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~]DAIPlEN
V ær glad, når faren veier
hver evne som du eier:
Jo større sak, dess tyngre tak,
men desto større seier!
Går støttene istykker,
og vennene får nykker,
da skjer det blott
fordi du godt
kan gå foruten krykker. 
Enhver Gud setter ene,
han selv er mere nær.

Bjørnson.

Bjørnstjerne Bjørn:son var en stor dikter, og

ovenstående vers må vel betegnes som en perle. Det

er så ~mkelt og lett forståelig, og allikeVel rommer

det så nieget av livsvisdom. Det er en appell til oss

alle om ikke å gi opp selv om vi møter aldri så

meget motgang. Det er nettop motgangen som skal

inspirere oss til å bruke alle våre evner. Hva gjør

det om vi mister noen venner fordi vi kjemper for

en god sak? Vi må ikke miste motet eller gi opp

for motgangen. Det er bedre å miste venner enn å

gi opp ,en sak. Nye venner kan en sikkert få, mens

det derimot er langt fra sikkert at en får en ny

sjanse til å gjennomføre sine ideer. Hvis du mister

venner, så er det fordi du kan klare deg uten dem

- og Gud er nærmest de ensomme. Ja, Bjørnson har

sikkert rett. Og en sak av liten betydning krever

ikke så meget av oss. Vi trenger da ikke bruke alle

våre evner. Derfor blir heller ikke tilfredsstmel'sen

så stor.

«Per ardua ad astra» er en latinsk læresetning. -

Det koster strengt arbeid å nå et høyt mål! Ingen

kan komme sovende til målet. - Vi kan ikke sitte

med hendene i fanget og vente at våre ønsker skal

gå i oppfyllelse. Vi må kjempe ! Og vi må stadig

sette oss nye mål. Den første store sak vi klarer å

gjennomføre blir vår ild-dåp. Når vi er kommet

gje'nnom ild-dåpen, må vi si til oss selv: Jeg klarte

dette - nå går jeg løs på neste sak! - Vi må ikke

stoppe, vi må slett ikke si: Jeg klarte dette, nå har

jeg gjort nok. - Nei, ild-dåpen skal være en inspira

sjon til fortsatt innsats, initiativ og handling. Det

skaperse'iersfølelse og lykke å klare å nå de mål en

setter seg. Lediggang derimot er roten til alt ondt.

Den verdensberømte døve 'billedhuggel1en Gustinus

Ambrosi sier: Den største og eneste sanne lYkke i

livet er den arbeidet gir!

Ikke alleer utrustet med like gode evner, men

det betyr ikke noe. Det er jo ikke vår skyld om vi

har gode eller mindre gode evner. Det gjelder å

bruke de evner vi har fått så godt vi kan. Gjør vi

det, kan vi når vi blir gamle se tilbake med god

samvittighet på det vi har utført. Red.



N orge har 2200 voksne døve
og de gjør en god innsats i arbeidslivet.

Døve barn blir registrert.

Bortgjemt mellom store og sønderknusende mel
dinger står en liten spe nyhet: barnehage for døve
barn. - Døve barn. DøV€ kvinner og menn. Hvor
dan kan de ha det?

Tallet stiger.
- Vi har begynt å registrere døve barn, sier

sekretær og sosialkurator Louise H o l we c h i
Døves menighet. - Vi får stadig meldinger fra
prester og leger om dette. For å øke forståelsen
av arbeidet, sender vi nå en brosjyre til sanitets
foreningene. Og nå strømmer det hver dag inn mel
dinger om slike barn, jeg har 70 bare i denne map
pen. Etter krigen ventet vi om lag 30 barn til døve
skolene, men vi fikk 65. Det er joen økning i barne
tallet og dermed følger også stigning i antallet av
døve barn, og en større stigning enn vi hadde trodd.

- De blir altså født døve?
- I tilfelle hvor moren har hatt «røde hunde»

under svangerskapet, viser det seg alltid at det ny
fødte barn ikke hører. Men nå tar vi opp arbeidet.
Før hadde Vi 'bare et internat for døve barn, men
nå har vi fått den deilige barnehagen i Pipervika
daghjem. Å, De skulle se de ungene! Nå distri'buerer
vi herfra også John Tracy-klinikkens korrespon
danseku11S for fureldre med døve barn, beregnet på
barn fra 2-5 år. Der står bl. a. dette: «Lek med
det døve barnet ditt, ta deg av det slik som du ville
gjort om det hadde hatt hørsel. Du skal snakke til
barnet ditt, men husk at barnet må se på deg når
du snakker til det. Tenk ikke som så: «Barnet mitt
er døvt og vil aldri foI'Stå meg», snakk til det så det
etter hvert blir vennet til å se på leppene til den
som snakk,er til det, og på den måten blir trenet i
å bruke øynene som erstatning for ørene».

DET NYTTERl
- Vi får ikke like gode resultater over alt, sier

frk. Holwech - men det monner da på. Foreldrene
må 'bare ikke bli sløve og tro at det ikke nytter.

- Det er vondt for et sEkt barn å ferdes blant
jevnaldrende?

- Ja, det er vondt, sier pastor Bonnevie-Svend
sen, som etter sin far, «De døves venn» pastor Con
rad Svendsen, har: arvet all den energi og det hu
manistiske livssyn ,som skal til for å gi seg i kast
med en slik oppgave. Et normalt barn som møt-er
et barn med en eller annen defekt, vil alltid synes
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at det er «noe rart» ved denne andre. Og den ube
visste grusomhet alle barn 'har - uten å vite at de
er grusomme - vil føre til uutholdelige spennings.
momenter og rivninger i sinnet hos det døve barnet.

- Det er vondt for de voksne og, sier frk. Hol
wech. - I sommer ble en gutt på Z1f2 år helt døv
etter en sterk forkjølelse med ørebetendeIse. Moren
var helt ,knust, for nå holdt han på å glemme å
snakke.

SKOLENE
- Hvor mange døve har vi i Norge?
- Vi regner 2200 voksne, sier pastoren. Barna

har vi ikke det nøyaktige tall på før registreringen
er gjennomført. For de døve har vi nå offentlige
skoler i Oslo, Trondheim, Holmestrand (døveskolen
fra Hamar ble flyttet dit), og så er det ungdoms
skole for gutter i Bergen og for piker i Stavanger.
De siste er 2-årige ager beregnet som mellomledd
mellom barneskolen og livet. De dekker samme om
råde som de tekniske kveldskoIene gjør for hørende
barn. Skolene skal føre dem inn i samfunnslivet.

Vi har videre en skole på Alm, Ringerike. Neste
gang det skal tas opp elever er situasjonen slem:
det er 50 'barn vi ikke kan få plass til. - Det er
skjebnesvangert at de blir nødt til å vente i to år.
Disse årene har den aller største betydning.

DE GJØR GODT ARBEID
- Hvordan er de døves stilling i arbeidslivet?
- Den er meget god. De gjør full fyldest for seg.

For noen år siden laget jeg en undersøkelse om
deres arbeidseffektivitet. Undersøkelsen gjaldt om
lag en tredjedel av de voksne døve, som var be
skjeftiget i sko-, tekstil-, tremasse-, papir-,. sjoko
lade-, jern- og metalIindustrien. De fleste av dem
greier å ta mot beskjeder med en anvisning på ar
beidsstykket, og en geberd eller et par korte ord
som de avleser på leppene. Svarene gikk ut på at
kvantitet og kvalitet av de døves arbeid var nor
mal eller god. Jeg har for øvrig sett at døve har
oppfattet feilene ved banking i en automobilmotor
sikrere enn en hørende med samme motorkjennskap.
Vibrasjonssansen er dessuten en god beskytter mot
ulykkestilfeUe. De døve forsvarer utmerket ,sin plass
i arbeidslivet.

Våre to døvehjem ligger på Nordstrand og i
Andebu. På Nordstrand har vi planer om å bygge til.



FELLES NORDISK TEGNSPRAK
- I -en svensk avis har vi funnet en notis om et

felles nordisk tegnspråk for døve.
- Det er riktig. De døve har foreninger i alle

større byer, de er _sluttet sammen i Norske Døves
Landsfurbund, som arheider meget effektivt. De
drøfter mange planer, og Em går ut på å få et felles
tegnspråk til bruk i nordiske land. Den virkelige
oppgaven er å få en del tegn som kan brukes felles
(om lag som de fastesiglene i stenografien) og så
kanen utveksle de beste og mest betegnende for
Skandinavia. En har nå tatt opp arbeidet for 50
slike fellestegn.

- Men fra musikkens ,skjønnhetsverden er de
døve lukket hett ute?

- Dessverre ja. Noen av dem har en utpreget
rytmisk sans, og danser gjør de jo. Men de kan
aldri nyte noen konsert.

- Vi har skramleorkester for barna i barne
hagen på Skådalen, sier frk. Holwech - og det
for-sterkes gjennom høyttaler. Barna 'bruker også
høretelefon, og lærerinnen snakker i høyttaleren. På
den måten kan de høre noe i en radio også. Vær
så vennlig og skriv at alle foreldre med døve barn
må være klar over hvor viktig det er at en straks
en mer-keI' barna er døve - trener dem opp både til
å ta.le og til å forstå andres tale. Barnets «.babling»
må utvikles til forståelig talespråk. Det lar seg gjøre
- gi ikke opp håpet!

HJEM FOR nøVE!
Hjemmet for døve ligger dominerende til i Sol

veien på Nordstrand. «Noatull» ble kjøpt for 30,000
kroner, og har nå vært i bruk i 52 år. Vi lik,er godt
den replikken fra pastor Gustav Jenssen som ble
avgjørende for kjøpet: «De døve hører så lite pent,
så de bør i alle fall få se noe pent». Det er 50 døve
anbrakt der nå, 35 kvinner og 15 menn. Mora.Uster
kan ta det med ro, kjønnene er atskilt!

- De kommer ofte hit av seg ,selv, sier pastor
Hammer, og i slik nødstilstand ,kan vi ikke si nei.
Men ellers søkes det plasser for dem fra hjem
stavnskommunene. Disse betaler for oppholdet, og
aUe gjør sin plikt, enda den ikke er pålagt dem. Vi
ville gjerne iha mer plass - en får vel si at slik
rommene er nå er de upraktiske til dette formålet.
Men vi får naturligvis ikke lov å rive noe nå, slik
som boligforhold og byggeforhold er. Men vi synes
ikke det er riktig å presse dem sammen mange på
et rom. Det har aldri vært bråk, ikke tale om, de er
snille og godslige, men psykopatiske typer burde jo
være for seg selv. Kriminelle elementer har vi aldri
vært borte i.

- Folk synes ofte at døve er «hIssige og opp
farende» ?

FOLK MISFORSTAR
- Det er ren misforståelse. Tenk på at de ofte

ikke k8in snakke. Tungen er bundet. For å gi ut
trykk for hva de mener må de så å si bruke hele
kroppen sin. - Og m'imikken kan 'Ofte bH ganske
drastisk, som når en døv skal fortelle at han er
syk. Så misforstår folk geberdene.

- Leser de?
- Bare lette ting. De snakker jo så lite at de

ikke kan finne dekning for mange uttrykk de støter
på i boken. Men foreningslivet i byene og menig
hetslivet gjør det lysere for dem. Vårt arbeid tar
sikte på å finne ut om de føler seg ensomme og i
så fall hjelpe dem. Når høreevnen mang,ler, blir det
press på selve mentaliteten, og i slike kriser må en

tre støttende til.

FINGER-DIALEKTER
- Fingerspråket er altså den eneste kontakt?
- Ja, i hvert fall den langt viktigste, og vi har

et ganske godt ordforråd der. Vet De at en til og
med kan støte på dialekter i tegnspråket?

- Nei, det høres da utrolig!
- Jo, f. eks. ordet «synde». Det markeres ved at

en gnir pekef.ingeren mot den tilsvarende finger på
venstre hånd. Men nordpå illustrerer de døve det ved
å grave seg over hjerteregionen: «det som river opp
i hjertet». Og prest betegner vi med en strek langs
halsen, symbol for prestekragen. Men de som kom
mer fra steder med svensktalende 'befolkning, bru
kerOifte å streke rett ned på brystet fordi de sven
ske prester har hvite «flipper» ned slik. Uttrykket
«mor.» dekkes hos den døve med en bevegelse som
mar.ker.er et ,kvinnebryst, andre peker på brystvor
tenesine.

Ja, språket baner seg vei. Inne på et rom sitter
to gamle, grå karer og fletter kokosmatter. De er
både blinde og døve, dypt senket i smertens brønn.
Men pastor !Hammer Hnner likevel meddelelsesmid
del. Hans hender griper den gamles, og han «snak
ker» med sine fingre mot mannens hånd. Og den
gamle reiser seg og bukker pent for mannen fra
avisen som han ikke ser og ikke hører .... Den
andre hlir et stort smil da Hammer forteller ham
at han gjør pent arbeid ....

Vi ser vevstuen, den burde vært større, og sko
malrervel1kstedet der mestersvennen og hans fire
medhjelpere lager helt nydelige sko og reparerer de
umuligste ting.

En går sin vei sterkt forvisset om at det ikke
finnes grense for menneskeåndens tilpassingsevne
og dens tro på ali a l l tid er det en utvei.

G. Sv. i Ar,beiderbladet
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Forsorgen for døve og sterkt tunghørte småbarn
Utmerket med døve barnepiker til døve barn!

I No.rdisk Tidsskrift for Dovstumskolan har vi

funnet denne artikkel, og selv om den ikke direkte
omfatter forholdene i Norge, (forfatterinnen er
dansk), har den sikkert stor interesse for våre
lesere, spesielt foreldre og slektninger av døve og
sterkt tunghørte barn, og vi finner den derfor vel
verd 'en plass i vårt blad.

I. Innledning.
Deier med ovemrdentlig glede og takk jeg i tids

skrift for tunghørte 1. oktober 1950 leser dr. med.
H. W. Ewertsens ,klare og utmerkede artikkel om

«Forsorgen for tunghørte småbarn».
Likesom forfatteren har også jeg hatt den glede

å være på studieopphold i Holland, og har blant
meget ~nnet funnet arbeidet med 'Og for de døve
i St. Michielsgestel verd å legge merke til. Det er
riktig at munnhåndsystemet ikke 'brukes. Det er
forresten neppe kjent heller der, så en kan jo godt
forstå at det ikke brukes. Tegnspråket er i hvert
fall forbudt, og brukes kun i smug. Utnyttelsen av
barnas vibrasj'Oussans, ikke bare i form av musikk
ledsagelse ved oppførelse av pantomimer, men også
anvendt i taleundervisningens tjeneste, interesserer
meg. Jeg uttalte nemlig i ca. 1927 overfor min for
stander på en av statens døveskoler ønsket om
særlige telefoner beregnet for fingerspissene sam
tidig med at en talte til elevenes øyne og ører. Jeg
fikk da til ,svar at dette var forsøkt uten utbytte.
Men når det nå er praktisert i utlandet og framføres
av en l~ge, lar det seg vel også 'høre i Danmark!

At artikkelen i sin helhet vinner særlig gjenklang
hos meg, ,er en selvfølge, ettersom jeg for over '20
år siden ved døvelærernes landsmøter begynte, og
senere har fortsatt med å snakke om den rike mark
for mer normal utvikling av våre døve og svakt
hørende småbarn vi hittil stort sett har latt ligge
U'oppdyrket ved ikke straks en hørelidelse er blitt
oppdaget å ha kommet barnet til hjelp gjennom
pedagogisk opplysning og veiledning til dets for
eldre og søsken. I Ugeskrift for Læger 18. juli 1946
ber jeg om at legene vil innberette slike barn så
tidlig som mulig, for at en sådan veiledning kan bli
gitt av pedagoger på dette særlige område. Overfor
foreningen av foreldre til døve barn har jeg i for
eningens blad, Bonaventura, av 30. juni 1946, i en
artikkel «Mor og Barn», gitt uttrykk for mine fram
tidshåp om tidlig sakkyndig hjelp til barnets hjem.

Tiden synes heldigvis etter hvert å modnes for
forståelsen av det nødvendige i å strekke forsorgen
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for døve og tunghørte i det minste ned til 3-ars
alderen; og en er nå omsider blitt klar over at en
inns.a:ts fra hjemmets side, hvor tilstrekkelige g-un
stige beting-elser kan skapes i disse for menneskets
utvikling så viktig,e år, kan bli av denstør'ite be
tydning både for barnet selv og for det samfunn
barnet er innlemmet i.

Det er et gledelig tidens tegn at en i Amerika og
England har opprettet klinikker som tar på seg
disse oppgaver, Gjennom gjentatte 'klinikk-besøk
gjør barnets stigende tillit og modenhet det mulig
å foreta nøyere hørselundersøkelser, og - skriver
dr. Ew-ertsen - «på grunnlag av de opptegnede
hørseIkurver avgjorde dr. H. hvilke barn som var
egnet -til hjemmebehandling og hvilke som skulle på
skoler. Men vil nå dette si at de sterkt tunghørte
må vente med å få sakkyndig hjelp til de kommer
i skolepliktig alder? Hvis dette er tilfelle, anbefales
på det varmeste opphold i barnehage for normalt
hørende !barn noen timer daglig. Men ellers bør
naturligvis det sterkt tunghørte barn i like høy grad
som' det døv'e bli tilgodesett med sakkyndig omsorg
så tidlig som mulig. Artikkelens forfatter foreslår
da også: «Til de døve småbarn må der opprettes
barnehager av kostskoletypen». Men her vil jeg, dels
under ~vsnitt III gi de døvbi~vne småbarn en særlig
omtale, dels stille spørsmålet: Er det mulig å etab
lere fruktbringende

IL Hjemmebehandling av døvfødte og sterkt tung
hørte småbarn?

At det er mulig, kan straks besvares med ja. Men
det må samtidig framheves at særlig gunstige betin
gelser kreves. I hvilke tilfelle har det da her i lan
det vist seg aten sådan tidlig hjemmebehandling
har væ-vt virkelig vellykk€lt? Det har hendt i tilfelle
av følgende arter når barnet har vært sundt og nor
malt begavet:

1) Moren eller en nær slektning satt inne med
pedagogisk evne (hadde i noen tilfelle også peda
gogisk utdannelse og lærervirksomhet bak seg). Hun
søkte hos nå avdøde forstander dr. phil. G. Forch
hammer spesiell utdannelse i å tale med døve små
barn og hadde senere stadig kontakt med denne
geniale mann eller med en døvelærer som med hen
syn til hjemmeopplæring arbeidet etter hans meto
der. Barnet skjenket hun all sin kloke og kjærlige
omsorg. Barnet fulgte med henne i alt hennes' hus
arbeid, og hun levde helt med i alt hva barnet opp
levde i lek og virksomhet. Hun ofret: seg med andre



ord helt for barnet. På grunnlag av denne levende
tilknytning kunne hun stadig utnytte de korte øye
blikk barnet så på henne til i enkelte ord å uttrykke
hva barnet i øyeblikket opplevde ener interesserte
seg for. Etter hvert som interessen for å se på
munnen steg, ble de enkle ord erstattet med korte
setninger. Barnet tilegnet seg på denne måte språket
i den utstrekning det var behov for det, og ikke
mer. liliJter hvert forsto :barnet mer og mer av språ
ket, og litt 'etter litt begynte det også selv å bruke
det samme språk.

Det sier seg selv at barnets uttale etter 'en stund
ble riktig, ikke for et lyttende øre, men for øyet,
nærmere bestemt de ytre munnbevegelser og disse
som regel supplert med tegn for de indre, usynlige
munnbevegelser ved hjelp av munnhåndsystemet.
Det er meget viktig at hele språktilegnelsen på
denne måten foregår nesten uten at barnet merket
det og psykologisk sett helt på linje med det hørende
barns. Hvor viktig dette er, viser seg såvel i bar
nets harmoniske utvikling som i de gode språklige
resultater som 'baner veien videre framover både
språklig, sosialt, kunnskapsmessig og moralsk. Når
barnet senere lærer å lese, sitter det allerede inne
med det :språk som er tilstrekkelig for at også til
egnelsen av lesekunsten kan foregå som for det

hørende barns.
Den best mulige uttale lærtes hos en spesiell ar

tikulasjonslærer. I ett av de tilfelle jeg kjenner på
tok moren (som var tidlig,ere lærerinne) seg med
godt resultat også denne krevende oppgave. Dette
hadde naturligvis stor betydning for barnet som på
denne måte fikk den riktige uttale som forbilde hele
dagen, og morens våkne øre kunne nøye merke S'eg
framskritt og mangler i uttalen hos barnet.

I noen av de her omtalte tilfeller ble der benyttet
lærerinner og lærere som i større eller mindre ut
strekning påtok seg oppgavene, men i alle tilfeller
er opplæringen foregått privat.

Fruktbringende tidlig hjemmebehandling har dess
uten vist seg i mange tilfelle når:

2) Foreldre eller en 'eldre søster selv var intelli
gente, velopplærte døve eller tunghørte, som helt
fra første stund har snakket til harnet. For disse
mennesker er det naturlig ikke å kunne høre. Å

forstå det døve barn og gi det saklig og språklig
forståelse, er for dem ikke noe problem. I slike til

felle er barnet kommet på skolen med en sann språk
beherskelse, passivt i form av munnavlesning, aktivt
med tale som nok ikke er helt riktig i uttalen, men
til gjengjeld normal språklig, slik at språkutviklin
gen er i full gang på en måte som svarer helt til
det hørende barns.

Som den der i 1917-18 under ledelse av dr. phil.

G. Forchhammer gjennomgikk kursus i den grunn
leggende døveundervisning og fikk problemene om
hyggelig belyst, og som, innen jeg søkte inn ved
S'tatens skoler, i 6 år i hjemmene underviste tale
og hørelidende, overveiende 'barn, vet jeg hva jeg
taler om, og mine konklusjoner er disse:

a) de få hjem som har tid og øvrige forutsetnin
ger for selv å påta seg det store ansvar og arbeid
det er å opplære en døv eller sterkt tunghørt, bør
ha fagfolks fulle sympati og stø-tte.

b) De mange hjem som i'kke makter denne store
oppgave, bør hvis det på noen måte er mulig, settes
i stand til i hvert fall fra 3-års alderen å gi barnet
den omtalte hjemmebehandling. Er det i enkelte til·
felle umulig at mnren (eller en annen forhånden
værende person som er glad i barnet) kan få nok
tid eller anledning til å gi barnet den nødvendige
utviklingshjelp fra3-års alderen til det kommer i
barnehage eller skole, må hun unnvære den lykke
dette arbeid gir og den rike lønn hun ville få for
,strevet, og hun må overgi barnet i andres hender.
Kunne en her skaffe hjemmet en fra døveskolen
utgått ung pike, som utdannelsesmessig og karak
termessig fantes egnet og som hadde lært bame
pleie, ville det være meget verdifullt; se omtalen
under punkt 2 av døve foreldre eller søsken.

Hvor mange hjem kan det nå dreie seg 'Om? Ja,
ut fra de hittil gjeldende forhold her i landet (Dan
mark) kan en vel regne med at tilgangen av døve barn
er ca. 35 eller litt 'Over om året. 35 3-årige, 4-årige
5-årige og 6-årige blir 140 barn, hvorav ca. 20 blir
anbrakt i barnehage. Ca. 60 hjemmeværende barn
under skolepliktig alder på hver side av Storebelt
er antakelig ;riktig. Et passende antall pedagogiske
konsulenter, kanskje 3-4, utpekt blant dertilpas-
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sende fagfolk, kunne vel klare veiledningen av disse
ca. 60 hjemmebehandlinger.

Kan alt dette lønne seg? Ja, i aller høyeste grad.
Vi kan ikke lenger forsvare å la disse viktige so
siale oppgaver ligge. Det døve barns store handicap
vil minskes i de utviklingsmessig så viktige tidlige
barneår, med positiv virkning resten av livet. Barna
vil ankomme til barnehage eller skole med en opp
fattelsesmessig og språklig utvikling som er så
normal som mulig. De vil ikke oppleve noen van
skelig overgang fra hjemmet til den språkgivende
og taleinnstillede skole, og de vil være i stand til å
høste langt større lærdom av undervisningen. Men
da bør også helst skolen inndeles slik at en inspek
trise ikke får flere barn å stelle med enn at hun
kan ta seg ordentlig av hver enkelt, også språklig.

Gjennomføres alt dette, vil alle normale evner
hos det enkelte barn få gode muligheter og medføre
færre vanskeligheter, bl. a. også karaktermessig,
både før, i og etter skoleårene.

Det skulle altså kunne bli en åndelig mer velut
rustet ungdom som utgår fra døveskolene, og da
burde anstrengelsene være vel verd!

Og hva vil hjemmene og de unge selv oppleve?
Jo, utvelges de fagfolk som med hjerte og forstand
evner å hjelpe foreldrene i gang og støtte dem
framover på den omtalte hjemlige, ikke skolemes
sige måte, så vil disse, dersom barnet forøvrig er
sundt, oppleve at deres strev ikke er forgjeves og
at sorg kan vendes til glede. Dessuten er det mulig
for foreldrene å ,kunne følge langt bedre med i bar·
nets utvikling i skolen og snakke med det i feriene.
Og den unge mann eller pike som forlater skoli:m,
vil ikke så lett 'som nå føle seg rotløse, men føle
at han eller hun hører hjemme i sin familie, hvor
gjensidig forståelse er tilstede.

Alt i alt vil våre forente krefter således oppfylle
den forpliktelse som er kommet til i og med for·
dømmelsen av ordet «døvstum» til fordel for «døv».

Enda mangler omtalen av:

m. Det døvblevne småbarn.
Må jeg ha lov å framføre et eksempel: For noen

år siden hadde jeg i 1. klasse en gutt som hadde
mistet hørselen i 4-års alderen. Han bodde i sitt
hjem, og som regel var det faren som hentet ham
ved skoletidens slutt. Gutten uttrykte seg ved tale
og satt inne med et særdeles omfattende normalt
språk. Faren snakket til ham med usedvanlig kraf
tig stemme og særdeles tydelig uttale. Han skydde
intet middel for å holde den språklige kontakt ved
like og søke å utvide den. Hans anstrengelser var
lykkes i alle de ca. 3 år siden døvheten inntrådte.
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Det var helt enestående og høyst beundringsverdig.
- Imidlertid levde faren i den tro at gutten kunne
høre ham snakke, fordi legen etter barnets sykdom
hadde sagt: «Nå må De være klar over, at hvis gut
ten ikke kan høre, vil han etter hvert holde opp med
å snakke». Men da gutten ikke holdt opp, måtte han
jo kunne høre, tenkte faren. Det var tydeIig at faren
hadde mottatt legens beskjed med angst og smerte,
men hans behandling av sønnen var helt riktig, så
denne gutten må tross alt regnes til de ytterst
heldige.

Dette eksempel er et utmerket bilde til hva det
er meg så maktpåliggende å dra til felts for når et
talende småbarn mister hørs'elen.

Hvordan kan man sikre seg mot at den ulykke
at ,et småbarn mister hørselen skal dra flere ulyk
ker med seg: tap av språket, derved tap av nor
mal kontakt med omverdenen og alt hva dermed
følger?

Legen er jo den første som står overfor disse
sørgelige tilfeller, så hans uttalelser er meget vik
tige. Kjære leger, slå ikke fast som en kjensgJer
ning at barnet vil slutte å snakke, men fortell for
eldrene at de må gjøre noe for å hindre dette.
Be dem tale til barnet som om det skulle kunne
høre med øynene, klart og tydelig, si velkjente ting
i velkjente situasjoner, utnytte alle de situasjoner
som naturlig kan benyttes til språklig kontakt, og
ikke gi opp neste gang, selv om forståelsen .kanskje
manglet sist. Av og til kan en legge barnets hånd
på sin hals. Å føle stemmens vibrasjoner kan være
god hjelp for avlesningen, og det kan erstaltte hør
selen litt. Finnes der en barnehage for hørende barn
i nærheten, så send barnet dit noen timer om dagen.
Sett ikke barnet i barnehage for døve, for barna
der forstår ikke dets tale. De uttrykker seg ved fak·
ter, og dermed blir risikoen for at det døvblevne
b3lrn skal miste talens bruk 100 %. Dersom barnet
har talt en utpreget dialekt eller et fremmed språk,
er det 100% sannsynlig at det slutter å snakke i
en sådan barnehage.

V:ed eventuell henvendelse til døveskolen, ville det
derimot være ønskelig om denne var forberedt til
ikke å ta opp barnet i sin barnehage, men straks
å sende hjemmet en ekspert som kunne veilede for·
eldrene. Muligheten for sådan konsulentvirksomhet,
som også er inntatt i den nye lov om forsorgen for
døve, bør i sådanne tilfelle utnyttes straks og
fullt ut.

Har det døvblevne barn talen i behold ved den
skolepliktige alder, 'er faren for å miste den meget
liten.

Som endelig



IV. Konklusjon
vil jeg si at jeg kan slutte meg helt til dr. med.
Ewertsen, således at, mens han ønsker de lettere
tunghørte småbarn i Danmark inndratt under tung
hørt-forsorgen med en hjemmebehandling som star
ter senest i 3-åTs alderen for å gi barnet anledning
til en normal utvikling på mest mulig like fot med
hørende, så har jeg i årevis ønsket de samme goder
for sterkt tunghørte og døve barn og for det alle
rede språkbeherskende, døvblevne småbarn, slik r::.om
fortalt i denne artikkel.

Da de to forsorgsgrener, tunghøreforsorgen og
døveforsorgen, hermed blir av omtrent samme
karakter, ville et samarbeid mellom dem sikkert
være praktisk.

Til slutt vil jeg av forsiktighet framkomme med en

V. Advarsel.
Ingen av oss må i vår iver for å utvikle det døve

eller tunghørte småbarn noensinne vi'rke 'Som en
plage for barnet ved uforstandige kraveller over
drivelse av vår påvirkning, for da hindrer vi utvik
Ling,en isteden for å firemme den. F. eks. kan det
virke ubehagelig og får barnet nervøst at en taler i

øret på det. Ofte vil det være langt bedre å la barnet
se den talendes ansikt, for til den finere høretrening
kreves der pedagogiske s'Pesialister. - Kort sagt:
Plag ikke barnet.

Else M. Wied

Tegn og Tale
Som tidligere år, vil også i år juli- og august

nummeret bli slått sammen til et dobbeltnummer og
,komme ut i august måned, slik at redaktøren kan få
en forhåpentlig velfortjent sommerferie. Men det er
å håpe at leserne vil bruke en liten del av sin ferie
til å skrive noen ord til bladet, slik at redaktøren
ikke skal behøve å grue seg alt for meget til å ta
fatt igjen etter ferien.

En vil samtidig gjøre oppmerksom på at tiden
nå nærmer seg da julenummeret skal forberedes, og
det anmodes om at flest mulig sender inn stoff til
dette, uten å vente alt for lenge. I fjor kom julen
litt for tidlig på oss. I år håper vi å ha julenum
meret ferdig meget tidligere, slik at ingen skal
behøve å klage. Redaksjonen
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Gvent'Jret
opa

LOHARA~O

Kranse/ag pa jLoharano

«Eventyret på Loharano hadde jeg nå hørt så
meget om, sa frk. Bøen, den nye bestyrerinnen på
Blindeskolen, men at det var så fint, hadde jeg ikke
drømt om». - Og hun er visst ikke den eneste som
synes det. For et eventyr er det, fra først til sist.

Hvem skulle ant noe slikt, da tanken om å hjelpe
de døve slo ned i menneskesinnene, enten det nå var
misjonæren, da han første gangen ble grepet av de
døves tragedie, eller det var døvclærerinnen i Trond
heim, som først begynte å samle penger til et slikt
arbeid, uten å ane at tanken også var oppstått på
Madagaskar?

For min del tenkte jeg det bare så stort at misjo
næren kunne få anledning å ta seg av noen få døve
ved siden av alt sitt øvrige misjonsarbeid, mens det
nå bUr en hel egen skole.

Da jeg første gangen så den første illustrasjonen
til det som skulle gjøres her ute, en akvarel tegnet
aven av elevene ved Trondheim Døveskole, et vak
kert to-etasjes bygg med innskriften: (Til skole for
de døve barna på Madagaskar», ja, da måtte jeg
smile. Noe så flott ville nok aldri se dagens lys.
Men det var barnetroen som nok en gang viste seg
å være mer i o·verensstemmelse med Guds tanke enn
de voksnes tro.

Viljen var god nok, både hos de døve og deres
venner og hos Landsstyret. Men så kom valutavan
skelighetene. «Ikke ett øre til nybygg», lød ordren.

Men Gud er ikke avhengig av Norges Bank. Da
den sa nei, banket vi på døren til myndighetene her
ute. Og de sa ja. Et halvt år etter at jeg kom her ut,
hadde jeg to millioner francs i neven og en hel del
materialer på gårdsp la:ssen, som jeg hadde rukket
å skaffe før stoppordren kom.

Jeg hadde nok spekulert på hvordan i all verden
jeg med min skrøpelige helse skulle kunne stå for et
nybygg. Men da pengene var her, fikk vi også byg-
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ningsmannen, byggmeste l' Follerås. Og en bedre
mann kunne vi ikke ha fått. I september var han
her oppe og stakk ut grunnen. 1. oktober begynte
de å grave. Den 4. kom de første murerne og be
gynte å støpe grunnmuren.

Et problem var det med vannforsyningen. Også
det løstes lettvint. Nesten hundre meter fra hus
grunnen går det en stor vannkanal. Så grov vi like
så ,godt en dyp grøft fra denne gjennom hagen, tvers
over eiendommen. Den var opptil halvannen meter
dyp, og gikk helt fram til husgrunnen. Derved sparte
vi kolossalt med tid og penger i vannbæring.

Så var det sand. Elva går ikke langt fra stasjonen,
men å få den hit var ikke så lett. Oksekjerrer har
nok folk på Loharano, men de er nå en gang slik,
at hvis de forstår at vi virkelig har bruk for dem,
så gjør de seg kostbare. Jeg fikk endelig fatt i en
som var villig å kjøre, men det gikk for langsomt.
Han kunne ikke skaffe nok sand etter som arbeidet
skred fram. Og regntiden sto for døren. Da ville
elva stige, og vi ville ikke få noe sand. Så fant vi
på å be skolebarna å :skaffe den. De skulle få samme
betaling som kjørekaren. Da ble det fart i sakene.
De kom i flokkevis, og sprang som rotter fram og
tilbake mellom elva og stasjonen med de små Kur
vene sine med sand på hodet. Og de tjente mer enn
foreldrene sine 'SOm arbeidet på husbygget. - Hele
gårdsplassen ble full av små sandhauger, så det var
nesten ikke til å komme fram. Og så en dag kunne
jeg sette meg i en lenestol midt i sanden (jeg orket
ikke å sitte på en alminnelig stol) og måle den. Hver
målte sin haug i bensindunker. Og den store sand
haugen vokste fort. At stolen minen gang gjorde en
overhaling, så jeg med mine nesten hundre kilo
gjorde en baklengs saltomortale bakover og nedover
sandberget, utløste bare stormende jubel. Da vi var
ferdige hadde vi et hundre og tredve kubikkmeter



sand, og glade var vi aUe sammen. At jeg som en
ekstrabetaling for all solsteiken og vinden og støvet
fikk et kraftig feberanfall, gjorde ingen ting. -- Vi
hadde nok sand for hele bygget.

Snart vokste veggene i høyden, og over alt var
det pukkstein 'Og store stein og sand og tremateria
ler. Biler og oksekjerrer kom og gikk til stadighet.
At de blinde i alt virvaret kunne ta seg fram, var et
under. Det hendte nok at de falt ned i vanngrøften,
men de kom alltid opp igjen Uke hele og under lat
ter og moro. Om kvelden når arbeiderne var gått,
kunne man se dem gå rundt veggene og kjenne og
stryke på dette nye huset som de en gang skulle få
bo i istedenfor de trange og svarte rommene de hit
til hadde vært i.

Før jul var heLe huset under tak. Da hadde vi et
festlig kranselag i hagen med så masse ris og grise
kjøtt som arbeiderne og de blinde og døve kunne
stappe i seg. Og så var det naturligvis sang og bønn.

Etter nyttår begynte innredningen. Jeg har aldri
bygget hus, så jeg visste ikke at det kostet like så
meget og tar like så lang tid å bli ferdig med det
innvortes som det utvortes. Men det gjorde det. Og
nå er det ferdig alt sammen.

Det er ikke bare så at huset er godt bygget. Det
er også pent. Follerås sørget også for det. Det skulle
ikke bare være et rødt mursteinshus. Han laget en
pen åpen veranda på langsiden i vest, med en kant
oppå til å plante blomster i. Fra underkanten av vin
duene og opp til annen etasje rappet han et belte
med Isementrapping og malte det med lys gul vann
maling. Denne gule flaten brytes av og til aven søyle
av rød murstein.

Vindskjeier og vannbord malte han sterk grønne
og langs takskjegget på begge sider går det noe så
flott for dette land som vannrenner.

Det stygge, gamle blindehuset av jord, som sto
tvers over gårdsplassen og stengte for fasaden til
den nye skolen, rev han ned, og vi har fått en nyde
lig gårdsplass, dobbelt så stor som den var før.

Opprinnelig var det planlagt å ha kjøkkenene i
kjelleren. Men da ville vi ha røyken stadig drivende
opp gjennom hele huset, og utsiden ville bli svart
av myken som gikk ut vinduene. Så bygget Follerås
like så godt et 21 meter langt kjøkken med seks
«peisestuer» og en spisesal for de døve. Så slipper
vi å ha alt rot og bråk som følger med det å ha ris
og mais og annen mat inne i huset. - For ikke å
snakke 'Om at vi vil være fri rotteplagen. Denne er
nesten umulig å få bukt med her ute hvor det fin
nes mat i huset. Men vi må allikevel ha ,en masse
ris og mais og bønner til alle våre døve og blinde.
Så bygget Follerås et riktig sterkt og godt stabbur
på betongsøyler og betonggolv, så nå skulle det være

Kotoniaina, v.lr minste døve hjertetyv

sikkert for både rotter og andre tyver. Jeg har
allerede fått inn tre og halvt tonn ris, og skal d.ess
uten ha to og et halvt til pluss to tonn mais og noen
hundre kilo med hvite bønner. Da er vi forsørget ior
ett år.

Pinseaften flyttet de døve og blinde inn i det nye
huset. Det ble en liten feststund det også. De samlet
seg utenfor på den fine verandaen i vest. Og til sal
men: «Nu vil vi takke Gud», toget de inn i det store
fine klasserommet hvor de blinde skal få sin under
visning.

Jeg begynte med å lese litt av den 127. og den 133.
Salme: «Om Herren ikke bygger huset, bygger de
forgjeves som bygger på det». Men om han får
slippe til, så gir Han si~J.e det i søvne, som andre
strever seg fordervet for å få til. Slik har det i sann
het gått her. Vi har fått det, og vi har fått det så
fint, givendes rett opp i hendene. Det ble en god
stund med mange gode vitnesbyrd og bønner. 
Etterpå fikk de seg et godt måltid mat med meget
kjøtt og ris, og så fikk de gå til sine rene, fine rom
og legge seg på de rene nye madrassene i de nye
jernsengene, en gave fra de døve barna og de blin
des venner i Norge.

Se, det er litt om eventyret på Loharano. Men det
er slett ikke «snipp, snapp snute, ute». Nå skal vi
først begynne. Og så skal vi fortsette. Vi har planer
om store utvidelser .til en .riktig yrkesskole for de
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Bestyreren ved Hjemmet for døve i Andebu
Hvor en kan 'ta feil av folk, og hvor måtte en ikke

ta feil av G. Espolin Johnson, døvehjembe
styreren i Andebu! Så i første omgang, når en på
forhålnd ikke visste noe om ·ham, og den energiske,
distinkte stemmen skar gjennom rommet ved siden
av. Det gjorde et forvirrende inntrykk å høre at
han styrte et vanskelig lite samfunn som et døve
hjem må være, og forvirringen bl<e ikke mindre ved
å stifte bekjentskap med det skarpS'kårne ansiktet
og de kjølig vurdel'ende øynene. Man grep seg i å
tenke på om han ,kunne være mannen til å lede
Andebu-hjemmet, kanskje den mest krevende opp
gave et menneske kan ha i dette fylket.

Tvilen satt der, en ekkel liten tvil som sa at
mon herr Johnson ikke litt for selvsikker heiser sine
seil. Ligger det ikke også hos alle en liten mistilli.t
på lur til alt som skolehjem og særanstalter heter?
Åjo. Det er en skummel og i mange tilfeller grovt
urettferdig mistillit, men den ligger der lurende i
underbevisstheten, og her dukket den opp igjen i all
sin av.skyelighet.

Johnson var kommet for å snakke om et par ting
som angikk hjemmet, - det gjaldt noe som hadde
stått i avisa. Først .skulle han takke for en skildring
av hjemmet avisen hadde hatt og som hadde ført til
at han fra en anonym giver i Tønsberg var tilstilt
en sjekk på tusen kroner. Dernest ville han be om
at det inntil videre ikke måtte bli skrevet mer om en
gutt som var kommet i hans varetekt, men som før
Ihadde vært anbrakt på et mindre heldig sted og ikke

døve og blinde. Det skal gå i orden det også, om
det er Guds vilje. Vei har han alle steder, og til vel
signelse skal det bli, om det alt gjøres i hans navn.

I går fikk vi en døv pike til i 15-årsalderen. Hun
er helt nede fra det sydlige Madagaskar, men for
eldrene er fra Fisakana, ikk~ så langt herfra. Hun
var nok meget spell/t. Da hun ikke kunne få begynne
å lære samme ettermiddagen, stakk hun i å gråte.
Samtidig var hun redd meg. Men i dag hadde pipen
fått en annen lyd. Da jeg holdt andakten for dem,
og fortalte om Jesu fødsel, og viste noen bilder av
dette, var det som hun formelig sitret av interesse.
Da jeg underviste henne, kunne hun til å begynne
med ikke få en lyd fram. Hun kunne hviske ett ene
ste ord, «mamma», men ikke en lyd. Etter en stund
kom det et pip som aven kylling, og det varte ikke
lenge før hun virkelig fikk til å si «mamma». Hun sa
'til moren etter på, med tegn: «Nå kan du bare
reise hjem. Han er jo ingen «mpaka-fo» som spret
ter folk 'Opp for å spise hjertene deres. (Hun hadde
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hadde vunnet på det. Da kunne man så smått kjenne
sin egen reserverthet begynne å tø opp, og da John
.son hadde utført ærendet sitt, var ikke lenger inn
trykket så kjølig. Den faste formen og den klare
stemmen hadde ikke kunnet dekke over en luende
idealitet og rettferdighetsfølelse.

Han bad et par av oss komme opp der for ved
selvsyn å bedømme hvordan et sånt hjem arbeider.
Det besøket kom ikke i stand. Men mandag besøkte
Johnson Tønsberg for å tale om den saken han har
gjort til sin, og påny måtte en til å begynne med
kjenne seg litt forvirret. Han gjorde den feil å inn
lede med en teoretisk begrepsdefinisjon, som kunne
true med å utvikle seg til en forelesning i psykologi.

vært redd for det stakkar). Han skal hjelpe meg
til å få stemmen fram, og når jeg kommer hjem
skal jeg snakke ordentlig både med deg og pappa».

Vi gleder oss over det som er gjort og for det
som skal gjøres for de døve og blinde i disse vakre
og gode 'omgivelsene.

Det er i pinsen vi har fått flY'tte inn. Måtte Hans
Hellige And alltid få hvile over og være med i alt
som gjø:res for dem.

Om .en ukes tid skal vi ha den høytidelige inn
vielse av denne nye skolen. Til den har vi invitert
Madagaskars høyeste myndigheter. Det skal bli en
stor stund når tilsynsmann Snekkenes, i nærvær av
Høykommissæren for Madagaskar eller hans repre
sentant, og andre 'høye herrer fra administrasjonen
og mange frariske fra Antsirabe foruten alle nor
ske misjonærer som kan komme fra, og en mengde
gassere, innvier huset i Jesu navn til tjeneste for

Herren.
'Erik og Linnea Borgenvik



19. Jeg har også rodd over fjorden fra ÅS
.rand til Bastø alene, og har ligget og fisket

;kjæret som heter 0stenskjær mens krigsski
skjøt på blink, men da var jeg sammen med

hørende bakermester som bodde ved siden av
3g. Min far var selv bakermester, men han er død
,l' flere år siden. Hans bror lever ennå, og han og

",nneh hans har vært formann i Bakermestrenes
-Iamdsforening i tilsammen 51 år. Men sønne·n slut.
et som formann i foreningen i fjor vår.

Om sommeren er det en mengde badegjester i
Jyen Åsgårdstrand. Jeg har før vært på badehuset

byen og solgt iskrem for badeieren.
Jeg håper det vil gå bra med det nye trykkeriet
Bergen og at Tegn og Tale må ha fortsatt fram-

sang. Kjell Hagerup Solberg

Vellykket stevne i Holmestrand
Søndag 27. mai samledes der i Holmestrand, på

døveskolen, mange døve til et hyggelig samvær. Det
var døve fra foreningene i Oslo, Vestfold og Dram
men, dessuten døve fra Sukke gård i Andebu. Det
samlede antall tilstedeværende døve gikk opp i 200
(barna på skolen medregnet).

Været var så å si akkurat slik vi ønsket det. 
Først ble der holdt gudstjeneste i ,kirken ved Bon·
nevie-Svendsen. Kirken var nærmest fullpakket. 
Etter guds1tjenesten dro alle tilbake til skolen, hvor
der var kaffe å få kjøpt til nisten som en hadde med
seg. Alle hadde det så hyggelig. Det var gledelig å
treffe gamle venner og kjente igjen. Forskjellige
leker o. a. ble avviklet. Men det interessanteste og
beste av alt, var nok bestyrer Brekkes foredrag om
skolens historie og dens kamp for å hjelpe barna
til å bli lykkelige mennesker tross en umild skjebne.
Han begynte med å fortelle at skolen i år feirer sitt
70·års jubileum. Skolenple nemlig stiftet i 1881
av Hedevig RosBing. Bestyreren nevnte at skolen
ikke var så pen for øyeblikket - men kom igjen
- .........+.'"".'?a-r C!'.:I h~,l1 (lQ hHY' rtJ:)t 'nf\:1r ,0+ <:\-"'Y1r>+ - --~ "::,l

scenekunstner noen gang har to.lket vesentlige ting
mer ekte og ,intenst. Satt vi ikke der voksne men·
nesker og kjente oss andektige - midt i en ulvetid.
Og spurte man etterpå hva som hadde hendt, var
det ikke annet enn at en mann hadde rykket andr,e
med seg.

Men så hadde det 'Også hendt en annen ting - at
oppfatningen av den samme mannen var grundig
kegang, men det som gjorde sterkere inntrykk enn
kjølig hjerne, av saklig redelighet i analyse og tan·
kegang, men det som gjorde sterkere inntrykk enn
forstandens klare lyskast inn over ukjent land, var
forståelsens, tålmodighetens og medfølelsens enda

Vi er småfolk - javel!

men vi vet hva vi vil

og vil prøve til målet å nå.

Vi er småfolk - javel!

Men alt stort som er til

ble begynt i det små av de små.

Vi er småfolk - javel!

men med krefter i .arm

og med klarhet i tankenes slott.

Vi er småfolk - javel!

men der slår i vår barm

dog et hjerte for alt .fOm er godt.

Vi et· småfolk - javel!

men en myldrende flokk,

og vi arbeider alle som en.

Vi er småfolk - javel!

men l/i evner det nok

selv å løfte den tungeste sten.

~===========~
rikere 'evne. Og derfor kunne han i omtalen av så
megen menneskelig kvide, også la humoren få spille
med, uten at det et øyeblikk brøt stemninge,n.

Om en sa at det var godt gjort, ville det være en
tom floskel, som ingen ting kunne fortelle. Men hvis
det noen gang blir dratt i tvil om et menneske kan
gå helt og fullt opp i en sak, i selvoppofrende arbeid
for andre, uten sidehensyn og beregning, så vil man
komme til å tenke på en bestyrer i Andebu.

H.H.
Vestfold Arbeiderblad 3. mars.
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.'lA g-ratulerer !

50 ~'\,r

Fru Arnhild Kle m m e tse n, Drammen, fyller
23. juni (St. Hansaften) 50 år.

Fru Klemmetsen er en av stifterne i Drammen og
Omegns Døveforening og har i enkelte perioder
vært medlem av styret, både som nestformann og
sekretær. Hun har omfattet sin forening med. en
sjelden stor interesse og har alltid vært villig til å
ta et tak når foreningen trengte hennes arbeids
kraft. Hun er da også blitt tildelt diplom for dyktig
og interessert arbeid for foreningen.

Men fru Klemmetsen er ikke bare et dyktig for
eningsmedlem. Hun er også en dyktig husmor, en
prektig hustru for sin mann og en god mor for
sine to barn. Hjemmet til Klemmetsen, på Smed
berget 13, har alltid stått åpent for døve som ved
tid og leilighet har hatt lyst til å slå aven prat,
og mange er de døve som i årenes løp har nydt godt
av fru Klemmetsens store gjestfrihet!

Når hun 23. juni runder milepelen, vil vi benytte
anledningen til å sende henne en hjertelig gratu
lasjon og med de 'beste ønsker om alt godt i årene
framover. Fi-Jo

25·års jubileum
Olav Voll e sf j ord, er født 24. august 1896 i

Amerika. Foreldrene reiste snart tilbake til Norge,
og Olav k'om inn på Holmestrand døveskole. Der
begynte han på skomakerverkstedet. Dette ble han
imidlertid fort lei av. - Bare svart nese og grå
hender 'bestandig. - Allerede etter 8 dager ba han
bestyreren om å få 'bli overflyttet til skredderverk
stedet, men dette måtte utsettes 'en tid. Endelig
kunne bestyreren si: Nå kan du komme på skred
derverkstedet. - Glad som en lerke sprang Olav
straks dit inn og tok fatt med nål og fingerbøll.
Den gang var han bare 11 år gammel. Han ble ut
skrevet i 1913, og ved avgangen spurte bestyreren
ham hva han ville slå inn på. - Jo, skredderfaget
var det rette faget, det ville han trives med.

Olav Vollesfjord reiste imidlertid hjem og 'ljalp
faren som fisker noen måneder, 'hvor etter han fikk
plass som læregutt hos skreddermester E. Jonsson.
I 1916 fikk han svennebrev etter utstått læretid på
3 år, men fortsatt·e som svenn i ytterligere 5 år
sammesteds.

Etter at han siden hadde vært på forskjellige
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steder, ble han ansatt hos Brødr. Andersens skred
derforretning i Kristiansand S., hvor han nå har
arbeidet i 25 år. I den anledning er han blitt gjen
stand for stor oppmerksomhet fra firmaets og kol
legers side. 24. august fyller han også 55 år. - Vi
gratulerer. «Ba.»

Bryllup
feires i Trondheim 14. juli av frk. Reidun Stø r
k e r sen og hr. Trygve W edd eng. - Adr. for
dagen: Nedre Alle 10.

Forlovelse
er inngått mellom frk. Anne G rim 8 tad, Hareid,
Sunnmøre, nå Bergen, og hr. Olaf Joh ans e n,
Bodø, nå Bergen.

er inngått mellom frk. Gerd And e r sen, Dram.
me,n, og hr. Arne B i r ken e s, Kristiansand.

Født
Åse og Anni Lise har fått en bror 4. mars 1951.

Otille og Einar Johansen, Melbu

Kjell junior er kommet.
Edith og Kjell Hålaud

U.S.A.
Ved Gallaudet College i Washington studerer der

for tiden 225 unge døve. 115 kvinner og 110 m~nn.

Der er også døve studenter fra andre land, fra Sve
rige, ISII'ael, China, Siam og 'I'ransjordania for fl
nevne noen.

Negrenes adgang til Gallaudet College har hvirv
let opp 'en del av~sstøv. Døvebladet The Cavalier gjli}r
i den forbindelse oppmerksom på at Gallaudet er den
eneste høyskole for døve. Man kan ikke nekte hver
ken hvite eller sorte å studere ved skolen. Skolen
har dessutenSitatsstøtte, O.g staten holdeT på likhet
for alle. Man kan heller ikke komme med det argu
ment at negrene skal studere ved !Sine egne skoler,
for de har ingen skole som kan sammenlignes med
Gallaudet.

Døveforbundene i De Forente Stater har forskjel
lig oppfatning av rasespørsmålet. To forbund vil hare
ha hvite medlemmer. De sier at det er så vanskelig
for negre å få hotellopphold ved 'sammenkomster.

:mt idn:~ttsforbund opptar bare negre som med
lemmer. Disse brin.ger klubbene glimrende idretts
'resultater.

Enkelte stater, for eksempel Texas vegrer seg for
å 'spille mot lag som har negrer med. The Cavalier
slår fast at det er en dårskap å utelukke medlems
skap for andre raser. AUe forbund skulle ta døve
negre som medlemmer. Der må ikke finne sted sam
menkomster 150m nekter døve adgang. The Oavalier
har i hvert fall vist motig opptreden.


