Våre små søsken — historien bakom
I 1953 skulle «Ragna Ringdals Dagsenter» for psykisk utviklingshemmede åpnes i Oslo. Prinsesse Astrid var til stede og foresto den høytidelige åpningen. Forfatter Inger Hagerup var spurt om å skrive en prolog. Det
var da Inger Hagerup skrev diktet «Våre små søsken».
Så ville livet seg slik at skuespiller Wenche Foss fikk et barn som var
psykisk utviklingshemmet. Vi kjenner alle Wenche Foss som et engasjert
menneske, en som bryr seg, og Wenche kom til å fremføre dette vesle diktet, overalt hvor hun beveget seg i Norges land, gjennom sitt virke.
Slik også i Bodø i 1970. Da var undertegnede lærerstudent engasjert
til å synge på et arrangement hvor Wenche Foss hadde opplesning. Der
leste Wenche Foss «Våre små søsken». Og der og da fikk jeg mitt livs største inspirasjon servert på gullfat.
– Da jeg gikk på lærerskolen, var jeg sommervikar som hjelpepleier på
en psykiatrisk institusjon utenfor Bergen. Gjennom mitt engasjement for
passientene der, ble det spent en indre streng i meg. – Det var nok denne
strengen som satte seg i svingninger da jeg tok diktet innover meg, og
tonesatte det.
Året etter stilte jeg opp i en konkurranse, som ble samsent i radio og
fjernsyn. Med «Våre små søsken» vant jeg «Talent ‘71».
Som grammofonplate ble sangen en suksess, og den kan stadig høres
i radioens ønskeprogrammer. Nå står visen gjengitt i over 30 ulike sangsamlinger utgitt over hele Skandinavia.
I 2003 var det 50-årsjubileum
på Ragna Ringdal Dagsenter.
Da var prinsesse Astrid tilbake der, da var Wenche
Foss der, og da var jeg der
og sang «Våre små søsken».

Og gleden er så deilig

Forfatter Inger Hagerup og komponist Tore Magnus Pettersson
ved urfremføringen av «Trekkfuglene og skjæra» eventyropera.

Men sorgen er så trist

Wenche Foss fikk Tore Magnus til å sette tone til diktet «Våre
små søsken»

Vi voksne er så store
i gjerning og i ord
Vår lille bror og søster
blir aldri riktig stor.
Vi har vår eng og åker.
Vi har vårt kjøpmannskap.
og vi beregner livet
i vinning eller tap.

Da blir det kanskje lettest
for disse små, fordi
de bare har et hjerte
med sorg og glede i.
Og gleden er så deilig.
Men sorgen er så trist.
Det har vår lille søster
og bror bestanding visst.

Det er så lett å skubbe
de små og svake vekk
og la dem stå tilbake
med hjelpeløse trekk.
Det er så lett å glemme:
Når siste båt skal gå
må alle passasjerer
la all bagasjen stå.

Så la oss gi dem gleden
til de skal gå ombord
med sine barnehjerter,
vår søster og vår bror.
Så la oss gi dem gleden
til de skal gå ombord
med sine barnehjerter,
vår søster og vår bror.

Prinsesse Astrid, Tore Magnus og Stig Sætre på 50-årsjubileet
for Ragna Ringdals Dagsenter

Den dagen da Inger Hagerup ville ha fyllt 100 år, tok jeg
med blomster til graven hennes. Mens solen var i ferd
med å gå ned over Østre Aker Gravlund, pakket jeg stille
opp gitaren. Jeg var helt alene der. Forsiktig satte jeg meg
på en gravstøtte like ved og sang «Våre små søsken» for
Inger Hagerup. Etterpå
kysset jeg gravstøtten.
Så takket jeg Inger, og
jeg takket selve Livet, for
at jeg hadde fått anledning til å være med å
skape en slik vakker
sang, som synes å ville
leve lenger enn meg
selv.
Tore Magnus

