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NYE JOURNAL for DØVE

Over her ser du at det står: Nr. 1 - År-
gang 30. Og det betyr altså at bladet 
vårt, Nye Journal for Døve, nå har 
begynt på sin 30. årgang. Det er vel 
litt imponerende? 

Den gangen bladet startet, var vi 
nok i tvil om at det var et leve-dyk-
tig blad. Det var medlemsblad, og vi 
var få medlemmer. Vi måtte ha flere 
medlemmer for å klare utgiftene. Og: 
Hvor ofte kunne bladet komme ut?

Første året kom bare ett blad. Nes-
te år kom tre blad, og så tre blad, men 
fra og med 1994 har bladet kommet 
med fire hvert år, altså hvert kvartal.

Odd-Inge Schrøder var redaktør  
fra starten og til og med mai 1993. 
Da overtok Thorbjørn Johan Sander, 
som har vært redaktør fram til i dag. 

Bladet har etter hvert fått ”en fast 
form”. Valget av papir har vært be-
visst, en ”antikk” farge, som skiller 
seg ut, som ”smaker” av historie. 

Bladet trykkes ikke i farger. Gam-
le bilder er i svart/hvitt, og vi har 
funnet det naturlig at vi ikke bruker 
farger i bladet. Det understreker at 
dette er gammelt - historie. 

Innholdet: Det skal være døvehis-
torie. Vi har en fast spalte på siste 
side med runde år kommende må-
neder. Vi har også en fast spalte med 
dødsfall i ”døvemiljøet”. Dette er 
ikke akkurat døvehistorie, men det 
er viktig at vi døve har et sted for sli-
ke kunngjøringer. Og ellers fyller vi 
sidene med variert stoff fra døvehis-
torien, ”noe for enhver smak”.

Vi er svært avhengige av den årlige 
støtten fra Norges Døveforbund!

I dag krever døve å få mye på tegn-
språk. Men det er også viktig å kunne 
lese. Døve flest er to-språklige. Det 
er positivt å beherske to språk, og vi 
håper at medlemmene har glede av å 
lese bladet vårt.           Red..

Første Døves Hus i Bergen
Døveforeningen i Bergen, som nå heter Bergen Døvesenter, kan feire 140 års 
jubileum 30. mai. Foreningen fikk sitt første eget hus i 1923, Vestre Torvgate 
20 A (bildet) i byens sentrum. Foreningen hadde lenge sine lokaler i 3. etasje, 
men flyttet så ned i 1. ”Lettere for døve å redde seg ut i tilfelle brann.” I 1942 
startet yrkesskolen for døve med lokaler i huset. I lokalet nede til høyre startet 
både Døves Trykkeri AS og barnehagen for døve. Dette var sentrum for byens 
døve til 1974, da det ble solgt, og foreningen fikk nytt hus i Welhavensgate 68.
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Stifter med stor døvefamilie: Bernt Elias Olsen Rogne (1848-1935), til høyre var blant 
stifterne av Bergens Døvstummeforening. Han var født i Haram og hadde to døve 
søstre. Hans kone, sittende, Gjertrud Larsine (f. Helsæt) var født i Volda. Begge had-
de gått på døveskolen i Trondheim. De giftet seg i 1873, og det ble sagt at de var det 
første ”rene” døve ekteparet i Bergen. På den tiden var det ikke vanlig at døve ble gift 
med døve. De fikk de døve barna Olaf Bernhard (til venstre), som giftet seg med hø-
rende Olga ved hans side her, og Karen Betty, her med barn på armen, som giftet seg 
med døve Ansgar Breiteig fra Vanylven, Karen har sønnen Albert på armen. (Han 
ble kjent som forbundssekretær og den store drivkraften gjennom mange år i Norges 
Døveforbund. De tre guttene foran er Olafs sønner Georg og Otto Rogne, og Birger 
Breiteig, som bl.a. gjorde en stor innsats i reisningen av Døves aldershjem i Bergen.

Bergen kunne ha slått Oslo, men...
Uklarhet om stiftelsen

I Bergens Døvstummeforenings 
25 års jubileumsskrift er det nevnt 
en forhistorie: Forsøk på å stifte dø-
veforening ble gjort allerede i 1875. 
Døve i Bergen hadde fått høre at det 
var stiftet døvstummeforeninger i 
hovedstedene i Norden. Den døve 
skomakeren Lars M. Larsen skrev 
da til Lars A. Havstad i Oslo (Kris-
tiania) og ba om opplysninger, men 
fikk til svar at det i Oslo var bare en 
sykekasse for døve. Larsen gikk da 
til forstander Waage på døveskolen 
i Bergen (opprettet 1850) og ba om 
hjelp til å opprette døveforening. Ja, 
Waage ville gjerne hjelpe, men det 
var vanskelig, og så gikk tiden, og 
Oslo ble først, da De Norske Døv-
stummes Forening i Kristiania ble 
stiftet 17. november 1878. Så kom 
Bergen halvannet år etter, 30. mai 
1880. Bergens døve kan altså skylde 
på forstander (bestyrer) Waage for at 
Bergen ikke ble først... 

Men stiftelsesdatoen i Bergen 
er egentlig noe uklar. Skriftlig har 
Christian A. Teige opplyst at han be-

gynte straks etter at stiftelsen i Oslo 
ble kjent å gå omkring og verve med-
lemmer til en døveforening, og ”saa 
havde jeg det glædelige resultat al-
lerede nogle dage før 1ste Mai 1879 
at aabne lokalerne for omtrent 20 
medlemmer”. - Dette står på trykk i 
”Journal for Døve” for juni 1891. Litt 
merkelig, for i foreningens 25 års 
jubileumsberetning skriver Anders 
Rendedal at Teige kom til Bergen i 
1880. Full forvirring!

Stiftelsesdatoen ble satt til 30. mai 
1880, og det er i ettertid vedtatt at 
både Lars M. Larsen og Christian A. 
Teige skal stå som foreningens stifte-
re. Punktum!

Det kan faktisk se ut som det har 
vært en prestisje-kamp mellom Lar-
sen og Teige, og at Teige fant behov 
for å gi sin versjon av stiftelsen i Dø-
ves Blad. Larsen kom inn i det første 
styret, ikke Teige.

Vil en gransking kunne føre til at 
foreningen får ny stiftelsesdato???

Foreningen har ingen protokoll 
fra de 1880-årene. Først i 1890 fikk 
foreningen en lov vedtatt.

Forening for hvem?
Det var et klart skille mellom de 

døve i Bergen. Omkring stiftelsen 
var det fremdeles en god del døve 
som ikke hadde gått på skole. Slike 
døve ble ofte omtalt som ”uopplyste 
døvstumme”. Det var stor forskjell 
mellom de som kom på skole og ble 
konfirmert, og de andre. 

Etter at flere var blitt konfirmert, 
begynte en av lærerne i 1860 med 
søndags-samlinger for konfirmerte 
døve menn, og på en måte var det 
som en begynnelse til ”døvefore-
ning”. Voksne døve følte behov for å 
komme sammen. Alle de 20 voksne 
døve som Teige ”tegnet som med-
lemmer” var sikkert  konfirmert. Det 
var da 30 år siden døveskolen i Ber-
gen startet.

Da døveforeningen kom i gang, 
var det adgang bare for menn, men 
hørende kvinner hadde adgang. Dø-
velærer frøken Rein var blant de 10 
første medlemmene.

Det var døvelærer Hans Bjørset 
som i 1884 la fram forslag om at 
døve kvinner kunne bli medlemmer, 
og forslaget ble vedtatt. Vi har ikke 
opplysninger om at døve kvinner 
kjempet for å få være med. Og hvor-
for kom forslaget fra en hørende?

”Hørende makt”
Loven av 1890 bestemte at styret 

skulle bestå av 6 personer: 3 døve 
og 3 hørende. Formannen hadde 
dobbelt-stemme. Og i mange år fikk 
foreningen hørende formann. De hø-
rende hadde altså makten. Det ble 
liksom en automatisk regel at døve-
skolens styrer skulle være formann. 
Alle de tre hørende i det første styret 
var ansatt på døveskolen, og de døve 
følte seg kanskje som elever? Christi-
ane Rein fungerte sikkert som ”tolk” 
på møtene. Selv om døveskolen i Ber-
gen var strengt oral, med stor vekt 

Niels
Christian 

Waage,
første

formann
1880-92.
Bestyrer 
på døve-

skolen
i Bergen,

var fra 
Karmøy.
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på taletrening og munnavlesning, så 
kan vi lure på hvordan det fungerte.
Frøken Rein var i mange år de døves 
beste hjelper i Bergen, og det var stor 
fortvilelse da hun flyttet til Trond-
heim etter at skolen i Bergen ble ned-
lagt i 1895.

Etter døveskolens nedleggelse 
ble det preste-styre i Bergens Døv-
stummeforening. Presten Klaveness 
i Domkirken, hvor mange døve var 
blitt konfirmert, ble ny formann. 
Han fikk ordnet med ”fast” støtte 
fra Brændevinssamlaget (omtrent 
tilsvarende Vinmonopolet), men det 
krevdes endring i loven. Nå måtte 
valg av styre godkjennes av fylkes-
mannen, biskopen og skoledirektø-
ren. De ville ha garanti for at pengene 
ble forsvarlig brukt og hadde ikke til-
lit til de døve. Nå ble det mer låst fast 
at styret skulle bestå av 3 hørende og 
3 døve og med hørende formann med 
dobbeltstemme. ”Hørende makt” ble 
fastlåst. I 1905 hadde foreningen 90 
døve og 22 hørende medlemmer, 
men de hørende hadde styringen.

Og årene gikk. Først i 1919 fikk 
foreningen døv formann, Anders 
Rendedal. Han var høyt respektert i 
byen som eier av en større skredder-
forretning med flere ansatte. Dess-
verre døde han altfor tidlig, og det 
ble igjen hørende formenn, fram til 
1953, da Eilif Ohna overtok. Senere 
har det vært bare døve som formenn/
ledere.

Døvstum eller døv?
Ordet døvstum var alminnelig  

brukt ”i hele verden” (tysk Taub-
stumm, engelsk Deaf and Dumb 
osv.) Døveskolene våre var døvstum-
meskoler selv om de brukte taleme-
toden, og selv de døve som var flin-
kest til å snakke ble kalt døvstumme, 
og kalte seg selv døvstumme.

Men så begynte et ”opprør”. Noen 
døve mislikte ”døvstum” og ville kalle 
seg bare døve!  De ble straks beskyldt 
for å være forfengelige og snobbete. 
Det ble en lang krangel i døvefore-
ningene, i De Døves Blad, og senere 
også i ”Tegn og Tale”. 

På generalforsamlingen i 1912 
ble det lagt fram forslag om å endre 
foreningens navn. Mange talte sterkt 
for å beholde Bergens Døvstumme-
forening, men tapte avstemningen. 
Det nye navnet Bergens Døvefore-
ning ble vedtatt med 43 mot 24 

stemmer. Det var altså ganske man-
ge døve i Bergen som holdt på ordet 
døvstum som det rette.

Viktig: Møtelokale
Den første tiden var døveforenin-

gen så heldig å få gratis møtelokale 
på døveskolen i Nygaten. Da skolen 
ble nedlagt, måtte foreningen søke 
etter annet lokale, og betale leie.

Fra påske 1897 fikk foreningen leie  
lokaler ”midt i byen”, i Kaigaten 4, 
Frimurerlogen, fire rom + kjøkken i 
første etasje. Lokalene var åpne alle 
ukedagene, bare ikke lørdagene. Der 
ble det en livlig virksomhet, et slags 
dagsenter. Døve kunne bl.a. lese avi-
ser, blad og bøker der!

Døveforeningen var så heldig å få 
beholde disse lokalene helt til den 
store bybrannen i 1916. Da ble det så 
stor husmangel i byen at Frimurerlo-
gen måtte brukes til husløse familier. 
Byens døve fikk store problemer.

Husproblemene ble endelig løst 
i 1923, da foreningen kjøpte Vestre 
Torvgate 20 a (bildet på forsiden), 
deretter Welhavensgate og sist i Kal-
farveien. Fra 1923 og til i dag har ber-
genserne hatt hele Døves Hus (men 
nå i Kalfarveien heter det Bergen Dø-
vesenter).

Veldig viktig ”døvehus”
Døves Hus i Vestre Torvgate ble et 

veldig viktig hus, ikke bare for døve-
foreningen, men også for at mye an-
net viktig kom i gang.

Frimurer-
losjen i 

Kaigaten 4.
Fra 1897 

hadde døve-
foreningen
lokaler her

til 1916.
4 rom og 
kjøkken i 

første
etasje

Her møttes
de døve

hver dag,
unntatt 
lørdag.

Kaigaten?
Ja, det var 

båt-kai 
for laste-
båter og 

rutebåter 
her!

Det var vedtatt å opprette yrkes-
skole for døve gutter i Bergen, men i 
”de harde 30-årene” og så under den 
tyske okkupasjonen hadde det vært 
nesten full stopp i all byggevirksom-
het, så det var stor hus-mangel. Det 
var umulig å finne lokaler til start av 
yrkesskolen. Da var det døveforenin-
gen som ryddet plass i Døves Hus og 
tilbød lokaler. Det førte til at yrkes-
skolen kom i gang i mai 1942 som 
Bergen offentlige skole for døve, yr-
kesskole for gutter.

I 1950 skulle Norges Døveforbund  
starte trykkeri, Døves Trykkeri AS, 
men hvor? Da var det ledig lokale i 
Døves Hus, og der holdt trykkeriet til 
de første årene.

I 1954 ville foreldrene til døve barn 
opprette barnehage for døve, men de 
hadde ikke lokale, og de hadde lite 
penger. Døveforeningen ordnet det 
slik at barnehagen kunne begynne, 
og med gratis lokaler i Døves Hus 
den første tiden.

I 1973 opprettet døveforeningen 
velferdssenter for døve i lokalene et-
ter at barnehagen hadde flyttet. Det 
var åpent fem kvelder i uken.

Ja, det var sannelig et viktig Døves 
Hus, med mye døvehistorie.

- - -
30. mai i år feirer foreningen 140 

års jubileum. Spesielt spennende 
er vårens åpning av varierte fritids-
aktiviteter i senterets 3. etasje, med 
biljard, bordtennis m. m. og en stor 
samling av bøker o.a. Flott!     Red. 
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500 år siden han ble født:
Munken som beviste at døve KAN

og at Aristoteles tok feil!

Pedro Ponce de León, som ble født ”rundt” 
år 1520 i Valladolid i Spania. Han står i 
historien som den første som lærte døve 
å skrive, lese - og snakke, slik at de fikk 
rettigheter som andre.

Aristoteles og de León
Den store greske filosofen Aristote-

les er blitt kjent bl.a. for å ha stemplet 
døve som ”ufornuftige vesener”. Han 
mente at når en person ikke kan snak-
ke, så er det fordi han ikke kan tenke. 
Og han mente at dette var låst fast, så 
det var håpløst å lære døve noe.

Folk over hele verden hadde så stor 
respekt for Aristoteles at ingen prøv-
de å motbevise hans oppfatning av 
døve. Og derfor hadde døve ingen ret-
tigheter. Vi vet at de fleste døve ikke 
fikk leve opp.

Aristoteles døde år 322 før Kristus, 
og det tok utrolig lang tid, over 1.800 
år, før det virkelig ble bevist at han 
hadde tatt grovt feil av døves mulig-
heter. Det var blitt gjort noen forsøk, 
men den personen som virkelig klarte 
å overbevise om at døve gjennom un-
dervisning kan bli tenkende vesener, 
var den spanske munken Pedro Pon-
ce de León.

Døv - ønsket å bli munk!
Pedro Ponce de Leóns fødselsår er 

litt usikkert, men er satt til ”omkring 
1520”. Han hadde utdannelse fra uni-
versitetet i Salamanca. Da han var 30 
år gammel ble han munk i Benedicti-
ner-klosteret San Salvador.

Så opplevde han at en ung døv 
mann ga uttrykk for ønsket om å bli 
munk samme sted. Men det var umu-
lig, for han kunne ikke snakke, og 
altså kunne han ikke be og bekjenne 
sine synder, noe som var helt nødven-
dig for å bli munk. 

Ponce ble sterkt interessert i denne 
unge mannens skjebne, og han be-
gynte å undervise ham. Utrolig nok 
oppnådde han at den døve klarte å 
lære både å skrive og snakke. Nav-
net vet vi. Han het Gaspard Burgos, 
og denne historien er dokumentert! 
Men det er uklart om han var født døv 
og om han var helt døv. Det er nevnt 
bare at han var døv og ikke kunne 
snakke, og det er nevnt at han antake-
lig tilhørte den spanske adelen, sønn 
av en adelsmann (som betalte til klos-
teret for undervisningen?)

I Spania var det stor klasseforskjell, 
og de rike familiene var opptatt av å 
holde på rikdommen. Derfor var det 
mye inngifte, og som førte til ”man-
ge” døve. Det ble et problem, for døve 
som ikke kunne snakke hadde ikke 
eiendomsrett, kunne ikke arve eller 
opprette testamente. Det var derfor 
veldig viktig at døve lærte å snakke. 
Da ble de godtatt! 

Fikk flere elever
Pedro Ponce de León fikk flere døve 

elever. Som munk var han sterkt 
opptatt av å undervise i religion, men 
målet for undervisningen var altså at 
elevene lærte å snakke og skrive/lese.

Omkring 1570 underviste han fire 
døve barn. Tre av dem var barna til 
en feltmarskalk, og den fjerde eleven 
var sønn av stattholderen i Aragonia. 
Navnene på alle er bekreftet.

Ikke munnavlesning!
Målet for undervisningen var først 

og fremst å lære barna å snakke. Det 
for oss kanskje litt merkelige er at det 

ikke samtidig ble gjennomført tre-
ning i munnavlesning. Det kan se ut 
som om munnavlesning var ukjent på 
den tiden. Han bygget opp elevenes 
språk ved anskuelses-undervisning. 
Det vil si at han for det meste pekte 
på ting, forklarte hva de het, hva de 
bruktes til, hvordan ordene uttaltes, 
og etter hvert kunne de sette sammen 
ordene i setninger, altså skrive og 
lese. Selv brukte León håndalfabet og 
skrift når han underviste.

De døve elevene kom så langt at 
de muntlig kunne be om syndsforla-
telse og hjelpe til ved messer/guds-
tjenester. Det finnes f.eks. et hånd-
skrevet dokument om Francisco de 
Velasco, som fikk rettigheter og sta-
tus etter at han hadde lært å snakke. 
Dokumentet fra klosteret i Ona er 
det eldste som opplyser om døve-
undervisning i Spania. Ponces egne 
dokumenter om undervisningen av 
døve er dessverre tapt etter en brann 
i klosterbiblioteket i San Salvador. 
Men hans elever har bidratt til opp-
lysninger.

Pedro Ponce de León var en av de 
første som forsto at stumhet skyld-
tes døvhet, og at det ikke var feil ved 
taleorganene. (Noen hadde forsøkt å 
operere døve i tungen.) Han beviste 
at stumhet var et resultat av døvhet, 
og han er blitt kalt døveundervisnin-
gens far. Han døde i 1584, og på hans 
gravstein står det (her oversatt fra 
spansk):

”Han underviste døvstum-
me, til tross for at Aristoteles 
hadde påstått at det var umu-
lig.”   Red.

(Det meste her er hentet fra Per 
Erikssons fakta-samling ”Dövas His-
toria”, utgitt i 1991.)

Suppe-utdeling i kirken
Kari Sand har sendt oss et utklipp 

fra VG 20. desember, et bilde som vi-
ser mange barn samlet foran døvekir-
ken i Oslo.

Bildet er sendt inn av en hørende 
dame, som forteller at bildet er fra 
1944, og: ”Dette bildet er fra Døve-
kirken i Oslo. Der var vi og fikk sup-
pe i 1944. Jeg sitter fremst med sup-
pekoppen og er 4 år.” Hun forteller at 
hennes bror også var med.

Ja, det var sikkert ”svenske-suppe”, 
som kirker og skoler fikk fra Sverige 
for utdeling til barn under krigen, da 
det var så lite mat i Norge.
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Seminar/kurs/årsmøte
Meld deg på!

Dette årets seminar/kurs om dø-
vehistorie holdes i Bergen helgen 
4.-6. september. Bergen Døvesenter 
står som arrangør, i samarbeid med 
Norsk Døvehistorisk Selskap.

Det blir delvis kurs i døvehistorisk 
arbeid, men mest spennende fore-
drag fra døvehistorien. 

Foredrag av Eli Raanes (tegn-
språk i klostere), Jon Martin Brauti 
(norsk-amerikansk døv som grunn-
legger av døveskole i USA), Bjørn 
Røine (høydepunkter i norsk dø-
veidrett), Hanne Kvitvær (yrkessko-
len i Stavanger) og Thorbjørn Johan 
Sander (yrkesskolen i Bergen):

På søndagen blir det både døvehis-
torisk vandring og årsmøte i Norsk 
Døvehistorisk Selskap. 

Egenandel for de som skal bo på 
hotell blir kr 1.800, for medlem-
mer, kr 2.100 for ikke-medlemmer. 
Det dekker reise og opphold. (Kr 
500/700 for de som ikke skal bo på 
hotell.)

Be om fullt program og påmel-
dingsskjema. Fristen for påmelding 
er 12. juni. (Da blir det avgjort om 
evt. avlysning pga korona.) Kontakt 
edvard@bgds.no (e-post).

Skoleplikt for døve
Danmark var det første landet i 

verden som innførte skoleplikt for 
døve. Tidspunktet er ”hogget i stein”, 

Hedersmann

Torjus Tormodsen 
Ropeid

var født i 1881 i Sand i Ryfylke, og 
han gikk på Døvstummeinstituttet 
i Kristiansand fra 1888 og til skolen 
ble nedlagt. Så flyttet han over til dø-
veskolen i Oslo i 1893 og ble konfir-
mert i 1896.

Som de fleste døve menn på den ti-
den, ble han skomaker. Han bosatte 
seg i Stavanger, og han var med på 
stiftelsen av Stavanger Døvstumme-
forening i 1900, som i 1906 skiftet 
navn til Stavanger kristelige Døve-
forening (nå Norges Døveforbund 
Stavanger). Han satt i foreningens 
styre gjennom rundt 40 år, og han 
ble utnevnt til æresmedlem. Han var 
også kirketjener i døvekirken, og han 
var den første revisoren i Norske Dø-
ves Landsforbund

Torjus giftet seg, og de fikk en døv 
sønn og en tunghørt datter. Som 
enkemann giftet han seg igjen med 
sin avdøde kones døve søster.

Han fortsatte i arbeidet lenge et-
ter at han var blitt pensjonist. Det 
er nevnt at han fortsatte å gjøre en 
innsats i døvemiljløet helt opp i 80 
års alderen, bl.a som en flittig lodd-
selger i Døves landslotteri, ”mer ivrig 
enn de fleste ungdommer”, sto det i 
omtalen av ham i ”Årbok for Norges 
døve” 1962.

Hans sønn Tormod (døv) ble også 
godt kjent i døvemiljøet, hadde man-
ge tillitsverv i Stavanger og satt bl.a i 
styret for Norges Døveforbund. 

Torjus ble tildelt Norges Døvefor-
bunds hedersmedalje på Døves Dag 
i Stavanger i 1961. Han døde bare ett 
år senere.  Red.

som vi ser på bildet her, et merke-
lig bilde, for det ser ut som en grav-
støtte, ikke sant? Skoleplikten lever 
fremdeles. Bildet er tatt i København 
i august 2009, og fotograf var davæ-
rende døveprest Lars Hana, forteller 
Rune Anda, som har sendt bildet vi-
dere til oss. Vi vet ikke akkurat hvor i 
København denne ”gravstøtten” står, 
men det får vi sikkert oppklart en 
vakker dag.

Hva med Norge???
Norge var sent ute, når vi sammen-

ligner med Danmark. Den kjente 
døve Lars A. Havstad kjempet godt 
for saken. Han skrev i 1876 et hefte 
med tittelen ”Skoletvang for Døv-
stumme” med mange gode argumen-
ter. Ja, det ble kalt skoletvang, men 
ordet ble så endret til skoleplikt.

Vi må helt fram til 1883 for å finne 
vedtak om skoleplikt for døve i Nor-
ge,  66 år etter Danmark.

Loven om skoleplikt for døve i 
Norge trådte i kraft 1. juli 1883.

Det var en viktig lov, for det betød 
at kommunene/fylkene/foreldrene 
måtte ordne det slik at alle døve barn 
kom på skole, uansett foreldrenes 
økonomiske forhold, religion eller 
om barna var funksjonshemmet. 

Staten og kommunene/fylkeskom-
munene MÅ skaffe skoler og lærere 
som gir barna den undervisningen 
som loven sier, tilpasset for de ulike 
barna, f.eks. spesialundervisning for 
døve/hørselshemmede.        Red.
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Eneste norske DØVE som flyktet 
 til Sverige under krigen (?)

Mange nordmenn flyktet til Sverige 
under krigen 1940-45. De fleste flyk-
tet for å slippe å bli arrestert av tys-
kerne.  Mange norske jøder flyktet og 
reddet livet på den måten. De fleste 
flyktet fordi de arbeidet mot tyskerne 
og følte at det begynte å bli farlig. To 
av de som følte at de snart kunne bli 
arrestert var døveprestene Conrad 
Bonnevie-Svendsen og Einar Stue-
land, så de kom over grensen og var i 
Sverige til tyskernes kapitulasjon.

Men døve personer? Tyskerne reg-
net ikke med at døve personer var 
farlige for dem, så døve hadde ikke 
grunn til å rømme over grensen.

 Reidar Einemo gjorde det!
Den eneste døve som flyktet over 

grensen - og som vi vet om - var nord-
lendingen Reidar Einemo. Han ble 
med en gruppe hørende som hadde 
bestemt seg for å komme seg over til 
Sverige. Det var vinteren 1945, med 
mye snø, og det ble en veldig slitsom 
tur, og med fare for at de skulle bli 
tatt av tyske soldater. Men de kom 
seg over til nabolandet og var reddet, 
kan Gyda Einemo fortelle. Hun er 
enken etter Reidar, og hun har lånt 
oss bilde av ham fra hans ungdoms-
tid.

Men hva skulle Reidar gjøre der, i 
Sverige, som døv? Komme i arbeid?

Han kom etter hvert til en ”land-
bruksskole” for døve, og der var han 
til Norge ble fritt.

Historien bekreftet!
Vi skulle gjerne ha snakket med 

Reidar om denne historien, for å få 
nærmere opplysninger direkte fra 
ham. Men han døde ”for tidlig” for 
oss, i 2011.

I fjor ble det holdt døvehistorisk 
seminar i den gamle byen Uppsala, 
og det ble gjennomført en ”døvehis-
torisk rundtur”. Vi kom til en tidlige-
re ”landbruksskole” for døve, og Jon 
Martin Brauti viste bilde av Reidar og 
spurte om noen husket ham, for han 
mente at det var DER Reidar hadde 
vært som norsk flyktning. Men ingen 
husket ham.

Reidar Einemo som ung, med det norske 
flagget på brystet.

Vi har heldigvis fått hjelp fra lede-
ren for Sveriges Dövhistoriska Säll-
skap, Tomas Hedberg, som bekref-
ter at Reidar var der, på den statlige 
landbruksskolen for døve på Broby 
utenfor Uppsala, men bare en må-
neds tid, fra 13. april 1945 til 28. mai. 
Han hadde altså ikke hastverk med å 
komme hjem da det ble fred i Norge 
8. mai. Den nevnte skolen var opp-
rettet i 1938 og ble nedlagt i 1959.

Vi vet ikke hvilken dato Reidar kom 
til Sverige og hvor lang tid det tok før 
han kom til Broby/Uppsala.

Hvem var han?
Reidar Halvardssønn Einemo (født 

Grimstad) var født i 1924 i Faus-
ke i Nordland, gikk på døveskolen i 
Trondheim, konfirmert i 1942. Han 
var altså ca. 20 år gammel da han ble 
med på den farefulle turen fra Faus-
ke over til Sverige.

Han gikk senere på yrkesskolen 
for døve i Bergen, fikk seg så arbeid 
i Stavanger, men giftet seg med Gyda  
og flyttet til hennes fødested i Har-
danger, hvor han arbeidet i mange 
år på smelteverket AS Bjølvefossen 
i Ålvik. De bodde først på sin kones 
hjemsted Steinestø, deretter i Øyste-
se. Paret fikk tre barn.

Han døde i 2011.              Red.

Fra Sprogbog
for Trygve Eliassen

i året 1888
Trygve Peter Lund Eliassen var født 
i Mosjøen i 1876, gikk på døvesko-
le i Trondheim (Lyngs ”taleskole”/
Gløshaugen) og ble konfirmert i 
1893. Han ble malersvenn og bodde 
i Trondheim. Død i 1954. Han var 
kanskje ikke ”stokk døv”, det er opp-
lyst at ”han kan høre skudd og damp-
skipsfløyten”). Sønnen Haldor var i 
mange år en populær tolk. 

Her er noen eksempler fra Trygves 
”Sprogbog”, som vi har i behold på 
Norsk Døvehistorisk Selskaps kon-
tor:

at give tilladelse til = at give lov 
til: Kong Farao vilde ikke give isra-
eliterne tilladelse til at reise til Ka-
naans land. Jesus gav røveren som 
hang på hans høire side tilladelse til 
at komme med ham i Paradis. Gud 
gav Adam og Eva tilladelse til at spi-
se af alle træer i Paradis, undtagen af 
Kundskabens træ. Jens Østens mo-
der gav ham ikke tilladelse til at være 
borte hele dagen.

skylde = at staa i gjæld til en: Sofie 
hos frk. Bonnevie laante engang 20 
øre hos Peter Hagen; hun skyldte alt-
saa Peter 20 øre = hun stod i gjæld til 
Peter. Siden betalte hun Peter 20 øre 
igjen, og hun skyldte ham ikke mere. 
Frøken Schou kjøbte engang en bog 
hos boghandleren, den kostede 2 kr., 
men hun betalte ikke bogen med det 
samme, hun blev boghandleren skyl-
dig for bogen - hun stod i gjæld til 
boghandleren. Senere betalte hun sin 
gjæld, og hun var ikke boghandleren 
mere skyldig. 

jeg bestemmer mig til: jeg sætter 
mig det maal: Gutten sætter sig det 
maal at han vil blive en brav mand 
og en dygtig skomager. Pigen sætter 
sig det maal at hun vil blive lærerin-
de naar hun bliver voksen. Den unge 
mand sætter sig det maal at han vil 
blive præst.

Trygve
Peter
Lund

Eliassen
1876-1954
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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.

hun elev på Øyer døveskole, og hun 
ble konfirmert i 1960. Hun ble bisatt 
fra Frogner kapell.

KNUT NILSEN
døde 30. desember etter lang tids 
sykdom. Han var født i Tromsdalen 
8. mai 1950, og der bodde han hele 
livet. Han var hørende, gift med døve 
Mary, og var en svært viktig person 
for de døve i Nord-Norge, spesielt 
som mangeårig dyktig organisasjons-
sekretær i Døves fylkeslag i Troms. 
Han ble bisatt fra Tromsdalen kirke.

SIGBJØRG STOKKELAND
døde 3. januar. Hun var født 26. fe-
bruar 1930 på Brusand i Rogaland. 
Hun mistet hørselen 14 år gammel, 
og kom så inn i døvemiljøet. Hun 
bodde i Stavanger, og hun ble begra-
vet fra Tjensvoll kapell.

PER-ARNE FALCH PAULSEN
døde 14. januar. Han var født i Moss 
22. mai 1948 og gikk på døveskolen 
i Holmestrand, konfirmert 1965. En 
tid var han leder i Østfold Døvefore-
ning. Han bodde i Moss. Han ble be-
gravet fra Hobøl kirke.

HALVOR LANGELAND
døde 28. januar på Sandetun. Han 
var født 14. mai 1937 og gikk på dø-
veskolen i Oslo, hvor han ble kon-
firmert i 1953. Han bodde i Sande i 
Vestfold, og han ble begravet fra San-
de kirke.

EINAR JOHAN LANGELAND
døde brått hjemme 31. januar. 
Han var født på Voss 13. mars 1947 
og mistet hørselen 11 år gammel. 
Han ble så overført til Vikhov sko-
le, og gikk deretter på Alm skole og 
Briskeby skole. Han var ansatt som 
vaktmesterassistent og en populær 
fritidsleder på Skådalen døveskole. 
Han bodde i Oslo, og han ble bisatt 
fra Voksen kirke i Oslo.

ANNE BERG (f. Grimstad)
døde 4. desember på Signo Konows 
Senter i Bergen, Hun var født 17. fe-
bruar 1931 i Hareid som en av fire 
døve søsken. Hun gikk på døveskolen 
i Trondheim, konfirmert i 1947. Som 
voksen arbeidet hun som syerske. De 
siste 27 årene var hun enke. Synet 
sviktet dessverre de siste årene. Hun 
var et mangeårig medlem av Norsk 
Døvehistorisk Selskap. Hun ble be-
gravet fra Bergen døvekirke. 

IDA BASILIER
enken etter døvepsykiateren Terje 
Basilier, døde 5. desember på Audne-
dal omsorgssenter, Lyngdal. Hun var 
født 29. mai 1928. Hun ble begravet 
fra Ullern kapell, Oslo.

KARI-ANN HÅLAND
døde 17. desember på Haukeland sy-
kehus. Hun var født 6. april 1974 og 
bodde de siste årene på Signo Konow 
Bofellesskap. Hun ble bisatt fra Ber-
gen døvekirke.

BJØRG BRAATHEN
(f. Wroldsen) døde 20. desember på 
Sankthanshaugen omsorgssenter i 
Oslo. Hun var født 9. august 1924 i 
Arendal og gikk på døveskolen i Oslo, 
konfirmert i 1940. Hun kunne se til-
bake på mange tillitsverv, bl.a. som 
leder i Oslo Døveforening og i Dram-
men Døveforening. Hun satt en pe-
riode i Norges Døveforbunds styre. I 
1996 ble hun tilfdelt Norges Døvefor-
bunds hedersmedalje. Hun var man-
geårig medlem i Norsk Døvehistorisk 
Selskap. Ved sin død hadde hun vært 
enke i 22 år. Hun bodde i Oslo, og 
hun ble bisatt fra Oslo døvekirke. 

ODD EINAR WALBÆKKEN
døde 24. desember i sitt hjem på Hal-
lingby ved Hønefoss. Han var født 
på Norderhov og gikk på døveskolen 
i Holmestrand, konfirmert i 1953. I 
sin tid var han blant de beste døve i 
friidrett, sprint. Han ble begravet fra 
Hval kirke.

KARI MARGRETHE SÆTHRE
døde 28. desember. Hun var født i 
Oslo 6. januar 1944 og bodde i Oslo 
hele livet. Det meste av skoletiden var 

ALLAN INGVAR KJELDSEN
døde 11. februar. Han var født 4. april 
1945 i Tromsøysund og gikk på dø-
veskolen i Trondheim, deretter på 
yrkesskolen for døve i Bergen. Han 
bodde i Drammen, og han ble bisatt 
fra Skoger kirke.

GUNVALD EILERT BAADE
døde 27. februar. Han var født 15. 
februar 1924 i Bø i Vesterålen, og 
han ble altså over 96 år. Han gikk på 
døveskolen i Trondheim og på yrkes-
skolen for døve i Bergen, men bosatte 
seg og stiftet familie i Oslo. Han ble 
bisatt fra Høybråten kirke.

BJØRN WESTVANG
døde uventet 11. mars bare 55 år gam-
mel. Han var født 19. februar 1965 på 
Sundet, Vest-Agder, og mange hus-
ker ham som elev på Bjørkåsen skole. 
Han jobbet på Ål folkehøyskole. Han 
vil bli bisatt på Vegårshei. 

Nye medlemmer:
Petter Noddeland, Oslo
Rolf Brynjar Tronsmo, Verdal

   
Hvem var først?

På side 4 har vi omtale av spanske 
Pedro Ponce de León, som den første 
som klarte å lære døve å skrive/lese 
og snakke. Men det er også en annen 
som på omtrent samme tid ”oppda-
get” det samme, italieneren Hieroni-
mus Cardano (1501-1576). De to må 
nok dele æren for at døve begynte å 
bli godtatt som ”tenkende vesener”. 

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.



LEDER I NDHS:
Jim Vold

Paulinesvei 15 B, 3244 Sandefjord
e-post: jimvold@online.no

NYE JOURNAL FOR DØVE
Utgiver:

Norsk Døvehistorisk Selskap.
Redaktør: Thorbjørn Johan Sander,
Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis.

Medlemskap koster kr 200 for året,
kr 500 for kollektivt medlemskap.
Medlemmene får bladet tilsendt

 i posten fire ganger i året.
Bankkonto: 0530 21 12977.

        Trykk: Bodoni AS - Bergen

Returadresse:
Norsk Døvehistorisk Selskap
Sandbrekkevn. 17
5231 Paradis

Merkedager 
våren 2020

Dramatisk norsk folkedans
på Island i 1964

Sommeren 1964 ble det arrangert 
nordisk kulturfestival på Island. I 
Norge var på den tiden folkedans me-
get populært blant døve, og med dra-
matisering av innholdet i folkevisene 
som dansen var bygget på.

Norges bidrag var denne gangen 
bygget på folkevisen ”Fanitullen”, 
som inneholder en fest som ender 
med kniv-slagsmål på liv og død, 
som vi ser her. Kvinnene er skremt 
og vil løpe fram for å stoppe slags-
målet, men mennene (Jan Johansen 
til venstre og Brynjulf Dammen til 
høyre) holder dem tilbake. De to som 
kjemper her er Asle Karlsen og ... ja, 
hvem?

Med slik dramatisering av norske 
folkedans-viser ble ”hørende-kultur” 
åpnet for døve, og dette syntes man-
ge var positivt. Tekstene i folkevisene 
var (og er) på tungt nynorsk, så også 
mange hørende har vanskelig for å 
forstå det fullt ut.

De døve var også veldig flinke til å 
danse. De fleste døve har god rytme-
sans, og de klarte å holde takten like 
bra som hørende. Men god balanse 
var viktig.

Men hvor ble det av folkedansen 
senere - blant døve i Norge? Er det på 
tide å ta den opp igjen?

Jeg kunne ikke høre at instruktø-
ren slo takten på tamburinen, men 
jeg må si at jeg hadde stor glede av å 
se danserne. Det var gode synsopple-
velser, og jeg følte rytmene i kroppen. 

Er våre unge/voksne døve i dag for 
late? Folkedans er også fin trim, og 
det er ingen aldersgrense.       Red.

I år
er det 500 år siden spanjolen Pedro 
Ponce de León ble født. Han er kjent 
for å ha undervist døve barn.

I år
er det 400 år siden Juan Pablo Bo-
net  i Madrid utga et dokument om 
”kunsten å lære døve å tale”. Det 
fulgte med et håndalfabet.

30. mars
er det 150 år siden Johannes Mathias 
Berge ble født i Selje, Nordfjord. Han 
står som stifter av Norges Døvefor-
bund i 1918. Han var sist styrer for 
døveskolen i Holmestrand. 

1. april
er det 195 år siden Norge fikk sin 
første døveskole, Throndhjems Døv-
stumme-Institut, med døve Andreas 
Christian Møller som førstelærer.

1. april
er det 115 år siden De Døvstummes 
Sygekasse ble opprettet i Trondheim, 
med døvelærer Gidzke som formann.

1. mai
er det 105 år siden Foreningen til ar-
beid for gamlehjem for døve fra det 
norden- og vestenfjeldske distrikt ble 
opprettet i Trondheim.

30. mai
er det 140 år siden de døve i Bergen 
fikk sin forening, da Bergens Døv-
stummeforening ble stiftet.

I mai
er det 120 år siden Kirkedepartemen-
tet vedtok at alle døvstummeinstitut-
tene skulle endre navn til offentlige 
skoler for døve.  

4. juni
er det 105 år siden ny Lov om døve, 
blinde og åndssvake barns undervis-
ning ble vedtatt.


