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NYE JOURNAL for DØVE

Historieløs?

Norges Døveforbund har hatt lands-
møte og der valgt nytt landsstyre. Vi 
har ikke blandet oss inn i valgkampen 
som gikk foran og under møtet, men 
det er vel naturlig at vi ser det som 
et pluss at den nye forbundslederen, 
Niels J. L. Kristensen, har mangeårig 
medlemskap i Norsk Døvehistorisk 
Selskap bak seg. Også den avgåtte 
lederen, som nå fortsetter i styret, er 
blant våre medlemmer. Vi skulle gjer-
ne sett at det var flere NDHS-med-
lemmer enn disse ”våre to” - av 12 
(styre og vara) som var kommet med 
i ledelsen for vår hundreårige organi-
sasjon. 

Vi har naturligvis ingen grunn til 
å tro at de 10 ikke-medlemmene er 
historieløse og likegyldige til døves 
og døveorganisasjonens historie. Det 
er godt mulig at de leser vårt blad og 
støtter døvehistorisk arbeid uten å ta 
skrittet til medlemskap. Da sparer de 
200 kroner i året. Forhåpentligvis vil 
de støtte at forbundet skal fortsette å 
gi bidrag til NDHS i årene framover.

Redaktøren her var ikke på lands-
møtet, men jeg har snakket med noen 
som var der. Om en viktig person fikk 
jeg vite den harde dommen: ”Hen er 
jo helt historieløs!” (Her brukes ”hen” 
for ikke å avsløre om det var en ”han” 
eller ”hun”.) 

Jeg håper jo at dette var et unntak, 
og at ”hen” i tiden framover retter på 
dette. I vår viktige organisasjon er det 
klart behov for en viss kontinuitet. 
Det må være en sammenheng mellom 
fortid, nåtid og den videre vei vi skal 
gå mot forskjellige mål. Vi må følge 
en linje. Og vi har mye å lære av his-
torien. ”Roma ble ikke bygget på én 
dag”, sier vi.

Vi ønsker det nye forbundsstyret 
lykke til. Det er stadig behov for vår 
interesse-organisasjon.      th.j.s.

”Døve” prins Carl kunne blitt Norges konge!
Prins Carl av Sverige og Norge (fram til 1905), hertug av Västergötland, var 
elev på Balchens Døvstummeinstitut for å lære munnavlesning. Han var ak-
tuell som norsk konge ved unionsoppløsningen i 1905, men hans far, kong 
Oscar II, sa nei. Så fikk vi danskspråklig istedenfor svenskspråklig konge...
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Prins Carl
bestefaren til Kong Harald,

lærte munnavlesning hos Balchen
på Christiania Døvstumme-Institut!

Du har sikkert hørt det før, at det har 
vært - og er - dårlig hørsel i noen kon-
gefamilier. I Nye Journal for Døve 
nr. 4 i fjor kunne du lese f. eks. om 
”Dronning Elizabeths ukjente sviger-
mor”, den greske prinsessen Alice. 

Et gammelt brev fra Tora Bang
Under ”rydding” på mitt hjemme 

-kontor fant jeg et gammelt og svært 
spesielt brev, datert 5. mai 1953, fra 
Tora Bang, og der skrev hun bl.a. om 
den døve svenske prinsen Carl, som 
lærte munnavlesning hos Balchen i 
Oslo. Tora virker svært godt orientert 
om kongefamiliene...

Hvem var Tora Bang?
Tora Bang (f. Fodstad) var født i 

Oslo i 1869. Hun mistet hørselen 
etter skarlagensfeber 7 år gammel, 
og hun kom til Balchens døveskole 
på Schafteløkken på Frogner, som 
Balchen selv på den tiden kalte Døv-
stumme-Anstalten i Kristiania. Der 
gikk hun i årene 1877-85. Så gikk 
hun på Otto Anderssens middelsko-
le, hvor hun avla eksamen i 1887 med 
karakteren ”Meget godt”.

I 1897 ble hun ansatt som bokhol-
der hos Embretsfos Papirfabrikk, og 
hun fulgte med da fabrikken flyttet til 
Modum. Hun var meget aktiv i døve-
foreningen i Oslo. Fra 190o kom hun 
inn i foreningens styre, hvor hun av-
anserte til nestformann.

I 1908 giftet hun seg med boktryk-
ker Henrik Bang og flyttet til Bergen. 
Han hadde også gått på Balchens dø-
veskole i Oslo, og han opprettet eget 
boktrykkeri i Bergen.

Godt orientert om prinsen!
Det er mulig at Tora og Henrik gikk 

på Balchens skole på den tiden prins 
Carl var der og lærte munnavlesning. 
Prinsen var født i 1861. Tora Bang  
var i alle fall godt orientert. Hun 
skrev i brevet til meg:

”At prins Carl var helt døv, det 
vet vi nok alle. Han mistet hørselen 

Prins Carl av Sverige og Norge.

i tyfus. Noen av døvelærerinnene 
på Balchens døvstummeinstitut fikk 
til oppgave å lære ham munnavles-
ning, og han ble så flink. Dronning 
Sophie sendte også sin hoffdame til 
Balchen for å lære hvordan de skulle 
tale tydelig til prinsen. Dessuten var 
prinsesse Eugenie så ivrig etter å 
lære å tale med de døve hos Balchen. 
Hun forærte ham et gullur med kje-
de og to sorte hester da hun sluttet 
kurset. Det var lang og besværlig 
vei fra Schafteløkken til det gamle 
Christiania.”

Nå lurer vel du på hvorfor den 
svenske kongefamilien dro til Oslo. 
Det var jo døveskole i Stockholm!

Forklaringen er at Balchens sko-
le var oral, mens Sverige fremdeles 
holdt på tegn-metoden. Det var ikke 
aktuelt for den svenske kongefami-
lien å satse på tegnspråk. Det var 
viktig at Carl lærte å fungere så godt 
som mulig, så der var det viktig å 
lære munnavlesning og tydelig tale.

Var han døv? Var det tyfus? 
Tora skriver altså at prins Carl ble 

døv av tyfus. Det har vært mye ”hysj-
hysj” rundt dårlig hørsel i kongefa-
miliene. På Wikipedia opplyses det at 
prins Carl ”fikk tidlig dårlig hørsel”. 
Hva skal vi stole på?

Prins Carl fikk bl.a. datteren Mär-
tha, vår kronprinsesse, og Tora Bang 
skriver:

”At kronprinsessen hører dårlig 
på det ene øret, det vet visst alle. 
Men hun kunne med største letthet 
snakke med sin far, prins Carl.”

Tora nevner også prinsesse Ragn-
hild som hørselshemmet.

Det norske kronprinsparets barn, 
Ragnhild, Astrid og Harald, var om 
sommeren gjester sammen med sine 
svenske og danske fettere og kusiner 
på sin ”døve” bestefars sommerre-
sidens utenfor Norrköping. (Skal vi 
spørre kong Harald om hvordan han 
kommuniserte med sin bestefar?)

Noen fakta om prinsen
Prins Carl var sønn av kong Oscar 

II, og hans fulle navn var Oscar Carl 
Wilhelm. Fram til unionsoppløsnin-
gen i 1905 var han prins Carl av Sve-
rige og Norge, hertug av Västergöt-
land.

Han gjorde karriere i militæret og 
steg i gradene til general! Han giftet 
seg med danske prinsesse Ingeborg.

Han var bl.a. formann i hovedsty-
ret for det svenske Røde Kors.

Mens Norge hadde et kjølig forhold 
til det svenske kongehus etter krigen, 
var prins Carl et positivt unntak. Han 
ble i 1947 tildelt Haakon VII’s Fri-
hetskors ”for fremragende fortjenes-
te av Norges sak under krigen”.

Kunne blitt norsk konge
Det er Wikipedia som opplyser at 

prins Carl var kandidat til å bli norsk 
konge i 1905, men at hans far, kong 
Oscar II, nektet ham å bli det. Så fikk 
vi ikke en svensk døv/tunghørt kon-
ge, men den danske prins Karl, som 
ble Haakon VII.  th.j.s.
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Hedersmann

Øistein Godager Ording

var født i Skien i 1897. Han var sterkt 
tunghørt fra fødselen og kom til dø-
veskolen i Oslo, Kristiania offentlige 
skole for døve, hvor han ble konfir-
mert i 1912. Gikk så på middelskolen 
som privatist og utdannet seg til bok-
holder. Ble bokholder og kontorsjef i 
familiefirmaet Ording i Skien.

Han var med på stiftelsen av Skiens 
Døveforening, som senere ble til Te-
lemark Døveforening, og ble forenin-
gens første formann i 1921. Han fikk 
flere perioder som formann, i 1924-
31, i 1938-47 og i 1949-50, i alt satt 
han i styret i 40 år. Det er nevnt at 
han gjorde mye for medlemmenes 
trivsel. Han la også vekt på kulturell 
virksomhet.

Øistein kom også inn i Norske Dø-
ves Landsforbunds styre, første gang 
i perioden 1922-24, så i 1933, og i 
1934-36 som forbundets nestfor-
mann. Han deltok ellers som repre-
sentant på flere landsmøter, og selv 
sto han i spissen for arrangementet 
av landsmøtet i Skien i 1956.

Han var også i mange år kasserer 
for Øst-Norges Døvekrets, som bl.a. 
arbeidet for opprettelse av et alders-
hjem for døve.

Han var ugift. Han hadde en døv 
søster, Elisabeth, som var gift og 
bodde i Oslo, og en tunghørt søster.

Øistein Ording ble tildelt Norske 
Døves Landsforbunds hedersmedalje 
i 1963. Han døde i 1968.         Red.

Tyst 
prolog

Av Rune Lindström
Framført ved åpningen av 

Nordisk døvekongress 1970
i Ôrebro

Det är så tyst omkring mig
som ginge jag i mossan.
Och bäcken är ett glitter
förutan porl och brus.
Och skogens alla grenar
de vinkar och de vajar
i svala morgonvinden 
förutan sorl och sus.

Små bin och humlor flyger
från blomma och till blomma
så tysta, ack, så tysta
till sina honungbon.
Och lundens alla fåglar
i fagra sommarkläder
de öppnar näbb och lunga
förutan drill och ton.

Men allt som här är skapat
av Herrens egna händer
de talar ändå till mig,
det har sin egen röst.
Det talar till mitt öga,
det spelar ur en blomma,
det jublar under solen
- jag hör det i mitt bröst

Jag ser hur bäckens glitter
är spel på silverklockor
av överjordisk skönhet
som jag allena hör.
Jag ser hur skogens grenar
de vaggar mig en visa
av outsägligt vemod
som hjärtats strängar rör.

Jag ser hur fågelbröstet
mot höga himlen spännes
en liten flöjt som skälver
av översinnligt ljud.
Jag ser hur allting spelar
ur löv och moln och stjärnor
ur regnbågen och gräsen
ur allting talar Gud.

Jag vandrar här på jorden
och har hans himmel i mig,
ett sällsamt stjärnedöme 
har han åt mig berett
där natten fylls av doften
av tunga rosors sånger
som ingen annans öra hört
och intet öga sett.

Kongressens tema var: ”Hvordan 
skal vi minske de døves språk- og 
kunnskapshandikap?”

Ved åpningen holdt Sveriges so-
sialminister foredrag over emnet: 
”Den døves sosiale situasjon i dagens 
samfunn.”

Senere var det to innledningsfore-
drag: 1. Den svenske byråsjef Albert 
Bergh: ”Arbeidsmarkedets krav og 
den døves behov for teoretisk og yr-
kesmessig utdannelse.”  2. Redaktør 
Thorbjørn Sander: ”Hva kan døveor-
ganisasjonen gjøre for å minske den 
døves språk- og kunnskapshandi-
kap?” Begge foredragene ble fulgt av 
”forberedte innlegg” og diskusjoner.

Det var 22 norske deltakere, med 
forbundsformann Thor Gisholt i 
spissen. Noen vil kanskje være inter-
essert i å lese kongressberetningen.

   Red.
Bildet nedenfor:

Tre svenske tolker framfører prologen 
ovenfor ved kongressens åpning. Fra 
venstre Ann-Marie Snow, Astrid Fred-
riksson (gift med forbundsleder Harry 
Fredriksson) og Karin Nylander.
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De vakte oppsikt i København i 1949
for 70 år siden

Under 2. verdenskrig hadde vi 
idretts-boikott. Også døveidretten lå 
nede. Men så kom endelig freden i 
1945, og folk begynte å trene og kon-
kurrere igjen. Sommeren 1949 var vi 
kommet så langt etter krigen at våre 
idrettsmenn og -kvinner kunne sam-
les til et nytt verdens-idrettsstevne. 
Og det ble holdt i København 12.-16. 
august. Det het (på norsk): 6. ver-
densidrettsstevne for døve. 

Sterk norsk innsats!
Norge deltok med en stor tropp og 

gjorde det bra. I friidrett var Bergit 
Rafoss (senere gift Gundersen), En-
dre Grytnes og Knut Smedsgård de 
store norske navnene. Våre kvinner 
tok gull i stafett: Bergit Rafoss, Mar-
git Bølstad, Bjørg Wroldsen (sene-
re gift Braathen) og Inger Øvreeide 
(senere gift Ulfsten). I skytning ble 
Anders Haukedalen nevnt som ”skyt-
terkongen”, men også Olaf Skoglund 
og Sigvart Vold tok medaljer. I svøm-
ning hadde vi en sterk tropp, og som 
tok medaljer: Einar Mehlum, Thore 
Eek, Helge Kjølleberg, og damene 
Gunvor Ruud, Wenche Hamborg-
strøm (senere gift Martinsen) og 
Reidun Mathisen (senere gift Aa-
sen). I fotball gikk det ikke så bra. 
Der var det nok riktig, som redaktør 
Otto Schrøder skrev i ”Tegn og Tale”, 
at ”laget bør forynges til neste gang”. 
(Jeg var den yngste på laget, nettopp 
fylt 21 år, men de fleste på laget var 
nok i 40 års alderen.)

Det var selvfølgelig flere norske 
deltakere, som gjorde det bra.

Under 2. verdUnder 2. verdUnder 2. verd

Sammenlagt ble ”lille” Norge 5. 
beste land i friidrett i verdensidretts-
stevnet!

(Det er dessverre en veldig uryddig 
omtale av stevnet både i Tegn og Tale 
og i heftet som Norges Døve-Idretts-
forbund utga til sitt 75 års jubileum, 
så vi må ta opplysningene her med 
litt forbehold.)

Over 200 norske i København
Alf Olsen var formann og Gunvor 

Ruud sekretær i Døves Idrettsfor-
bund for Norge (som senere sam-
me år skiftet navn til Norges Døves 
Idrettsforbund). De oppfordret også 
”turister” til å melde seg på, og i alt 
var det over 200 norske døve som dro 
til København. Der var det litt pro-
blemer med innkvarteringen. Mange 
måtte overnatte på gymnastikksaler. 
(Slik var det også i Norge på den ti-
den, f.eks. ved landsmøtet i Bergen 
1950.)

Våre bunads-damer...
Det var ikke bare på idrettsbanene 

Norge gjorde seg bemerket. Redaktør 
Otto Schrøder skrev begeistret om de 
norske damene som opptrådte med 
folkedrakter på avslutningsfesten. Til 
tross for at det var over 2000 deltake-
re, så vakte disse damene oppmerk-
somhet: ”En så nydelig bukett norske 
jenter skapte røre på festen, og de 
ble fotografert av ivrige pressefo-
tografer og døve amatørfotografer 
som var til stede” skrev han. Men 
han beklaget samtidig at et norsk par 
i bunad ikke kom med på noe bilde. 

Fotografene fikk ikke med seg at det 
også var med en norsk mann i bunad. 
(Det er ikke nevnt hvem det var.) 
Fikk fotografene den oppfatningen at 
det bare er kvinner som har bunad i 
Norge?

Hard reisemåte
Det var ingen behagelig reisemåte 

til København verken for de aktive 
eller turistene. Redaktøren skrev at 
de fleste reiste med båt, ”enten fra 
Oslo eller fra de større sjøbyene på 
Sørlandet. De andre kom med toget, 
men noen få var så velstående at de 
tok luftveien til København.” 

Den norske idrettstroppen reiste 
med båt. ”Dessverre var det ikke mu-
lig å oppdrive ledige køyeplasser til 
dem”, forteller redaktøren. De måt-
te finne seg til rette på små og harde 
sitteplasser. Noen var så heldige at de 
kunne strekke seg i hele sin lengde på 
sitteplassene, og det gikk bra hvis de 
hadde godt sovehjerte. Som eksem-
pel ble nevnt Margit Bølstad, som sov 
i 10 timer. Hun hadde beslaglagt en 
sofa. 

Og så ble det høy sjø. De døve fra 
Nord-Norge kalte det stiv kuling. 
Det var mange som ikke tålte dette, 
ble sjøsyke og måtte ”mate krabbe-
ne”, uten at de sjøvante viste medli-
denhet. Dette skrev altså redaktøren. 
Men det ble norske medaljer!    th.j.s.

Fra venstre: 
Magnhild Anette Martinsen, f. 1902 i 
Sarpsborg. Bodde i Sarpsborg. Død 1991.
Olea Midtbø (f. Odden), f. 1903 i Vågå. 
Bodde sist i Eikefjord. Død 1978.
Kjellaug Rønnestad, f. 1925 i Folkestad-
bygd, Volda. Bodde i Bergen, men sist på 
hjemstedet. Død 2012.
Dagny Sundet (f. Kløvig Andersen), f. 
1896 på Ulefoss. Bodde i Oslo. Død 1963.
Bjørg Wroldsen (senere gift Braathen), f. 
1924 i Arendal. Bor i Oslo.
Ågot Ellingsgård (senere gift Johans-
son), f. 1922 i Vats, Ål. Bor i Göteborg.
Magnhild Hansen (f. Eliassen), f. 1918 i 
Fåberg. Bodde i Oslo. Død 2002.
Anne Mathea ”Lill”” Holte (senere gift 
Hovden), f. 1923 i Nes i Ådal. Bodde sist i 
Ski. Død 2012.
Bergljot Aslaug Barsten (senere gift Iver-
sen), f. 1925 i Oslo. Bodde i Oslo. Død 
2008.

Dette bildet sto (forsinket) på forsiden 
av Tegn og Tale i februar 1950, med nav-
nene inne i bladet.

Midtpunktet på bildet, Bjørg, var med 
på stafettlaget som tok gull på 4 x 100 m 
(etter at to lag ble disket).
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Stein Erik  
Wroldsen 
(til høyre)

på 
Skøytemuseet
sammen med

museets 
Per Hjorth. 

Døve Carl Werner har fått fortjent plass 
på det norske Skøytemuseet i Oslo

Kort fortalt om vår 
berømte 

Carl Werner:

Født 1. juli 1854 i Oslo.
Han var nr. 3 av 9 søsken.

Han ble døv 3 1/2 år gammel
etter meslinger.

Han begynte 7 år gammel på 
Balchens Døvstumme-Institut

på Schafteløkken, Frogner, i Oslo.
Hans far var rørlegger.

Carl begynte å gå på skøyter 10 år 
gammel, samme år som 

Christiania Skøiteklub ble stiftet, 
trente både i kunstløp og hurtigløp.

Ble blant verdens største skøyte-
løpere, spesialist i kunstløp,

og fikk hederspriser i utlandet.
Startet egen forretning i Oslo 22 år 

gammel, og drev den i 27 år, 
til sin død

(annonse nedenfor).
Var med på å starte bladet 

 ”Journal for Døve” i 1890, og sto 
som bladets utgiver.
Med på stiftelsen av

De Døves Skiklub i Oslo.
Satt i styret for 

døveforeningen i Oslo.
Han døde bare 48 år gammel,

17. januar 1903.

Oslo Døves Sportsklubb hadde i man-
ge år to store plakater innrammet i 
glass på sitt kontor i Sven Brunsgate 
7. Men Oslo Døveforening solgte hu-
set sitt, og bildene har vært stuet bort 
på lager flere steder, og vi har vært 
redde for at de skulle gå tapt, forteller 
Stein Erik Wroldsen i klubbens his-
torieutvalg, som tok saken opp med 
Skøytemuseet på Frogner stadion. 
Etter flere dialoger med museet, ble 
det oppnådd enighet mellom museet 
og klubbens styre om at klubben do-
nerer bildene til museet mot at klub-
ben får rett til å låne bildene til større 
anledninger, som jubileer o.a.

Det ble avtalt møte med Per Hjorth 
på Skøytemuseet 19. januar 2019 om 
overrekking av bildene. Samtidig ble 

det overrakt en kort og en lang bio-
grafisk versjon om Werners liv og 
bragder på skøytebanen, skrevet av 
Jon Martin Brauti.

Per Hjorth var veldig glad for bil-
dene og biografien. De visste lite om 
Carl Werner på museet, så dette var 
et verdig og kjærkomment tilskudd 
til Skøytemuseets samlinger.

I dag henger det en Werner-bil-
demontasje på Skøytemuseets ut-
stilling like ved siden av den kjente 
skøyteløperen Axel Paulsen, som 
konkurrerte med Werner. Der ligger 
også biografien om Werner på norsk 
og engelsk. Det andre bildet er pga 
plassmangel satt i arkivet.

Hjorth etterlyste Werners premier. 
Vi har ingen, men Oslo Døveforening 
har medaljer etter Werner. Jeg håper 
de kommer på rett plass istedenfor 
å være bortgjemt, som nå, sier Stein 
Erik, som oppfordrer døve til å besø-
ke Skøytemuseet på Frogner Stadion, 
Middelthunsgt. 26, som har en flott 
utstilling over norsk og internasjonal 
skøytesport. Det er åpent på tirsda-
ger kl. 10-14 og søndager kl. 12-15.  
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God attest 
fra skolen!

              Helge som ung.

Det kan være viktig å ha med seg et 
godt vitnemål når vi går ut fra sko-
len. Helge Magnus Kjølleberg fra 
Farsund var så heldig at han fikk 
med seg et meget sterkt vitnemål, 
som han senere kunne vise fram når 
han søkte jobb. Han var nesten døv, 
men foreldrene valgte bort døvesko-
le, så både hans eldre bror, Bernt 
Gunnar, og han fikk sin skolegang på 
Granhaug offentlige skole for barn 
og ungdom med talefeil på Lysaker, 
Oslo.

 VITNEMÅL
Helge Magnus Kjølleberg, født 6/2 
1928, har vært elev ved Granhaug off. 
skole for barn og ungdom med tale-
feil i 7 år, fra 1936 til 1943.

Helge Kjølleberg er en meget godt 
begavet gutt, som med stor interesse 
og energi har tatt fatt på alle de opp-
gaver skolen har gitt ham. Til tross 
for at han er nesten døv, har han lært 
å bruke språket så han utmerket godt 
kan gjøre seg forståelig såvel muntlig 
som skriftlig, og han er også meget 
dyktig i munnavlesning. I regning og 
romlære har han gjennomgått sam-
me pensum som folkeskolens elever 
og har vært en flink elev i dette fag. 
Også i andre fag har han stort sett 
gjennomgått det samme som elev-
er av folkeskolen, dog i noe enklere 
form. Han er særlig flink i geografi. 
Sløyd og gymnastikk har han ikke 
hatt her. Men han har hjulpet til med 

ymse praktisk arbeid og har lagt for 
dagen stor praktisk sans, forstand og 
god vilje.

Helge Kjølleberg er i det hele tatt 
våken, interessert og energisk, sam-
tidig som han er real. Han har alltid 
vist en vakker fremferd.

Lysaker den 30. juli 1943.
Karen Marie Bøhn, skolebestyrer.
- - -

Ja, Helge kom til yrkesskolen for 
døve i Bergen, og han kom raskt ut i 
arbeidslivet, utdannet seg som emal-
jør på gullsmedverksted. Og han ble 
en kjent mann i døvemiljøet, leder 
i Døves Idrettsklubb, leder i Ber-
gen Døveforening, leder i styret for 
Døves Trykkeri AS, styremedlem i 
Norges Døveforbund, leder i Norges 
Døveforbunds pensjonistseksjon m. 
m. Og en kjent svømmer. Han fikk 
Norges Døveforbunds hedersmedal-
je i 1984. Han døde i 2008.

Hans bror Bernt Gunnar var sam-
tidig en sterk organisasjonsmann i 
døvemiljøet i Oslo, sist som leder i 
pensjonistgruppen i døveforeningen. 
Han var også en god svømmer. Han 
døde i 2000.  th.j.s.

Esther Pedersen, rettelse
I omtalen av første representant-

skapsmøte i Norske Døves Landsfor-
bund etter krigen (i nr. 2-19) nevnte 
vi spesielt den eneste damen som var 
med, Vestfolds Esther Pedersen. Der 
sto det bl.a. at hun ”var sekretær i 
foreningen, senere formann”. Mette 
Zeiffert opplyser at hun aldri var for-
mann, men en periode varaformann. 
- Ja, her har redaktøren lest feil i 
døveregisteret. Esther var formann 
i Sør-Norge krets av Norske Døves 

Landsforbund, ikke i døveforenin-
gen. Vi beklager feilen.

Vi skrev at Esther var født i Tjøl-
ling. Mette ønsker å presisere: Østre 
Halsen i Tjølling.                   Red.

Stemningsfylt i
den gamle døvekirken

Bildet nedenfor ble tatt søndag 1. 
september i år i den tidligere døve-
kirken i Bergen. Døves menighet og 
Bergen Døvesenter samarbeidet den-
ne dagen om en mimrestund, og det 
var mange som møtte fram, hvorav 
flere som var blitt viet der, og som se-
nere hadde hatt barn der til dåpen og 
konfirmasjon.

Dette var altså i Nonneseter ka-
pell, som 12. august 1951 ble vigslet 
til Bergen døvekirke av biskop Ragn-
vald Indrebø. En av døveprestene 
som i sin tid forrettet i denne kirken, 
Asgeir Straume, deltok, og på bildet 
ser vi ham fortelle fra den tiden, da 
Bergen hadde ”verdens eldste døve-
kirke”. over 800 år gammel!

Nåværende døveprest Inge Sør-
heim ledet samværet. Thorbjørn Jo-
han Sander fortalte om innvielsen og 
om da han og Marta som de første 
døve ble viet der en uke etter innvi-
elsen, og Rune Anda om da han og 
Norunn ble viet der som de siste.

Ved innvielsen og første vielse var 
Kaare Støylen hjelpeprest for døve 
i Bergen og stedfortreder for døve-
prest Einar Stueland, som lå med 
lungebetennelse. Støylen ble senere 
biskop og la ned grunnsteinen for 
den nye døvekirken i Oslo. Litt artig 
å tenke på.   Red.



NYE   JOURNAL  FOR   DØVE 3/2019 7

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.

JUNE BERIT JONASSEN
døde 6. juni. Hun var født 5. august 
1939, og hun var hørende, men hun 
var kjent av mange døve som ansatt 
i mange år på kontoret i Telemark 
Døveforening og mor til Mette Kari 
(Hjelen). Hun bodde i Porsgrunn og 
ble bisatt fra Eidanger kirke.

DAG ARNE ROUM
døde 4. juni. Han var født 1. novem-
ber 1946 og var hørende, prest, man-
nen til Sissel Roum, som i mange 
år var ansatt i Døves menighet som 
sykepleier for døve. Han bodde på 
Nedre Eiker og ble bisatt fra Strømsø 
kirke.

STEIN LARSEN
døde 14. juni i Volda. Han var født 
25. april 1952 og var hørende, i man-
ge år ansatt på Bjørkåsen vg. skole 
for døve, hvor han bl.a. var populær 
som fritidsleder og fotballtrener, og 
en dyktig fotograf. Han ble begravet 
fra Volda kyrkje.

ELISABETH (Beth) BJÅNESØY
døde 17. juni. Hun var født 28. august 
1930 i Austevoll, og hun var hørende 
(søster til Frode), men hun vil huskes 
av mange døve etter at hun først var 
ansatt lenge på Skådalen døveskole i 
Oslo og senere på Bjørkåsen vg. skole 
for døve på Nesttun. Hun bodde sist 
på Austevoll og ble begravet fra Au-
stevoll kyrkje.

SIRI-HELEN JOHANNESSEN
døde på en tragisk måte 27. juni på 
sitt bosted, Sotra. Hun var født 23. 
mai 1953 og var hørende, men kjent 
og avholdt av mange døve som ansatt 
i barnehagen for døve, Hunstad sko-
le, og senere på Signo Dokken, hvor 
hun bl.a. drev med arbeidsformid-
ling.

AMBJØRG UNN OPEDAL
døde 10. juli på Parkgården syke-
hjem, Hamar. Hun var født i Bergen 
5. juni 1944, mistet hørselen i 5 års 
alderen og gikk gjennom normalsko-
len på hjemstedet. Som voksen kom 
hun til Døves Vel på Hamar, hvor 
hun lærte tegnspråk og kom inn i dø-
vemiljøet. Hun ble bosatt på Hamar 

for godt, sist på Parkgården eldre-
senter og sykehjem, hvor hun var en 
gledespreder. Hun ble bisatt fra Ha-
mar domkirke.

HARRY THEODOR STENE
døde 15. juli på Konows Senter i Ber-
gen. Han var født 26. januar 1929 
på Laksevåg, og han gikk på døve-
skolen i Oslo, konfirmert etter kri-
gen. Han gikk så på yrkesskolen for 
døve. Lengst arbeidet han som sli-
per på sølvvarefabrikk. Han bodde 
sist i Fyllingsdalen, men flyttet med 
sin kone til Konows Senter for noen 
år siden. De siste fire årene var han 
enkemann. Han ble bisatt fra Bergen 
døvekirke.

LIV HENNY LARSEN
døde 2. august i Tromsø. Hun var 
født 13. august 1945  på Skjervøy, og 
hun bodde det meste av livet i Kro-
kelvdal, Troms. Mange døve kjenner 
henne fra tiden hun gikk på Briskeby 
skole. Senere jobbet hun i bank. Hun 
var en tid aktiv i Tromsø Døvefore-
ning, en tid som foreningsleder. Hun 
ble begravet fra Kroken kirke.

ANNE SYNNØVE SANDE
(f. Hillestad)
døde 11. august på Haraldsplass sy-
kehus i Bergen. Hun var født 1. no-
vember 1948 og var hørende, men 
kjent av mange døve. Hun var en tid 
ansatt på Døves Forlag AS, og så på 
Hunstad skole, sist på Statped Vest. 
Hun ble begravet fra Åsane gamle 
kirke.

GRETHE JOHNSEN
døde 13. august på sykehjemmet i 
Fyllingsdalen, Bergen, etter lang tids 
sykdom. Hun var født 18. oktober 
1943 i Bergen, og hun gikk på Øyer 
off. skole for døve i Gudbrandsdalen, 
hvor hun ble konfirmert i 1960. Hun 
bodde i Bergen, og hun ble bisatt fra 
Møllendal kapell i Bergen.

PETTER ALEXANDER
SØRENSEN
døde 15. august på Stavanger uni-
versitetssykehus etter lang tids syk-
domsutvikling. Han var født i Trom-
sø 8. mars 1965 og ble altså bare 54 
år gammel. Sin første skolegang fikk 
han i en døveklasse i hjembyen. Han 
gikk så på den videregående skolen i 
Stavanger, og senere tok han lærer-
utdanning og fungerte som lærer i 
Stavanger, samtidig som han hadde 
flere viktige tillitsverv. Han bodde i 
Sandnes med sin kone (Hedvig Sin-
nes). Han ble begravet fra Soma ka-
pell.
 
Nye medlemmer:

Astri Garaguso, Stavanger
Knut Bjarne Kjøde, Oslo

Vår hjemmeside:
www.ndhs.no

Husk vår hjemmeside, hvor du kan 
finne - og lese på skjermen hjemme - 
alle bladene våre som er kommet ut 
gjennom årene, og mye annet. Hvis 
du har problem med å finne det, så 
bare spør noen om hjelp. Det er lett 
å lære.

For 110 år siden
Forkomne og forsømte døve har 

pastor Thormodsæter truffet endel 
av på sine reiser i det nordlige Norge, 
både slike som har gått på skole og 
slike som ikke er underviste, og han 
har arbeidet for å få dem til ”Hjem-
met for døve” Nå er dessverre alle 
plasser opptatt der, og man oveveier 
hvordan det skal skaffes plass til fle-
re.

- - - 
De døves kirke i Kristiania er for ti-

den under oppussing. Maleren Ema-
nuel Wigeland har av interesse for de 
døve hjulpet med valg av farger og 
annet.

(Fra De Døves Blad sept. 1909.)
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Barrikade foran Døves Hus i Stavanger 
under krigen

Under krigen 1940-45 var det veldig 
viktig å ha tilfluktsrom i nærheten, 
slik at det ble kort vei å løpe til et 
”sikkert” gjemmested når flyalarmen 
gikk. Helst skulle folk bare skynde 
seg ned i kjelleren i huset hvor de 
bodde. Hus av tre kunne ikke være 
bra nok. 

Døves Hus i Stavanger passet godt 
som tilfluktsrom - i kjelleren, men 
det ble forsterket med sand-sekker, 
som ble stablet opp på utsiden. Hvis 
det falt bomber rundt huset, så ville 
splintene stoppe i sandsekkene. Men 
hvis en bombe falt på taket, så var 
det usikkert om noen i kjelleren ville 
overlevd.

Bildet ovenfor her ble tatt i april 
1940. Døves Hus var godt forberedt. 

Men så ble huset overtatt av Det 
sivile luftvern, som drev en slags sa-
nitets-tjeneste under krigen. De ryk-
ket ut for å hjelpe til ved ulykker. De 
hadde ambulanse, og de gjorde bl.a. 
en stor innsats da et fly krasjet inn i 
skolen på Storhaug.

Virksomheten i Døves Hus var ikke 
under kontroll av tyskerne og na-
zistene. De prøvde å ta kontrollen, 
men klarte det ikke. Det utviklet seg 
til et ”jøssing-rede”. Det vil si at det 
ble drevet hemmelig virksomhet der 
-  mot tyskerne. (Jøssing var navnet 
som ble brukt på ”gode nordmenn”, 
og det navnet kom av  en dramatisk 

skipshistorie i Jøssingfjord en tid før 
den tyske invasjonen.)

Da krigen kom til Stavanger, bod-
de det en del gamle døve i huset, en 
”gamlehjems-avdeling”. De ble eva-
kuert, flyttet ut av huset. Den sivile 
sanitet overtok nesten hele huset. 
Døveforeningen fikk bare disponere 
et lite rom i øverste etasje.

Da freden kom, flyttet saniteten ut, 
men isteden kom de allierte, engel-
ske/amerikanske soldater, og overtok 
hele Døves Hus, så døveforeningen 
måtte leie lokale annet sted. Det tok 
lang tid før de døve igjen ble ”herrer i 
eget hus”. Men sandsekkene ble fjer-
net. Det var trygt igjen i byen.   Red.

I høst
er det 35 år siden Hunstad skole i 
Bergen ble barneskole for døve for 
Bergen/Vestlandet.

27. september
er det 60 år siden Døves Internasjo-
nale Dag ble feiret for første gang i 
Norge.

I høst
er det 40 år siden det ble åpnet døve-
avdeling ved Gaustad sykehus i Oslo.

4. oktober
er det 85 år siden Stavanger Døves 
Idrettsforening ble stiftet med Halv-
dan Øvregaard som første formann.

14. oktober
er det 80 år siden Oslo Døves Bridge-
klubb ble stiftet.

15. oktober
er det 80 år siden Gjøvik og Omegn 
Døveforening ble stiftet, med Osvald 
Kleppe som formann.

1. november
er det 195 år siden den kongelige re-
solusjonen om opprettelse av Norges 
første døveskole ble undertegnet på 
slottet i Stockholm av Oscar II, Sve-
riges og Norges konge.

4. november
er det 125 år siden Norge fikk sin før-
ste døvekirke, i Sofiesgate 21, Oslo. 
Det var også den første døvekirken i 
Norden. (Kirken ble revet i 1981.)

25. november
er det 165 år siden Elias Hofgaard ble 
født. Bestyrer på Hamar Døvstum-
meinstitut, og han ble kjent som læ-
rer for døvblinde Ragnhild Kåta.

10. desember
er det 30 år siden den nye døvekirken 
i Kalfarveien i Bergen ble vigslet. 


