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NYE JOURNAL for DØVE

Norges DøveforbuNDs heDersmeDalje

Marie Helgesen
For fem år siden kom vårt medlem 
Helge Herland med ønske om at vi 
skal presentere de som har fått Nor-
ges Døveforbunds hedersmedalje. 
God idé! Nå begynner vi med en kvin-

ne, Marie Helgesen. På bildet her ser 
vi John Vigrestad, som på vegne av 
forbundet fester medaljen på hennes 
bryst. Det var i 1959, på en stilig fest i 
Oslo Døveforening.

Lurer du på om det som står her i 
bladet er riktig, om det er sant? Sto-
ler du på redaktøren? Stoler du på at 
det som vi trykker her, også det som 
er hentet fra andre, er riktig? Stoler 
du på våre historiebøker? Lyver vi 
litt? Overdriver vi litt? Fusker vi litt?

Dette er et veldig vanskelig tema. 
Vi fikk i fjor en stor bok med Norges 
Døveforbunds historie gjennom hun-
dre år. Etterpå har vi fått noen rettel-
ser. Det er veldig få og nokså ubety-
delige rettelser når vi tenker på hvor 
tykk den boken er. Fantastisk!

Det er kanskje flere feil, også alvor-
lige feil, for vi vet ikke om kildene bak 
våre opplysninger er pålitelige. Vi vet 
ikke om det som står i protokoller og 
andre dokumenter er helt riktig. Det 
kan være skrivefeil der. Det kan hen-
de at vi misforstår det som står der. 
Hva er fakta? Det er ikke lett å være 
forfatter eller redaktør.

Det sies så pent og riktig: ”Alle kan 
gjøre feil”, og: ”Ingen av oss er helt 
feilfrie.” Det stemmer selvfølgelig, 
men vi har ansvar likevel. 

Redaktører og journalister har som 
veiledning en redaktør-plakat og en 
vær varsom-plakat. Det er regler 
som skal følges av de som har ansvar 
for det som kommer på trykk.

Folk kan være uenige om hva som 
er fakta. Vi bør ikke ta avstemning 
for å vedta hva som er rett og galt.

Men vi bør gjøre vårt beste for at 
leserne skal kunne stole på oss, og på 
det som kommer på trykk. På ”vær 
varsom”-plakaten står det bl.a.:

”Vær kritisk i valg av kilder, og 
kontrollér så langt det er mulig at 
opplysninger som gis er riktige.”

Og hvis vi gjør feil, så skal vi være 
raske med å forsøke å rette feilene.

Vi gjør ikke feil med vilje...   th.j.s.
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Den store ”blad-saken” i 1950:
Striden om ”Døv-Sport”

Bildet her er litt merkelig. Bakpå 
står det, skrevet av Nils Johan Bjørø: 
”Norges Døves Idrettsforbunds for-
bundsting 1950”, og navnene på alle 
personene. Bildet er tatt på Sydnes-
haugen i Bergen. Jeg husker det, selv 
om det er 69 år siden. Jeg var jo med.

I ”Tegn og Tale” (nå Døves Tids-
skrift) var det hele 10 sider med sport 
etter det store arrangementet i Ber-
gen i juli 1950, med landsmøte, døve-
mesterskap i flere grener m. m., men 
ikke ett ord om forbundstinget med 
representantene ovenfor. Derimot 
sto det referat fra ekstraordinært 
forbundsting, og hvor Oslo møtte 
med 8 representanter som ikke er 
med på bildet ovenfor!

Forklaringen er at første møte, med 
representantene på bildet, skulle 
drøfte ”bladsaken”, striden mellom 
Norske Døves Landsforbund og Oslo 
Døves Sportsklubb om bladet ”Døv-
Sport”, for å komme fram til et for-
slag som partene kunne godta.

Før dette møtet hadde Alf Mel-
gaard som representant for Døves 
Sportsklubb reist rundt til de andre 
døveidrettslagene for å få støtte til 
fortsatt utgivelse av Døv-Sport. Jeg 
husker hans besøk i Bergen.

Bladet ”Døv-Sport” 
var blitt startet i 1940 av Døves 
Sportsalliance, som var et samord-
ningsorgan for døveidretten i Oslo, 
opprettet i 1930. Da denne alliansen 
ble oppløst i 1941, overtok Døves 
Skiklubb bladet. Det ble ”Organ for 
Døves Skiklubb”. (Se bildet.) Da var 
John Vigrestad redaktør, men han 
trakk seg. Haakon Zapffe overtok og 

var redaktør under krigen. Men Dø-
ves Skiklubb ble på den tiden sterkt 
preget av en gruppe nazi-vennlige 
døve, og Døv-Sport tok inn nazi-stoff, 
oppfordret døve til å stille opp i kon-
kurranser og bryte idretts-boikotten. 
Dette førte til ”oppvask” etter krigen, 
med eksklusjon av flere medlemmer, 
og Døves Sportsklubb overtok bladet.

Konkurrent med Tegn og Tale!
Døv-Sport ble en stor inntektskil-

de for Døves Sportsklubb. Bladet 
fikk masse annonser fra hele landet, 
til tross for at det var et svært lokalt 
medlemsblad. Det førte til bråk. Bla-
det ”stjal annonser fra Norske Døves 
Landsforbunds organ Tegn og Tale!”

Akkurat i krigsårene var kampen 
om annonser ikke noe problem. Det 
var lite firmaene kunne bruke pen-
ger til, så det ble mye annonsestoff 
i begge bladene. Det var etter krigen 
at forholdet endret seg. Det oppsto 
etter hvert en ny ”krig” - om annon-
ser ”til støtte for Døvesaken”. Det 
ble en het vår 1950, og det var klart 
at denne saken ville komme opp på 
landsmøtet i Bergen. Det var viktig å 
komme fram til et forslag som begge 
partene kunne godta.

 Også eget blad for Vestlandet?
Døveidrettslagene i Stavanger og 

Bergen hadde sett at Døves Sports-
klubb tjente store penger på eget 
blad, og dette var fristende. De to 
lagene vedtok å opprette Vestlandet 
Døveidrettskrets, som skulle holde 
regelmessige vestlandsmesterskaper 
for døve (mot før bare bykamper) - 
og utgi eget blad! Vedtekter for kret-

Fra venstre: Nils Gjerstad (noen dager se-
nere valgt til leder i Norske Døves Lands-
forbund), Kristian Rød, Kåre Smedsgård, 
Nils Johan Bjørø, Thorbjørn Johan San-
der, Kjell Håland, Gabriel Rafoss, An-
ders Haukedalen, Alf Olsen (forbunds-
leder), Ola Svare, Karsten Samuelsen, 
Eilif Ohna, Fridtjof M. Tenden og Helge 
Magnus Kjølleberg. (Av disse er bare Ola 
Svare og Thorbjørn J. Sander igjen.)

sen ble godkjent, men bladet kom al-
dri ut. Jeg var valgt til redaktør, med 
Harald Nesse og Kjell Håland som 
medarbeidere. (Lederartikkelen og 
litt annet stoff fra min hånd endte i 
en skuff hjemme hos meg, og ligger 
der fremdeles.)

Hvordan endte ”krigen”?
Vi finner litt ulike versjoner av hva 

som skjedde i juli 1950 i Bergen. I 
heftet som Knut Bjarne Kjøde redi-
gerte til døveidrettsforbundets 75 
års jubileum leser vi at døveidretts-
forbundet holdt ekstraordinært for-
bundsting, hvor man drøftet ”blad-
saken”: 

Oslo Døves Sportsklubbs blad 
Døv-Sport konkurrerte med Norske 
Døves Landsforbunds blad Tegn og 
Tale om annonser over hele lan-
det. Ettersom Tegn og Tale også 
inneholdt noe sportsstoff, førte sa-
ken til en del konflikter. Dessuten 
holdt Norges Døves Idrettsforbund 
landslotterier, noe Norske Døves 
Landsforbund også hadde planer 
om. Etter mye krangling endte det 
med at Døv-Sport ble nedlagt. Dess-
uten ble det inngått en kontrakt mel-
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Hederskvinne

Marie Martha Helgesen
(f. Larsen)

var født i Mjøndalen ved Drammen i 
1876. Hun mistet hørselen som barn, 
etter sykdom, og hun kom til Bal-
chens døveskole (Christiania Døv-
stumme-Institut) på Schafteløkken i 
Oslo, hvor hun ble konfirmert i 1892.

Marie fikk et meget aktivt liv i dø-
vemiljøet i Oslo sammen med sin 
mann.

Først var hun blant dem som tok 
initiativet til opprettelsen av Døves 
Kvinneforening, og hun satt i mange 
år i styret, også som formann. Hun 
satt også i Oslo Døveforenings styre 
og representerte foreningen på flere 
landsmøter, sist i Bergen 1950. Hun 
var bl.a. også representant på Nor-
disk døvekongress i Finland i 1929.

I mange år var Marie og hennes 
mann ”husmor” og ”husfar” i dø-
veforeningen, hvor de bidro sterkt 
til å skape et godt miljø. Videre var 
hun med i komiteen som arbeidet for 
opprettelse av gamlehjem for døve på 
Østlandet.

Ved Oslo Døveforenings 75 års 
jubileum i 1953 ble hun utnevnt til 
æresmedlem.

I 1959 ble hun tildelt Norges Dø-
veforbunds hedersmedalje i sølv på 
landsmøtet i Stavanger. Da hun ikke 
var til stede der, ble overrekkelsen 
foretatt på en stilig fest i Oslo senere 
(bildet på forsiden av dette bladet).

Hun døde sommeren 1968, nær 92 
år gammel.  Red.

lom de to forbundene om at bladets 
overskudd skulle fordeles med 20 % 
til idretten, som en slags kompensa-
sjon for tapte inntekter.”

Referatet i Tegn og Tale
I Tegn og Tale for juli/august 1950 

er det et ganske langt referat fra det 
ekstraordinære forbundstinget, hvor 
Karsten Samuelsen og jeg fungerte 
som referenter. På dette møtet var 
det bare én dame, Gunvor Ruud,   
Oslo-representant.

Men ”bladsaken” er veldig kort 
nevnt, sikkert fordi den var på en 
måte ferdig behandlet av herrene på 
bildet på venstre side her. Referat:

Sak 2: Bladsaken. Resultatet ble at 
forslaget om de 20 % fikk 24 stem-
mer, mens 6 stemte imot og 3 stem-
mesedler var blanke. Kontrakten 
med Tegn og Tale for året 1950-51 
ble vedtatt.

Og på landsmøtet...
Bladsaken måtte naturligvis også 

opp på landsmøtet, hvor det i refera-
tet fra første dag heter:

Sak nr. 13: Bladsaken. Bladsaken 
ble behandlet på lukket møte. Det ble 
oppnådd enighet i forskjellige spørs-
mål i bladsaken som berørte indre 
anliggender.

Men saken kom opp igjen neste 
dag:

Sak nr. 22: Bladsaken. Etter 
en overenskomst mellom Døves 
Idrettsforbund og Landsforbundet 
om Tegn og Tale, ble det vedtatt at 
idrettsforbundet skulle ha 20 % av 
bladets nettoinntekt.

Det viktigste - ikke nevnt!
Av det som er hentet i referatene 

ovenfor ser det ut som om dette har 
vært en sak mellom idrettsforbundet 
og døveforbundet. 

I boken ”Døveidretten i Oslo gjen-
nom 110 år” finner vi det viktigste.

Først: Det forslaget til løsning som 
ble lagt fram og godkjent, var  opp-
rinnelig formulert av Otto Schrøder, 
da han var redaktør for Døv-Sport, 
og hadde fått flertall ved avstemning 
i Døves Sportsklubb.

Men hovedgrunnen til at Døves 
Sportsklubb ga opp å utgi eget blad, 
var en melding fra Næringslivets 
Innsamlingskontroll om at det ikke 
ville gis tillatelse til annonseinnsam-
ling til mer enn ett blad for døve. Det 

vil si at Døv-Sport ikke kunne fort-
sette, og at Vestlandets planer om 
eget sportsblad var dødfødt.

Brødre på hver sin side
Det var en litt merkelig situasjon 

i denne saken. Da striden begynte, 
var Otto Schrøder redaktør for Døv-
Sport og sto altså på Døves Sports-
klubbs side. Hans bror Wilhelm var 
formann i Norske Døves Landsfor-
bund, som presset på for å få Døv-
Sport nedlagt. Brødrene satt altså en 
tid ”på hver sin side av bordet”.

Men Otto gikk av som redaktør for 
Døv-Sport og gikk over til ”fienden”, 
da han ble redaktør for Tegn og Tale.

Ved landsmøtet i Bergen gikk beg-
ge av, men da var ”bladsaken” løst.

Det ble opplyst at mannen som 
samlet annonser til Døv-Sport hadde 
tatt hele 50 % av inntektene, mens 
det normale var 25 % provisjon.

Hvordan gikk det?
Avtalen trådte i kraft. Døveidret-

ten fikk ”gratis” sportssider i Tegn 
og Tale, og døveidrettsforbundet fikk 
20 % av bladets overskudd (ikke av 
nettoinntekten), ved starten bereg-
net til ca. kr 7.000 i året, som var 
ganske mye penger den gangen.

Men annonseinntektene sviktet 
etter hvert, og etter en del år kom 
spørsmålet om døveidrettsforbundet 
ville dele underskuddet... 

Også Døves Sportsklubb fikk ma-
gre år. Vi kan lese:

”Klubbens økonomi ble vanskelig 
etter at inntektene fra Døv-Sport 
falt bort.” 

- - -
Ja, dette er altså historien om Døv-

Sport, slik jeg husker den og slik vi 
kan lese den i tilgjengelige referater.  
   Th. J. S.

Carl Werner på museum
Stein Erik Wroldsen opplyser at vår 

historisk store døve skøyteløper Carl 
Werner nå har fått fin plass på Norsk 
Skøytemuseum på Frogner stadion i 
Oslo. Det er et resultat av forhandlin-
ger mellom Oslo Døves Sportsklubb 
og museet. 

Stein Erik tok noen bilder der, men 
de er ikke så gode. Vi håper å få bedre 
bilder, så skal denne saken få større 
plass her i bladet. Stein Erik oppfor-
drer døve til å besøke museet og se på 
utstillingen der.
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Da krigen var slutt, viktig 
hastemøte 1945

Under den tyske okkupasjonen 1940-
45 var det umulig for Norske Døves 
Landsforbund å holde landsmøter og 
styremøter. De fikk ikke reise-tillatel-
ser.

Da Norge igjen ble fritt, hastet det 
for forbundet å komme i gang igjen, 
og forbundsformann Helmer Moe 
innkalte til representantskaps-møte 
i Oslo 26.-27. juli 1945. Døvefore-
ningene valgte representanter, som 
sammen med forbundsstyret sikkert 
feiret frigjøringen samtidig som de la 
planer for framtiden.

Dette var viktige personer!
Vi må presentere denne samlingen 

av viktige personer:
Foran sitter forbundsstyret, fra 

venstre: Lunde Cornelius Johansen 
fra Trondheim, kasserer i forbundet, 
født 1886 i Brønnøysund, død 1966. 
Esther Pedersen (f. Kristoffersen) fra 
Vestfold, nestformann i forbundet, 
født 1892 i Tjølling, død 1945. Hel-
mer Christian Moe fra Trondheim, 
forbundsformann, født 1893 i Trond-
heim, død 1966. Nils Johannes Gjer-
stad fra Bergen, styremedlem, (sene-
re forbundsformann 1950-59) født 
1907 i Bergen, død 1966. Olaf Foss fra 
Helgeland, styremedlem, født 1891 i 

Grytten, Romsdal, død 1981. Arne 
Jens Vaieland fra Oslo, sekretær og 
redaktør, født 1911 i Oslo, død 1961 i 
Winnipeg, USA.

2. rekke fra v.: Osvald Kleppe fra 
Gjøvik, født 1908 i Bergen, død 1984. 
Alf Gunnar Larsen fra Vestfold, født 
1911 i Larvik, død 1995. Harald Nes-
se fra Bergen, født 1918 i Bergen, død 
1985. Torstein Simonsen fra Trond-
heim, født 1906 i Sørreisa, død 1985. 
Finn Waldemar Johansen fra Dram-
men, født 1911 i Drammen, død 1993.  
Ansgar Breiteig fra Bergen, født 1886 
i Vanylven, Sunnmøre, død 1963. 
Wilhelm Hagelin Schrøder fra Oslo, 
født 1914 i Oslo, død 1991 (forbunds-
formann 1946-50). Eivind Hegstad 
fra Innherred (Nord-Trøndelag), 
født 1920 i Verdal, død 1991 i Oslo. 

Bak fra v.: Axel Eugen Carlsen fra 
Stavanger, født 1881 i Lier, død. Sver-
re Osvald Lindquist fra Oslo, født 
1907 i Idd, Østfold, død 1996. Øistein 
Godager Ording fra Telemark, født 
1897 i Skien, død 1968. Gunnar Iver-
sen fra Hamar, født 1917 på Gjøvik, 
død i ulykke 1976.

En eneste kvinne...
På bildet ser vi at det bare var én 

kvinne på dette viktige møtet. Men 

hun var nestformann i forbundet 
1933-45, og hun skulle ha vært det 
lenger. Dessverre døde Esther Peder-
sen bare ca. tre måneder etter at dette 
bildet ble tatt, 53 år gammel. Hun falt 
i en trapp, brakk lårbenet, og etter en 
tid på sykehuset døde hun av hjerte-
lammelse. Dermed var forbundssty-
ret helt uten kvinner.

Esther var født 1892 i Tjølling. Hun 
hadde ikke gått på døveskole. Hun 
var aktiv i opprettelsen av Vestfold 
Døveforening, og hun var sekretær i 
foreningen, senere formann. Hun ar-
beidet en tid som blomsterbinderske 
og en tid i en bokhandel i Larvik.  

Mange fikk hedersmedaljer!
Dette var sterke folk, som gjorde en 

innsats i mange år. Det forstår vi når 
vi ser hvor mange av dem som ble til-
delt forbundets hedersmedalje:

Lunde Cornelius Johansen
Helmer Christian Moe
Nils Johannes Gjerstad
Olaf Foss
Finn Waldemar Johansen
Ansgar Breiteig
Sverre Osvald Lindquist
Øistein Godager Ording

Og flere kunne nok vært aktuelle...

Ingen hørende (dessverre?)
Som vi ser, var det bare døve (noen 

av dem døvblitte/tunghørte) på dette 
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viktige møtet. Det var ingen hørende 
i forbundets styre etter at Johannes 
Berge hadde gått av.

Var det noen som savnet hørende?
I referatet i ”Tegn og Tale” leser vi:
Sak 10: Det var kommet skriftlig 

forslag fra Thoralf Strømme (avgått 
redaktør) om at hørende burde være 
med i forbundets styre.

Osvald Kleppe mente at styret bør 
bestå av bare døve.

Mer står det ikke om denne saken, 
så vi ser ikke noe vedtak. Etter lands-
møtet i Drammen 1946 var det også 
bare døve i forbundets styre.

Tegnspråkarbeid
Ansgar Breiteig orienterte på dette 

møtet om arbeidet med tegnspråket. 
Etter orienteringen foreslo forman-
nen at Breiteig og døvepresten på 
Vestlandet, Einar Stueland, skulle 
arbeide med håndboken i tegnspråk, 
og dette ble vedtatt.

Et forslag om tegnspråk i sykeplei-
en ble forkastet ”da det var håpløst å 
gjennomføre”. (Hva gikk forslaget ut 
på?)

Det ble vedtatt ”å ta fotografier av 
fingerspråket (enhåndssystemet)” 
og sende det til alle døveforeningene, 
hvorav ett eksemplar i glass og ram-
me til opphenging i døveforeninge-
ne. Det ble i tillegg vedtatt at forbun-
det skulle betale for glass og ramme.

Ingen ”store” saker
Det er referert 15 saker i Tegn og 

Tale, men de store sakene ble nok 
spart til landsmøtet året etter. Det ble 
vedtatt at hver døveforening skulle få 
ett ekspl. av Tegn og Tale gratis. Det 
ble diskutert både jakkemerke, med-
lemsbok og foreningskalender, uten 
forklaring i referatet. Diskutert ble 
også: Krets-ordning, legater, lønn til 
kassereren og redaktøren.

Og så ble det holdt fest for repre-
sentantene i Håndverkeren.

Ja, det var den gangen....      Red.

Medlems-pengene
Det er tid for å betale for året 2019. 

Du har kanskje betalt ”forskudd” 
(det er noen som har gjort det). For 
andre følger det her med en giro med 
navnet ditt og beløpet, som innlegg 
i bladet. Det er ikke påført en be-
talings-frist, men det er fint om du 
betaler nå, så vi slipper å purre deg 
etter ferien. - God sommer!

 En ”krigsbok” med 
døv hovedperson

og med døv forfatter!

Denne boken er ikke ny. Den kom ut 
i Örebro, Sverige, i 1997, og den er 
altså på svensk. Den er ”en beretning 
om en annerledes oppvekst”.

Annerledes, altså uvanlig, og Nana 
Fischer (født Volhard) hadde abso-
lutt en uvanlig oppvekst/barndom.  
Det har hun altså fortalt om i den-
ne boken, ”Papi och jag” (Pappa og 
jeg).  Hun ble tidlig skilt fra sin mor 
og eldre bror, så det var faren som 
tok seg av henne. Moren var jøde, og 
da det begynte å bli utrygt for jøder 
i Tyskland, flyktet hun til England 
med sønnen. Familien mente at det 
var best for Nana, som hadde lært en 
del av det tyske språket, å bli der og 
begynne på døveskolen i Heidelberg.

Nana var født i Frankfurt am Main 
høsten 1932. Hun begynte ikke å ba-
ble som andre barn. En lege mente at 
hun var idiot. Men da hun var to år 
gammel ble det slått fast at hun var 
døv (heldigvis ikke idiot).

Familien fikk tak i en pensjonert 
døvelærer, ”onkel Künze”, som un-
derviste henne privat og skulle lære 
henne å snakke, ”men jeg lærte in-
genting av ham”, skriver hun, mens 
han mente at hun lærte å snakke bra.
Hun lærte så mye at familien mente 
at det ville være språklig uheldig for 
henne å flytte til et annet land.

Situasjonen ble så farlig i Tyskland 
at faren ble arrestert og satt i fengsel 
en tid fordi han nektet å gjøre na-

zi-hilsen. Så fikk han tilbud fra Hitler 
om en god stilling, men han takket 
nei. Da ble han dømt til utvisning. På 
den tiden fikk han også vite at det vil-
le bli sterilisering av funksjonshem-
mede. Dette førte til at han tok Nana 
med seg og flyktet til Sverige i juni 
1939. Da var Nana ikke fylt 7 år, men 
på bildet ser vi hennes underskrift 
på passet, skrevet med gotisk skrift: 
Nana Volhard.

Nana kom på døveskole, Dövstum-
skolan i Lund, mens faren fikk arbeid 
et annet sted.  Han hadde da ordnet 
med skilsmisse. Nana fikk en ”foster-
mor”, som hun trivdes med. På døve-
skolen lærte hun tegnspråk blant de 
andre elevene.

Det gikk bra for Nana på skolen, 
og hun merket lite til krigen. Da fre-
den kom, fikk faren og hun kontakt 
igjen med slekten i Tyskland. Hun 
ble konfirmert og utdannet seg til 
tanntekniker. Først i 1951 dro hun til 
London og besøkte sin mor og bror, 
men de var blitt som fremmede for 
hverandre. I 1960 giftet hun seg med 
den svenske døve Sverker Fischer, og 
de ble foreldre til fire barn. 

- - -
Vi kan lure på hvordan det had-

de gått med Nana hvis hun ikke var 
kommet til Sverige. Sterilisert? Om-
kommet i konsentrasjonsleir fordi 
hun var halv-jøde?                 Red.

Historiske Margaret..  
Lise Nyberg tipset meg om en 

mann som i lokalavisen ”Inderøynin-
gen” fortalte at han skriver bok om 
utvandringen til Amerika fra Inder-
øy og Mosvik. Han heter Per Kvistad 
Uddu. Han hadde samlet mye stoff, 
også om den døve Margaret Hauberg 
som ”den aller første døve i Amerika 
som tok høyskoleutdannelse”. 

Jeg ble litt bekymret, for Margaret 
var jo ikke den aller første døve, men 
norske døve... Jeg tok kontakt med 
Uddu og fikk rettet på dette. Han 
hadde samlet mye stoff om Margaret, 
fra Tegn og Tale, De Døves Blad og 
Nye Journal for Døve.

Margaret får stor plass i den bo-
ken. Folk på Inderøy i Nord-Trøn-
delag kan være stolte over denne da-
men, den første norske døve som tok 
høyskoleutdannelse på Gallaudet og 
deretter var lærer for døve gjennom 
et langt liv, til hun som pensjonist 
vendte tilbake til sitt fødested. Red.
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”Tunghørt-klassen” 
på Alm skole 1958

På Alm skole på Jevnaker var elev-
ene delt i en døveklasse og en tung-
hørtklasse. Oppdelingen var nok litt 
tilfeldig. De fleste elevene hadde gått 
på døveskole, noen hadde gått på 
Ila skole i Oslo, og noen hadde gått 
på vanlig skole på hjemstedet. De to 
klassene var omtrent like store.

I bladet vårt nr. 1-2018 hadde vi 
bilde av ”døveklassen” på Alm sko-
le. Her kommer bilde av ”tunghørt-
klassen” fra samme året. Det er Kari 
Sand i Drammen (fra døveklassen) 
som har skaffet bildene og navnene, 
og med litt hjelp av Johnny Olsen på 
Hamar (fra tunghørtklassen). Men 
noen fra denne klassen er blitt ”bor-
te”, har forsvunnet fra døvemiljøet 
etter at de var ferdige på Alm skole.

Foran fra venstre ser vi Johnny Ol-
sen, født 1941 i Holmestrand, bor på 
Hamar. Leif Gunnar Emilsen, født 
1941 i Ise, Østfold, bor i Drammen.
Bjørn Bekkevold, født 1941 i Veldre, 
bodde i Veldre, Ringsaker, død 2016. 
Øyvin Listau, født 1942 i Svolvær, bor 
i Haslum. Lasse Mørk, født i Oslo, 
bor i Oslo. Anna Tufte, født på Tor-
po. Berit Lien (gift Halvorsen), født 
1942 i Oslo, bor i Porsgrunn. Tora 
Nisi (gift Pfeuffer), født 1941 på No-
todden, bor i Würzburg, Tyskland.

Stående fra venstre: Henrik Walt-
her, født 1943 i Oslo, bodde på Lil-
lestrøm, død 2015. Geir Evan Boye 
Jensen, født 1943 i Nord-Varanger, 
bor i Oslo. Kari Lauritzen, født 1941 
i Oslo, bodde sist i Dale, Sunnfjord, 
død 2016. Bjørg Stangjordet, født 
i Rakkestad, Østfold. Margareth 

Henden (f. Sigurdsen), lærer (gift 
med vaktmesteren på skolen).

Det har vært vanskelig å finne det 
fulle navnet på læreren, for alle elev-
ene kalte henne bare ”fru Henden”.

Når jeg snakker med tidligere elev-
er fra Alm skole, får jeg inntrykk av 
et de hadde en glad og god tid der 
på  Alm offentlige skole for døve og 
tunghørte, som altså var en fram-
haldskole (fortsettelsesskole) med 
teori-fag.

   Red.

Ringeren i Notre Dame
Den voldsomme brannen i Notre 
Dame i Paris har minnet oss om fil-
men om den døve ringeren Quas-
simodo som levde oppe under kir-
kekuppelen der, som nå er ødelagt. 
Filmen ble omtalt i Tegn og Tale nr. 
11/1965, og bildet her er derfra. Her 
er det skuespilleren Anthony Quinn 

som spiller ”den døve og vanskapte” 
ringeren. Han så veldig skremmen-
de ut, og folk trodde at han var be-
satt av djevelen. Han ble lurt av onde 
mennesker og ble beskyldt og dømt 
for ting han ikke hadde gjort, men 
selv var han et godt menneske. Han 
reddet en sigøynerske fra å bli brent. 
Men til slutt gikk det galt, og så for-
svant han og ble aldri funnet igjen...

Fra krigstiden...
I Asbjørn Jaklins bok ”Brent jord”, 

om den harde evakueringen av 
Nord-Norge i 1944/45 er en ”nesten 
døv” mann nevnt. Det var selvfølge-
lig stor forvirring da folk ble jaget av 
tyskerne og sendt sørover. Mange 
familier ble splittet og kom bort fra 
hverandre. Vi leser i boken:

”En svaksynt og nesten døv mann 
fra Finnmark kom bort fra sin fa-
milie i Tromsø under evakueringen. 
Han kunne ikke snakke og forsto 
heller ikke hva folk sa til ham. Han 
ble derfor tatt for å være mentalt 
syk. Mannen endte i første omgang 
opp på Lier Asyl i Buskerud, og ble 
deretter plassert i privat forpleining 
med 12 andre sinnslidende.”

 Huff!
- - -

Familien etterlyste mannen gjen-
nom Frelsesarmeen, uten resultat. 
Det var til slutt Røde Kors som fant 
ham. Hans navn var Mattis Bård Pe-
dersen. Men det tok lang tid, ca. 25 
år, før han endelig kom hjem til sin 
familie i Finnmark. (Bostedet er ikke 
nevnt.) 

Er det noen som har hørt om en 
døvblind finnmarking med navnet 
Mattis Bård Pedersen?
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DØDSFALL

VISUELLE
OPPLEVELSER

ligger i Bispegata 9 b, i det gamle døveskolebygget i Trondheim sentrum. Der dokumente-
res døves historie, kultur og språk. Åpningstider er onsdag-torsdag kl. 11-15 og lørdag-søn-
dag kl. 12-16. Fast omvisning i rom X hver lørdag kl. 14. Den populære samlingsplassen 
Lørdagskafeen i samme etasje som museet er åpen hver lørdag kl. 11-15. Mer informasjon 
finner du på www.norsk-dovemuseum.no.

GØRIL DRAGSLAND (f. Olsen)
døde uventet 16. mai i sitt hjem på 
Løvenstad. Det kom helt overrasken-
de på hennes mann. Hun var født 11. 
februar 1947 i Mo i Rana og gikk på 
døveskolen i Trondheim. - Hun ble 
begravet fra Lørenskog kirke.

OLAUG BREITEIG (f. Guddal)
døde 19. mai. Hun var født 7. januar 
1924 og bodde sist i Rosendal. Hun 
var hørende, enke etter Birger Brei-
teig, som i sin tid var lærer på yr-
kesskolen for døve og æresmedlem 
i Bergen Døveforening. Hun ble be-
gravet fra Kvinnherad kyrkje.

Museums-utstilling!
Døvemuseet i Trondheim har for-

nyet seg og åpnet igjen med mye 
nytt 15. juni for å markere sitt 10 års 
jubileum. Det er altså nå god grunn 
til å besøke museet i Rødbygget 
for å se fornyelsene. Du kan finne 
sommerens åpningstider på www.
norsk-dovemuseum.no.

Nytt medlem:
Akershus Døveforening, Hagan

Jim Vold overtar som 
leder i NDHS

Årsmøtet i Norsk Døvehistorisk 
Selskap i fjor vedtok at Signe Sæther 
Bekkvik skulle fortsette som leder i 
ett år, med Jim Vold som vara, og at 
de så skulle bytte plass.

De to bytter plass fra 1. august i år.
Når dette bladet kommer ut, er alt-

så Signe fremdeles leder, mens Jim, 
som bor i Sandefjord, overtar plas-
sen før neste nummer kommer ut.

Kontoret vårt
Bergen Døvesenter har vedtatt å 

forhøye leieprisen for NDHS-kon-
toret fra kr 20.000 til 30.000 i året 
fra 1. juli i år. Det er også vedtatt å 
forlenge leietiden bare med tre og tre 
måneder framover. (Leieforholdet 
er egentlig sagt opp.) Kontoret vårt, 
med bladets redaksjon, stor boksam-
ling og arkiv har altså nå en usikker 
framtid. Vårt styre har bedt om å få 
beholde kontoret til ut 2020. 

”Anders (84) er døv, 
stum og blind”

Men ble han brukt til 
slavearbeid i 30 år?

I Finnmark Dagblad sto det 1. sep-
tember 2013 en lang reportasje, der 
en dame fortalte om sin onkel Anders 
Henriksen Buljo, født i 1929. Det 
opplyses at han er blind, døv og stum. 
Han hadde vært ”borte” i Sør-Norge i 
mange år, et sted som het ”Andebu”, 
med tungt gårdsarbeid, men endelig 
i 1968 kom han tilbake til hjemplas-
sen sin, på besøk. Han skulle sendes 
tilbake til Andebu, men familien pro-
testerte, og etter en lang kamp med 
Kautokeino kommune klarte de å få 
beholde Anders hjemme på det lil-
le stedet Heammogieddi, to mil fra 
Kautokeino. Han hadde ikke lært å 
skrive, og han hadde heller ikke lært 
tegnspråk, står det i reportasjen.

”Jeg tror onkel ble brukt til 
slavearbeid i 30 år”, står det som 
overskrift på reportasjen i avisen. Det 
er sterke ord. Sikkert overdrivelse.

- - -
Hun som fortalte denne historien 

til avisen tok ansvaret for sin onkel 
etter at hans mor og hennes egen 
mor var død. Men det hun har fortalt 
til avisen gir inntrykk av at hun visste 
veldig lite om hans oppvekst og liv 
fram til han kom hjem i 1968.      

Personen Anders Henriksen Bul-
jo (bildet) er virkelig nok, men his-
torien om ham, i avisen, er ikke på-
litelig. Det er f.eks. ikke nevnt at han 
hadde gått på døveskole.

Anders gikk på døveskolen i 
Trondheim. Han var svaksynt, men 
han lærte nok å skrive, og selvfølgelig 
lærte han tegnspråk sammen med de 
andre barna. Flere av elevene fra den 
tiden husker ham.

Johannes Samuelsen, som selv er 
fra Finnmark, opplyser at Anders, 
i likhet med flere andre elever, ikke 

fikk reise hjem i feriene. I sommer-
feriene var Anders på en bondegård 
i Trøndelag. Senere kom han til An-
debu, og der hjalp han sikkert til med 
gårdsarbeid. (Hans niese har altså 
fått inntrykk av at det var slavear-
beid.) 

Men til slutt kom han altså hjem, 
og familien ønsket ikke at han skul-
le tilbake til Hjemmet for Døve i 
Andebu. Så levde han der, et enkelt 
liv, i et eget hus, med faste rutiner, 
og med den hjelpsomme niesen like 
ved. Hun var den eneste han hadde 
kontakt med. (?)

Johannes Samuelsen traff ham der 
en gang, men det var ikke mulig å 
snakke med ham. Det var for lenge 
siden han hadde hatt ordentlig sam-
tale med noen på tegnspråk.

Anders Henriksen Buljo var født 
17. september 1929 i Kautokeino, og 
han døde 28. desember 2013, bare 
vel tre måneder etter den merkeli-
ge reportasjen om ham i Finnmark 
Dagblad.                                 Red.

Anders Henriksen Buljo (84) hjemme i 
Heammogieddi i september 2013. 
 (Foto: Finnmark Dagblad.)
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Merkedager 
sommeren 2019

7. juni
er det 60 år siden Bergen Døvefore-
nings feriehjem ”Risperlen” ble inn-
viet på Veland i Lindås.

I sommer
er det 40 år siden Alm off. skole for 
døve og sterkt tunghørte (framhalds-
skole) på Jevnaker ble nedlagt.

I sommer
er det 40 år siden Nermo off. skole 
for døve på Øyer i Gudbrandsdalen, 
ble nedlagt.

21. juli
er det 220 år siden den kjente døve 
kunstmaleren Mathias Stoltenberg 
ble født i Tønsberg.

27. juli
er det 95 år siden 3. nordiske døve-
kongress åpnet i Trondheim.

1. august
er det 55 år siden Norge fikk sin før-
ste arbeidskonsulent for døve i full 
stilling, Konrad Rendedal. 

3. august
er det 240 år siden Peter Atke Cast-
berg ble født i København (av norske 
foreldre).

18. august
er det 30 år siden Norges Døvefor-
bund opprettet Institutt for Tegn-
språk (IT) i Oslo, med Svein Arne 
Peterson som styreleder. (Hvor ble 
det av?)

31. august
er det 40 år siden Norges Døvefor-
bund opprettet døvblitte-utvalg, med 
Helge Herland som leder.

15. september
er det 35 år siden Norges Døvefor-
bunds kontor flyttet fra Ål til Oslo.

Annlaug Kvarme (gift Koppen), f. 
1929 på Voss, bodde i Bergen, død 
2018. Rolf Gjelden Pedersen, f. 1927 
i Kristiansand, bor i Kristiansand. 
Thorbjørn Johan Sander, f. 1928 i 
Sør-Odal, bor på Paradis, Bergen.

7 av disse lever ved jubileet. Jor-
und, Rolf, Kari og Thorbjørn har pas-
sert 90 år, Magnhild og Henning står 
for tur nå i august, Mabel i oktober.

Kirsten Bjørset var datter av Hans 
Bjørset, som sist var bestyrer på dø-
veskolen i Holmestrand. Hun begyn-
te som lærer i Holmestrand, men flyt-
tet over til Oslo. Hun bodde sammen 
med sin søster, Hanna, som var ste-
nograf på Stortinget. th.j.s. 

75 års konfirmasjons-jubileum!
11. juni var det 75 år siden disse ble 
konfirmert i Oslo døvekirke av Con-
rad Bonnevie-Svendsen.

Lærer Kirsten Bjørset hadde 10 
elever, og i tillegg kom det med to fra 
skolens ekstraklasse, Edith og As-
bjørn. Mabel (innfelt her) var dess-
verre blitt syk og ble konfirmert i 
Kristiansand.

Her ser vi, sittende fra venstre: 
Edith Pedersen (gift Larsen), f. 1927 
i Arendal, bodde i Skien, sist Pors-
grunn, død 1991. Mabel Louise Bir-
kenes, født 1929 i USA, vokst opp i 
Kristiansand, bor i Oslo. Karen Hå-
kensbakken, f. 1927 på Skreia, To-
ten, bodde i Oslo, sist på Skreia, død 
1975. Lærer Kirsten Smith Bjørset, 
f. 1890 i Bergen, bodde i Oslo, død 
1972. Borghild Birkenes (gift Sikko), 
f. 1926 i Fosse, Hardanger, bodde 
i Bergen, død 2005. Kari Synnøve 
Dammen, f. 1928 på Koppang i Øst-
erdalen, bor i Oslo. Magnhild Synnø-
ve Grindalen (gift Handberg), f. 1929 
i Ørvella, Heddal i Telemark, bor i 
Oslo.

Stående fra venstre: Henning Chri-
tian Fredrik Irgens, f. 1929 i Sandar, 
Sandefjord, bor i Phoenix, USA. As-
bjørn Oddvar Finsveen, f. 1926 i Få-
berg, V. Gausdal, bodde sist på Lille-
hammer, død 2009. Jorund Haugen, 
f. 1927 på Rælingen, Romerike, bod-
de på Rælingen, nå på Fjerdingby. 


