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Conrad Bonnevie-Svendsen
”den handlekraftige døvepresten”

Bildet her er tatt foran den gamle døvekirken i Oslo like etter frigjøringen i mai 
1945. Han var da kirkestatsråd i Gerhardsens regjering, men han var gjennom 
årene også mye annet. Han hadde flere viktige verv, utenom å være døveprest, 
men han var døveprest ”hele livet”, som vi ser på de neste sidene.

Ordet kjendis er ikke så gammelt. Vi 
finner det ikke i gamle dokumenter, 
ikke i døvehistorien. Ordet er vel bare 
ca. 50 år gammelt. En kjendis er, som 
du sikkert vet, en kjent person, og det 
er kjønns-nøytralt, det sier ikke om 
det er mann eller kvinne.

Det er ikke noe bestemt krav til 
hvor kjent en person må være for å 
bli kalt kjendis. Kjendiser i døvemil-
jøet er sjelden kjendiser utenfor dø-
vemiljøet. Mannen på bildet her er 
et typisk unntak, selv om det nå ikke 
er så mange døve som husker ham. 
Han var en stor kjendis også utenfor 
døvemiljøet, og slik blir han stående.

Hvor godt kjente vi ham? Vi kjente 
ham nesten bare som hovedpresten 
for Norges døve. En bok som tilfel-
digvis er kommet til NDHS-kontoret, 
fra ex-døveprest Lars Hana via Rune 
Anda, har mange ”nye” opplysnin-
ger om døveprest Conrad Bonne-
vie-Svendsen, og som gjør at vi her i 
bladet presenterer ham på nytt.

Hva med andre kjendiser? Hvis 
vi tar ”hedersmannen” i dette bla-
det, Olaf Foss, - hva vet vi om ham 
utenom tillitsvervene vi har ramset 
opp? Hvem var han? Jeg husker vårt 
landsmøte i Bodø i 1953. På den store 
festen der ønsket Olaf, utgått fra dø-
veskolen i Trondheim, velkommen og 
holdt en lengre tale, med stemmen, 
mens døveprest Bonnevie-Svendsen 
tolket til tegnspråk for oss døve! Det 
er litt underlig å tenke på i dag.

Vi tror gjerne at vi kjenner folk, og 
spesielt våre ”kjendiser”. Men kjen-
ner vi dem? Har vi et riktig, rettferdig 
bilde av de mange kvinner og menn 
som har fått sine navn i døvehis-
torien?                     Red.
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Døves menighetsråd i Oslo markerte Conrad Bonnevie-Svendsens avgang som hovedprest for Norges døve med en høytidelighet, 
hvor han ble overrakt et maleri av døvekirken i Sofiesgate. Det var våren 1968. Her ser vi ham som midtpunkt blant kjente døve 
kvinner og menn. Fra venstre: Jeanne Mehlum, Mari Andersen, Edel Herlofson, Astrid Øvergaard, hovedpersonen, Gunnar 
Vatn, Helga Rogstad, Aslaug Sæhle Olsen, Olaf Hassel og døvekapellan Torodd Evjen Olsen. (I dag er det bare sistemann som 
lever, Torodd Evjen Olsen, 91 år i år.)

Døveprest i alle år!
Samtidig en stor mann utenfor døvemiljøet

både nasjonalt og internasjonalt:
Conrad Bonnevie-Svendsen

Våren 1968 kunne man i kirkeblade-
ne lese denne korte kunngjøringen: 

”Kirkedepartementet har 1. fe-
bruar 1968 meddelt hovedprest for 
døve, Conrad Bonnevie-Svendsen, 
avskjed i nåde fra 1. mai 1968.”

Det vil si at han gikk av etter å ha 
fylt 70 år. (Men han holdt mange 
gudstjenester også senere, for på sett 
og vis var han døveprest hele livet, 
sønn av vår første døveprest, Con-
rad Svendsen. Han fulgte i sin fars 
fotspor, som vi sier. Men han gjorde 
mye annet, i tillegg.)

Som nevnt i forordet på forsiden 
her, har det dukket opp en bok hvor 
denne presten er mye omtalt. Boken 
er skrevet av Per Voksø og kom ut 
i 1994: ”Kirkeliv og kirkelov. Inn-
trykk fra 50 års historie.” I boken 
er Conrad Bonnevie-Svendsen nevnt 
utrolig mange ganger. En kan lure 
på om han fikk tid til å være døve-

prest. Men samtidig vet vi at han var 
med på nesten alt i døvemiljøet, så 
den mannen må ha hatt en voldsom 
arbeidskapasitet. I boken er han da 
også nevnt som ”den handlekraftige 
døvepresten”.

I Hjemmefrontens ledelse
Allerede på sidene 18-19 er Bonne-

vie-Svendsen mye omtalt. 
”Tidlig i krigsårene hadde han fått 

ansvaret for å bygge opp de hemme-
lige kommunikasjonslinjene til pre-
steskapet. Han var døveprest og fikk 
derfor alle nødvendige reisetillatel-
ser. Samtidig hadde han alle slags 
kanaler som frimurer med høy grad 
og rotarianer. Da Hjemmefronten 
skulle organiseres utover i 1942, ble 
han kirkens representant sammen 
med Alex Johnson i den såkalte Ko-
ordinasjonskomiteen, og satt senere 
i Hjemmefrontens ledelse, hvor han 

opparbeidet seg stor respekt.”
Etter krigen, like før jul, inviter-

te han alle sine venner fra Hjem-
mefrontens ledelse til middag, med 
gudstjeneste, i sitt store hus på Nord-
strand. Blant gjestene var en rekke 
statsråder.

Kirkestatsråd, men...
Etter den tyske kapitulasjonen var 

det viktig å få opprettet en regjering, 
og Einar Gerhardsen fikk oppgaven 
med å finne de rette personene til ”en 
samlingsregjering”, altså ikke par-
tipolitisk. Flere fra Hjemmefrontens 
ledelse kom med, blant disse døve-
presten Bonnevie-Svendsen, som 
ble konsultativ statsråd i Kirke- og 
undervisningsdepartementet, kirke-
minister. 

Dette var en jobb han gikk sterkt 
inn for, men etter høstens stortings-
valg ble det ren Arbeiderparti-re-
gjering, og Bonnevie-Svendsen var 
ingen Arbeiderparti-mann. Hans tid 
i regjeringen ble altså ganske kort. 
Han syntes det var bittert å måtte 
gå av, for det var så mange oppgaver 
han ønsket å få gjennomført.
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Som ung, da han tiltrådte som prest.

På sine gamle dager, behengt med he-
derstegn. Han var Ridder av St. Olavs 
Orden. Han hadde også bl.a. Nordstjer-
ne-ordenen og Den tyske forbundsrepu-
blikks fortjenstkors. Han var også en av 
de få som fikk Norges Døveforbunds he-
dersmedalje i gull.

Fascinerende, men enfoldig?
Forfatteren Per Voksø, journalist, 

har fått et noe forvirrrende inntrykk 
av Bonnevie-Svendsen, som ”en fas-
cinerende personlighet, full av til-
synelatende motsatte trekk, på den 
ene side den frodige og selvsikre le-
derskikkelse, som utstrålte autoritet, 
og som kunne omgås konge og mi-
nistre med en naturlig og selvfølge-
lig verdighet. På den annen side var 
han den enfoldig troende, det var-
me medmenneske som kunne reise 
halve Norge rundt for å sitte hos en 
gammel døv i time etter time.”  - Ja, 
journalisten Voksø mente at man 
måtte være enfoldig, naiv, for å holde 
seg til Bibelens budskap, så han for-
sto ikke at en høyt intelligent mann 
som Bonnevie-Svendsen kunne være 
troende.

Sentral i gjenoppbyggingen
Bonnevie-Svendsen omtales i bo-

ken som ”strategen, generalen med 
oversikten og handlekraften”, men 
svært avgjørende for ham var at 
han fikk presten Henrik Hauge som 
nærmeste medarbeider, omtalt som 
generalstabssjef. Han var en av de 
ledende både i den kirkelige og sivile 
kampen (mot okkupasjonsmakten) 
og der kom han i forbindelse med 
Bonnevie-Svendsen. Hauge fikk etter 
krigen i oppdrag å bygge ut Den nor-
ske kirkes forbindelse med utlandet. 
Bonnevie-Svendsen og Hauge star-
tet sammen både Menighetspleiens 
Landsforbund, Kirkens Nødhjelp, 
Nordisk-Tysk Kirkekonvent, Kristen 
Innsats og flere andre pionér-tiltak. 
De to var sentrale i den kirkelige 

gjenreisning. Bonnevie-Svendsen ble 
formann i en fordelingskomité for 
utenlandske gavemidler til kirkelig 
gjenoppbygging. Her gjorde han seg 
bemerket som et finans-geni, der ga-
vemidler på én million kroner vokste 
til over 7,3 millioner på kort tid!

Svenskesuppe/danskepakker
Under krigen hadde Bonne-

vie-Svendsen også vært formann i 
aksjonskomiteen som hadde ansva-
ret for utdeling av hjelp fra utlandet, 
danske gavepakker og svenskesuppe 
(som vi også fikk på døveskolene). 
Dette var begynnelsen til Menig-
hetspleienes Landsforbund, som 
ble stiftet etter innkalling av Bonne-
vis-Svendsen, og hvor han ble for-
mann. Han så at det var land i Mel-
lom-Europa som hadde det svært 
vanskelig. Tyskland lå i ruiner. Han 
fikk opprettet en aksjonskomité, 
hvor han selv var med, og de satte i 
gang innsamlinger. Det kom inn så 
mye at døvekirken en tid ble stengt 
og brukt som lagringsplass. Denne 
virksomheten ble til Kirkens Nød-
hjelp, hvor også Bonnevie-Svendsen 
var med i ledelsen, og som bl.a. had-
de ansvaret for Barnevernsinstituttet 
i Trondheim.

Også president!
Det neste var et møte i Køben-

havn, hvor Nordisk-Tysk konvent 
ble stiftet, med Bonnevie-Svendsen 
som president. Hans innsats i gjen-
reisningen av Tyskland etter krigen 
førte til at han ble tildelt Den tyske 
forbundsrepublikks fortjenstkors.

Bonnevie-Svendsen sto også, 
sammen med to andre, i spissen for 
opprettelsen av et Diakoniråd for den 
norske kirke.

Kirkens Nødhjelp fikk stadig nye 
oppgaver. I boken nevnes et møte på 
organisasjonens kontor i 1968, der 
styret ble presentert for den store 
nøden i Afrika. Vi leser:

”Ved bord-enden satt forman-
nen Conrad Bonnevie-Svendsen, 
den handlekraftige døvepresten og 
Hjemmefront-lederen som sammen 
med Henrik Hauge hadde startet 
Kirkens Nødhjelp tjue år tidligere.”

Møtet førte til en stor og dristig 
hjelpeaksjon, selv om noen protes-
terte. Bonnevie-Svendsen avviste alle 
protester. ”Vi har rett og plikt til å 
gå inn og hjelpe der hvor det hersker 

nød, uten å ta hensyn til tro, rase el-
ler politisk oppfatning”, sa han.

Tids-typisk
Styremøtene begynte med et fast 

rituale: ”Først åpnet formannen 
Conrad Bonnevie-Svendsen med 
bønn. Så reiste Elias Berge seg og 
tok fram sigarkassen. Snart var det 
vanskelig å se over bordet for all si-
gar-røyken”, skriver forfatteren. 

Bonnevie-Svendsen trakk seg som 
formann i Kirkens Nødhjelp i 1974, 
det vil si at han satt som leder til han 
var 78 år gammel!

Mange har lurt på hvorfor den-
ne dyktige, handlekraftige mannen, 
med utrolig innsatsvilje og ledereg-
enskaper ikke f.eks. ble domprost el-
ler biskop, men valgte den beskjedne 
stillingen som døveprest. Men på bil-
det oppe på side 2 ser vi hvordan han 
tydeligvis trivdes sammen med døve.

-
Min klasse på døveskolen ble for-

beredt til konfirmasjonen i 1944 av 
denne presten, som også overhørte 
oss på konfirmasjonsdagen. Vi ante 
ikke da at han var/ble en stor kjen-
dis.     th.j.s.
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Hva sto i ”Tegn og Tale” høsten 1920
 for hundre år siden?

Et døvt ektepar?
Leif Gunnar Kvernberg har funnet 
dette fine bildet av Ole og Elen Lor-
gen i Fylkesfotoarkivet i Møre og 
Romsdal, og han lurer på om opplys-
ningene der er riktige. Var de virkelig 
døve?

Ja, det kan bekreftes. Mannen med  
det lange døpenavnet Ole Nicolai 
Lauritz Hansen Lorgen, født i Bor-
gund (Ellingsøy) 24. april 1858, gikk 
på døveskolen i Trondheim, hvor 
han ble konfirmert i 1873. Han døde 
i Langevåg i 1936. I fylkesarkivet står 
det at han var plassmann, i vårt arkiv 
står det gårdbruker.

Hans kone, Elen Johanna Arnts-
datter (f. Leite) var fra Hemne i 
Sør-Trøndelag, født 12. oktober 1876.  
Hun var blitt døv etter skarlagens-
feber og gikk på Lyngs taleskole for 
døve i Trondheim, konfirmert i 1895. 
Hun var tjenestejente da de giftet seg 
i 1911. Han var da 53 år, hun bare 35.

Da de giftet seg, skrev sognepres-
ten i kirkeboken for Borgund: ”Viet 
av de Døves Prest. Begge døvstum-
me. Vielsen foregaat i Aalesund.”

Da har vel Leif Gunnar fått nød-
vendig bekreftelse på at paret var 
”døve nok”, og det er godt mulig at 
de var medlemmer i døveforeningen, 
som på den tiden het Møre kristelige 
Døveforening.  Red.

Hvis døve er flittige...
”Et godt resultat” skriver forbunds-
formann Berge, og han forteller at det 
er kommet svar fra Handelsdeparte-
mentet på forbundets brev om mulig-
hetene for døve til å få offentlige sti-
pendier for håndverkere og tekniske 
arbeidere.
Departementets svar er positivt. 

Hvis døve har de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, så er det ikke noe i 
veien for at de kan søke om stipendi-
er. Og Berge er svært fornøyd. Hvis 
døve er flittige og flinke og får gode 
anbefalinger av sine mestere eller sin 
faggruppe, så er det bare å søke!

2-årig fortsettelsesskole?
Fobundet har sendt resolusjonen 

fra landsmøtet til departementet med 
krav om opprettelse av 2-årig fortset-
telsesskole for både gutter og jenter.

Men situasjonen for landets døve er 
ikke så verst. Berge skriver:

”Rundt omkring i hele Norges land 
lever en mengde døve menn som flit-
tige og dugelige håndverkere. Ikke 
så få av dem har etablert seg som 
mestere og driver til dels nokså stor 
forretning.”

Om situasjonen for døve kvinner 
skriver han: ”En mengde døve kvin-
ner er husmødre, som steller sitt hus 
og oppdrar sine barn, så godt de 
kan.”

Allerede i 1916 var det vedtatt av 
departementet å utvide skoletiden for 
døve til 9 år, men det var ikke gjen-
nomført.

Kurs i sykepleie
I Døvstumforeningen i Trondhjem 

er det satt i gang kurs for døve i syke-
pleie, med 10 deltakere.

Frøken Griff (døvelærer) har ord-
net med fru professor Gjessing som 
kursleder. Da det var vanskelig å få 
passende lokale, holdes kurset på dø-
veskolen i Bispegata.

Sparekasse for døve
Samme døvelærer Jenny Griff har 

også tatt initiativet til opprettelse av 
en sparekasse i Trondhjems Døv-
stumforening. (Legg merke til at 

døveforeningens navn skrives på for-
skjellig måte i bladet.)

Det var stor begeistring for dette 
forslaget, og i løpet av et halvt år er 
det blitt 30 medlemmer i sparekas-
sen, som har eget styre på fire perso-
ner, to døve og to hørende, med døve 
Johannes Fuglestad som formann og 
Jenny Griff som kasserer.

Billig blad?
Hva koster det å abonnere på bla-

det ”Tegn og Tale”?
Du kan abonnere på bladet for 4 

kroner året, 2 kroner for et halvt år, 1 
krone for et kvartal.

Det er en del av bladets prøvenum-
mer til overs. Interesserte kan få blad 
tilsendt i posten mot å sende inn fri-
merker for 50 øre til kassereren.

Grimaser i tegnspråket...
I Døvstumforeningen i Trondhjem 

har representanten Lunde Johansen 
referert fra landsmøtet. Etterpå ble 
det diskusjon om landsmøtets reso-
lusjon om å arbeide for et vakkert 
tegnspråk osv. I referatet kan vi lese:

”Det ble en interessant og livlig de-
batt om denne sak. Alle var enige om 
at hovedsaken var å få bort de altfor 
voldsomme bevegelser med armene 
og mindre tiltalende grimaser som 
mange har lagt seg til.”

”Møtet la vekt på at alle måtte for-
søke å bruke et vakrere tegnspråk.”

Lunde Johansen avslutter referatet 
med følgende oppfordring:

”Så vil jeg si til de døve: Forsøk å 
gjøre tegnene med mindre bevegel-
ser, og vekk med alle grimaser. Så 
kan vi trygt tale sammen på gaten 
uten å vekke så mye oppsikt av for-
bipasserende.”

Døvehytten i Bergen
som ble innviet på slutten av lands-
møtet, ligger på Totland, høyt og fritt 
og med en beundringsverdig utsikt. 
Man tar toget til Nesttun, og derfra er 
det 1-1 1/2 times spasertur til hytten. 
Ca. hundre personer deltok i innvi-
elsen. Etter middag og kaffe vandret 
deltakerne nedover til toget med et 
minne rikere.
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Hedersmann

Olaf Foss

ble tildelt Norske Døves Landsfor-
bunds hedersmedalje i sølv ved for-
bundets landsmøte på Hamar 1962.

Olaf var født i Grytten i Romsdal 
i 1891, og han gikk på døveskolen i 
Trondheim, hvor han ble konfirmert 
i 1908. 

Han valgte ett av de tre S-yrkene,  
snekker, men ble anleggsarbeider, 
og det førte til at han flyttet nokså 
mye. Det førte også til at han etter 
hvert ble aktiv, og formann, i tre for-
skjellige døveforeninger!

Han begynte som organisasjons-
mann i Møre Kristelige Døvefore-
ning da foreningen holdt sine møter 
i Kristiansund, og der ble han for-
mann, men så fikk han ny arbeids-
plass i Nordland, med anlegget av 
Raumabanen. Der ble han formann i 
Salten Kristelige Døveforening. Han 
sto i spissen for landsmøtet i Bodø i 
1953. Han fikk igjen ny arbeidsplass, 
og det førte til at han ble formann i 
Helgeland Kristelige Døveforening, 
med bosted Elsfjord. Han var driv-
kraften i arbeidet med å reise første 
feriehjem for døve i Nord-Norge, 
ved Fustvatnet. 

Olaf kom inn i styret i Norske Dø-
ves Landsforbund i 1946 og satt der 
til 1953 som en ivrig talsmann for de 
døve i Nord-Norge.

Romsdalingen Olaf Foss var altså 
en aktiv organisasjonsmann hele li-
vet.

Han gikk bort i 1981.             Red.   

Tromsø- og NDF-kjendis
hvem var hun, Inga?

Du synes vel det er rart med dette av-
isutklippet her om lyden fra Tromsøs 
første motorbåt. Men se bildet nede 
på utklippet, det er jo fra Norske 
Døves Landsforbunds stiftelsesmø-
te! En merkelig sammenheng, ikke 
sant? Lise Marie Nyberg i Oslo har 
funnet dette i avisen ”Nordlys” for 
18. juni i år og sendt det til oss. Takk 
for det! Her er det nemlig noen in-
teressante opplysninger om en av de 
som står som stiftere av vårt forbund, 
Inga Dahl (Sparboe) (1879-1951)  

Som du sikkert vet, var Inga med 
på stiftelsen av Norske Døves Lands-
forbund i Trondheim i 1918. Hun var 
hørende og representerte Tromsø og 
Omegn Kristelige Forening for Døve. 
Hun var den eneste kvinnen som var 
med, og hun ble plassert som midt-
punkt på stiftelsesbildet.

Men hvem var hun egentlig?

Rot med hennes navn?
Avisen opplyser at hennes døpe-

navn var Inga Sofie Mortensen, og 
hun vokste opp i Grønnegata i Trom-
sø, hvor hennes far hadde fått bygd 
huset nr. 30 i 1875. I den gaten  bod-
de også mannen som skaffet seg den 
store attraksjonen, den første motor-
båten i byen. Det husket Inga.

Men avisen har fått tak i opplys-
ninger om at det er brukt navnet 

Inga Dahl Sparboe i for-
bindelse med stiftelsen av 
Norske Døves Landsfor-
bund i 1918, og det er feil. 
Hun fikk først i 1925 nav-
net Sparboe. Avisen mener 
at hun burde stått der med 
etternavnet Mortensen, 
men i 1918 het hun Inga 
Sofie Dahl. Det er sikkert.

Rik dame!
Inga giftet seg først med 
Karl Dahl, som var en rik 
mann. Han døde allerede i 
1921, og Inga arvet bl.a. en 
stor eiendom i Sjøgata og 
Dahls Kafé & Restaurant, 
som hun drev videre. 

Inga skulle egentlig ikke 
vært med på stiftelsen av 
døveforbundet i Trond-
heim. Hun var vararepre-
sentant. Slik var det også 
ved første landsmøte i Ber-
gen 1920. Hun reiste fordi 
hun hadde god råd.

Organisasjons-kvinne!
”Inga Sofie bidro sterkt til orga-

nisasjonslivet her i byen, hvor hun 
aktivt arbeidet for de døves sak. Fra 
1915 var hun leder for Tromsø Dø-
veforening og var med da Norske 
Døves Landsforbund (i dag Norges 
Døveforbund) ble stiftet i Trondheim 
i 1918”, skriver avisen. 

Avisen nevner også at Inga kunne 
ha levd som ”rentenistinde” etter å 
ha arvet så mye etter sin første mann, 
altså at hun kunne solgt og satt så 
mye penger i banken at rentene var 
nok til å leve godt av. Men hun valgte 
å være aktiv, og i 1925 giftet hun seg 
med H. Simonsen Sparboe.

Hun var formann i døveforeningen 
i Tromsø 1915-1928. Da trakk hun 
seg fordi hun skulle flytte til Oslo.

Døveforeningen i Tromsø fylte 
hundre år i 2006 og utga foreningens 
historie. Der står det at Inga Sparboe 
ble ny formann i 1915, og at hun ble 
gjenvalgt hvert år. Men hun het altså 
Inga Dahl helt til 1925.

Hun jobbet også for andre funk-
sjonshemmede enn døve, for ”vanfø-
re-saken” og hun ble tildelt Kongens 
fortjenstmedalje i sølv.

(Litt morsomt: Avisen nevner ”Nye 
Journal for Døve” som en av kildene 
til sine opplysninger.)             Red.
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Døvstum som yrke???
På Facebook har vi funnet denne 

spennende ”nyheten”, satt inn av 
tidligere døveprest Per Walle, som 
har funnet den i boken ”Historien 
om norsk idrett”. Han stusset jo over 
at Arbeck ikke var oppført med noe 
yrke, men med (Døvstum) isteden. 
Noen har kanskje oppfattet at han 
hadde døvheten som levebrød? Men 
i vårt register over døve står han opp-
ført som instrumentmaker, et fint 
yrke for døve. Vi kan ikke oppklare 
dette. (Hadde han problemer med å 
forklare sitt yrke fordi han var  døv-
stum?)

Det var mye som ble notert på del-
takerskjemaet. Alderen, han var 23 
år gammel. Det er notert pulsen! Og 
det står at han hadde godt utseende, 
men noe blek ansiktsfarge. At han 
hadde en ”brekning” (kastet opp) en 
gang under løpet. Da han skiftet etter 
løpet følte han seg mindre vel (altså 
litt uvel), men han kom seg da han 
fikk varme - og en dram! (Var det 
arrangøen som spanderte dram iste-
denfor buljong eller solbærsaft?)

Det er rart at han ble nr. 2 når tiden 
viser at nr. 3 og 4 hadde bedre tid, 
men vi vet ikke hvordan de regnet ut 
resultatene den gangen. For oss er 
det flott at han ble nr. 2.

Dette er fra en side 
i boken ”Historien 
om norsk idrett”, 
utgitt i 2008.
Det er resultatene
fra det første
maratonløpet
(Marathon-løbet)
i Norge,
11. september 
1898.

Det er flere merke-
lige ting her.
Rubrikken:
”Stilling og navn” 
viser at deltakerne 
ble oppført med 
stilling. Hvorfor?
Men Arbeck ble 
oppført med 
(Døvstum) isteden-
for stilling.
Han ble nr. 2, men 
vi ser at nr. 3 og 4 
hadde bedre tid.
Mystisk!

Hvem var han?
Fredrik Arbeck er et kjent navn i 

vår (døves) idrettshistorie. Bildet  av 
ham nedenfor her er fra Oslo Døves 
Sportsklubbs jubileumsbok (”Dø-
veidretten i Oslo gjennom 110 år, 
1892-2002”) Der nevnes han spesielt 
som skiløper, ”den første døve som 
hevdet seg i toppen i skikonkurran-
ser med hørende”. Han var en stor 
idrettsmann. Året før maratonløpet 
hadde han f.eks. tatt 2. premie i kom-
binert i det store årlige Solbergren-
net. 

Var han døvstum? 
Han var født 1875 i Sarpsborg, og 

han gikk på ”Fru Rosings talesko-
le for døvstumme i Oslo”, hvor det 
var mer taletrening enn på Balchens 

Døvstummeanstalt, men ”døvstum” 
var et vanlig ord uansett om døve 
snakket bra. 

Fredrik Arbeck var en meget allsi-
dig mann. I tillegg til at han tok en 
mengde premier både i sommer- og 
vinteridretter i konkurranser blant 
hørende, var han en tid formann i De 
Døves Skiklub. Han var også aktiv 
jeger, og han drev med oppdrett av 
elghunder. Han bodde i Oslo.

   th.j.s.

Fred-
rik 
Ar-
beck

Husker du...
at Norges Døveforbund laget sli-
ke jakkemerker til bruk for tegn-
språk-kyndige, altså for folk som be-
hersket tegnspråk? De var beregnet 
på hørende og ble delt ut til de som 
hadde lært å snakke med døve. De 
var mest beregnet på personer som 
jobbet i butikker eller på offentlige 
kontorer. Døve ble glade for å finne 
personer med dette merket. Større 
merker ble satt på butikkdører, slik at 
døve kunne se at i denne butikken var 
det minst én person som det var lett 
å snakke med. (Altså på samme måte 
som med opplysning om teleslynge.)

Men hvor ble de av? Hvorfor ble det 
slutt på dette? Det vil jo være hygge-
lig for døve å finne hørende som be-
hersker tegnspråk, slippe å bestille 
tolk. Jeg hadde ansvaret for å lage 
disse merkene på vegne av NDF, men 
jeg kan ikke huske hvorfor det ble 
slutt på det. Var det de hørende tegn-
språkkyndige som ønsket å få være i 
fred?

Vi hadde også fine nordiske jak-
kemerker, slik at døve kunne finne 
hverandre når vi fartet rundt i ver-
den. Også disse merkene ble det slutt 
med. Nå går både tegnspråkkyndige 
hørende og tegnspråklige døve ano-
nyme omkring i verden. Bare når vi 
bruker tegnspråk røper vi oss!  th.j.s.
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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.

BJARNE GUNNERUD
døde uventet 14. juli i sitt hjem. Han 
var født 6. april 1945 på Nedre Eiker, 
gikk på døveskolen i Holmestrand 
og ble konfirmert der i 1961. Han var 
en av våre største døve idrettsmenn, 
spesielt i håndball og friidrett, med 
mange rekorder. Fikk Norges Dø-
ve-Idrettsforbunds hederstegn. Han 
hadde viktige tillitsverv i Drammen 
Døveforening. Han bodde på Sol-
bergmoen.  - Bisettelsen fant sted fra 
Bragernes kirke.

GUNN LISBETH HAUG
(f. Nilsen) døde 24. juli. Hun var født 
13. juli 1953 i Tjølling, og hun gikk på 
døveskolen i Holmestrand, hvor hun 
ble konfirmert i 1969. Hun bodde i 
Larvik og hun ble bisatt fra Tanum 
kirke.

ADRIANA JEANNE MEHLUM
(f. Kamerling) døde 1. august i den 
høye alderen av 93 år. Hun var født 
15. april 1927 i Nederland og var i sin 
tid en av verdens beste kvinnelige 
døve svømmere, og ble gift med en 
nordmann som også var blant ver-
dens beste i svømming.  Han gikk 
tidlig bort, så hun var enke i over 30 
år. Hun var i Oslo mest aktiv i menig-
hetsarbeidet (se bildet på side 2). Be-
gravelsen foregikk fra Ullern kirke.

OLAV MOEN 
døde 6. august. Han var født 13. no-
vember 1940 i Lånke, Nord-Trøn-
delag, og han gikk på døvesko-
len i Trondheim, konfirmert der 
i 1957. Han var i mange år leder i 
Nord-Trøndelag Døveforening. Han 
bodde på Hell, men som enkemann 
på Havsteinekra sykehjem for døve i 
Trondheim. Begravelsen fant sted fra 
Lånke kirke.

RUNE AUGUST ADDE
døde 18. august. Han var født 24. au-
gust 1946 på Tofte i Hurum og han 
gikk på døveskolen i Holmestrand, 
konfirmert i 1961. Han bodde på 
Sætre/Drammen, og han ble bisatt 
fra Bragernes kirke.

ERIK OLAV JOHANSEN
døde 23. august. Han var født i Dram-
men 31. august 1948, og han gikk 

på døveskolen i Holmestrand, kon-
firmert i 1965. Han bodde i Dram-
men, og han satt i mange år i styret 
i Drammen Døveforening, og han 
var medlem av Norsk Døvehistorisk 
Selskap. Han ble bisatt fra Konnerud 
gamle kirke.

UNNI LIV CARLSON 
(f. Johansen) døde 7. september. 
Hun var født i Drammen 2. august 
1949, og mange husker henne som 
døvetolk. Hun var datter av tidligere 
redaktør for Døves Tidsskrift, Finn 
Johansen. Hun  bodde i Drammen og 
ble bisatt fra Bragernes kirke.

JAN ERLING IVERSEN
døde 25. september på A-hus syke-
hus. Han var født i Sandvika, Oslo, 
2. februar 1954, og han gikk på dø-
veskolen i Oslo, Skådalen, hvor han 
ble konfirmert i 1969. Han bodde på 
Skedsmokorset, og han ble bisatt fra 
Skedsmo kirke.

Nye medlemmer:
Bjørg Nygaard, Trondheim
Liv Synnøve Dahl, Holmestrand
Bjørg Strand, Oslo

Leser du døvehistorie?
På Norsk Døvehistorisk Selskaps 

kontor har vi noen bøker til salgs,og 
som kanskje er noe for deg:

Skådalens historie,”Fra Christia-
nia Døvstumme-Institut til Skådalen 
kompetansesenter”. Kr 200.

”Kvinnen i norsk døvehistorie.” Kr 
100.

Historien om verdens første døve-
skole: ”Abbé de l’Épée og hans verk.” 
Kr 150.

Historien om døve Andreas Chr. 
Møller og første døveskole i Norge: 
”Andreas Christian Møller og hans 
verk” Kr 150.

Døveforbundets 75 års jubileums-
bok: ”Med døveorganisasjonen i 

kamp gjennom 75 år.” Kr 300.
Du kan bestille på SMS 90889705 

til NDHS v/ Thorbjørn Johan San-
der. Vi har bare få bøker igjen, og 
disse bør du ha i din bokhylle.

Døve-bibliotek?
I Bergen Døvesenter, loft-etasjen, 

er det nå en god samling av ”døve-lit-
teratur”, som Rune Anda har ansva-
ret for. Er du i Bergen, så bør du ta 
deg tid til en tur dit. Det er på en 
måte et ”døve-bibliotek”, med mas-
se interessant, både gamle og nyere 
bøker, hefter og tidsskrifter. Et sted 
å bli klokere!

Slagsmålet” på Island
Vi må rette opp en gang til. Bildet 

vi trykket i bladet nr. 1 fra Nordisk 
kulturfestival på Island, der Asle 
Karlsen og Toralf Ringsø ”kjempet 
for livet” var ikke fra 1964, men fra 
1986, opplyser Toralf. Det var altså 
på grunn av feil årstall at vi lette for-
gjeves i Døves Tidsskrift.

Slike kniv-slagsmål var nokså van-
lig på fester i gamle dager, men det-
te  var fra en oppvisning. For ordens 
skyld: Både Toralf og Asle kom fra 
slagsmålet uten skader!!!       Red.

NDHS-årsmøte og 
seminar?

Som vi opplyste i forrige nummer, 
måtte årsmøtet og historie-semi-
naret vårt (første helg i september i 
Bergen) avlyses/utsettes på grunn 
av frykt for korona-smitte. Nå er det 
mange som spør etter ny dato. Det 
er vanskelig for styret å ta en avgjø-
relse. Vi ser ikke slutten på koro-
na-smitten.

Styret har ikke fastsatt ny dato. 
Vi må bare vente på at korona-pan-
demien skal ta slutt, og det kan bli 
lenge til. Vi ser at det er kommet nye 
spredninger i mange land, så det kan 
bli lenge å vente.
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Merkedager 
høsten 2020

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

I høst
er det 40 år siden de første 20 tekst-
telefonene ble utplassert, som et for-
søks-prosjekt, 11 på Østlandet og 9 på 
Vestlandet. Fantastisk, døve kunne 
ringe og ”snakke” direkte med hver-
andre!

15. oktober
er det 170 år siden Døvstummeinsti-
tutet i Bergen ble nedlagt. 

29. oktober
er det 115 år siden De Døves Idræts-
klub i Bergen ble stiftet, med Anders 
Rendedal som formann. 

18. november
er det 60 år siden konstituerende 
møte ble holdt i Det norske Samar-
beidsråd for Døvesaker. Eilif Ohna 
ble valgt som leder.

23. november
er det 55 år siden Døves aldershjem 
på Landås i Bergen ble innviet. Se-
nere overtatt av Signo/Hjemmet for 
Døve-stiftelsen.

29. november
er det 35 år siden Døves Video ble 
egen stiftelse. (Nå: Døves Media.)

9. desember
er det 120 år siden Stavanger Døv-
stummeforening ble stiftet med Sam-
son Hauge som formann. (Nå: Nor-
ges Døveforbund Stavanger.)

12. desember
er det 75 år siden Oslo Døves Skytter-
lag ble stiftet med Anders Haukeda-
len som formann.

Unge døve menn i 1944, klar for voksen-livet

Etter et kort ”prøveår” i 1942 med 
10 elever, begynte Bergen offentlige 
skole for døve. Yrkesskole for gutter,  
med fullt 2-årig kurs januar  1943-de-
sember 1944 med 22 elever. Det var 
(nesten alle) guttene som var blitt 
konfirmert i 1942 i Oslo (Skådalen) 
(6), Trondheim (9) og Holmestrand 
(6), pluss en som hadde gått i hjem-
meskolen.

Disse elevene gikk altså på yr-
kesskolen under krigen, da det var 
streng rasjonering både på mat og 
klær og alt mulig annet. De fleste har 
vel på seg konfirmasjonsklærne på 
dette bildet, som er fra 1944. 

Seks unge døve menn, som snart 
skulle ut i arbeidslivet og klare seg 
selv i ”en hørende verden”, stifte fa-
milie? gjøre en innsats i organisa-
sjonslivet? Var de optimister? Gikk 
det bra med dem?

Fra v.: Frank Jørgen Brurberg, f. 
1926 i Oslo. Bodde i Oslo, død 1985. 
Ole Reinemo, f. 1925 i Sandsvær. 
Bodde i Drammen, sist i Oslo, død 
2016. Torkel Eikjeland, f. 1925 i Ber-
gen. Bodde i Bergen, død 1999. Odd 
Einar Evensen, f. 1926 i Skien. Bod-
de i Borås, Sverige, død 2001. Ottar 
Dahløy, f. 1922 i Selbu. Bodde i Sel-

bustrand, død 2003. Einar Adelstein 
Jacobsen, f. 1927 i Oppegård. Bodde 
sist i Trondheim, død 2003.

Alle kom fort ut i arbeidslivet. Alle, 
unntatt Torkel, ble gift (Ole og Odd 
med hørende). Både Frank og Torkel 
hadde Ushers syndrom og ble etter 
hvert blinde.

Ole, som hadde en døv søster, lev-
de lengst. Han omkom ved en ulykke 
i Oslo. Torkel fikk Norges Døvefor-
bunds hedersmedalje for sin innsats 
i døveorganisasjonen.


