare toner for meg, tross min dØvhet.

- Aldri forstummer tonen fra himlen,
i sjelens glade pilgrimssang ....

Harald Nesse.

Svarten diltet fornøyd
foran sleden

Han hadde som sagt ikke sett på merket, nei, og en
skulle aldri mistenke hverken folk eller tohakks
fabrikker, ja, for den saks skyld ikke fe heller, før
en hadde nesten sikre beviser.

Ambrosius dro lovåtten av seg og famlet etter
skråtobakksrullen i lom
men på den stive kjøre
frakken. Nei, der var
den nok ikke. Ja, så var
den i den andre fl'akke

lommen da. Ny ransaking. - Nei, så var den i
trøye10mmen da - ikke der heller t

Nå begynte han å bli mørk i synet.
At den forbaskede rullen aldri kunne bli væ

rende der en la den. - Nå, der var den jo. Var
det ikke det han visste. Naturligvis lå den i veste
lommen. -

Ambtosius lysnet der han satt med skråtobakks
rullen i sin arbeidsslitte neve. Javisst var det det
han visste. At den var i vestelommen.

Han måtte faktisk flire der han satt. Ho ho,
skulle en ha sett så rart. Helt bort i vær o.g vind
ville det vært å legge skråen i frakkelommen. Ak
kurat som om han gikk med frakk dØgnet rundt,
slik som storingene inne i hovedstaden. Ho ho!
Han hadde nok sittet og innbilt seg at han var stor
tingsmann, minst. Nei, en måtte nok ha skråen i
vestelommen, nærmest hjertet. Da sto en ikke opp
rådd om en kastet både frakk og trøye, nei, ikke
bukse med for den saks skyld.

Ambrosius puttet skråen på plass igjen, smattet
på Svarten og satte seg bedre til rette. Når alt kom
til alt, var livet ikke så verst likevel. Nei, slett ikke
så verst. Takket være Tiedemann, eller var det
Langaard? Sett slikt. Han hadde jo rent glemt å se
etter, men nå visste han i hvertfall hvor skråen lå.
I vestelommen var det, nærmest hjertet.

Ambrosius famlet fram rullen igjen. Ho ho.
Ingen sak å finne den nå. Det gjaldt bare å tenke
på at en ikke var stortingsmann, så visste en hvor
en hadde skråen.

Han ble igjen sittende og snu og vende skråen
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mellom sine krokete fingre. - Hva var det nå han
skulle med skråen? Han hadde jo en buss på
underleppen. Stor synd ville det være å bite aven
ny buss når en hadde en fra før i munnen. Ja, stor
synd ville det være. Helt meningsløst. En var da
hverken konge eller pave. Uvisst var det forresten
om konger eller paver tillot seg denslags råflouhet.
Ambrosius Dompa var så visst ikke sikker i den
sak, men så var det nå heller ikke så mange kon
ger og paver å omgås med i denne fiUebygda. Når
sant skulle sies, hadde han ikke sett så meget som
skyggen til noen slike. Forresten skulle det vært
artig å vite om konger og paver foretrakk Tiede
mann eller Langaard eller noe annet merke. Han
selv foretrakk nå - - ja, hva var nå merket
igjen. Ho ho, var det ikke det han skjønte at han
skulle komme på hvorfor han satt med skrå
tobakksrullen i fingerklypen her. Nå, papiret var
forresten vekk. Hva skulle han også med papir på
rullen. En visste aldri om en fikk så god tid, neste
gang en skulle bite aven skrå, at en kunne umake
seg med å ta av papiret.

Igjen stakk Ambrosius skråen på plass i veste
lommen. Nå skulle hverken konger eller paver få
ham til å rØre den før tiden var inne til å skifte
buss. Og det var en stund til det. En lang stund.
Men tiden gikk fort når en hadde en buss å for·
korte ventetiden med.

På ny gjemte Ambrosius slu-åen under tungen,
glodde bistert på støvlesnuten, snudde seg så vekk
og sendte en tobakkstråle bort på snøplogkanten.

Nå kunne støvlesnuten ha det så godt. Slik gikk
det når en for med ap overfor eldre, adstadige men·
nesker. J a, var det ikke som stØvlesnuten krympet
seg kanskje? Han så da tydelig at den bøyne seg.
Riktignok hØyde han tærne bittelite grann, men -.

Nå var Ambrosius i godt humør. Livet var like·
vel ikke så svart. Men ergerlig var det med denne
støvlesnuten. En kunne ikke komme utenom den
ting. Han kviet seg riktig for å treffe folk nå for
tiden. Tenk om han bommec rett for synet på dem.
Det ville bli samtaleemne både vidt og bredt.

Han syntes han hørte dem: - Jo, han Ambro
sius Dompa var blitt klein nå. Ikke stort til kar
lenger. Riktig skjelven var han blitt. Ja, hadde de
ikke med egne øyne sett ham bomme på støvle.
snuten midt på blanke dagen kanskje.

.Skandale ville det bli, det var klart som hl kk
det. Og skandale var verre enn pesten. Verre enn
dommedag.

Svarten diltet fornØyd foran sleden. For Svarten
tenkte hverken på skrå eller dommedag. Nå ville
den hjem til den varme stallen og maten. Hus·
bonden var så urimelig snill i grunnen. Det vanket
havre i krybben rett som det var. I dag ville det

sikkert bli havre igjen når den kom hjem. Havre
var det beste Svarten visste. Rart var det i grunnen
at hushonden ga fra seg noe så godt. Aldri hadde
heller Svarten sett hushonden gumle havre. Men
neskene var noe for seg selv. Mennesker ja. De
klarte ikke så meget som å dra lasset selv engang.
Men Svarten hadde ikke noe imot å dra. Noe måtte
en alltids gjøre for maten.

Og Svarten ristet panneluggen og slo over i trav.
Det skulle bli godt å komme hjem.

Bak på sleden satt Amhrosius og strevde med
fristelsen til å forsøke seg med støvlesnuten igjen.
Skulle han, eller skulle han ikke. Det var vel best
å få det overstått. Denne gang ville han ta resul·
tatet som en avgjørelse, en dom. En hom igjen, og
han ble nødt til å innrØmme at han ikke var den
gamle lenger. - Han ville ta dommen som en
mann. Nå fikk det briste eller bære! -

Tvi!
Det var som om solen brØt fram inne i Ambro

sius. Alt ble så forunderlig lyst og vakkert omkring
ham. Blink! - Han hadde jo truffet. -

SnØen lå kritthvit og skinnende, himmelen hvel
vet seg klar og fin over ham, veien snodde seg jevn
og god framover, Svarten travet med liv og lyst
foran sleden, han selv satt og koset seg med en
skrå på lasset, og snart var Svarten og han hjemme,
i stall og stue, og det skulle bli riktig godt å kom
me hjem til den gode maten. Og som barna skulle
hli glade og nysgjerrige over pakkene han hadde
med. Ja, kona også forresten. Han hadde nå riktig
en prektig kone i Josefine. Et omframt kvinnfolk
var lnm. Og barna deres var nå likere enn barn
flest. Ja, nå skulle de bli nysgjerrige alle sammen.
Men det var ikke julekveld før i morgen, så de
skulle få gå og være nysgjerrige et helt døgn, det
skulle de.

Som Ambrosius gledet seg.
Ja, det var meget å glede seg over her i livet.
Ho ho!

Thor Bår.

Visste De

- at Norge har eget idrettsforbund for dØve? 
Norges Døves Idrettsforbund hle stiftet 1925, og
har for tiden 4 tilsluttede døve-idrettslag, nemlig
Døves Sportsklubb, Oslo, Døves Idrettsklubb, Ber·
gen, De Døves Idrettslag, Tl' ndheim, og Stavanger
Døves l rlrettsforening. Norges Døves Idrettsfor·
bunds styre: For llann: Alf Olsen, Fuglelivn. 12,
Bryn pr. slo, sekretær: Hjalmar C. Lindgaard,
kasserer: Leif Johnsen.
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LH' om •Ige

( Av skolestyrer P. Anderson ")
'------_/

Mange døve vil med ordet språk uten videre
tenke på tegnspråket og si: «Tegnspråket er vårt
naturlige språk». - Og de dØve som har vokst opp
sammen med døve foreldre, vil med full rett kunne
si at tegnspråket er deres mo'rsmål. Døve barn av
hørende foreldre som ikke har lært seg tegnspråket,
har ingen grunn til å kalle tegnspråket sitt mors·
mål.

For hørende mennesker vil ordet språk bety ord
og setninger slik de blir talt med munnen og opp·
fattet gjennom øret, og morsmålet vil for dem si
det språk som mor og far og andre mennesker snak
ket til dem i barneårene. Og fordi de aller fleste
mennesker har hørsel, mens det er forholdsvis
meget få som er døve, er det helt naturlig at det er
de hørendes oppfatning av ordet språk som er den
vanlige, den alminnelige, den normale i bøker om
menneskets språk. Men også døve vil kanskje ha
interesse av enkelte trekk som språkforskerne er
kommet til når det er tale om språkutviklingen.

Vi tror jo nå at mennesket har levd på jorden i
uminnelige tider og at alt' som lever har utviklet
seg, også mennesket, fra trinn til trinn, fra enkle,
primitive former til mere sammensatte, mere mang
foldige former avpasset eller tilpasset til de for
skjellige livsvilkår på jorden. Men det tidsrom som
vi har sikker historisk kunnskap om, rekker bare
noen tusen år tilbake. Hvordan menneskene levde
før den tiden vet vi i grunnen svært lite om, selv
om enkelte jordfUlill eller utgravinger kan fortelle
litt om det. Den historiske tid betyr nærmest bare
den tid vi kan lese om i gamle skrifter. Det vil si
en tid da menneskene hadde et skriftspråk som de
kunde bruke til å fortelle om seg selv med. Men
skriftspråket er jo ikke noe selvstendig språk, men
etter sitt vesen bare en gjengivelse av ordene som
blir talt. Forskjellen er bare den at skriften blir
oppfattet med øyet, ikke med øret, og en forskjell
er det også at skriften blir stående i lange tider, ja
i årtusen, mens det talte ord forsvinner i luften
straks det har kommet ut av munnen. (Kjære
leser: Ta endelig ikke ordet forsvinner i denne
sammenheng alt for bokstavelig. Talte ord kan og
så bli oppfattet av et mottakelig sinn og «gjemt i
hjertet».) Men det er altså med hjelp av de gamle
skriftspråk, som det har kostet vitenskapsmenn i
den nyere tid uhyre stor flid og lærdom å lære å
lese, at vi nå har historisk kunnskap om folk som
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levde for 5000 år siden i Babylonia og Egypt. Men
vi må med sikkerhet kunne gå ut fra at menneskene
i førhistorisk tid hadde sitt talespråk lenge før de
lærte seg til å skrive. Mange språkforskere tror i
dag at menneskene i de aller eldste tider, før de
hadde lært å snakke sammen, brukte tegn som ut·
trykk for sine ønsker og sin vilje, med andre ord
at tegnspråket er eldre enn talespråket. I et av de
aller eldste skriftspråk man kjenner er ordene ikke
gjengitt med bokstaver, men med bilder. Men hvor
dan talespråket, ordenes språk, er oppstått fra først
av, det kan ingen vitenskapsmann fortelle oss. Det
står ingen ting om det i de aller eldste skrifter. Vi
forstår bare at språket ble til fordi flere mennesker
som levde sammen følte trang til å komme i kon
takt med hverandre. Og selvsagt kunde talespråket
hare oppstå hos mennesker med hørsel, det er like
selvfølgelig som at tegnspråket bare kan oppstå
mellom mennesker som ser.

Går vi ut fra at «naturlige tegn» var det aller
første uttrykksmiddel i primitive folks samvær, kan
vi sikkert også gå ut fra at de første ord som ble
talt var lett forståelige, anskuelige navn på dyr og
planter og andre ting som spilte en viktig rolle i
menneskets liv i de eldste tider, og at andre ord
var like naturlige uttrykk for følelseslivet: for
undring, glede eller sorg osv. Det heter i l. Mose
bok at Gud førte alle dyr til Adam og at hvert dyr
fikk det navn som Adam ga det. Det navnet fortalte
sikkert noe karakteristisk om vedkommende dyr.
Den dag i dag kaller jo småbarn hunden «VOVVOV)}
og kua «mø».

Fra å være et språklig lydmalende og sterkt
følelsesbetont uttrykk for konkrete begreper, ting
som man kunde se og begripe, ja virkelig gripe med
hendene, har så ordspråket litt om senn gjennom
årtusen etter årtusen utviklet seg til større ordrik·
dom og til mulighet for flere og flere nyanser for
tanken etter hvert som menneskets tenkende evne
har utviklet seg fra primitive, enkle tankeformer
til høyere bevissthetstrinn, og i dag er ordene ikke
lenger direkte billedskapende, men er gått over til
å bli rett og slett symboler, uttrykk for abstrakt
tenking, en verden av begreper som ikke lenger
etter ordfonnen har noen direkte tilknytning til
sansenes verden. «Hest» kunde jo f. eks. like gjerne
hete «sofa», dersom man var enig om å bruke ordet
sofa om dyret og hest om møblet. Tegnspråket har
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Eldre bilde fra Skådalen døveskole, med skolestyrer P. Andersons kjente skikkelse.

derimot den dag i dag
sin billedskapende
evne.

Imidlertid må VI

ikke glemme at ord
språket ikke bare er et
meddelelsesmiddel fra
sjel til sjel. Språket er
ingen «ting» eller et
«naturprodukt», og
heller ikke et «vesen».
Det er en uavlatelig
virksomhet i mennes
kesjelen, et utslag av
menneskets tenkende
evne, og vil vi med få
ord si hva språket er,
kan vi si at det er en
virksomhet som vi for.
mer vår sjels innhold

med. Professor Alf Sommerfelt skriver i sin bok
«Språket og menneskene» at språket er et mønster
for bruken av hjernen og taleorganene hos men·
nesker som danner et samfunn.

I oldtiden falt begrepene tenking og tale :;å å si
sammen. Man mente at det ikke var mulig å tenke
på annen måte enn i språklige former. Aristoteles,
som ble grunnleggeren av mange vitenskaper, og
hvis skrifter fikk stor betydning i mange hundre
år, hevdet således at den døvstumme, fordi han
ikke kunde snakke, ikke kunde bringes til å tenke
fornuftig, ikke til å erkjenne noen sannhet. Og så
sent som i våre dager skreven berømt tysk viten
skapsmann: «Intet--sp.J:åk_utenJenking '~en_ten

king uten språk». Men et ganske enkelt eksempel
vil vise at en viss tenking er mulig uten noe slags
språk, hverken ordspråk eller tegnspråk.

La oss tenke oss en 6 års dØvstum gutt som aldri
har lært et ord, og som heller ikke har vært sam·
men med andre dØve og lært tegn. Han er heller
ikke særlig oppvakt, men hjelper seg til daglig med
å peke på de ting han vil ha. La oss enn videre
tenke oss at han vokser opp i en ensom liten stue
på landet. En pen sommerdag tar denne gutten et
spann fra veggen i kjøkkenet og går opp i en skogli
et stykke fra husene. Han kommer til et sted hvor
det står noen umodne blåbær, men dem vØrer han
ikke. Han går videre til noen bringebærbusker, og
der plukker han de modne bringebærene i spannet
og går hjem med dem. Så trekker han mor hort til
skapet, peker på sukkerskålen og likesom strør
sukker på bærene, som han har heldt på en taller
ken. Kanskje han også peker på et fat melk. Gutten
kjenner ikke rdene bær, sukker, melk, smaker
godt. Han har absolutt intet språk, men det er jo

tydelig at det ligger en tenkende virksomhet bak
rekkefølgen av hans handlinger. Omsatt i språk
kan vi forme det omtrent slik: Lille Olav kom til
å tenke på at nå var det visst modne bringehær
oppe i lia. Det skulde sannelig smake godt med en
tallerken saftige bær med sukker og fløtemelk på.
Han vilde jamen ta seg en tur og plukke en masse
bær, og mor, som var så snill, vilde sikkert Ja ham
få sukker og melk på dem. Ajajaj! Det skal kom
me til å smake!

Det vilde være lett å finne liknende eksempler i
massevis. Det er altså mulig å tenke isakforestillin.
ger, indre hilder uten ord, og det er mulig at mange,
av oss av og til bruker denne måte å tenke på uten
at vi legger merke til det. Men svært alminnelig er
det også at vi tenker i språklige former, tenker
med hjelp av språket eller «snakker inne i oss»
som man sier. Og når det gjelder å komme til
klarhet over et vanskelig spØrsmål, vil mange ha
gjort den erfaring at man lettest finner ham til
visshet eller sikkerhet, når man former de fOl'skjel
lige argumenter i ord, enkelt og tydelig. Det er jo
også alminnelig kjent at f. eks. en foredragsholder
eller taler som tenker klart også finner lett forståe·
lige uttrykk for sine tanker, mens den som har en
ugrei tankegang snakker slik at ingen blir klok på
hva han egentlig mener. «Det dunkelt sagte er det
dunkelt tenkte».

Det er lett å vise at ordspråket er til hjelp for
tenkingen. Et enkelt ord kan ofte sette tanken på
glid i en bestemt retning. Når læreren sier til eleve
ne: «Vi skal gå på tur i morgen, dersom det blir
pent vær,» så varsler jo ordet dersom om at det
ikke er sikkert. Når militærnekteren sier: «Jeg vil
ikke være soldat, fordi min samvittighet forbyr
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meg å drepe andre mennesker,» så varsler det lille

ordet fordi om at nå kommer grunnen til nektelsen.

Ordet fordi forklarer et årsaksforhold. Når jeg sier:

"Kanskje jeg reiser til Bergen i juleferien,» så er

det jo slett ikke sikkert at det hlir noe av med den

reisen. Og så videre. Eller tenk på hvordan spØrre
ordene setter vår tanke på glid. Hvem? forteller at

nå hlir det spØrsmål om en person, hvor? på

samme måte om et sted, når? om et tidspunkt,
hvorfor? om et årsaksforhold osv.

Det er helt sikkert at den rent utrolig Taske ut

vikling av alle sjelens evner som et hørende barn

med normale evner gjennomgår i de første 3-5 år
av sin levetid, henger uløselig sammen med at det
etter hvert lærer sitt morsmål, lærer å forstå hva

ordene betyr og lærer å hruke ord til å gi uttrykk

for hva som rØrer seg i dets egen sjel. Og denne
sammenheng mellom språk og utvikling fortsetter
opp gjennom skolealderen. Undervisning og opp_·

læring er utenkelig uten med hjelp av språket, og
det er lett å innse at først med ordenes språk ble

det mulig å gi faste regler for samfunnslivet. Orde
nes språk er forutsetning for all lovgivning, enten

det gjelder politikk eller religion. Med dette språk
har menneskelig åndskultur kunnet gå i arv fra

slekt til slekt i årtusen. Ord kan hære et menneskes
tanker fra sjel til sjel, ord kan hære et menneskes

tanker langt bort fra den dag og det sted hvor ved·
kommende menneske lever. Ord kan fortelle oss
hva som hendte for 100 år siden, ja hva som ble

sagt for 2000 år siden. Tenk bare på bihelens ord!
Ord kan løfte vår tanke til andre land og verdens

deler, til andre kloder i himmelrommet, ja endog
til åndelige verdener og til religiØs erkjennelse.

Med dette for øye vil vi forstå at språket kan være
bærer aven uforklarlig åndsmakt, og vi må minnes

hva Jesus sa: "De ord jeg har talt er ånd og er liv».
Den heste del av litteraturen blir jo også ofte kalt

åndsliv.
Det kunde være mange andre sider av språket å

peke på, men denne artikkelen er kanskje allerede
blitt for lang. J eg vil imidlertid til slutt ennå få

referere hva en som selv er helt døv fra hun lå i

vuggen, og dertil også er helt blind, men som til
tross for disse sansedefekter har lært å bruke språ

ket bedre enn de fleste som både hØrer og ser, slik

at hun har skrevet flere meget interessante bøker

og holdt mange hundre muntlige fOl"edrag - jeg
vil referere hva dette åndsmenneske, Helen Keller,

skriver i boken «Mitt liv». Hun forteller om de

mange forgjeves forsøk som hennes lærerinne

gjorde på å få henne til å forstå at det var sammen
heng mellom det fingeralfabet hun stavet i hånden

hennes og den tingen hun hadde mellom hendene.

Om sider gikk det opp for henne at hver ting har

sitt navn, og da ble hun meget ivrig etter å lære

navnene på de ting hun brukte og var glad i. Så

var det bare et skridt videre til «språkets nøkkel»:

forståelsen av at vi med ord kan uttrykke tanker,

følelser og vilje. Nå gikk det fort framover. "Kunn
skap er lys og syn og hørsel,» skriver hun. En like

stor opplevelse var det for henne å lære å tale.

"Aldri skal jeg glemme den overraskelse og glede

jeg følte da jeg uttalte min første sammenhengende
setning: Det er varmt. Visstnok kom ordene støt
vis og stammende, men det var dog menneskelig

tale. Min sjel, som ble seg bevisst en ny kraft, kom

ut av sitt fengsel og skulde gjennom disse hrutte
lyd nå fram til kunnskap og tro .... Bare en dØv

kan sette seg inn i hvor ivrig jeg talte til mitt leke·

tøy, til stener, trær, fugler og dyr, eller den glede
jeg følte når min søster· kom springende til meg

fordi jeg ropte på henne, eller når hunden adlØd
mine' befalinger. Jeg føler det som en usigelig
nådegave at jeg kan bruke ord som ikke behøver å

bli tolket.»
Disse ord aven døv og blind viser bedre enn

lange utredninger hvilken skatt vi har i det men

neskelige språk. For det er jo gjennom dette språ
ket at Helen Keller har fått sin eventyrlige utvik.·

ling. Med en enestående viljestyrke og iherdighet,

men også fordi hun var utstyrt med usedvanlig rike
evner og dessuten hadde den lykke å få den best

mulige undervisning~ har hun samlet et fond av
kunnskaper og nådd et trinn av åndskultur som
bare de færreste når. Hun er et levende vitnesbyrd

om at .mennesket innerst inne er et åndsvesen og at
språket kan være bærer fra sjel til sjel av åndelige

verdier, virkelig åndsliv.

Merkelige søknader
En kommunal funksjonær har plukket ut fØl.

gende merkelige uttrykk ved søknader fra byens
borgere. (Vi vil ikke nevne byens navn.)

- J eg er en eldre, enestående dame som leier

værelser ut.
- Hoslagt fremsendes en kvittering for utvidelse

aven person.
- Og jeg er svakelig og har 7 barn og er 67 år

og nå kan jeg ikke mere.
- Jeg melder Dem herved at jeg har født et spe

barn som jeg ber om godtgjørelse for.
- Petroleum til opptining utbes meg, da jeg hal'

5 menn liggende med sprengte og hosne vannled·

ninger.
- I kommunen hvor jeg bor med mine 3 døtre

som alltid har tilhørt kommunen.

- Vi er to voksne og et lite barn som får full
pleie utenfor hjemmet. Vi nyter kun varme drikker

og barnevask i Storgaten.
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godter, og ikke minst gaver til barna. For barn og
julegaver hører jo uløselig sammen. ~ Men hvor
skulle en få penger fra til dette? Mor tenkte og
tenkte, men ingen utvei lot det til å være. Far val'
så sparsom som det gikk an å forlange. Han hadde
sluttet å røke, og nå tygget han bare skråtobakk,
som han surret sammen med hyssing for å drØye
den så lenge som mulig. Det var altså ikke noe å
spare opp.

Men da mor neste gang var hos handelsmannen,
fikk hun tilbake noen l· og 2-Ører, og da fikk hun
en ide. ~ Enn om hun hver gang puttet l· og
2-Ørene hun fikk igjen hos kjøpmannen på spare·
bØssen. Da kunne hun spare sammen til et halvlodd
i pengelotteriet ~ og kanskje hun da kunne vinne.
~ Og mor satte ideen ut i livet, uten å nevne noe
hverken til far eller barna, og en dag kunne hun
telle opp 500 Øre som hun hadde spart. Hun ble
stående og tenke seg om. - - 500 Øre, det var tross
alt mange penger for henne. Hun trengte dem til
husholdningen, men dette var jo penger hun hadde
spart sammen for seg selv i lang tid. Endelig tok
hun heslutningen. Ideen skulle gjennomfØres. Hun
kjøpte ett halvlodd, 5 kroner ble likevel for lite til
julegaver.

Da Kari kom tilbake fra handelsmannen, tronet
hun inn i stua, rett bort til l ens, og la halvloddet
foran ham på bordet. ~ lens så ut som han var falt
ned fra månen. Han stirret som fjetret på lodd·
seddelen. Langt om lenge fikk han summet seg.

- Og Jens tok døren på nakken og dro avsted.

-=~~-

tidersalle
jul

~ Nei, nei, kommer ikke Kåre nå
igjen med flenge i buksebaken sin, ut
brøt mor, da gutten omsider kom
luskende hjem.

~ Det er ikke min skyld ~ det var
en rot som stakk opp av snØen og rev i
stykker buksen min da jeg rente ned
over bakken på ski, sa Kåre. Han var nå
alltid sin mors øyesten, enda så mang-
foldige ganger han nå hadde Ødelagt
klærne sine for mor. Fart ~ større og
større fart ~ var hans største interesse
og det eneste som kunne glede ham rik·
tig meget. Men han eide ikke så meget som en hit
aven kjelke, og derfor måtte han nøye seg med en
avhrukket snøskuffe som han satte seg og akte ned
over på. Han var også bare fem år.

~ Du burde hatt lærsåle på buksebaken din, så
alle de andre harna kunne se for en trollunge du
er, skjente mor. Men Kåre sto hare og smilte, for
han visste godt at mor ikke mente noe med det hUll
hadde sagt.

Kåres mor hadde fem harn å streve med sent og
tidlig. Mange ganger måtte hun også ta natten til
hjelp for å få unnagjort alt. Og Kåres far var så
visst ingen storing, bare en ytterst alminnelig arbei
der, og lønnen var deretter. Han var på arbeide
hver yrkedag nede ved sagbruket. UkelØnn hadde
han med seg hjem til mor hver fredag, støtt og sik
kert som Staten selv. Dette var det viktigste for
familien, skjønt lønnen var i snaueste laget. Mange
ganger småsultet både far og mor, og særlig ille
var det hver gang lysmannen var ventende med
regningen fra elektrisitetsverket. Men barna måtte
ikke sulte under oppveksten ~ ikke tale om ~ det
var foreldrene, l ens og Kari, skjønt enige om.
Barna deres skulle ikke få kjenne sulten. ~ Å få
ha et godt hjem, med glade og sunne barn, var for
l ens og Kari blitt det aller største ved livet, ja, som
et evangelium.

Men en dag da mor satt og lappet og stoppet for
røverungene sine, kom hun i tanker om at julen
nærmet seg ~ julen med alt den krevde av stas og

M\OI~S
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Han flyttet skråen over i den andre munnviken,
lØftet en tømmerstokk aven pekefinger mot Kari,
og stønnet:

- l a så, du er nok verdens største optimist du,
Kari. Skjønner du ikke at det bare er rikfolk og
spillegale som vinner noe? De kjøper masser av
lodd, mens dette bare er ett eneste halvlodd, og du
tror du kan vinne på det. - Trøste og bære meg,
for et ødeland du er blitt, Kari·mor!

Og J ens grep loddet, fant fram limpotten og limte
loddet fast på dØren, merkelig nok med nummer·
siden ut. Og med den svære pekefingeren på det
skjebnesvangre loddet, sa lens med kirkerøst, i
hele familiens nærvær:

- I vårt ansikts sved skal vi ete vårt brød, og
aldri skal vi spille om penger, ei heller i Pengelotte·
riet. Det loddet der, skal til alle tider bli sittende
til skrekk og advarsel!

Kari, stakkar, sa ingenting. Hun måtte innrØmme
for seg selv at det nok var rett som hennes mann sa.

Men Jens hadde nok ikke sagt det siste ordet.
- Da trekningslisten for desember kom, viste det
seg at loddet var trukket ut med gevinst. Gevinsten
var på 1000 kr., men ettersom det altså var halv
lodd, hadde Kari vunnet 500 kroner. - Det var
ikke så rart at Kari ble ellevill av begeistring. Hun
hoppet og danset omkring som den sprekeste hal·
ling·danser, så tvillingene, Edna og Else, og min
stegutten, Jonas, satte i med frydefulle hyl. Så
morsom mor var blitt. Og eldste-gutten, Rolf, odels
gutten kalt, skjønt far ikke hadde gård, og Kåre,
brølte av full hals, da de så hvor komisk deres far
så ut. Denne gangen så det enda mere ut til at hun

var falt ned fra månen. -
Jens tok på seg og gikk til kommisjonæren for å

hente gevinsten. Loddet kunne han jo ikke få med
seg, men han forklarte kommisjonæren hvordan
saken hang sammen. Det hjalp imidlertid ikke.
Kommisjonæren hadde sine instrukser, og dersom
han ikke fikk loddet, fikk vinneren ingen penger.

Det var ikke noe å gjøre med det.
Jens måtte gå hjem igjen, uten penger. Det val'

umulig å få loddet løsnet fra døren. Det kunne jo
også gå i stykker. - Det ble ingen annen råd enn
å ta med seg dØren til kommisjonæren. - Og lens
tok døren på nakken og dro avsted med den. Det
vakte stor oppsikt. Folk samlet seg rundt ham og
fulgte etter ham. Det hele var riktig morsomt.

Kommisjonæren tilkalte nå en politikonstabel
som vitne på at pengene ble utbetalt, og derpå
kunne Jens begi seg på hjemveien med døren. Han

satte den på plass igjen.
- Jeg skulle hilse og si at pengene er dine og

står til din fulle rådighet, sa han til Kari.
Og julen nærmet seg. Mor vasket og skurte om

kapp med tiden. Og barna gikk omkring, med
vaktsomme øyne, og undret seg over hva de skulle
få i julegaver; en bil, eller kanskje en oseandamper
- minst! Mor hadde sin fulle hyre med å holde
styr på dem.

Juleaften, den lenge etterlengtede juleaftenen,
opprant, og mor begynte å steke og brase. Den lif·
lige lukten fra kjøkkenet bredte seg, til stor forar
gelse for naboene. Det ble helt umulig å holde styr
på barna, så far jagde dem opp på loftet for at
mor skulle klare å bli ferdig en gang. - Langt om
lenge kunne faren gå opp og be dem komme ned
igjen, men pent og stille. Døren til stuen sto åpen,
og barna ble bare stående på gangen og gape.
Maken til juletre hadde de aldri sett. Og maken til
pakker! Det var som et eventyr.

Mor sto rød og smilende, med stort hvitt forkle,
og ba dem komme og sette seg til bords. Bordet
var så vakkert. De levende lysene speilte seg i tal·
lerknene og alt blankt på bordet, og det dempede
lyset la et høytidelig skjær over alt.

Kirkeklokkene tok til å ringe, og far leste opp
juleevangeliet. Barna satt som på nåler under mål·
tidet. Og så fikk de gå rundt juletreet; deretter ble
julegavene delt ut. Hver fikk sitt og gikk bort i
hver sin krok for å beundre gavene i fred og ro for
seg selv. Det var ikke måte på all fryd og glede, og
det ble nok alle tiders julekveld, takket være mor.
Ikke tvil om det!

Mor og far ble sittende oppe langt utover den
kvelden, kose seg og småsnakke. Til slutt måtte de
ta seg en tur inn i kammerset og se på barna sine.
- Borte i tvilling.sengen lå tvillingene, med hver
sin dukke som kunne lukke øynene og si «Mamma",
i armene. I den andre sengen lå Rolf med et par
hoppski ved siden av seg, i midten lå Kåre med
rattkjelken lent mot sengestolpen, og innerst ved
veggen lå vesle lonas ined gyngehesten sin. Han
holdt fast i tømmene i sØvne, antakelig for at hesten
ikke skulle løpe bort mens eieren lå og sov.

- Takk skal du ha for denne julekvelden,
Kari-mor min, sa far, og så bort på loddseddelen
på dØren, som nå var blitt et av familiens største
klenodier. - Kari så på ham og smilte.

Og julenatten, med myriader av stjerner, senket
seg varsomt og stille over den fattige, men dog så

lykkelige familie.
Thoralf Wiik.

9000 brødskiver

er det vanskelig å spise opp på en uke. Deltakerne
på skoleleiren for døve sommeren 1951 klarte det
med glans.
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Der prytes stubber og stein.

Generalforsamlingen er satt! sier formannen,
og han slår klubben i bordet.

I stua til Hans, sitter 17 døve, som ser forvent·
ningsfullt på formannen. En stor sak står på dags·
ordenen; bygging av feriehjem! Kassabeholdningen
utgjør temmelig nøyaktig 15 kroner, men dette
synes å være av underordnet betydning. Forslaget
blir enstemmig vedtatt!

Diskusjonens bølger går høyt etter møtet, men
alle er enig om at feriehjem skal det bli - et stort
og flott feriehjem. Selv om en er fattig på mynt, er
det nok av pågangsmot og innsatsvilje, og penger
skal skaffes. Det første målet er penger til kjøp a,'
tomt. En basar blir igangsatt, med resultatet 1500
blanke kroner i nettooverskudd, og veien går
straks til dagsavisen, hvor følgende notis blir inn
rykket: Byggetomt ved fjorden, passende til ferie
hjem, ønskes kjøpt. Bill. mrk.

Av tre billetter med tilbud på tomt, ble det bil·
ligste, som lød på kr. 0.55 pr. kvadratmeter, beslut
tet kjøpt. Mindre enn to mål skulle det dog ikke
være. Byggelaget ble sammenkalt. Det besto av 3
skreddere, 3 skomakere, l maler og 3 fabrikkarbei
dere, tilsammen 10 mann. Resten av medlemmene
var kvinner.

Ennå før konsesjonspapirene var i orden, be
gyntes der med utgraving av tomten. Redskapene
var imidlertid svært primitive den første tiden. Her
måtte jo spinkes og spares det beste en hadde læl't,
og det ble derfol' ikke tale om kjøp av noe red-

.
«Basen» deler ut ordrer fØr dagens arbeid tar til.

skapslager. Det ble gått systematisk gjennom alle
medlemmenes boder og loft, og resultatet ble en
del gamle spader og potetgrev uten skaft, samt en
slegge, som etter utseendet å dømme godt kunne
stamme fra steinalderen. Til denne samlingen ble
kjøpt en brukt trillebår for 5 kroner, rene rØver
kjøpet, for den skulle komwe til å gjøre trofast
tjeneste i 6 samfulle år. Med denne redskapen gikk
vi i gang med å bryte stubber og stein. Det var et
slit som måtte ta på den sterkeste. Verkende ryg
ger og såre hender hørte plutselig med til dagens
orden. Verst var det nok for skredderne. De hadde
om mandagene uhyre vansker med nålen. Nåleøyet
lot også til å ha skrumpet inn hver mandag, og
nålen føltes i det hele tatt så liten og vanskelig å

bolde i. De kom likesom ikke i gang med nålen før
i slutten av uken, og da var det straks å begynne
tomtearbeidet igjen.

Arbeidstempoet var så visst ikke til å blåse av.
Innsatsen var i det hele tatt imponerende, og i
løpet-av hØsten ble tomten gravd ut og grunn·
muren støpt ferdig. Dermed var også vår vesle
startkapital oppbrukt til sement og annet.

Vinteren ble brukt til å rette på byggefinansene
våre. Det ble holdt basar igjen, og denne gang inn·
brakte den 2500 kroner.

Allerede tidlig på våren, begynte feriehjemmet å
ta form. Det ganske store reisverket ruvet godt i
landskapet. Vi ble litt forskrekket da vi så hvor
stort det ble. Målene, 11 x 8 m, i to etasjer, så ikke
meget ut på papiret, men nå begynte vi å bli for
skrekket. Hadde vi gapet over for meget? Ble ikke
dette rent for stort? Vi var jo ikke flere enn 17
døve i Drammen og omegn.

Vi ble enige om at det som var vedtatt, var ved·
tatt, og når vi var blitt enig om målene tidligere,
skulle det ikke være tale om noen' endringer, hvor·
dan det enn gikk. Det var hare å gå på med krum
hals og all den energi en kunne mobilisere, pluss

J EM

Vi bygger

FEI E
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Målet er nådd!

litt til. Vi var klar over at dersom vi skulle få huset
under tak innen vinteren, måtte der system til i
arbeidet. Hver mann måtte få sin bestemte opp-
gave.

Byggelederne fikk utvidet myndighet, og de
menige arbeiderne skulle deretter ikke bekymre
seg om annet enn nettopp det de holdt på med for
Øyeblikket. Alle ordrer måtte etterkommes uten
nølen. Og en gikk i gang med fornyet fart. Arbeids
tiden ble fastsatt. Den skulle være fra lørdag etter
middag kl. 16 til kl. 23 aften, og fra søndag morgen
kl. 7 til bussen gikk til byen kl. 20 om kvelden. Vi
ble også enig om å benytte vår sommerferie!

Tempoet ble holdt hele sommeren gjennom og
langt ut på høsten, og gleden var stor da gran
busken ble heist på taket og fortalte at huset var
under tak. - Det hendte nok en gang i mellom at
en eller annen knurret og mente det fikk være
grense for slitet. Men en spøkefullhet eller et godt
ord kunne være nok til å få mismotet bort igjen på
et blunk.

Hittil hadde alt gått utmerket, men så kom kri
gen og dermed vanskelighetene. Arbeidet stoppet
opp for en stund, da flere døve med sin familie tok
det halvferdige feriehjemmet i besittelse som eva
kueringssted. Pengene vi hadde skaffet oss, ble
sperret i banken, og uten penger var det ikke mulig
å få materialer.

Det gikk mange arbeidstimer tapt det året, men
litt ble likevel gjort. Innredningsarbeidet ble f. eks.
gjort ferdig. Den verdenskjente dØve astronom,
Olaf Hassel, var nå kommet med i arbeidsgjengen,
og han slo i spiker så det var en fryd for øyet. Det
hendte jo han traff en finger iblant, og i slike øye
blikk ble nok mang en ny stjerne oppdaget.
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Da våren 1941 kom, var
det bare innredningen av
kjøkkenet, samt en del ma
lerarbeid, som gjensto. Vi
fastsatte innvielsesfesten til
3. august, på Kongens fød
selsdag, og arbeidet ble for
sert, da det skulle og måtte
bli ferdig til fastsatt tid.
- Maler Anton, vår eneste
fagmann, lot ikke de andre
få fred før arbeidet var fer·
dig. Alt gikk etter program
met, og 2. august sto ferie
hjemmet nymalt og pyntet
til fest.

Mens vi belaget oss pa a
kople av, med morgendagens
fest for øye, ble den oppda.
gelsen gjort at flaggstangen

var glemt. Og vi som hadde fått både flagg og line
av seilmakeren i Drammen! Vi ble enig om at stang
skulle vi ha, og at den skulle opp før festen.

Det var et veldig arbeid å få høvlet den 20 m
lange flaggstangen. Skiftarbeid måtte til. 2-manns
lag arbeidet i halvtime·skift hele natten, og klok
ken 5 om morgenen var stangen ferdighØvlet, og
den ble straks reist. Dermed var alt klappet og
klart. Det var en trett, men lykkelig flokk døve·
gutter som dro ned til stranden for å få seg en opp
kvikkende dukkert i fjorden på morgenkvisten.

Presis kl. 9 heiste feriehjem.komiteens formann
flagget til topps. Det var et stort øyeblikk. Resulta
tet av årelangt slit og forsakelse av all fritid var
blitt en kjensgjerning. Feriehjemmet «Skogheim»
var åpnet, feriehjemmet som var bygd av 17 døve i

Drammen som startet med 15 kroner i kassen.
Fi·Jo.

Språkstrid

På fortsettelsesskolen for døve gutter i Bergen,
kommer der sammen elever fra barneskolene i
Oslo, Trondheim og Holmestrand. Disse elever be
nytter seg av, som de fleste andre dØve, tegn for å
lette konverseringen. Men det oppstår snart, tildels
bitter, strid om hvem som benytter «riktige» tegn.
Det er nemlig så at elevene ved de forskjellige
barneskoler lærer seg, eller «finner opp» tegn som
kan være svært forskjellige for samme ord eller
ting. Mens bølgene går høyt og det skrives opp ad
stolper og ned ad gjerder om samnorsk, bokmål og
nynorsk, har altså de dØve nok med sin egen språk- .
strid - «tegnspråk.språkstriden».



Våre skoler for døve

Fra en undervisningstime i døveskolen. Den vesle piken føler på lærerinnens hals, hvor stemmebåndets
vibrasjon hjelper henne til å forstå stemmens bruk.

Da jeg gikk i folkeskolens 1. og 2. klasse, var det
spesielt ett spØrsmål jeg stadig gikk og grunnet på.
Ja, nær sagt hver gang jeg hadde for meg lese·
boken, regneboken eller andre bøker, festet mine
øyne seg ved noe bestemt som jeg ikke kunne bli
klok på. Jeg hadde et bestemt inntrykk av at tek·
sten på skolebøkenes forside var formet så pussig,
så kuriØst; lesebok for folkeskolen, regnebok for
folkeskolen, osv. Var det virkelig skoler for dyr,
fugler eller andre skapninger også slik at ordene
for folkeskolen måtte stå tydelig å lese på bøkenes
forside for at de ikke skulle bli misbrukt eller for·
vekslet?

Så pussig fant jeg dette appendiks at jeg faktisk
ikke turde spØrre lærerinnen hva meningen med
det var. Muligens ville hun oppfatte spØrsmålet
som en fornærmelse mot lærerstanden, kanskje til
og med mot Kirke- og Undervisningsdepartemen.
tet. J eg foretrakk derfor å slå meg til tåls med at
bøkene utvilsomt var beregnet på slike som meg,
ettersom jeg vel måtte regnes til kategorien «folk».

Skjebnen ville imidlertid ikke at spØrsmålet
skulle bli stående ubesvart for meg. Fra 3. klasse
hørte jeg ikke lenger hjemme i folkeskolen. Jeg
hadde mistet hørselen og var kommet på dØveskole.

Undervisningen av døve barn er ikke så godt
kjent. På dette område later det til å være nokså
megen uvitenhet blant storparten av folket. De

dØve selv støter stadig på mennesker som lite eller
ingenting vet om dØvhet og undervisning av døve.
Og det er ganske alminnelig at foreldre rundt om·
kring i landet ser på sine døve barn som håplØse
tilfeller. J a, uvitenheten er ikke alminnelig utbredt
bare mann og mann i mellom, til og med folk som
burde ha første hånds kjennskap til tingene, legene,
rØper rett som det er sine manglende kunnskaper
i så henseende; legestanden har gjort døveunder
visningen og foreldre til døve barn, men fØrst og
fremst de enkelte døve, mang en bjørnetjeneste.
Legene har i mange tilfelle vært de første til å ta
håpet fra foreldrene. Resultatet er blitt at de døve
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barna er blitt hensatt til fullstendig apati. For·
eldrene har gitt opp håpet, og barna er blitt over·
latt til seg selv.

Dette er ikke noe enestående. Det hendte for 100
år siden, like sikkert som det hender i dag og i
morgen. Men verst er det imidlertid i tilfelle hvor
legen beordrer det døve barn anbrakt i anstalt for
åndssvake - eller på hjem for sinnslidende. Det
hender nemlig også. Det har hendt i året 1951!

Trass i alt dette, trass i den vanlige utbredte van·
kundighet blant folk når det gjelder døvhet og
undervisning av døve, er det en kjensgjerning at det
her i Norge helt siden 1825 har vært dØveundervis·
ning. I 1950 kunne altså dØveundervisningen feire
125 års jubileum.

l. april 1825 ble den fØrste norske statsdrevne
døveskole tatt i bruk i Trondheim. Imidlertid ble
det før denne tid undervist privat på forskjellige
steder, men en regner altså året 1825 for aret da
dØveundervisningen fikk sitt gjennombrudd her i
landet. Og siden har dette spesialskolevesenet utvik
let seg til å kunne gi hvert døvt barn i landet den
spesialundervisning det må ha for å kunne hevde
seg. Etter hvert er det blitt noe selvfølgelig at det
døve barn ikke bare kan få, men har krav på,
undervisning. Døveskolene gir nå elevene all den
undervisning den 8.årige skole kan gi dem. Også de
sterkeste tunghørte, de som har fått hørselen ned
satt slik at de ikke kan følge med i annen under
visning, sokner til døveskolene. Det er nå blitt opp·
rettet spesielle tunghøre.k1asser ved enkelte av
døveskolene for disse.

Av dØveskoler finnes i dag her i landet følgende:
Trondheim off. skole for dØve, Bispegt. 9 b. Opp.

rettet 1825. Den første styrer var Andreas Møller,
som selv var dØv. Nåværende styrer er Trygve
Beyer. Skolen opptar ,fortrinsvis elever fra det
nordlige Norge, Trøndelag og den nordligste del av
Vestlandet.

Skådalen . off. skole for døve, Vettakollen pr.
Oslo. Opprettet 1848. Skolen har tidligere hatt sitt
tilhold på Schafteløkken ved Frogner, i Arildsgt. 2
og på Lindem, Ullevålsveien 72. Skolens fØrste sty
rer var F. G. Balchen. Nåværende styrer er Ludvik
Langåker. Skolen opptar elever fra hele Sør-Norge.

Holmestrand off. skole for døve, Holmestrand.
Opprettet som privat skole i Oslo 1881. Flyttet til
Holmestrand og gikk over til statsdrift 1899. Første
styrer var fru Hedevig Rossing. Nåværende styrer
er Sjm Brekke. Tidligere var skolen avtaker av B·
og C-elever fra Skådalen dØveskole, men fra 1949
er også Holmestrand døveskole blitt opptakings
skole, og den tar imot elever fra hele Sør.Norge,
forøvrig samarbeider den her med Skådalen dØve.
skole.

En dØv pike som smiler lykkelig over å ha forstått
hva lærerinnen mente.

Bergen off. skole for døve, V. Torvgt. 20 a, Ber·
gen. Fortsettelses· og yrkesskole for gutter. Opp
rettet 1942. Styrer er Toralf Eng. Skolen tar mot
elever fra hele landet i den utstrekning plassen til.
later, fortrinsvis elever som nettopp er gått ut fra
barneskolene. Kursene er 2-årige, og hovedvekten
blir lagt på å sikre elevene en plass i arbeidslivet,
slik at de ved ktusets slutt kan ta opp kampen med
de hørende på arbeidsmarkedet.

Stavanger off. skole for døve, Saudegt. 11, Stav
anger. Fortsettelses- og yrkesskole for piker. Opp.
rettet 1946. Styrer er frk. Kristine Haave. Skolen er
en paralell til skolen for gutter i Bergen.

Alm skole for døve og tunghørte, Jevnaker, opp·
rettet 1948 av Utdannelsesfondet for Unge Døve og
Tunghørte, er f. t. stengt p. g. a. uoverensstem·
meIser angående skolens drift. Skolen var ment
som en hØyere skole for døv og tunghørt ungdom,
hvor undervisningen hovedsakelig dreiet seg om
boklige fag.

Borre off. skole for døve, Åsgårdstrand, er ny av
året. På grunn av plassmangelen ved barneskolene,
så en seg nØdsaget til å sette i gang en midlertidig
skole for å avlaste disse. Det sto da allerede bort·
imot 100 elever på venteliste. Skolen har tilhold
på det kjente Åsgården Turisthotell. Styrer er fru
Astri Puntervold-Bjørnsen.

Døves Vel, Hamar, er et privat drevet lære- og
arbeidshjem for dØve og tunghørte piker. Her kan
de få opplæring i praktiske fag, såsom hus- og mat
stell, sØm og vevning. Kursene er l-årige, og der
opptas elever fra hele landet.

Hjemmet for døve, Andebu pr. Tønsberg, er et
allsidig foretakende. Her er opprettet en avdeling
for vanskelige døve barn, slike som ikke er egnet
for vanlig døveskole, særlig miljøskadde. Hjemmet
gir videre opplæring i jordbruk og skogdrift, like
som der er verksteder. Her er også en avdeling fOl:
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eldre døve, gamlehjem. Styrer er Gisle Espolin
Johnson.

Døveskolevesenet i Norge er altså forholdsvis
godt utviklet, idet hver enkelt døv og sterkere tung·
hørt i landet kan få den undervisning de ifølge
skoleplikten skal ha. Men dermed er også det meste
sagt om døveundervisningen. Tross fortsettelses'
skolene, når nemlig ikke elevene nnder noen om·
stendighet lenger enn de normalt hørende ved
folkeskolen, dersom de da ikke skulle høre til de
ytterst få som får utvidet sitt pensum eller tar kor·
respondanseundervisning. Dette forhold kan dog
ikke skolene lastes for. Det er jo helt ekstraordi·
nære forhold som gjør seg gjeldende i døveskolen.
Folkeskolen og døveskolen har tilsynelatende sam·
me mål, å undervise barn fra 7-8 års dderen til
konfirmasjonen, men stort lenger stæ!"ker heller
ikke likheten seg.

I og med at et barn er dØvt, oppstår et problem
så stort at· det i årtusener ble oppfattet som vanvidd
å forsøke å lære det døve barn noe. Nå vet vi imid·
lertid at døvheten ikke behøver å være noen hind·
ring for en iherdig, spesialutdannet pedagog. Men
dermed er ikke sagt at undervisningen går lett og
lekende. Og tross alt, er det ikke mer enn 126 år
siden døveundervisningen ble organisert i Norge.

De fleste døve barn kommer på dØveskole i van·
lig skolepliktig alder. Men storparten av dem har
aldri hverken sagt eller hørt ett ord. Hvordan skal
så en lærer få dem til å forstå og gjenta hva han
sier? Hvordan skal han få dem til å forstå seg når
de ikke hØrer, snakke når de aldri har sagt så
meget som «mamma», skrive lese, regne osv? Noen
hver av oss ville sikkert føle trang til å gi læreren
et blikk fullt av medfølelse. Det er i grunnen lett å
forstå de som i sin tid anså det for galskap å gjøre
noe forsøk.

Undervisningen i døveskolen begynner altså på
helt annen måte enn i folkeskolen - det er klart.
Mange av elevene vet ikke engang hva det er å
leke. De har jo vært helt utenfor. De hørende
barna ga vel snart opp å lære det døve barnet til å
bli med i leken. Derfor begynner en gjerne under·
visningen av det dØve barn med å leke med det.
Barnet må jo først og fremst lære at det er mening
i hva en foretar seg. Samtidig venner læreren også
barnet til å se på munnen sin, gjentar enkelte lette
ord, og barnet lærer snart at det er sammenheng
mellom hva læreren former med leppene og hva
som blir gjort. Men selvsagt må døvelæreren være i·
besittelse aven tålmodighet som grenser til det
utrolige. Derfor er det heller ikke alle som egner
seg til døvelærer.gjerningen.

Det kan sies slik at døveskolens hovellmål er å
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lære de døve barna å forstå stadig mer og gjøre seg
stadig bedre forståelig. Mens en folkeskoleelev
f. eks. får lange utenat·lekser, er det for døveskole
eleven viktigere å lære hva ordene og setningene
betyr enn å lære leksen utenat. En går ut fra som
en selvfølge at den hørende elev forstår teksten,
bare han enkelte ganger får seg forklart noen ords
betydning. Den døve elev står jo langt etter den
hørende hva ordforråd angår, og språket er heller
ikke så lett å bli klok på for en som aldri har hørt
noen ting, enn si deltatt i en samtale. Det hevdes at
de døve bør lese meget for å erstatte den konversa.
sjon de må unnvære, men det er så sin sak å lese
når en ikke forstår mer enn halvparten av ordene.
Selv ganske lette eventyrbøker kan være svært van·
skelige når en ikke er fortrolig med språket. Og
dermed uteblir også leselysten. Først når den døve
er ferdig med barneskolen, helst også fortsettelses
skoIen, er han kommet så langt i den språklige for·
ståelse at eventyrbøker kan leses uten særlig van·
skelighet - men da er det selvsagt annet lesestoff
som interesserer - og det er for tungt. Tegneserier
blir gjerne studert med stor interesse, men teksten
leses som regel ikke. En forstår at døvelæreren ikke
har noen lett oppgave. Og tross alt er det fantastisk
hva døvelæreren får utrettet.

Det er altså flere vanskeligheter ved undervis·
ningen av døve enn en skulle tro. Og de 8 år i
barneskolen blir ikke nok til å ta igjen det store
forsprang barn med hørsel har fått. Selv om det er
utrolig nok at det døve barn klarer å lære seg å
snakke forholdsvis bra, lese på munnen hva folk
sier, skrive osv., er det ikke under noen omstendig
het mulig å få lært det alle de ord det hørende
barn er i besittelse av og alle de mer eller mindre
merkelige. sammensetninger av ord, alle språk.
blomster o.s.v., som språket har en sann overflod
av. Det er derfor nå blitt et utbredt ønske at døve
barn skal få komme i barnehage en tid fØr de
begynner skolen, slik som det allerede lenge har
vært praktisert i flere land. I enkelte land blir døve
barn allerede fra 3 års alderen anbrakt i barnehage
eller daghjem, spesielt for dem og med spesial.
utdalmet «tante». En vil på denne måte' avlaste
dØveskolen en god del, idet barna kan begynne i l.
klasse uten å stå nevneverdig tilbake for sine hø·
rende jevnaldrende. Dette vil avgjort være en stor
vinning, men det vil også kreve et stort apparat,
likesom det er meget tvilsomt om Staten vil be·
ordre eller i det hele tatt gå inn for obligatorisk
barnehageopphold med undervisning for mindre·
årige døve barn. Men det er alle som har med
undervisningen av døve å gjøre og alle døves fram·
tidsdrØm. Det er ingen rimelighet i at de døve
barna skal måtte gå omkring i åndelig mørke og



Norske Døves Landsforbund.
Norske Døves Landsforbund er stiftet 18. mai 1918.
Forbundet er en sammenslutning av døveforenin

ger rundt omkring i hele landet, som hvert 2. eller
3. år avholder landsmøte hvor representanter fra
hver aktiv fOTening behandler saker av almen be·
tydning for døve, velger styre osv. Hver landsdel
har rett til en representant i styret, men selve Ar
beidsutvalget består av 3 personer fra samme sted,
nemlig formannen, sekretæren og kassereren.

Siste landsmøte, som ble holdt i Bergen somme
ren 1950, valgte følgende arbeidsutvalg: Formann:
Nils Gjerstad, sekretær: Albert Breiteig, kasserer:
Torkel Eikjeland. Forbundets adresse er: Hollen
dergt. 9, Bergen.

Norske Døves Landsforbunds arbeidsfelt er stort,
men dets fremste oppgave er selvsagt å vareta de
døves interesser, åpne nye veier og muligheter for
dem, samt hjelpe der hvor det trengs mest og holde
forbindelse med forbundene i utlandet. Norske
Døves Landsforbund er derfor av stor betydning
for landets døve, og forbundet blir også omfattet
med stor interesse av disse.

Forbundet utgir månedsbladet "Tegn og Tale»
og "Døves Jul», som er julenummer av dette blad.
Gjennom forbundsorganet, som holdes av storpar·
ten av landets døve, formidler forbundet nyheter,
meddelelser osv. Bladet har et tiltalende utseende
og er meget populært. Kontingenten er meget lav,
kun kr. 5.- pr. år. Redaktør: Thorbjørn Sander,
forretningsfører: Albert Breiteig. Postadr. V. Torv
gt. 20 a, Bergen. Postgiro 13691.

Forbundets tilsluttede foreninger eier og driver
selv 4 foreningshus, 4 sportshytter og 3 feriehjem.
For tiden arbeides der med reising aven del nye
feriehjem.

kanskje ta skade på sjelen, i hvert fall gå glipp av
kunnskaper de har full rett til å få, fordi oppret
telse av sådanne barnehager kanskje som folkesak
betraktet er av mindre betydning enn f. eks. bevilg
ningene til Norges forsvar.

I Oslo har Døves Menighet gått i gang med dag
hjem for døve barn. Dette er altså begynnelsen, og
allerede etter den korte stund det har vært drevet,
kan det med sikkerhet slås fast at resultatet svarer
til forventningene. I Bergen er det også satt i gang
noe liknende, men det melder seg en stor vanske·
lighet i og med at barna må bo hjemme. Søkningen
kan derfor ikke bli som ønsket. Men disse forsøk
er tegn som må lolkes derhen at døveundervisnin·
gen snart vil kunne' lede en ny æra.

Red.

For tiden er følgende aktive dØveforeninger til·
sluttet forbundet:

De Døves Forening, Oslo, Sven Brunsgt. 7. For·
mann: Alf Melgaard.

Bergens Døveforening, V. Torvgt. 20 a. Formann:
Einar Stueland.

De Døves Forening, Trondheim, Erik Jarlsgt. 2.
Formann: Harald Størkersen.

Stavanger Kr. Døveforening, Saudegt. 11. For·
mann: G. Haraldseide.

Drammen & Omegns Døveforening, formann:
Finn .J ohansen, Skippergt. 32, Drammen.

Kristiansands Døveforening. Formann: Arne Bir
kenes, Torridalsvei 102, Oddernes pr. Kristian
sand S.

Vestfold Døveforening. Formann: Arne Peter
son, Boks 41, Sandefjord.

Skien og Telemark Døveforening. Formann: Olaf
Haug, Herøya Skorep., Porsgrunn.

Innherreds Døveforening, (N. TrØndelag). For
mann: Arne Søraker, Skogn st.

Saltens Døveforening. F rmann: Einar Sandvik,
Sulitjelma.

Møre Kr. Døveforening. Formann: Einar Djup
vik, Lerstad pr. Ålesund.

Hamar og Omegns Døveforening. Formann: Jo
han M. Dahl, Solbakken, Moelv.

Østfold Døveforening. Formann: Magnhild Mal"
tinsen, Skolegt. 65, Sarpsborg.

Helgeland Kr. Døveforening. Formann: Olaf
Foss, Rusåga i Saltdal.

GjØvik og Omegns Døveforening. Formann: Os·
vald Kleppe, Tordenskjoldsgt. 12, GjØvik.

Aust-Agder Kr. Døveforening. Formann: Finn
Grut Løvig, Arendal.

Harstad og Omegns Kr. Døveforening. Sekretær:
Halvor Greftegreff, Halvdansgt. 14, Harstad.

Passive. døveforeninger:
Valdres og Hallingdal Kr. Døveforening.
Lofoten Kr. Døveforening.
Vesterålen Kr. Døveforening.
Troms Kr. Døveforening.
Narvik Døve· og VanfØrelag.

Politikk

Den tidligere britiske utenriksminster Bevin, ut
talte en gang om politikken: Politikk er kunsten å
lete etter vanskeligheter, finne dem enten de eksi·
sterer eller ei, bedØ1llllle dem for1{j rl, og anven e
bedØmmelsen galt.
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Inntrykk fra de døves 'verdenskongress
i Rom

Kjære leser! Visste De at Spa
nia har omtrent 27 000 døve?
Visste De at Palestina (Israel)
først i 1933 fikk sin første skole
for døve barn? Visste De at Italia
har 45 000 døve, og at hele 25 000
av disse er mer eller mindre hen
vist til forsorgsunderstøttelse, og
at hele 10000 av dem er absolutt
uten skolegang, og følgelig anal
fabeter?

Vel - nå vet De det, og når jeg
så forteller at våre mellom 2500
og 3000 dØve i Norge alle er sikret
8 års skolegang med to års føl
gende frivillig yrkesskoleutdan
neise, at alle finner sin plass i
arbeidslivet og dermed greier seg
selv økonomisk, da forstår De kanskje at en sam
menkomst for representanter fra de forskjellige
lands døvearbeid vanskelig kan finne et felles pro
gram å samle seg om. Dertil er landenes problemer
altfor forskjellige.

En slik sammenkomst var jeg - som den ene av
de to utsendte representanter fra Norske Døves
Landsforbund - med på i Rom noen trykkende
varme septemberdag~r i år. Med strålende gjestfri
het hadde de varmblodige italienere trykket oss til
sitt bryst, «oss» - det var alle vi 200 utsendinger
fra omtrent 30 land, som var kommet til Rom som
deltakere i den første verdenskongress for dØve
siden 1937. Hva det ytre apparatet angår, viste
italienerne seg fra en absolutt hehagelig side: Be
kvem og ren innkvartering, deilige bussturer i byens
omegn som avkobling fra trettende kongressmøter,
audiens hos paven, alle arbeidsmøtene i det histo
riske, ærverdige PaiazzoBar1erini - jo, det ytre
var det absolutt intet å si på. Her fikk vi inntrykk
av at bare det beste var godt nok.

Derimot må det vel sies at selve kongressens mØ
ter kunne ha vært atskillig bedre gjennomfØrt, sett
fra nordisk synsvinkel. Allerede fra den første da·
gen ble det klart at f. eks. de sydeuropeiske land og
de nordiske sto meget langt fra hverandre i arbeicls
metoder, og på toppen av det hele kom så den
totale forskjell i den parlamentariske forhandlings
måte.

Kongressens ho edspørsmål var o prette1'en av
en verdensunion for døve. Ved ankomsten til Rom

Ruinene av Colosseum i Rom.

fikk vi utlevert en diger papirbunke: Roms forslag
til statutter for den påtenkte union. Det sier seg
selv at vi umulig på et par timer kunne sette oss
inn i hele det stoff som disse sider omfattet, men et
ganske flyktig gjennomsyn viste oss at det var
atskillige punkter som f. eks. de nordiske land abso
lutt ikke kunne akseptere, til dels meget viktige
punkter. Straks statuttene ble fremlagt den første
dag, innså forresten også arrangørene dette, og
trakk skynnsomt forslaget til statutter tilbake, før
de overhodet var blitt gjenstand for detalj.
behandling.

Presidenten - en italiener - satte istedenfor
fram forslag om at man straks skulle gå til dannelse
aven verdensunioen for døve. Så kunne man etter·
på velge et presidium, som skulle arbeide med ut
kast til statutter, som så kunne sendes de fOl'skjel
lige land til uttalelse. De nordiske land, Sveits og
Ilolland advarte mot en slik fremgangsmåte. Vi
mente· det iklce ville være heldig å opprette noen
union før man var kommet til enighet om et hoved·
program som denne union kunne arbeide etter, og
som nasjonene kunne samle seg om. Vi foreslo at
man fØrst skulle velge en komite som i ro og mak
kunne arbeide med lovutkastet, som deretter ble
sendt de forskjellige land til gjennomsyn. Deretter
kunne man komme sammen igjen til ny kongress
om et par år, og først da gå til eventuell opprettelse
av unionen.

Om resultatet er kort og godt å si at presidentens
forslag ble vedtatt med 5 stemmers overvekt, hvor·
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etter den nye unions fødsel forkyntes med brask
og bram i alle italienske aviser, og ellers over den
ganske verden. Unionen skal ha sitt kontor i Rom.

Vel, forsåvidt må en si at opprettelsen aven vel"
densunion for dØve er et meget positivt tiltak; men
samtlige representanter samt flere andres lands er
meget bange for at de statutter som nå vil bli frem
lagt fra Rom, ikke vil bli 5å lette å samles om.

Så vidt forskjellig er landenes arbeidsmetoder i
døvesaken, og så ulike langt er arbeidet kommet i
de forskjellige deler av verden, at det skal bli meget
vanskelig å finne en felles plattform å arbeide ut
fra. Lykkes det å finne en sådan, vil intet være
gledeligere, men jeg er stygt redd for at unionen er
fØdt for tidlig.

Noen hver av oss hadde følelsen av at arrangø·
rene følte seg i så stor takknemlighetsgjeld til den
italienske stat som hadde gitt kongressen sin øko
nomiske støtte, at de ville gjøre gjengjeld. Og det
skulle skje ved at arrangørene fikk æren av å ha
unnfanget verdensunionen for døve, og bringe dens
vugge til Rom.

I det hele tatt syntes jeg at Italia kom altfor me
get i forgrunnen ved denne kongressen. Under det
store åpningsmØtet på Capitol, var det 6 talere.
Bare en var døv, nemlig kongressens president. Han
kunne imidlertid snakke godt, og for å gjøre ære
på de fremmøtte representanter fra den italienske
stat, fremførte han hele sin åpningstale i det itali·
enske talespråk. Resultatet var selvsagt at de frem
møtte utenlandske delegater intet forsto. De Øvrige
5 talere var fra de italienske myndigheter. De
brukte alle det italienske språk, og oversettelse til
noe annet språk ble overhodet ikke foretatt. Det er
ingen overdrivelse å si at bare en liten håndfull av
de fremmøtte delegater forsto hva som ble sagt.
Som et lite plaster på såret fikk vi neste dag ut
levert et sterkt konsentrert referat fra møtet på
engelsk. Men det var jo slett ikke det samme.

Et meget framstående medlem av kongress
komiteen framførte som unnskyldning overfor våre
klager at italienerne mente at deres språk burde bli
like meget verdensspråk som engelsk er det.

En hurtig og effektiv aksjon fra de nordiske land
resulterte i at på de senere forhandlingsmøter ble
det vesentligste av de hørendes innlegg oversatt
direkte til engelsk.

I denne forbindelse kan det være morsomt å
nevne at de døve forsto hverandre ganske godt. Som
nordmann, uten å kunne italiensk, var det ganske
lett for meg å følge med i hva f. eks. en italiener sa
på sitt tegnspråk, og med forblØffende tydelighet
fortalte kongressen oss at tegnspråket i høy grad er
et internasjonalt språk, selv om naturligvis de en·
kelte lands tegn avviker en del fra hinannen.
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Parallelt med kongressens arbeidsmøter ble det
holdt en del særmøter for leger og skolefolk fra
forskjellige land, men også her gikk mange av de
samme problemer igjen. Jeg var meget sammen
med en dansk og en svensk skolemann. Første
dagen det skulle være møte for skolevesenet, gikk
de til møtet med stor interesse. En halv time etter
kom dansken tilbake til meg, satte seg ned og ut
brøt indignert: "Puh, jeg forsto ikke et ord.» Også
her foregikk alt på italiensk, uten oversettelse til
fremmede språk. Tre timer senere kom svensken,
helt utkjørt av kjedsomhet. Han hadde holdt ut
helt til slutt, men hadde neppe noe igjen for det.
Vi må ha lov å betrakte det som en meget stor
ubetenksomhet at foredragene på disse møter ikke
ble holdt på eller oversatt til engelsk, slik at alle
kunne følge med. Stoffet som her ble behandlet,
var så interessant og lærerikt, at de sterkt konsen·
trerte referater som ble utlevert etterpå, bare kan
sammenliknes med smakebiter som ga sterk mer·
smak.

At italienerne synes å være vant til ganske andre
parlamentariske forhandlingsmetoder enn vi fra
Norden, fikk vi ofte se eksempler på. Rett som det
var opplevde vi f. eks. at presidenten leste opp et
forslag og så ba om IlttaleIser. Når så bifallet
straks kom fra de mange italienske tilskuere som
stadig satt benket bak i salen, tok han det som ut
trykk for de deputertes mening, og erklærte for·
slaget for vedtatt, uten at de deputerte fikk anled·
ning til å protestere.

De nordiske lands delegerte hadde et par sepa
ratmøter under kongressen, og det viste seg da at
vi alle sammen satt med samme inntrykk, nemlig
at et verdensforbund ledet fra Rom kunne bli meget
vanskelig å arbeide sammen med.

Det kom til uttrykk at vi her i Norden tror på et
regionalt samarbeide mellom naboland, slik det
f. eks. i mange år er praktisert mellom døveorgani
sasjonene i Danmark, Finnland, Sverige og Norge.
Mellom disse land er det etterhvert blitt utviklet et
meget intimt samarbeid. Norden har sin egen sam·
arbeidskomite, et kontaktorgan, som har møte en
eller to ganger for året. Her drØfter man saker av
felles interesse, og jeg nevner i fleng: arrangement
av nordiske kongresser for døve hvert fjerde år,
holde hverandre ajour med endringer i lovgivnin
gen for de dØve i de enkelte land, utvikle et felles
nordisk tegnspråk gjennom en felles språk.komite
m.m.

Dette nordiske samarbeidet har så meget bedre
muligheter for å trives fordi forholdene innenfor
de døves verden i disse land er så like. Her har vi
skoleplikt for alle døve barn, her har døve og hø·
rende den samme lønn (hvilket f. eks. ikke synes å



være tilfelle i Italia og Spania), og rilUlighetene for
yrkesutdannelsen er nokså ens.

Det er derfor vår tro at en verdensunion for døve
vil ha som sin fornemste oppgave å oppmuntre til
et sådant regionalt samarbeide, og de nordiske land
er også enige om at dersom statuttene for den ny
opprettede unionen understreker dette, vil det være
mulig å gå inn som medlemmer. Foreløpig holder
vi oss avventende, men får selvsagt anledning til å
si vår mening når vi får tilsendt lovforslagene til
uttalelse.

Reisen til Rom var, som De vil skjønne av oven·
stående, av blandet innhold. Meget kunne vi ha
ønsket annerledes under arbeidsmØtene, og mange
av de kostbare timene vi satt sammen, kunne synes
bortkastet. J eg tror dog at hvis en skal se alt i
sammenheng, så hadde hver enkelt detalj sin plass
i bildet; vi fikk se så meget som var skakt og skjevt
i døvearbeidet i mange land, vi fikk hØre om elen
dig innsats fra statens side med undervisningen av
døve barn, vi fikk høre om land der de dØve er
håplØst akterutseilt i forhold til de hørende når det
gjelder kampen om lØnnet arbeide, vi fikk høre om
land der de døve :fremdeles blir sett på som uvel"
dige mennesker - alt dette er momenter som ma·
ner til ettertanke. Om ikke annet, så vekker de hos
oss trangen til å takke, takke fordi vi her hjemme
med full rett kan si at de dØve har det ganske bra.
De får sin skolegang, de har gleden av sitt faste
arbeide, de nyter i det hele tatt de fordeler som vel
ferdsstaten gir sine innbyggere. Men sammen med
trangen til å takke for at de døve har det bra her
hjemme melder seg også plikten til å hjelpe. Det
var flere som under oppholdet i Rom sa til oss at
de hadde inntrykk av at dØvearbeidet i Norden lå
et par menneskealdre foran mange andre lands i
Europa. Dette er muligens riktig, og i så fall har vi
en soleklar plikt til å hjelpe der vi kan. Derfor vil
også Norden ganske sikkert finne sin plass i det
internasjonale døvearbeide, selv om vi ved verdens
unionens opprettelse fant å måtte si at vi var uenig
i måten det hele ble ordnet på.

Hva jeg ovenfor har sagt om italienernes mang·
lende forhandlingsevne (etter nordisk synsmåte),
det sa vi også til arrangørene i Rom. Til deres ros
skal det sies at de tok det hele meget pent. Smilende
ha de oss unnskylde hvis ikke alt gikk som vi
ønsket det, og med iver gikk de inn for at vi skulle
trives på alle måter. Slik er det også vi vil huske
verdenskongressen i Rom 1951: Capitol med åp
ningsmØtet, det ærverdige Palazzo Barberini med
forhandlingssalene og restauranten der vi ble rene
eksperter i å behandle spaghettien, besøket hos
paven på hans landsted Castelgandolfo, utsikten fra

2ffitorz jUrektH~rb

Je sitter og tenker på julekveld, mor 

je mins den så vel fra før:

Når maten sto ferdig i skåp og på bord,

og høgtida knakket på dØr,

da kom du fra fjøset, i nyfallen snØ,

med kveldsmjølka skumkvit i spann.

Og tusentall froststjerner tok til å strø

sitt sølv over helgstille land.

Du stanset på stien. - Du sto der og såg

med sinnet mot høgtida spent.

Som alteret kvitduket Køsslia låg,

og lys hadde stjernene tent.

Slik sto du der mangen en julekveld blå,

på fjØsstien - lita og trøtt.

Men aldri hørte du klokkene slå

den kvelden da Jesus ble født.

Nei, malmljomen trøtnet mot granskog og tall

der langt bakom høgdenes ro.

Nærmere er det til Betlehems stall

for den som har enfoldig tro.

Om aldri en tårnklokkes dirrende klang

til deg djupt i skogen fant inn,

så tonte dog viddenes julekvcIds.sang

mildt mot ditt menneskesinn.

Hans Børli.

Monte Pincio, Peterskirken og meget annet, overalt
ledsaget og oppvartet av smile de italienere.

Det er ikke tvil om at man hygget seg i Rom, og
man følte i utpreget grad den samhørigheten som
felles skjebne ofte gir. Det er å håpe at denne sam·
hørigheten er så sterk at den sikrer den nye unio
nen en bred plass i de døves bevissthet verden over.

Albert Breiteig.
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Den første jul L et

fremnled land.
- Det skulle bli i Australia.
Vi lå ved en av kaiene på den australske kyst og

losset. I hyssa ble vi allerede ferdig med bakingen
lille-julaften, og jeg tok meg deretter en tur på
kino. Og der var det julen begynte.

FØr filmen tok til, spilte orkestret noen stykker,
og plutselig kjente jeg en melodi. Det var «Glade
jul, hellige juL>. Og folk sang med, selvsagt på sitt
språk. Vi nordmenn som satt der, kunne ikke dy
oss vi heller. Vi tok til å synge med på norsk, og
det vakte ganske tydelig oppsikt.

J eg kom ikke omhord igjen før ved Il-tiden. Da
lå det et brev i lugaren og ventet på meg. Det var
hjemmefra. - Den første jul i et fremmed land,
skrev mor ....

Hjemlengselen var ikke langt horte, så det ble en
stund fØr jeg sovnet den kvelden.

Julaften ble det gjort i stand til høytideligheten.
Stuerten hadde skaffet til veie det som trengtf,'\s;
kokosnøtter, bananer, fikener, ferskener, dadler, ja
alt en kunne ha lyst på. Vindruer var heldigvis ikke
glemt, og jeg benyttet anledningen så ofte jeg
kunne til å stappe full lommene av dem. Vindruer
er nemlig noe av det aller beste jeg vet.

Det var også lykkes å få tak i noen furu1J:ær som
skulle spille rollen som juletrær. De ble plasert
akterut i messen, hos skipperen og i offisersmessen,
tilsammen 7 stykker. Veggene ble pyntet med nor·
ske flagg og rederiflagg. _

Offiserene var for anledningen invitert til mid·
dag hos skipperen. Kl. 7 om kvelden begynte vi
selve julefeiringen. Det ble servert suppe, ribbe
med brun saus og tyttebær, og til dessert sitron·
fromasje. Det smakte herlig. Bordene var ellers fylt
med småkaker, bløtekaker og alle slags godter. Rel
ler ikke øl og vin manglet. Før vi begynte måltidet,
hadde skipperen kommet på inspeksjon og ønsket
oss alle gledelig jul.

Vi i byssa hadde ikke fått fri. Vi måtte tvert imot
arbeide overtid, så vår tur til å feste kom ikke føl'
langt ut på kvelden.

Etter maten ble vi overrasket med julegaver fra
Norge. Det var fra folk som frivillig hadde gitt eller
samlet inn gaver til sjømennene i utlandet. Gavene
ble delt ut. Det var bl. a. bøker, sokker, slips o~

mye annet. J eg fikk en bok fra en dame i Drammen
og et flott silkeskjerf fra en eldre dame i Berge .

J eg stakk opp til stuerten og spurte om det var
kommet pakke til meg hjemmefra, for mor hadde

skrevet og sagt at hun hadde sendt pakke. Men nei,
ingen ting var kommet. (Senere fikk jeg vite at pak.
ken var kommet bort underveis.) Jeg gikk da til·
bake til de andre og så på gavene de hadde fått.
Senere hadde vi moro i messen. Det ble sunget og
spilt.

Da klokken nærmet seg 2ut på morgenkvisten,
var jeg for trett til å fortsette lenger. J eg dro bort
i lugaren og la meg. - Det siste jeg hørte før jeg
sovnet, var tonene til:

«Den første jul i et fremmed land )}

K.-G. B.

Å GI
En times omhu for en ,ensom venn

har aldri noen gitt forgjeves hen.

Ett lite ord til den som er din make

får du i glansen av et smil tilbake.

Men også om du frukt skal se,

og enda hegne om det tørre tre,

. vil drømmene og håpet la det grønnes

og la ditt ubetalte strev belønnes.

En mann er fattig som er uten sorg,

men rik er den som tar sitt brød på borg

og enda deler det med den som trenger.

Fattig er den som teller sine penger.

Arnulf Øverland.

Den ekteskapelige idyll
ser ut til å ha holdt seg. Ekteskapet er like popu
lært som for 50 år siden, til tross for at kvinnene
nå har oppnådd nesten full likestilling med men
nene, og derfor har det godt selv om de ikke gifter
seg, ja kanskje mye bedre!

Gjennomsnittsalderen for inngåelse av ekteskap
er i Amerika 22 år forkvinnene, dvs. halvparten av
de amerikanske kvinner gifter seg eller har vært
gift før de fyller 22 år. For 50 år siden var gjen
nomsnittsalderen ca. 25 år. Om dette er framgang
eller tilbakegang er vanskelig å si.

Kvinnene gråter meget mindre enn før, sikkert
fordi de står meget friere og kan gjøre mer som de
ønsker nå for tiden. Om de er blitt lykkeligere og·
så, kali ikke fastslås.
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Som kjent, har nå de døve i Norge fått sitt eget
trykkeri, og alle døve bør derfor bestille sine
trykksaker der. Pengene går tilbake til landets
døve. - Og alle som vil være med å støtte døve
saken, bør bestille sine trykksaker i Døves Tryk
keri A.s. Alle har mer eller mindre behov for
trykksaker, og når en samtidig kan støtte en god
sak, bør det være en selvfølge heretter, når det
gjelder trykksaker, å henvende seg til:

Døves Trykkeri Ah
V e s tre Tor v gat e 20 a Bergen

Et møte med Helen Keller - -
(Forts. fra side 233.)

landet og av de nye tingene de eksperimenterer
med der, det var ikke nok for henne bare å lese om
det - men hun har hittil ikke fått innreisetillatelse.
Hun var lei for det, men tok det samtidig ganske
humoristisk også.

Helen Keller er berømt over hele verden, n~en

det er ikke så mange som vet at en nordmann har
del i at hun lærte å snakke. Det er nordmannen
Elias Hofgård. Han drev døveskolen på Hamar, og
han fikk en fattig og forsømt pike fra Valdres,
Ragnhild Kåta, til skolen sin. Hun var døv og blind
og manglet også lukt og smak, og hun var 14 år før
hun kom til Hofgård. Han greidde å komme i kon·
takt med henne ved utrettelig tålmodighet og kjær.
lighet. Hun var som en vill, redd og sint, og hun
bet og klorte og slo fra seg. Etterhvert fikk hun til·
lit til ham og skjønte at han var snill og ville
henne vel. Han krøp rundt på gulvet med henne og
fikk lært henne å si lyden f· . ved å blåse papirkuler
bortover. Da lo hun og syntes det var en morsom
lek. Så tok han et fat som de lekte med på gulvet,
det var også morsomt, og Hofgård sa opp igjen og
opp igjen fat - fat - fat, mens han lot henne føle
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på strupen og leppene sine og fikk henne til å lage
de samme lydene. Plutselig gikk det opp for henne
at det var en sammenheng mellom det de lekte
med på gulvet, og de bevegelsene hun gjorde med
munnen og tungen. Det var det samme! Da hun
skjønte det, reiste hun seg opp og strakte armene
over hodet og skrek av glede. Hun bar fatet rundt
til alle på skolen og sa fat - fat til alle sammen.
Hun kunne snakke! Ragnhild Kåta viste seg å være
meget intelligent og lærte både å lese og skrive og
snakke.

Helen Keller var omtrent 10 år og hadde hatt
undervisning noen år, men ingen tro,~:fc at hun
kunne lære å snakke. Da fikk hennes foreE.·~ høre
om hva Hofgård hadde utrettet med RagL 11ild
Kåta, og de skjønte at deres egen lille døve og
blinde pike også kunne lære å snakke. En ameri·
kansk lærerinne som hadde vært i Norge hos Hof·
gård og lært hans metode, fikk Helen Kel1er som
elev og lærte henne å snakke og å lese på leppene
ved å legge fingrene lett over munnen til den som
snakket. Jeg så at hun et par ganger snakket med
Polly på den måten og med en av sine gode venner
i selskapet også, det var nok en Øvelsessak å artiku·
lere så tydelig at hun kunne forstå det.

Det hadde en veldig betydning for Helen Keller



Aase Lunge.

Ceventyr for både barn og voksne, av Tojo. )

at hun lærte å snakke. Hun forteller i en av sine
bøker om den uendelige glede det var å komme
hjem og kunne snakke til sin lille søster så hun
forsto det. Og hun ble så flink at under fon'ige
verdenskrig reiste hun rundt i Amerika og holdt
foredrag i offentlige forsamlinger.

Helen Keller ble 70 år i fjor sommer. Hun har
fremdeles mot på nye oppgaver, hun vil gjerne reise
og se enda mer av verden. Hun håper også å komme
til Norge engang.

Hennes livslyst og livsglede kan vi andre mis
unne henne.

Da han var nesten på toppen av fjellet, gled pluto
selig skiene hans, og Per falt på hodet ned i snøen.
Han følte det som om han gled lenger og lenger inn
i snØen, og han ble redd for at han ikke skulle
komme opp igjen. Han kavet med armene, men
kunne ikke se noen ting. Med ett ble det lyst om·
kring ham, og han satte seg opp og så seg fortum
let omkring. Han var kommet inn i en stor fjell
hule som så ut som en stor sal. Et stykke borte
sloss noen trollunger. De lugget hvenindre og spar
ket og bet, så Per ble rent forferdet. Han forsto
ikke hvorfor de sloss. Nå så Per at det også var
andre i trollhjemmet. En veldig stor trollgubbe
satt og så på at trollungene sloss, og troll-moren
sto og rørte i en kjempegryte med staven sin.

Per var ikke redd, men nå ville han hjem. Han
prØvde å finne en utgang, men da oppdaget trollet
ham og grep Per i nakken.

- Au! skrek Per.
- Hvem er du? spurte trollet. Stemmen var så

kraftig at Per nesten kunne høre hva trollet sa.
Veggene ristet og Per mistet lua.

- Jeg heter Per, og jeg er døv - svarte Per. Det
var ikke så vanskelig å forstå hva trollet sa, for
munnen var så stor. Per tenkte at det ville vært bra
om alle mennesker hadde så stor munn og snakket
så tydelig som dette trollet, for de fleste mennesker
beveger nesten ikke munnen når de snakker, så det
er så vanskelig for dØve å forstå hva de sier.

- Jaså, da er du velkommen hit, for du er også
en trollunge, sa trollet.

- Nei, jeg er ikke noen trollunge, og nå vil jeg
hjem, svarte Per.

Trollet lo. Jeg kjenner deg godt, Per. Jeg har

oa::ba per ILO/itrå
tI; trollunge

Det var en gang en gutt som hette Per, og Per
var en kjekk gutt, men han var døv. Da han var
liten, brydde han seg ikke så meget om det, men da
han ble litt større, forsto han at han ikke var som
andre, og etter hvert ble han innesluttet og misfor
nØyd med allting.

Da han var 7 år gammel, begynte han på dØve
skolen, og der kom han sammen med mange andre
døve barn, og Per lærte fort å lese og sluive. Han
måtte også lære å snakke og se på andres lepper
for å forstå hva de sa til ham. Barna på skolen
syntes det var for tungvint å snakke langsomt til
hverandre, og derfor brukte de tegn når de snakket
sammen. Lærerne prøvde å venne dem av med det,
men det nyttet ikke. Per lærte meget på skolen,
men han var allikevel bestandig misfornØyd og sur.

Da Per var 10 år gammel, reiste han hjem til
mor og far i julen. De ble så glad over å se ham
igjen, men Per var like sur som fØr. Mor hadde satt
all den beste maten hun hadde på bordet, men Per
ville ikke ha mat. Han ville gå på ski med en gang.
Mor så bedrøvet etter ham gjennom vinduet, da
han dro avsted på ski oppover mot Storfjellet. Hun
ville så gjerne at Per skulle være snill, for hun var
så glad i ham.

Per gikk fort på ski oppover mot fjellet. Han
hadde dratt lua helt ned på nesen, så det var bare
den sure munnen hans som var synlig. Han gikk og
tenkte på at han sikkert ikke fikk den kjelken han
ville ha i julegave. Han tenkte nå bestandig bare
på det som var leit.
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Når det gjelder UNDERTØY
så finner De det her.
Vi fører et meget stort utvalg
av undertØY for damer, herrer
og barn.
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mange ganger sett deg i trollspeilet mitt, og du er
en riktig trollunge, for du er bestandig så sur, og
slåss med alle barn uten at de har gjort deg noe
vondt. Og du er slem mot din mor og far. Jeg har
ofte sett at din mor har grått for din skyld. Men nå
skal det være slutt. Du skal bli her sammen med
trollungene mine, for alle troll hører hjemme hos
troll.

Nå ble Per redd. Han forsto at trollet hadde rett
og a.l trollet visste alt om ham. De stygge troll·
ungene sto og ventet på at de skulle få slåss med
ham. Per angret for første gang at han alltid had e
vært så sur og slem. Bare han kunne få komme
hjem igjen, så skulle han bli sa snill. Men nå var
det kanskje for sent.

- Jeg har aldri sett mor gråte fordi jeg er slem,
sa Per.

- l ei, din mor gråter bare over deg når du ikke
ser det, svarte trollet. Hun gråter nå. Se her. - g
trollet tok det store trollspeilet sitt, gnidde det med
en mosedott, og plutselig kmme Per se sin ill '" i
speilet. Hun satt i stuen hjemme og gråt. Av og til
så hun gjennom vinduet oppover mot Storfjellet.

- Der kan du se, sa trollet. Du er en trollunge.

- Hvis jeg får komme hjem, skal jeg bli snill,
sa Per. Han syntes det var så leit at mor gråt. Først
nå forsto han hvor meget galt han hadde gjort.

- Hvis du lover å bli snill, skal du få komme
hjem, men hvis du blir slem og sur igjen siden,
skal jeg få tak i deg, og da skal du bli trollunge for
bestandig sammen med ungene mine. Og husk at
jeg ser alt i trollspeilet, sa trollet.

Per lovte at han skulle huske det, og plutselig
var han ute av trollhjemmet og rente på ski ned·
over fjellet hjemover.

Da Per kom hjem, løp han inn til mor og kastet
seg om halsen på henne.

- Jeg skal bli snill, mor, og du skal ikke gråte
mer, sa han.

Den julen ble det glede som aldri før i Pers
hjem. Mor og far kjente ham nesten ikke igjen. Per
var blitt så snill og blid, akkurat som mor og far
hadde ønsket det.

Etter den julen var Per snillere enn alle andre
barn, og han fikk mange, mange venner. Og Stor
trollet oppe i Storfjellet så i trollspeilet sitt og
smilte fornØyd.
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Ja, hva betyr vel disse fire sammensatte bokstaver
for folk flest? Bare fire bokstaver! - - For

oss er det et kjært navn på en god gutt.
Vi hadde en liten trivelig gutt stabbende omkring

hjemme. Han var så tykk og lubben - han var så
«lmtt» - at vi kalte ham kort og godt Butt i daglig
tale.

Butt var tidlig for sin alder. Lenge før han be
gynte på skolen kunne han renlese i avisene, og det
likeste han visste var å synge. God sangstemme
hadde han. De som hadde
hØrt ham synge, oppfordret
ham siden alltid til å synge
for seg. - På skolen gikk alt
som en lek. Lærerinnen sa:
«Undres hva det vil bli av den
gutten. Han vil sikkert kom·
me langt! - Ja, hun var nå
ikke den eneste som tenkte
slik om Butt. -

Da Butt var 972 år, ble han
syk for første gang. Han fikk
skarlagensfeber, og sykdom
men for langt fra lempelig
med ham. Tilfellet ble ytter
ligere komplisert da det
støtte til betennelse i både
Ørene, nesen og halsen. Da
sykdommen jo var epidemisk,
måtte jeg sitte og våke over
ham i 8 dager alene. Da fikk
vi heldigvis tak i en syke
søster, men straks etter ble
Butts plager øket ved at det oppsto kjertelsvulst på
halsen hans. Da måtte han på sykehus og bli
operert.

Butt lå på epidemi.sykehus langt borte fra oss i
7 uker. Da ble han sendt til sykehuset i hjem.
bygden, og der ble han igjen værende noen uker
for å komme til krefter.

Da han endelig kom hjem, kunne han ikke hØre
et ord. Han kunne heller ikke gå, men dette siste
bedret seg heldigvis. Alle ukene han hadde vært syk
hadde vært som et eneste langt mareritt for oss
hjemme. Men hørselen, som ble borte i begynnel.
sen av sykdommen, hadde vi alle l'egnet med at han
ville få tilbake dersom han oversto sykdommen. Nå
lot det i midlertid til at den ville vedbli å være
borte. Og at Butt skulle komme til å bli værende
uten hørsel for bestandig, sto for oss som noe av det
verste som kunne hende. Butt, som hadde satt
større pris på hørselen enn alle oss andre. Han som
kunne sitte musestille i timevis ved radioen og nyte
musikken, prØvde å tyde hønsenes kakling, ja fry
det seg påtakelig over hver lyd han kunne oppfatte

og gjorde det meste av dagene lyse med sang 
Butt skulle bli hensatt til en lydløs verden. Det var
for oss utenkelig.

Vi måtte gjøre vårt beste for å overtale ham til
å bli med til en ørespesialist i Oslo. Butt var selv
sagt blitt svært nedfor, og det lange sykehusopphol.
det han hadde hatt fristet vel heller ikke til noen
gjentakelse. Først da han fikk armbåndsur for å bli
med, ga han seg.

Butt kom nå til ørespesialist, og denne konsta-
terte straks at han var blitt
forsømt. Butt hadde altså lig
get og blitt forsømt på syke.
huset. Det var vel noe av et
sjokk.

Nå gikk turen straks til
Rikshospitalet. Der prØvde de
håde det ene og det andre,
men alt var resultatløst.

Ved St. Hans-tider kom
Butt hjem fra Rikshospitalet.
(Sykdommen begynte i slut
ten av januar.) å var det
ingen utsikt til at han skulle
få hørselen tilbake. Det siste
håp var hrutt!

Ingen som ikke selv har
lidd den tunge skjebne å
miste hørselen etter først å ha
levd seg inn i tonenes verden
eller har sett og følt denne
ulykke ramme en av sine
kjæreste, kan sette seg inn i

hvordan Butt selv og vi andre hadde det. Butt selv,
syntes ingen ting var morsomt lenger. Det var ikke
sjelden at han gjemte seg bort så vi måtte lete både
høyt og lavt etter ham. Det nyttet jo ikke å rope
på ham lenger. Når vi til slutt fant ham, lå han
som oftest og gråt. - Jeg tror jeg går i elven!
kumle han si i slike øyeblikk. - -

En dag fikk vi vite at det fantes skoler hvor døve
kunne lære å lese på munnen hva en sa. Der kunne
de som manglet hørsel lære å komme i kontakt med
omgivelsene slik at de ikke skulle behøve å føle seg
isolert. Vi søkte for Butt, og var så heldige å få
ham opptatt som elev ved Skådalen døveskole. Del'
begynte han samme høst. Der kom han sammen
med skjebnefeller og fikk nye kamerater.

Da Butt kom hjem i juleferien, kunne vi ikke
kjenne ham igjen. Han var munter og glad og vi
kunne snakke meget bra med ham uten å bruke
blyant og papir. Vi følte det som vi hadde fått til·
bake noe uerstattelig som vi delvis hadde mistet.

Er det noe rart at vi hele vårt liv vil føle oss i
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'gul alliketJel

D· et val' like etter første
verdenskrig. Mange

steder så det ut til å skulle
bli en stusselig jul. Slik så
det også ut hjemme hos
Anne-Marie. Hennes far var
hlitt bOI'te i krigen, og hen
nes mor var blitt nØdt til å
vaske for folk for å tjene til
livets opphold.

Ute snødde det t ett og
jevnt, men mildværet fikk
snøflakene til å danne sØrpe
i gatene. Det tegnet til å bli
en ril>:tig våt jul.

Anne-Marie satt og ventet på mor. Mor skulle
vært hjemme nå - Ivar ble det vel av henne?

I det samme hørte hun de kjente, kjære skrittene
til moren. Hun sprang ut for å møte henne i trap
pen. Moren kom mot henne, men Anne-Maries
glede forandret seg til forskrekkelse da hun fikk se
hennes ans·kt. Ansiktet var kritthvitt.

- Så så, vær ikke så forskrekket. Jeg er bare blitt
våt på føttene og er litt svimmel, sa moren.

En stund etter satt de sammen på divanen.
- Ja, Anne-Mm:ie, i dag er det lille julaften, sa

moren, og i morgen er det altså julaften. Det blir
nok ikke noen hyggelig jul for oss i år. Jeg har
bare klart å spare sammen noen få kroner. Det
strekker seg nok ikke lenger enn til et lite juletre
og middagsmat,

Anne-Marie forsøkte å trøste moren. Hun fOl'sik
ret at de sikkert ville få det ordentlig hyggelig
likevel. Men moren var trist.

En stund etter gikk Anne-Marie ut. Hun tok
veien nedover mot torvet. Mens hun gikk og drev
i snøslapset, støtte hun med ett bort i noe med
foten. Hun så ned, og oppdaget at det var en

takknemlighetsgjeld til de som tok hånd om vår
sønn? For et tålmodighetsarbeid må det ikke være
å lære opp slike ulykkelige barn. Og for et enestå·
ende resultat tmdervisningen kan bringe. De som
har med undervisningen i dØveskolene å gjøre, kan
ikke påskjønnes nok.

Det ville være å ønske at folk i alle bygder og
byer dannet foreninger og samlet inn penger til
døveskolenes arbeide, '1 videre utbygging av dette
skolevesen osv. Hjelpen vil sikkert være velkom
men, og giverne vil få gleden av å vite at de er med
på å gjøre livet lysere for mange ulykkelige og
ntenforsatte ham. Vi, som har alle sanser i behold,
hør lenke litt på våre medmennesker og ikke hare
på 55 seh'.

Mor.

lommebok. ITu tig bøyde
hun seg ned, snappet lom
meboken og lø rett hjem
med den, hvor hun gjemte
den godt inne i stuen så
moren ikke skulle finne den.

Om natten fikk Anne-Ma
rie ikke sove. nun lå og kas
tet seg fram og tilbake i sen
gen. Tankene hennes kretset
om den funne lommeboken.

Neste morgen sto Anne
Marie tidlig opp. Hun ventet
utålmodig på at moren skulle
gå, og straks hun var ute av

døren, fant Anne·Marie fram lommeboken og un
dersøkte den. Hun hadde sannelig vært heldig. Hele
tusen kroner inneholdt den. Hu ble så glad at
hun hoppet og danset rundt i rommet. en nå
gjaldt det å finne ut hva hun skulle bruke pengene
til. For pengene skulle naturligvis brukes straks.

Anne·Marie satte seg ned med blyant og papir og
tok til å skrive pp de mest nødvendige ting hun
skulle kjøpe. Det skulle hun ha og det skulle hun
ha. Mor skulle forresten få et par nye støvler, så
hun skulle slippe å bl' våt på benene. Hun hadde
sett et par riktig fine støvler i et utstillings rindu.
J a; slike skulle mor få.

Ønskelisten ble lengre og lengre. Anne·Maries
lille hode arbeidet på spreng I r å få med alt som
skulle kjøpes. Tusen kroner var mange penger, og
det var i grunnen ikke grenser for hva Anne-Marie
ønsket seg. Det gjaldt om å huske alt hun hadde
sett i vinduene rundt i hyen.

Så opptatt av ønskelisten var Al ne-Mm·je at hun
ikke enset noe annet. Hun hørte heller ikke at
moren kom hjem igjen. Hun hadde tatl seg tidlig
fri julaften, slik at det kunne bli tid lil å gjøre det
hyggelig hjemme også.

Moren ble stående forskrekket å stine på alle
pengene som lå strødd utover gulvet. Hv r i all
verden hadde Anne-Marie fått disse pengene fra?

Anne-Marie måtte forklare seg.
- Nei, å nei, sa moren bekylllJ·et. Hun tok opp

lommeboken. Inne i den fant hun navnet på ieren.
- Her er jo navnet på den som eier lommeboken.
Hadde du ikke tenkt å levere penge e tilhake ?

- Men det er jo den sinte, gamle damen alle

\Verge auds Transpor A.8
utfØrer tunge og lettere transporter,
fortollinger samt pakking, flytting
og møbellagring.

BERGEN
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barna i gaten kaller «Heksa», innvendte
Anne-Marie. - Og hun har en stygg hund
som biter også. Og alle sier hun har så
mange penger. Hun har sikkert ikke bruk

for disse allikevel!
Men alt hva Anne-Marie protesterte, var

fånyttes. - Morens bestemthet var. det
helt umulig å gjøre noe med denne gang.
Pengene måtte og skulle leveres tilbake til
den som hadde mistet dem.

Ille til mote måtte Anne-Marie traske
avsted til den gamle, sinte damen som eide

pengene.
Da Anne-Marie kom fram dit hvor da

men bodde, tenkte hun fØrst at hun skulle
late som hun hadde vært der og bare stikke
hjem igjen og gjemme pengene. Men så
husket hun hva moren hadde sagt, gikk
opp og ringte på.

Den gamle damen som gikk under nav·
net «Heksa», trodde det var noen unger
som ville selge julemerker. Hun åpnet dØ
ren og ropte: «Jeg vil ikke ha noen flere
julemerker nå!» Så smelte hun døren igjen
uten å se på Anne-Marie.

Men Anne-Marie hadde nå bestemt seg
til å bli ferdig med denne vemmelige lom
meboken og den like vemmelige «Heksa».
Hun stakk derfor lommeboken inn gjen
nom brevsprekken i døren, og så løp hun
gråtende hjem. Først nå var hele julen
ødelagt for henne. Dette var for meget.

Ut på kvelden ringte det på døren. Utenfor sto
«Heksa». Hun hadde en ønskeliste i hånden.

- Er ikke dette Anne-Maries? Jeg fant den uten
for døren hjemme samtidig med at jeg fant seddel
boken min i postkassen. Jeg syntes også det var
Anne-Marie som sto utenfor en gang i dag. Det har
forresten vært et renn av unger på døren i dag. Det
er jo ikke noe morsommere barn vet enn å sette de
eldre på tålmodighetsprøve.

- Jo, ønskelisten var Anne·Maries verk. Hun
hadde nok mistet den. Og lommeboken hadde
Anne·Marie funnet i snøen.

- Ja, ja, jeg får håpe dere unnskylder meg, sa
«Heksa». Jeg slo nok døren i rett for nesen på
Anne·Marie, men jeg trodde først hun var en av de
~ange som bare vil holde leven med meg. J eg kan
ikke annet enn bli irritert. J a, dere må riktig unn
skylde. Det er ikke alle som er så ærlige at de leve
rer tilbake til eieren det de finner. Sant å si hadde
jeg ikke ventet å se pengene mer. Takk, takk, og
riktig god jul! Og «Heksa» gikk.

- Hun er jo slett ikke så fæl som de sier, mor,

sa Anne-Marie da «Heksa» var gått. J eg er allikevel

glad for at hun fikk pengene tilbake.
- Det er riktig. Ingen mennesker er i grunnen så

ille som ryktet vil ha det til, sa moren. Hvis vi
undersøker forholdene nøye, vil vi sikkert finne ut
at vi selv ikke er bedre enn andre.

I det samme ringte det på døren igjen. Det var
«Heksa» som kom tilbake.

- Dere må riktig unnskylde meg igjen. Jeg
glemte jo helt å gi dere dusØren. Værsågod! Og

fortsatt god jul!
Anne-Marie tittet fram. Der sto moren med to

hundrekronesedler i hånden.
- Mor! Og henne har jeg kalt en heks!

Den natten fikk Anne-Marie sove godt, og hun
smilte i søvne. Det lekte også et smil om munnen på
moren. I et annet hus i samme by, var det også en
som smilte. - Det var «Heksa».

Karl-Gunnar Bjørnsen.
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Nordisk døvekongress
vil hli avholdt i Oslo i dagene 28. juli-3. august
1952. En regner med minst 500 døve deltakere fra
de nordiske land, og kongresskomiteen har allerede
en god stund vært i sving med arrangementsforbe.
t'edelsene.

Under kongressen vil det også bli avholdt Nor
disk døvemesterskap i friidrett og svØmning, even·
tuelt også skytning og sjakk.

Frøken Suzanne Lavaud
er pariserinne. Hun er bibliotekar ved Sorbonne
Universitet. Nylig ble hun utnevnt til offiser av det
offentlige undervisningsvesen, som anerkjennelse
for hennes store arbeide for vitenskap og litteratur.

Suzanne er ogllå jent av tlen franske offentlighet
som en flittig foda terinne - - men helle ikke
sine døve skjebnefeller man,gler hun tid til ii ta seg
av. Hnn l' nemlig medarh ider i det franske døve
hlad eLa Gazette des Sourds-Muets», samt med i
styret for de dØves tennisforening i Paris.

Antallet døve i Amerika
Det mangler sikkert statistikk over hvor mange

døve det finnes i Amerika, men i 1949 var det
18 842 døve barn på døveskolene. Dessuten regner
en med at en og en halv million amerikanske barn
hører mer eller mindre dårlig.

Døv jente som tømmerkjører
Skauhogsten har tatt til for alvor, og det er ikke

noe sjeldent syn å se· hestene som drar avgårde
med tømmerlassene. Det var heller ikke det som
gjorde at noen tilfeldig forbipasserende stoppet
opp da de så et tømmerlass med en liten fjording
foran komme langs veien ved Klova i Sky krets i
Brunla,nes ved Larvik forleden. - Det var nemlig
ei jent~ som sto bakpå lasset og styrte hesten. Av og
til, hvor der var motbakke, hoppet hun av lasset og
gikk bak med tømmene i hendene. Jenta var den
9.årige dØve Gun Kari Vasbotn. Hun er med sin
far i skogen nesten hver dag, fortelles det til «Ny.
brott», og sjelden liker hun seg bedre enn når hun
kan kjøre tømmerlasset og sørge for å holde den
lille fjordingen på rett kjøl.

Jenta nøyer seg ikke bare med å kjøre heller.
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Mens faren tar tak i rota på stokken, hjelper hun
til i den andre enden og vipper stokkene opp på
lasset.

Vi tipper at Gun er landets yngste, og muligens
også eneste kvinnelige skauarbeider !

Dans er medisin
Dansen kan være et effektivt legemiddel for

døve, hevder konservatoren ved dansearkivet i
Paris, monsieur Zugal, i en bok om de døves til
passing til det normale liv gjennom koreografien
(læren om danseteknikken). Framstående franske
nevrologer har med stor interesse studert forfatte·
rens påstand, og har allerede anbefalt at det opp·
re tes et institutt i' Paris for utdannelse av døve,
med nsen fremst på timeplanen.

(Gjeld r det moderne dllD8, har de døve jo dess
ulen den I rd le at e slipper å høre ydene. )

Tegnspråk blånt detektiver
Ved en internasjonal politikonferanse i New

York, ble det av to kinesiske detektiver demonstrert
hvordan et hemmelig tegnspråk med fordel kunne
benyttes i politiets arbeid. De to kinesere stilte seg
opp i hver sin ende av et stort lokale. En amerika
ner skreven meddelelse på et stykke papir og
rakte det til den ene kineseren, hvorpå denne
sendte meddelelsen videre til sin kollega ved hjelp
aven rekke tegn i hurtig rekkefølge, hvorunder
både hendene, øynene og Ørene ble brukt. - Da
den andre kineseren straks etter kunne gjenta det
som var skrevet helt korrekt, ble amerikanerne
både forbauset og overbevist.

(En skylder kanskje å gjøre oppmerksom på at
en dØv ville klart å sende beskjeden med lukte
øyne og luen dratt ned over ørene. Tegnspråket kan
ellers de amerikanske politifolk slippe å innfØre
fra Kina, idet det blir brukt av minst like mange
amerikanere som det er innbyggere i Norge.)

«De hundB.'e tyste»
I Grekenland fantes tidligere et selsomt selskap

som gikk under navnet «De tystes akademi». Det
hadde hundre medlemmer, og måtte ikke ha flere.
Alle medlemmene måtte gjøre hva de kunne for å
frambringe minst mulig støY,

En dag kom en fremmed inn til rådet. Gjennom



tegn forklarte han at han ønsket å bli opptatt som
medlem av selskapet. - For å forklare ham at sel
skapet var fulltallig og ikke kunne oppta flere,
viste presidenten ham en urne bredd ull med vann.
Den var så full at en dråpe ville få vannet til å
flyte over.

Den fremmede forsto meningen og takket høflig.·
Men da han skulle gå, kom han på noe. Han tok et
blomsterblad fra en rose og la det varsomt på van
net, uten at en dråpe rant over.

Rådet forsto meningen, og den fremmede ble
opptatt som medlem av selskapet. I dette selskap
meddeltes nemlig alt ved hjelp av tegn.

Døv skjønnhetsdronning
En ung døv pike ble valgt til skjønnhetsdronning

ved en stor vannfest i anledning innvielsen av det
store nye badested i Alger, Nord-Afrika for en tid
siden.

Piken, som heter Ginette Mare-Chevalier og er
17 år, er elev ved dØveinstituttet i Alger. Hun ble
enstemmig valgt som den vakreste av alle del
takerne.

Tyv - hø' enDe hø n!
En katolsk dØveprest i Amerika hadde fått en

kaffert stjålet fra sin bil mens den sto parkert ved
fortauet. Kufferten inneholdt religiØse bøker for
dØve, og den bestjålet mens presten holdt gu 8

tjeneste for sin døve menighet. - Da presten opp
daget tyveriet, sendte han følgende notis il avisen: .
«Tyv - hør denne bønn! Kufferten som hle stjålet
fra min bil, inneholdt kun religiØse bøker for døve.
Behold bøkene! Les dem! Derved kan du bli et
godt menneske, kanskje en god hjelper for de døve.
- Men la meg få tilbake kufferten.

Stive fingre
En gang møtte en døveprest en døv bonde som

snakket med en annen mann.
- Hvodor er du så stiv i fingrene? - spurte

presten.
- J o, jeg har snakket nynorsk med fingrene i to

år, svarte den døve bonden.

Arbeidet
Alltid å være opptatt av arbeid, er veien. til å

holde seg oppe, utvikle sjel. og legeme og oppnå
framgang.

Så lenge det er strøm i vannet, er vannet klart.
Men dersom strømmen blir borte, dersom vannet
blir stille, blir det tilholdssted for all slags smuss.

De nøkler som en mann bærer i sin lomme og

bruker daglig, blir blankere og blankere, men hvis
de legges tilside eller henges opp på veggen, vil de
snart hli mørkere eller ruste.

Slik er det også med dine evner og ditt legeme.
- Hvis du ikke bruker dine åndsevner til gode,
nyttige tanker, kan der komme unyttige og onde
tanker, smussige tanker.

Dersom du ikke flittig utfØrer legemlig arbeid,
vil din kropp bli svakere og svakere; du vil bli
udyktig til arbeid og til sist syk. Arbeid derfor flit
tig med både kropp og tanker, så vil du holde deg
frisk både på legeme og sjel.

Den talende flis
JVIr. Williams, en engelsk misjonær på en syd

havsøy, forteller:
En morgen gikk jeg til mitt arbeid, men opp

daget snart at jeg hadde glemt min vinkelhake. Jeg
fant da en flis, og med et stykke kritt skrev jeg en
beskjed til min kone på den om at hun skulle sende
meg gjenstanden. J eg tilkalte en innfødt og sa til
ham: «Venn! Ta denne, gå til vårt hus og gi den
til mrs. Williams.» - Den innfødte var en underlig
utseende mann. Han hadde vært en stor kriger, og
i et av de mange slag han hadde vært med " hadde
han mistet det ene øyet. - Etter å ha gitt meg et
underlig hlikk med det øyet han hadde i behold,
sa han: «Ta den selv! Hun vil kane meg e arr og
skjenne på meg hvis jeg bringer henne en flis.»
«Nei,» svarte jeg, «det vil hun ikke. Ta den straks.
Jeg har hastverk.» Da han så at jeg mente det
alvorlig, tok han flisen og spurte: «Hva skal jeg
si?» J eg svarte: «Du skal ikke si noen ting. Flisen
vil fortelle henne alt det jeg ønsker.»

Med et blikk av overraskelse og forakt holdt han
opp et stykke tre og sa: «Hvordan kan dette tre
stykke snakke? Har det fått en munn?» - Jeg ba
ham ta flisen straks og ikke kaste bort mer tid til
prat.

Da den innfødte nådde huset, ga han flisen til
mrs. Williams, som leste hva som sto skrevet på
den, kastet den bort og gikk til en verktøykasse.
Den innfødte ville se resultatet og fulgte hennes
minste bevegelser. Da han mottok vinkelhaken fra
henne, sa han: «Vent litt! Hvorledes vet De hva
det er mr. Williams Ønsker?»

«Hvorledes?» svarte hun. «Har De ikke nettopp
gitt meg flisen?»

«J o,» svarte den forbausede kriger, «men Jeg
hørte ikke at flisen sa noen ting.»

Treffende
I gamle dager var det tre lokomotiver som gjorde

tjeneste på en jernbanestrekning (det er kanskje
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ikke så lenge siden). Disse tre lokomotiver hadde
fått navnene Schiller, Galilei og Martin Luther.

Mange fremmede undret seg stadig over hva
disse navnene kunne bety. Det er jo ikke vanlig å
sette navn på lokomotiver, i hvert fall ikke å opp
kalle dem etter berømte personer. En reisende, som
en dag fikk høre om dette, spurte en mann som
bodde ved jernbanelinjen.

- J o, jeg skal fortelle deg hvorfor vi har oppkalt
lokomotivene etter nettopp disse personer, sval'te
mannen. Forklaringen er tre sitater av de berømte
menn. Schiller sa: «Jeg kommer sent, men jeg kom
mer godt,» Galilei: «J eg beveger meg j o allikevel
framover, og Martin Luther: «Her står jeg - jeg
kan ikke annet.»

Godt råd
En bonde leste i avisen et avertissement som

garanterte at mot innsendelse av kr. 10 ville en få
et sikkert råd som kunne hindre brØnner og vann
poster fra å fryse om vinteren.

Bonden hadde hver vinter ergret seg over at det
la seg is på brØnnvannet når det ble kaldt, og han
sendte derfor pengene til den oppgitte adresse. 
En tid etter fikk han svaret: Ta Deres brønn inn og
sett den ved ovnen når elet blir kaldt i været!

Nærsynt
- Olsen ser nok ikke så godt lenger.
- Nei, han er nå så nærsynt at han om kvelden

legger seg til å sove med brillene på, for at han
skal kunne kjenne igjen de personer han drømmer
om.

Dyr som svømmer
Nesten alle fireføttede dyr er gode svØmmere, ja,

en del av dem oppholder seg så meget i vannet at
en nesten skulle tro det var deres rette element,
Dette er f. eks. tilfelle med flodhesten.

Det dyr som oppholder seg mest i vannet og
tumler seg i det, selv om det ikke er den hurtigste
svØmmer, er isbjørnen. Den tilbringer halvdelen av
sitt liv svømmende eller flytende i vannet.

Isbjørnens svømmeferdighet er rett og slett im
ponerende. En må jo også ta i betraktning at det
vannet isbjØrnen vanligvis oppholder seg i er like
ved frysepunktet, og at det krever større og større
kraftutfoldelse å bevege seg i vannet jo kaldere det
er. Imidlertid er det konstatert at en isbjØrn godt
kan svØmme åtte norske mil uten å hvile, og uten
at det later til å ta på kreftene.

En av de heste og hurtigste svØmmere blant land·
dyrene, er ekornet. En sportsmann, som hadde et
ekorn i sitt hjem, fikk en dag den ide å prØve om
det kunne svømme. Han tok det derfor med i sin

robåt og dro ut til midten aven sjø. H~r satte han
dyret på vannet, men ekornet ble ikke, som mannen
hadde trodd, forskrekket. Ekornet ga seg tvet,timot
straks til å svØmme mot land, og det svømte så hur
tig at mannen bare så vidt klarte å fØlge etter merl
båten.

Milde vintrer
11172 var vinteren så mild at trærne begynte å

bli grønne i slutten av januar og fuglene bygde rede
og begynte å ruge i februar.

I 1241 var trærne fullt utsprunget i mars.
I 1269 var det overhodet ingen vinter. Tempera

turen var jevnt over så høy at pikene i Tyskland
f. eks. kunne pynte seg med fiolkranser ved juletid.

I 1289 var det heller ingen vinter. Julen var like
mild som 20 år tidligere.

I 1538 sto trærne i fullt flor i desember.
I 1572 bar trærne lØv i februar.
I 1585 bar kornet aks ved påsketid!
I 1588 var trærne igjen grønne i februar.
I 1538, 1607, 1717, 1650 og 1659 var det hverken

snØ eller frost.
I 1870 ble nyttår feiret i 8 varmegrader i Lenin

grad.

Til ettertanke
- De mennesker som ingenting har å si, snakker

mest.
- Vi føler det alltid når noen sårer oss, men vi

har ikke lett for å oppdage når vi sårer andre.
- Ulykken gjør oss tankefull, lykken gjør 08S

fankelØs.
- Folk som vet lite, snakker i alminnelighet

meget, mens folk som vet meget, som regel snakker
svært lite. (Rousseau).
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«Døves Jul»s premiekryssord 1951

De tre først uttrukne riktige løsninger premieres med henholdsvis kr. 25.-, kr. 10.- og ett års
abonnement på Tegn og Tale. Løsningene må sendes til Tegn og Tales redaksjon, V. Torvgt. 20 a,
Bergen, innen 5. januar 1952.

Vannrett:
l. Fjord i Norge (eie-

form)
11. Er det ofte i julen.
21. Ordner.
22. styr!
24. I alle hjem i julen.
25. Respekt.
27. a Pronomen
28. Pronomen.
29. Rovdyr.
30. Pur.
32. Farge.
33. Ledd.
34. Forutføle.
35. Gripe.
36. Husholdningsvare.
38. Fisken.
40. Pikenavn.
42. Greie.
44. Duftet.
46. Åsgårds ..
47. Vassdrag.
49. Dansk øy.
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51. Overens.
52. Av rØk.
54. Naturkatastrofe.
55. Bibelsk navn.
56. Holde munn.
57. Elv i Opland.
58. Tall.
59. Pikenavn.
60. stoff.
61. Tor S. Ring.
62. Original.
63. Guttenavn.
64. I sjarlatan.
65. I stykker.
66. Stengslene.
67. Synes mange kaffe-

rasj onene er.
68. Svareord.
69. Tidsadverb - - topp.
70. I angrende.
71. Dana M. Ruud.
72. Ras.
76. Gjør veiarbeideren.
80. Pikenavn.

84. Med sØlvstenk.
88. Emballasje, best.

form.
91. Bielv til Mosel.
93. Utenpå, fork.
95. Måltid.
97. Tre vokaler.
99. Uttrykksmåte.

100. Musikkledsakelse.
103. Ble sendt.
106. Tak - -,
107. Sporeplante
108. NedbØr.
109. Svelle.
111. Tall.
112. Forråde.
113. Merk!
114. Finn P. Andersen.
116. Underskudd.
117. Tistedal Meieri.
118. Spebarn.
119. Hovedstad.
120. Til fuglene julen,

gl. rettskr.

121. Bygd i Hardanger.
122. Sanseorgan.
123. To like.
124. Drikk.
125. Tre himmelretnin-

ger.
126. Månefase.
127. Kompassretning.
128. - - for julegaven.
129. I Tornerose.
130. Stilling, (fortid).
131. Fuglen.
134. Tidsadverb.
135. Presens.
136. Svømmefugl.
138. Behandles i retten.
139. Artikkel.
140. Boris - -, sted i

Finnmark.
141. Fransk moteekspert
142. Fortropp, spiss.
143. Sanse.
144. På robåten.
146. Per Evensen.



Julenøtter
l. En handelsmann skulle tømme en sukkersekk

som var halvfull. For å klare dette, veiet han suk·

keret opp i fem poser, men ingen av dem fikk sam
me vekt. Vekten av sukkeret i hvel' pose var imid
lertid delelig med vekten av sukkeret i de fem

posene tilsammen.

Hvor mye sukker var det i sukkersekken, og hva
veiet hver pose?

2. Her er navnet på en kjent bok. Det er bare

det at alle vokalene er fjernet. likeledes mellom
rommene mellom ordene: Dtrmsktrr. Hvilken bok

er det? - Og hvilken bok er dette: Tttvvndn og
dette: lltdmbr?

3. Hvilke fire tall som følger etter hverandre blir
tilsammen 50?

(Svarene finnes på side 283.)

Astronomisk ur av tre

En døv håndverker i Yarbes i Frankrike har
laget et astronomisk ur -- helt av tre. Uret, som

han har arbeidet på i elleve år, viser tiden, dato,

måned, årstid, månens faser samt solens oppgang
og nedgang. Det er forsynt med små dØrer, som

åpner seg klokken 8 og lukker seg igjen klokken 19.

Dessuten er det forsynt med dører som bare åpner
seg på bestemte dager, f. eks. julaften, bastille

dagen og på de kirkelige høytidsdager.

Jeg lurer på

. om det er å ta munnen for full å si at de døve har
hendene fulle når de snakker sammen på tegn~

språket.

En varm potet i munnen

Det er mange måter å bevege leppene på når en
snakker. Noen snakker som om de skulle ha en
varm potet i munnen, andre hvisler ordene ut mel

lom tennene osv. Når du snakker med en døv, vær

vennlig å bevege leppene tydelig, og snakk lang
somt. Når den dØve ser på munnen din, er det ikke
for å se etter om du har hull i tennene, det er kun
for å lese på munnen, leppene, dine hva du sier.

Kjempetrær

Ved Dannemora gruver i Sverige står det flere

eiker av jettedimensjoner. De måler jevnt 4---5
meter i omkrets i brysthøyde. Ved Pesarby står en
som måler 5.25 m, men den virkelige jetten star ved

Gisselby, Dannernora. Den er 6 m i omkrets i bryst

høyde, mens den ved roten måler Il m. Den er ca.

20 m høy.

147. For varene.
149. SjØdyrenes.
153. Hunger (nynorsk).
155 . .Ikke mange.
156. Oppdretting.
158. Straff.
159. Smykkemateriale.
161. Familienavn.
162. Redningsskøyte.
163. Studerer tennene.
166. Lakkerte.
170. Harke.
171. Gjør vondt.
172. Kort.
173. Belgfruktene.

Loddrett:
2. NedbØr.
3. Preposisjon.
4. Land.
5. Verdensforbund.
6. Kant.
7. Få til å gå med på

noe.
8. Landbruksredskap.
9. Måleenhet.

10. Skuer.
11. HØytid.

12. Dyreskrik.
13. Gjør barna.
14. Vulkan.
15. Slave, gl. rettskr.
16. Slagsted.
17. ytterliggående

idealister.
18. Sta.
19. Sanse.
20. Studerer lovene, fl.
23. Finner en på kartet.
24. Studerer rettsviten-

skap (eief.)
26. Julebakverk.
27. Forbillede.
31. Anonym person.
32. Hindre.
35. Drikk.
37. Ikke klart.
38. Original.
39. Om natten.
41. Ektemann.
42. De fleste må det

når en kiler dem
under fØttene.

43. Trone, forhØyning.
45. Vektenhet.
48. Elv i Frankrike.

50. Innsamlings --
51. a Re - -, fra kre-

ditoren.
53. Hvile.
71 a. Byrden.
73. Til kaken, best.

form.
74. Rett.
75. Gresk gud.
77. Kornsort.
78. Ikke spilte.
79. Kjærlighetsforhold.
81. Heftighet.
82. Det samme.
83. Skolehjem.
85. Ikke dydenes.
86. Oppbevares.
87. Kaffesort.
89. Er elven om våren.
90. Fordeler.
92. Bekvemmelighet.
94. OppfØre.
96. Svareord.
98. Ordinasjoner.

101. Tapperhet.
102. Godkjente.
104. Visitering, under

sØkelse.

105. Gårdsprodukt.
110. Falt i søvn.
115. ForutfØle.
121. - -e, svalt sted.
130. Vintersport, gl.

rettskr.
132. SvØmmefugl.
133. Er sjeiken.
137. Kre - -, forretn.

uttrykk.
140. Skal alle være i

julen.
145. Plaget.
148. Som 87 loddrett.
150. Spebarn.
151. Motorforening.
152. Guttenavn.
154. - -s, st. på Ber-

gensbanen.
157. Tillatelse.
160. Eng. tall.
163. Tresort.
164. Lise Svendsen.
165. Forære.
167. Sporte.
168. Kjemisk tegn.
169. Omvendt månefase.
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• •Igjen

HVEM
'](jenner

dem

J
•

2

Norge skjuler seg bak forkledningene
J

l

blant døve 1Kjente personer

3

Når vi ikke har sett en person vi kjenner på lang tid,
og vi så plutselig treffer ham eller hun igjen, sier vi
gjerne: «Jeg kjenner deg nesten ikke igjen!» Og når fru
Hansen har fått ny hatt, hender det gjerne at vi går forbi
henne uten å hilse. Når Olsen har fått nytt slips i jule
gave, hender det at vi slett ikke kjenner ham igjen før
han presenterer seg for oss.

Noe slikt går ikke an. Det kan ikke fortsette. Derfor
har en av våre kvinnelige lesere funnet på å forkle og
forandre litt på kjente skikkelser blant døve i landet.
Hun mener altså å sette leserne på prøve. Nå gjelder det

I..
4

5
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10

å være skarp og bevise at vi

ikke hører til de som f. eks.

ikke kjenne~ igjen Olsen når

han bruker nytt slips. Eller,

hvis vi lett lar oss lure, vil vi

sikkert bli skarpere og gjen.

nomskue både fru Hansen

og hr. Olsen neste gang, hvis

vi studerer bildene i denne

konkurransen nøye. Bli med

i konkurransen! Konkurran·

sen er åpen bare for kvinner.

l.

2.

3.

4.

5.

S1;ar: 6.

7.

8.

9.

10.

Il.

Svar må sendes innen 5. januar 1952 til Tegn og Tale's redaksjon, V. Torvgt. 20 a, Bergen.
1. premie kr. 25.-, 2. premie kr. 10.-, 3. premie 1 års abonnement på Tegn og Tale.

Svar på julenøttene på side 281.

Nr. 1. Sukkell'0Senc veide 14,7,4,2 og l kg = 28 g. _-ro 2. «De trv run k terer», «'Tat av vinden» og
«Alllirl Amher». ~ Tl'. 3. Il, 12. 13 Ol, 14 = 50.
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