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NYE JOURNAL for DØVE

Juli 1920 - Juli 2020
100 år!

Prøve-nummer av døveforbundets eget blad, som skulle bli ”Tegn og Tale”  og 
så Døves Tidsskrift, kom ut til forbundets første landsmøte i juli 1920. Vi kan 
altså nå feire dobbelt 100 års jubileum: Første nummer av bladet, og første 
landsmøte. 
Før dette hadde Norske Døves Landsforbund vært nesten usynlig for medlem-
mene. I juli 1920 ble det stor forandring. Tenk: Vi fikk et eget medlemsblad! 
Og representanter fra forbundsstyret og døveforeningene kom sammen til 
spennende debatter og vedtak på landsmøte for første gang!  Ojoj!

Året 2020 er ikke blitt et normalt 
år, slik vi hadde ventet. Nesten alt er 
unormalt. Nifst. Skremmende. Det 
er like vanskelig for døve og høren-
de. Nei, egentlig er det verst for døve. 
I flere tilfeller har det vært umulig 
å få tolk. Tolken er ikke forpliktet 
til å stille opp hvis det er fare for å 
bli smittet, og en døv som er koro-
na-smittet kan ikke vente å få tolker 
til å møte fram enten de er på syke-
hus, sykehjem eller i karantene. Det 
har nok vært en del vanskelige situa-
sjoner, og slik vil det fortsette, ingen 
vet hvor lenge.

Noen steder møter vi mennesker 
med munnbind. Snakker de til oss? 
Det vet vi ikke. Vi kan jo ikke se mun-
nen. På apoteket. Hos legen. Hos 
tannlegen. Frisøren. De vil helst ikke 
ta bort munnbindet. De er redde for 
å smitte oss, og de er redde for at vi 
skal smitte dem. (Men det er verre i 
de fleste andre land.)

For Norsk Døvehistorisk Selskap 
har koronaen ført til store proble-
mer. Seminaret og årsmøtet, som 
skulle holdes i Bergen første helg i 
september, er avlyst/utsatt på ube-
stemt tid. Det er synd, etter at komi-
teen i Bergen hadde jobbet så mye 
med forberedelsene, og det er uklart 
om Bergen Døvesenter kan/vil ta fatt 
på nye forberedelser. NDHS-styrets 
situasjon er også bekymringsfull, for 
styret er valgt for en to års periode, 
som egentlig løper ut nå i september. 
Du ser også at dette bladet er sterkt 
forsinket. Det skulle kommet ut i 
midten av juni. Når mottar du det? 
Redaktøren er egentlig i hjemme-ka-
rantene og kan bare sjelden ta en tur 
til NDHS-kontoret.

Slik er situasjonen, og vi ser ingen 
ende på disse problemene.     Red
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Det historiske landsmøtet 1920 
i Bergen

Bildet: Sterke kvinner og menn, som 
har satt spor etter seg i vår døvehisto-
rie. 

Foran fra v.: Skolestyrer Per Anderson 
fra Oslo, Ole Johnsen fra Kristiansand, 
Inga Dahl Sparboe fra Tromsø, Johan-
nes Mathias Berge (forbundsformann) 
fra Trondheim, Anders Rendedal fra 
Bergen, og Samson Hauge fra Stavan-
ger.

Bak fra v.: Lunde Johansen fra Trond-
heim, Albert Svendsen fra Trondheim, 
Alfred Sandal fra Bergen, Katy Skolle-
rud fra Oslo, Jakob Hovland fra Bergen, 
Herman Jansen fra Oslo, og Ragnar Zi-
ener fra Oslo.

Fire hørende (de fire foran fra venstre) 
og ni døve.

De fire hørende fikk sitteplass sammen 
(for å kunne prate sammen?)

Rendedal (sekretær) og Hauge (kasse-
rer) fikk sitteplass ved siden av formann 
Berge. 

Alle er festkledd. Det var bestilt profe-
sjonell fotograf til den store festen (bil-
det på neste side), og bildene ble tatt 
samtidig.

Var det noen som snakket om det ”uhel-
dige” at landsmøtet besto av 13 repre-
sentanter? Ulykkestall?

Som nevnt på forsiden her, er det i 
sommer akkurat 100 år siden døve-
forbundet holdt sitt første landsmø-
te. Det ble holdt i Bergen, og det var 
fordi Bergens Døveforening ønsket 
å kople det sammen med sitt 40 års 
jubileum. Den store jubileumsfes-
ten ble dermed ”utsatt” fra 30. mai 
til 11. juli. (Også 100 år etter, i år, er 
Bergens-foreningens jubileumsfest 
utsatt, men denne gangen ufrivillig, 
som følge av korona-pandemien.) 

Landsmøte uten en lov å følge
I 1920 var 7 døveforeninger tilslut-

tet Norske Døves Landsforbund. Det 
var også noen foreninger som ikke 
hadde bestemt seg for å melde seg 
inn i forbundet. Av de 7 medlems-
foreningene var det 6 som sendte 
representanter til landsmøtet: Oslo, 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Kris-
tiansand og Tromsø. De tre sistnevn-

te nøyde seg med å sende én hver. 
Det hadde nok økonomiske grunner. 
Vi vet lite om hvordan representan-
tene ble valgt, og forbundet hadde 
ikke en LOV å følge i forbindelse med 
landsmøtet. Det var vedtatt bare 
et arbeidsprogram for forbundet. 
Men forbundets formann, Johannes 
Mathias Berge, var en ”født organi-
sasjonsmann”, som kjente vanlige 
regler. Det gikk bra.

Åpnet med andakt og bønn!!
   Det var ganske vanlig den gangen 
at viktige møter ble åpnet med bønn. 
Slik også på døveforbundets første 
landsmøte. Det spesielle her var at 
andakten ble framført av den døve 
skomakermesteren Samson Hauge  
Han var en personlig kristen mann, i 
alle år aktiv i døves menighetsarbeid. 
Vi kan regne med at han avsluttet 
med bønn for et godt landsmøte.
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Måtte bruke ferien!
I 1920, og i mange år etter, måt-

te alle store arrangementer holdes 
i ferietiden, altså i juli måned, i fel-
lesferien. Utenom det ble det trekk 
i lønnen og frykt for å bli upopulær 
hos arbeidsgiveren. Alle døve var vik-
tige arbeidstakere! Men også mange 
døve ”turister” brukte ferien for å 
være med på den store begivenheten 
i Bergen denne sommeren. Det ser vi 
f.eks. på bildet nedenfor. Noen kom 
fra Sverige og Danmark! Det kunne 
ha vært flere, men billettprisene had-
de nylig blitt satt opp, så noen syntes 
det ble for dyrt. Det er nevnt at dø-
veforeningen i Harstad skulle sendt 
representant, men pga prisøkningen 
måtte han melde forfall.

Forbundsstyret hadde møte 8. juli 
for å forberede seg

Landsmøtet ble åpnet fredag 9. juli, 
som før nevnt med andakt og bønn. 
Og så gikk det slag i slag, med Berge 
som dirigent og frøken Raaness fra 
Trondheim som sekretær!

Sakslisten var for lang!
Det var satt opp en svært lang saks-

liste, så lang at det ikke ble tid til alt 
på de to dagene! Det skyldtes kanskje 
at det gikk tregt. De hørende hadde 
nok vanskelig for å forstå noen av de 
døve, og omvendt. Slitsomt! I refera-
tet, som kom etter hvert i ”Tegn og 
Tale”, er det ikke nevnt noe om tolk. 
Flinke døve munnavlesere?

Viktigste sak: Bladet?
På denne tiden hadde døve i Nor-

ge bladet ”De Døves Blad”, som var 
startet av døve, men så overtatt av 
døvepresten og var blitt menighets-
blad, men med allsidig innhold, også 
nyheter fra døveforeningene, og litt 
fra forbundet. Men forholdet mel-
lom presten for Norges døve, Con-
rad Svendsen, og formannen i Nor-
ske Døves Landsforbund, Johannes 
Berge, var ikke godt. Begge disse to 
hørende personene mente at det var 
de som kjente de døve best og derfor 
representerte de døve best. Svend-
sen kunne gjennom sitt blad påvirke 
både døve og hørende. Det ga stor 
makt. Derfor måtte Norske Døves 
Landsforbund få eget blad! 

Prøvenummeret av bladet ble lagt 
fram på landsmøtet, som sak nr. 
2, og bladutgivelse vedtatt. Det var 
kjempeviktig! Nå skulle det bli kon-
kurranse!

”Spark” til døvepresten og Råd-
givende komité

Allerede i prøvenummeret, på før-
ste side, viste døveforbundet (Berge) 
muskler under omtale av ”Døvepres-
tenes embedsdistrikter”. Det var et 
forslag utarbeidet av Conrad Svend-
sen og godkjent av Rådgivende ko-
mité. Berge skriver ganske nådeløst: 
”Det vil straks sees at dette forslag 
er utarbeidet og anbefalet av folk 
som mangler det fornødne kjend-

skab til stemninger og ønske blandt 
de døve i de distrikter hvor grænser-
ne trækkes.”

Ja, Berge var sikker på at han vis-
ste hva de døve ønsket, hva som var 
best for de døve, og det var de døves 
ønsker som skulle følges! Klar tale. 
Og krangelen mellom ”de to store 
og sterke hørende personlighetene” 
kunne fortsette, nå som redaktør for 
hvert sitt blad, til tvilsom underhold-
ning for leserne. De fleste døve var jo 
ganske avhengige av et godt forhold 
til presten for Norges døve.

Landsmøtet vedtok altså utgivel-
se av eget blad for Norske Døves 
Landsforbund, og det ble vedtatt at 
forbundsformannen skulle være re-
daktør, altså Johannes Berge. Og han 
satt lenge!

Obs. Conrad Svendsen var til stede 
på landsmøtet, og han var på taler-
stolen!

Oslo i strid med seg selv?
Døveforeningen i Oslo hadde nok 

det mest spennende forslaget til 
landsmøtet, sak nr. 5: ”Et felles tegn-
sprog for hele landet.” Det var ut-
arbeidet av Henning Dahl, men ble 

Fra festen i Bergens Haandværks- og 
Industriforenings lokale, med 170 del-
takere. Det var 40 års jubileumsfest 
for Bergens Døveforening og samtidig 
avslutningsfest for første landsmøte i 
Norske Døves Landsforbund. Noen del-
takere var fra Sverige og Danmark.
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lagt fram av representanten Katty 
(Johanne Catherine) Skollerud (som 
ble mor til senere døveprest Kaare 
Heftye Skollerud). 

Forslaget, som var et fullt utarbei-
det resolusjonsforslag, gikk ut på at 
døveskolene måtte endre sin ”avvi-
sende holdning” til tegnspråket, og 
tillate barna på døveskolene å bruke 
tegnspråk i fritiden. Videre skulle det 
vurderes særskilt undervisning i ”et 
velordnet” tegnspråk, et tegnspråk 
som alle lærere på døveskolene måtte 
kunne bruke og forstå”.

Det ble debatt, hvor tre døve og to 
hørende deltok, og det førte til at det 
ble lagt fram tre forskjellige forslag. 
Dahls (Oslo sitt) forslag fikk bare èn 
stemme! Rendedals forslag fikk fire 
stemmer. Andersons forslag (han satt 
i styret for døveforeningen i Oslo) ble 
til slutt enstemmig vedtatt! I det for-
slaget ble ikke døveskolene nevnt. 
Det vedtatte forslaget:

”Landsmøtet uttaler ønskeligheten 
av at de døves foreninger optar ar-
beidet for at medlemmer bruker et 
vakkert tegnsprog med felles tegn 
over hele landet.”

Ja, skolestyrer Per Anderson øn-
sket ikke noen innblanding fra døve 
i skolenes arbeid. Forbundsformann 
Berge, som også var skolemann, 
blandet seg ikke inn.

Kan døve bli håndverkmestere?
Dette litt merkelige forslaget ble lagt 
fram av skreddermester Anders Ren-
dedal. Han var selv et godt eksempel 
på at ”ja, det kan de” og det var to 
andre gode eksempler blant repre-
sentantene. Det ble derfor bare en 
orientering.

Andre saker var døves adgang til of-
fentlige stipendier, kravet om 2-årig 
fortsettelsesskole/yrkesskole, Nor-
disk døvekongress i Norge, døvefore-
ningenes arbeidsmetode og døves so-
siale stilling.

Men søndag ble det en slitsom tur 
for de ca. hundre sprekeste, som 
brukte bena den lange marsjen til 
Totland, hvor Døves Idrettsklubb ak-
kurat denne dagen holdt innvielse av 
sin flotte hytte. Det var vel omtrent 
en mil å gå begge veier. 

Og så var den store jubelsommeren 
for Norske Døves Landsforbund og 
hele døveorganisasjonen i Norge vel 
overstått.

Det er hundre år siden.         th.j.s.  

Hva annet sto i bladet vårt den som-
meren for hundre år siden?

Andakt i prøvenummeret
Vi hadde altså menighetsbladet De 

Døves Blad på denne tiden, men også 
i prøvenummeret vårt ble det trykt en 
andakt på første side. Tittel: ”Jesus 
vor ledestjerne.” Den var ikke skrevet 
av en av våre, men var hentet fra Sve-
rige, fra ”Dövstummas Jul”, og altså 
trykt hos oss midt på sommeren.

Bunker av bladet ble sendt til døve-
foreningene, som kunne selge blade-
ne for 50 øre stykket.

Døve ble oppfordret til å komme 
med forslag til navn på bladet.

Penger til en emissær?
Forbundsformannen opplyser at 

forbundet i fjor sendte søknad til 
Kirkedepartementet om kr 2.000 
til å sende en emissær for å besøke 
ensomme døve i Nord-Norge. - Det 
førte til at departementet forhøyet 
bevilgningen til geistlig betjening av 
døve med kr 1.500.

Men hvor er pengene blitt av? spør 
forbundsformannen. Forbundet had-
de en person klar til å reise, men 
pengene gikk til døvepresten, ikke til 
Norske Døves Landsforbund!

Døv kretsmester!
Det ble holdt kretsmesterskap i fri-

idrett i Trondheim 20.-21. juni i alt-
for varmt vær, nesten 30 grader! Det 
var ventet harde konkurranser etter 
lang trening. - Josef Ankile fra Døves 
Idrætslag ble kretsmester på 1.500 m 
med tiden 4,25,4 og på 5.000 m med 
tiden 16,35, og Bernhard Tortenvik 
ble nr. 3 i spyd.

Berge leder for ”alle lærerne”!
Norges Døvelærerforening holdt 

sitt landsmøte på Hamar 25.-26. mai. 
26. mai ble det også holdt fellesmøte 
av lærerforeningene ved døve-, blin-
de-, åndssvake- og vanføreskolene. 
Der ble det bl.a. vedtatt at det nor-
diske abnormskolemøtet søkes holdt 
i Trondheim i 1922. Som formann ble 
døvelærer Johannes Berge gjenvalgt.

Døveprest i Trondheim på plass!  
Presten for døve i Nordenfjeldske 

distrikt, Olav Rustad, holdt sin første 
gudstjeneste i Trondheim 6. juni. Det 

var høymesse med altergang i Hospi-
talskirken. Det var stort frammøte av 
døve, og stor glede over endelig å ha 
fått egen prest. - Presten reiste allere-
de dagen etter nordover for å besøke 
døve i sitt langstrakte distrikt, helt 
opp til Øst-Finnmark. - Han hadde 
fått tegnspråkopplæring av hoved-
prest Conrad Svendsen. 

De hørende, ”de døves ører”
En som underskriver som ”Sekre-

tæren” skriver om Kristiansand og 
omegns kristelige forening for døve, 
at foreningen begynte med nesten 
bare døve medlemmer, men at det på 
et skomakerverksted var oppstått ”en 
forståelig trang” hos de døve om også 
å omgås med hørende, for ”som den 
seende kan være den blindes øyne, 
kan den hørende være den døves 
ører - til en viss grad.” - Foreningen 
har nå hørende formann! - Forslag til 
lov for foreningen ble utarbeidet av 
”den kjære” tunghørte hjelpepresten 
Thormodsæter, og vedtatt, står det i 
bladet.

Billig hotell i Bergen?
I forbindelse med landsmøtet til-

bys billig overnatting på hoteller i 
Bergen: Enkeltrom fra 5-7 kroner 
og dobbeltrom kr 8-12 per døgn. På 
Hotel Transatlantik er det mulig for 
flere å dele rom ”med gode køyer” til 
kr 2,50 per døgn. På Bondeheimen 
og andre hoteller er det også bestilt 
mange rom, så ingen behøver å la 
være å reise til Bergen av frykt for 
husnød. Lørdagens store fest koster 
kr 25,- per kuvert.

Humor - og vits...
På siste side finner vi en overskrift 

”Humor”, med tre ”vitser” som ikke 
har noe med døve å gjøre. Bedre er en 
”døvevits” i neste nummer, med den 
merkelige tittelen: ”Småplukk”:

Engang møtte presten en døvstum 
bonde, som snakket med en annen.

Presten spurte: ”Hvorfor er du så 
stiv i fingrene?”

Bonden svarte: ”Ja, jeg har snak-
ket landsmål i to år med fingrene.”

 Det var vel skikkelig morsomt - ha-
haha! (?)                                   Red.
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Hederskvinne

Gunvor Skog Carlsen
ble tildelt Norske Døves Landsfor-
bunds hedersmedalje i 1966, etter 
en spesiell behandling av saken. 
Hun var plutselig død året før, og 
forbundsstyret måtte ta en avgjørel-
se som presset på: Kan medaljen de-
les ut post mortem - etter døden? Og 
svaret ble heldigvis JA. - Så ble det 
en fin medalje-seremoni i Vestfold i 
1966, med Gunvors familie til stede, 
og familien mottok medaljen på veg-
ne av Gunvor.

Gunvor Skog Carlsen (f. Skog) 
var født i Bodø i april 1904 og gikk 
på døveskolen i Trondheim, konfir-
mert 1919. Hun flyttet til Skien, ut-
dannet seg i fotofaget og ble aktiv i 
Telemark, bl.a. nestformann i døve-
foreningen. Giftet seg og flyttet til 
Vestfold, ble sekretær og så formann 
i Vestfold Døveforening. Gjorde seg 
spesielt bemerket ved å skape et rikt 
miljø i sin døveforening og til å in-
spirere andre foreninger til å gjøre 
det samme. Hun gikk sterkt inn for 
at døveforeningene skulle sette opp 
hele årsprogrammer med  kultur- 
og opplysningsvirksomhet, og også 
døveforbundet skulle prioritere det-
te. Hun kjempet for likestilling og 
opprettet ”Døve kvinners front” i 
Tegn og Tale. Hun deltok mye inter-
nasjonalt og delte opplevelsene og 
erfaringene med reportasjer og fore-
drag. Det var et stort tap for landets 
døve da hun gikk bort så altfor tidlig, 
bare nær 61 år gammel, i mars 1965. 

   Red.   

Han var døv, og død 
i mange år, men var 

likevel ikke død!
Døvehistorien er full av mange per-
sonlige historier - eller skjebner, for 
å bruke et fint ord. Mange døve kan 
fortelle om gode liv, noen kan fortel-
le om mye vondt.

Martin Herfindal kunne ikke for-
telle oss om sitt liv. Han mistet ev-
nen til å kommunisere, etter at han i 
mange år hadde vært død. Død? 

Asgeir Straume har sendt oss et 
brev, hvor en slektning av Martin 
forteller om et ødelagt liv. Det er 
vondt å lese, men vi som i dag har det 
så bra , bør tenke over dette, og vi bør 
kanskje også tenke over om det i dag 
kan være noen døve som er glemt av 
oss. Er det noen gamle skolekame-
rater som er blitt ”borte”? Har vi et 
ansvar?

Vanskelig start i livet
Martin ble født i Bruvik på Oster-

øy i 1905, og han var det som med et 
fryktelig ord ble kalt ”lausunge”. Fa-
ren stakk av til Amerika før fødselen, 
så moren, 19 år gammel, ble alene 
med ”skammen”, en velskapt gutt, 
men som etter hvert viste seg å være 
døv. Hva skulle hun gjøre? 

Hun beholdt barnet i to år, men så 
ga hun det fra seg til et barnløst ek-
tepar. Det var nok en tung dag, men 
det var den beste løsningen. Og Mar-
tin kom til gode ”pleieforeldre”. Han 
vokste opp ved Bolstadfjorden. Men 
han var altså døv.

Flink gutt på døveskolen!
Martin kom til døveskolen i Trond-

heim, som de fleste døve barna fra 

Vestlandet, og der ble han konfirmert 
i 1921. En døv dame som gikk på sko-
len der samtidig har fortalt at han var 
en flink elev, en av de beste i klassen. 
Det så ut til at han skulle få et bra liv, 
et normalt liv som døv.

Så gikk det galt
Som de fleste døve menn på den 

tiden begynte Martin i skomakerlæ-
re. Han hadde sikkert fått grunnopp-
læring på døveskolen, så det skulle 
gå bra. Læreplassen var i Modalen, 
ikke så langt fra hjemstedet. Men 
der var det ingen som snakket med 
ham. Han ble etter hvert som isolert 
i sin egen verden, og det endte med 
”et utbrudd” som førte til at han ble 
sendt til Valen sjukehus (asyl). Det er 
uklart hvor lenge han var der, men så 
ble han ”utplassert mot betaling” på 
Radøy. Folk regnet den gangen med 
at de som hadde vært på Valen ville 
være ”syke” resten av livet. Og Mar-
tin var i tillegg døv! Slike utplasserte 
personer måtte jobbe hardt for ma-
ten, og hadde mye vondt.  Han var 
”bortgjemt” der, uten familie og ven-
ner. Uten noen å snakke med.

Hans slektninger hadde oppfattet 
det slik at Martin døde i 1938 og var 
gravlagt på en kirkegård på Radøy...

Reddet av døvepresten!
Det gikk 25 år fra han ”døde” og til 

noen i slekten fikk vite at han levde!
Han ble oppdaget i 1969 av dø-

veprest Hammer. Da var han 64 år 
gammel, og han fikk plass på Døves 
aldershjem på Landås i Bergen. Da 
var det endelig slutt på de mange 
vonde årene. Det var også Hammer 
som fant fram til slektninger av ham.

Men Martin hadde mistet all evne 
til kommunikasjon. Han kunne ver-
ken snakke, skrive eller bruke tegn-
språk. Hvis noen skrev til ham, så 
leste han det, men ga ingen tilba-
kemeldinger. De mange årene uten 
meningsfylt kontakt hadde gjort ham 
helt språkløs. Men han gjorde det 
som folk viste ham at han skulle gjø-
re. Og han var blant snille folk, som 
godtok ham slik han var. 

Med tanke på det vonde livet han 
hadde hatt, er det bemerkelsesverdig 
at han levde så lenge. Han ble nesten 
91 år gammel, og han ble gravlagt 
høsten 1996 på Vaksdal kirkegård, i 
samme grav som moren, som døde i 
1924. Fred med deres minne!    Red.



NYE   JOURNAL  FOR   DØVE  2/20206

Død

Snakke

Tie

Tegnspråk blant munkene i Sverige 
samlet i bok!

Per Eriksson
i Göteborg, 
tidligere leder
i det svenske
døvehistorie-
selskapet, 
har gitt ut en bok 
om tegnspråk, 
det vil si enkelte 
TEGN, som er 
beskrevet 
og har vært brukt 
både i
Vadstena og 
Sigtuna kloster, 
og altså blitt
brukt av munkene
der. 
Det er funnet liste
med beskriveldse
av 52 tegn i 
begge disse 
svenske klostrene.
Men i boken er det 
beskrivelse av hele
124 tegn.

Du har sikkert hørt det før, at det har 
vært brukt ”tegnspråk” i klostrene 
rundt omkring i Europa. Vi har også 
hatt opplysninger her i bladet tidlige-
re om bruk av tegn (og håndalfabet) i 
klostere, både blant munker og non-
ner. Også her i Norge. (Hvis du har 
sett programmet for dette årets ND-
HS-seminar, så har du vel lagt merke 
til at Eli Raanes, Trondheim, er ført 
opp med foredrag om tegnspråk i 
klostere. Hun har jobbet med å finne 
eksempler fra norske klostere. Spen-
nende!)

Var det kanskje et regel-brudd?
I alle klostrene skulle det daglige 

språket være latin. Munkene og non-
nene måtte beherske dette fine ”gam-
meldagse” språket. De mange bønne-
ne og sangene ble framført på latin.

Men på bestemte tider i døgnet 
var det strengt forbudt å snakke 
sammen. Alle skulle tie. (Tegnet for 
”tie” ser du her til høyre, det er jo det 
samme som vi bruker, og så lurer 

du kanskje på om munkene har lært 
det av oss, eller omvendt. Men mun-
ke-tegnet ble brukt lenge før vi fikk et 
døvemiljø med tegnspråk.)

Regelen om taleforbud var innført 
og ble praktisert så langt tilbake som 
i årene 500-1700. Var det da lov å 
bruke tegn i timene med tale-forbud 
i klostrene? Hm...

Det er dokumentert 52 tegn, fel-
les for de to svenske klostrene, men 
de hadde sikkert mange flere, så da 
kunne munkene kommunisere mye 
uten å bruke talestemme. De oppfat-
tet altså tale-forbudet slik at de bare 
ikke måtte bruke stemmen. Da var 
det ikke så veldig strengt. (Vi ser her 
at tegnet for ”snakke” betyr å bru-
ke munnen. Å bruke tegn var altså 
ikke ”å snakke”. Det viktige var at de 
”holdt munnen lukket”. Hmmm. Vi 
mener jo at å bruke tegnspråk også 
er å snakke.)

Mye forskningsarbeid!
Per Eriksson, som før har gitt ut to 

døvehistoriske bøker, har gjort et so-
lid forskningsarbeid for å få til den-
ne boken. (Han er døv, pensjonert 
tannlege, vant til nøyaktig arbeid!)
Illustrasjonene er også blitt veldig 
gode, laget spesielt for denne boken. 
Mange av tegnene kan vi døve god-
kjenne som forståelige, som eksem-
plene ”snakke” og ”tie” her nedenfor, 
mens ”død” ikke får oss til å tenke 
på vanlig død. Det var vel ingen som 
døde ved å få halsen kuttet over i 
klostrene? Tegn for ”far” og ”mor” er 
veldig spesielle.

Bare 43 av tegnene er tegnet i bo-
ken. Resten av tegnene er beskrevet. 
Eksempel: BLIND: ”To fingre som 
føres til øynene.” Det er jo godt for-
ståelig! I alt finner vi beskrivelse av 
124 ”kloster-tegn” i boken.

Tekstene i boken er både på svensk 
og på engelsk, for ”kloster-tegnene” 
har interesse for døve i mange land.

Boken er flott. Den er på 80 sider 
+ stivt omslag, og er utkommet i år, 
helt fersk. Den kan fås fra Mesch 
Consulting.  Red.
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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.

KRISTINE GAUSLAA GILJE
døde 19. mars i Stavanger. Hun var 
født 13. juni 1929 og var lærer, sene-
re rektor på Kongstein vg. skole for 
døve i Stavanger. Hun var også ut-
dannet som døvetolk. Hun ble bisatt 
i Stavanger krematorium.

ANNE TORGJERD BAKKEN
(f. Thomassen) døde 6. april. Hun var 
født 17. mars 1920 og ble altså 100 år 
gammel! Hun var døvblitt og med i 
døvblittgruppen i Bergen til hun og 
mannen hennes, som også var døv-
blitt, flyttet til Eide på Sunnmøre. 
Hun ble begravet fra Eide kirke.

SVEIN AASEN
døde uventet 10. april. Han var født 
12. februar 1958 på Kolbotn og gikk 
på døveskolen i Oslo, hvor han ble 
konfirmert i 1974. Han bodde på 
Tårnåsen. Han ble bisatt fra Kolbotn 
kirke.

TRYGVE WILHELM AASE
døde 6. mai på Signo Konows senter 
i Bergen. Han var født 9. september 
1932 i Bergen og begynte på døvesko-
len i Oslo, men fullførte skolegangen 
ved privatundervisning i hjembyen. 
Der gikk han inn i kontorstilling i 
familiebedriften, men kom av og til 
i døveforeningen. Hans kone, høren-
de, døde for 17 år siden. Han ble bi-
satt fra Biskopshavn kirke.

ROLF GJELDEN PEDERSEN
døde 26. juni. Han var født 30. de-
sember 1927 i Kristiansand, og han 
ble tro mot sin hjemby. Som sine to 
døve søstre, gikk også han på døve-
skolen i Oslo, hvor han ble konfir-
mert i 1944. Etter yrkesskolen i Ber-
gen, forsøkte han seg som skredder, 
men gikk over i baker-yrket. Han 
hadde en rekke tillitsverv i Kristi-
ansand Døveforening og var et tro-
fest medlem av Norsk Døvehistorisk 
Selskap. P.g.a. koronasituasjonen ble 
han bisatt i stillhet.

Kari Margrethe Sæthre
Rettelse: I meldingen om hennes død 
skrev vi at hun gikk på Øyer døve-
skole. Dette var feil. Hans Erik Tof-
te opplyser at hun gikk på Borre off 
skole for døve i Åsgårdstrand 1952-

55 og så på Skådalen skole 1955-60, 
og hvor hun ble konfirmert.

MOLLY SIGVARDA REITE
(f. Taule) døde 7. juli på Voss sjuke-
hus. Hun var født 10. november 1929 
i Bergen, og hun gikk på døveskolen i 
Oslo, konfirmert 1948 (forsinket pga 
krigen). Hun arbeidet som syerske i 
hjembyen, men hun ble tidlig enke, 
og bosatte seg på Vaksdal. Hun ble 
begravet fra Møllendal kapell.

Nye medlemmer:
Egil Allan Martinussen, Skien
Inge Sørheim, Haus
Inger Kristin Hauge, Skedsmo-
korset

Hvem fikk pengene?
Oddbjørn Vågen har lest boken 

om skipsrederiet Knut Knutsen OAS 
i Haugesund. I den boken står det 
at skipsrederen i 1918 ga kr 25.000 
til  ”Fondet for døves utdannelse”, 
og Oddbjørn lurer på: Hva var det-
te fondet? Hvem fikk glede av disse 
pengene? 25.000 kroner var et veldig 
stort beløp i 1918. Og dette var sam-
me år som Norske Døves Landsfor-
bund ble stiftet.

Er det noen som vil jobbe med å 
oppklare saken? Hadde skipsrederen 
forbindelse med døve?

God jakt!

”Ny” døv flyktning?
Kåre Høgsve i Leksvik har lest om 

Reidar Einemo som flyktet til Sverige 
under krigen. Kåre lurer på om det 
var en til, døv, som flyktet til Sverige 
omtrent på samme tid, Eivind Heg-
stad, født 1920 i Verdal. Vi har ikke 
funnet noen opplysning om dette, og 
det er ukjent i Sverige. Er det noen 
som vet noe mer? 

Eivind giftet seg og bodde i Oslo til  
han døde i 1991

Har Kåre rett, eller???

Gravstøtten i København
På side 5 i forrige nummer hadde 

vi et bilde som så ut som en grav-
støtte.  Der sto det om skoleplikt for 
døve, altså i Danmark.

Men det var ikke en gravstøtte!
Vidar Sæle har kommet med full 

oppklaring.
Det var Vidar som tok bildet da 

Oslo døvehistorielag var på studietur 
til København i fjor høst.

Den historiske teksten står på 
baksiden av statuen over Peter Atke 
Castberg, foran inngangen til den 
gamle døveskolen i Kastelsvej, som 
nå ikke lenger er døveskole.

Ja, da er saken oppklart. Men hvor-
dan går det med Castberg-statuen 
når døveskolen er nedlagt? Castberg 
er nå på en måte hjemløs. På samme 
måte med bysten av Andreas Chris-
tian Møller i Trondheim når døves-
skolen i Heimdal er nedlagt. Det er 
viktig at han får en god og trygg plass 
for framtiden!

NDHS-kurs/årsmøte
Som vi har nevnt på side 1 (Pande-

mi) måtte Norsk Døvehistorisk Sel-
skaps seminar og årsmøte første helg 
i september utsettes/avlyses, fordi 
både foredragsholdere og deltakere 
trakk seg. Det ble uforsvarlig å gjen-
nomføre. 

Nå har derfor NDHS-styret fått 
den vanskelige oppgaven med å fin-
ne nytt tidspunkt for seminar og års-
møte, helst så tidlig som mulig, men 
det må være på et trygt tidspunkt, og 
hva er det?

Det blir også vanskelig å kunngjøre 
ny tid slik at alle NDHS-medlemme-
ne får grei beskjed. 

De beste vi kan håpe nå, er at vi får  
med opplysninger i neste nummer av 
Nye Journal for Døve, og at vi klarer 
å få ut bladet i rimelig tid, altså i sep-
tember. Redaktøren har vanskelige 
arbeidsforhold nå i ”korona-tiden”, 
så vi får bare håpe... 
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Merkedager 
sommeren 2020

25. juni
var det 65 år siden Narvik og Omegn-
Døveforening ble stiftet.

1. juli
var det 85 år siden Helgeland Døve-
forening ble stiftet.

1. juli
var det 125 år siden Conrad Svendsen 
tiltrådte som døveprest i full stilling.

9. juli
var det 100 år siden åpningen av før-
ste landsmøte i Norske Døves Lands-
forbund.

I juli
var det 100 år siden Norske Døves 
Landsforbund kom med første num-
mer av sitt medlemsblad, Prøvenum-
mer, med Johannes Berge som re-
daktør.

I juli 
var det 95 år siden det internasjonale 
døveidrettsforbundet (CISS) ble stif-
tet i Paris.

8. august
er det 95 år siden Norges Dø-
ve-Idrettsforbund ble stiftet, med Pe-
ter Berthling som formann.

26. august
er det 50 år siden Eikholt senter for 
døvblinde, på Konnerud, Drammen, 
ble innviet av kong Olav. 

3. september
er det 45 år siden Norge fikk sin første 
kvinnelige døveprest, da Sissel Hasle-
holm ble innsatt.

18. september
er det 70 år siden første barneha-
ge for døve ble opprettet i Pipervika 
daghjem i Oslo med Else Lepsøe som 
leder

Håndalfabet utgitt av den spanske munken Yebra 
i Madrid året 1593. 

På side 6 har vi omtale av ”tegnspråk” brukt i klostere. Som vi ser her, hadde 
munkene også fullstendig enhånds-alfabet. Denne plansjen er veldig godt teg-
net. Den er også hentet fra Per Erikssons bok.

Det var Toralf!
På denne siden i forrige nummer 
hadde vi bilde fra en fæl slåsskamp 
med kniv. To døve nordmenn i bu-
nad sloss ”på liv og død” på Island! 
Bildet var fra Nordisk kulturfestival 
sommeren 1964. Den ene i slagsmålet 
var Asle Karlsen, men hvem var den 
andre? Det spurte vi Asle om, og han 
var usikker. Usikre var også de andre 
døve som ble spurt. Vi kunne se bare 
litt av ansiktene på bildet. Så ba vi 
om hjelp til å identifisere ”den andre 
mannen”, og nå er hjelpen kommet:

Det er meg! sier Toralf Ringsø. Og 
da er saken oppklart. Men det er litt 
merkelig at dette ikke ble oppklart al-
lerede i referatet fra festivalen i Døves 
Tidsskrift den gangen. Var det ingen 

som spurte? - fordi alle husket det 
den gangen, og så glemte det?


