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Nordens döva, med det norske flagget på topp
På den tiden vi hadde et tett samarbeid mellom de nordiske landene ble det 
laget en fin fane. Først var det bare fire land som var med, så kom også Island, 
og det måtte lages ny fane med fem flagg. (Her er Norge på toppen!)
De nordiske døvekongressene er blitt historie, etterfulgt av nordiske kul-
turfestivaler, neste skal holdes i Stavanger  i 2022. Vi hadde nordiske ung-
domsleirer. Nordiske seminarer var det en tid mange av, nordiske mesterskap 
i ski og friidrett og enda flere øvelser. I år skulle det vært holdt nordisk pensjo-
nist-treff, i Finland, men det ble avlyst pga koronapandemien.

Hurra for...
de gamle?

Det er de unge som er framtiden. 
Selvfølgelig er det slik! Ofte ser de 
unge på de gamle som bremseklosser 
som står i veien for utviklingen, og av 
og til er det virkelig slik. De unge er 
ivrige og vil ha forandringer raskt, og 
så sitter det kanskje eldre/gamle folk 
i viktige posisjoner og sier nei, for-
klarer at det er ikke så lett, at det er 
best å vente, diskutere, vurdere, høre 
hva andre mener. Og så går tiden. De 
unge blir kanskje lei, mister motiva-
sjonen, som det heter, og så går ut-
viklingen langsomt.

Da er det sterkt, og provoserende, 
å si ”Hurra for de gamle”. Men det 
er f.eks. nylig blitt tatt opp i norsk 
storpolitikk at det er altfor få ”gamle” 
på Stortinget. Og det blir verre etter 
årets stortingsvalg, for det er nesten 
ingen eldre blant toppkandidatene 
på valglistene. Stortinget bør være 
satt sammen slik at det tilsvarer al-
dersfordelingen i samfunnet! Det bør 
være balanse!

Hvorfor? Eldre har mye erfaring. 
(De bør i alle fall ha det.) De tenker 
mye på konsekvenser og ansvar, og 
på skyld, hvis noe går galt. Det er 
vanskelig, av og til umulig, å rette 
opp det som går galt. Vanligvis kjen-
ner de eldre til mye historie, og det 
kan være viktig å bygge på historie. 
Vi sier at vi må kjenne historien for 
å kunne forstå nå-tiden og planlegge 
riktig for framtiden.

Slik er det også i døves verden. Det 
er viktig å kjenne vår historie, vår 
virkelige historie. Vi har en sterk dø-
vehistorie å bygge på. Unge bør sette 
seg inn i historien. Det er trist når 
unge i viktige verv avslører at de er 
”historie-løse”. Det er tryggest å pas-
se på at det blir god alders-spredning 
i styrer, utvalg og komiteer.    th.j.s.
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150 års jubileum:
De første døve norske studentene

med strålende eksamener

Lars Aanonsen Havstad, døv 5 år gl. Halvard Aschehoug, født døv.

Vi kan i år feire et meget spesielt jubileum: Det er 150 år siden norsk døveun-
dervisning skapte stor oppmerksomhet - ikke bare her i Norge, men interna-
sjonalt: To unge døve menn besto eksamen artium ved Universitetet i Oslo, og 
med resultater fullt på høyde med deres hørende med-studenter. Begge fikk 
hovedkarakteren Laudabilis! = beste karakter!

Begge hadde begynt sitt artium-studium i 1865, så de hadde brukt 6 år på 
forberedelsene. De hadde professor Ashehoug (Halvards far) som personlig 
rådgiver. De ble overført til universitetet av døvstuminstitutbestyrer Balchen. 

De avla full eksamen. Det vil si at de fikk karakter i morsmål (norsk), latin, 
gresk, tysk, fransk, religion, historie, geografi, aritmetikk, geometri og latinsk 
oversettelse.

Eksaminasjonen av de døve foregikk ”på vanlig måte” i de forskjellige fage-
ne. Eksaminatoren stilte sine spørsmål muntlig, og de to døve munnavleste 
spørsmålene. De døve besvarte også spørsmålene muntlig, tydelig og forstå-
elig. Men bestyrer Balchen var for sikkerhets skyld til stede, for å gi hjelp i 
tilfelle misforståelser, noe som var meget sjelden. - I historie og geografi fikk 
de døve spørsmålene skriftlig, men det var fordi eksaminatoren hadde stort 
skjegg, som dekket munnen.

Lars Aanonsen Havstad
var født 3. februar 1851 i Arendal 
og var sønn av kontorbetjent Aanon 
Larssen. I omtalen av ham i forbin-
delse med eksamenen heter det at 
han ”etter 3 års alderen” ble aldeles 
døv, men det riktige er at han mistet 
hørselen 5 år gammel etter skarla-
gensfeber (antakelig hjernehinnebe-
tennelse), og at han da hadde lært 
bokstavene, slik at han kunne lese 
og altså ikke mistet kommunikasjo-
nen med familien. Det var viktig for 

språkutviklingen. Han mistet også 
synet på det ene øyet. I 1860, 9 år 
gammel kom han til Christiania Døv-
stumme-Institut. (Et annet sted står 
det at han kom til skolen i 1857.) Fa-
milien flyttet til Oslo, hvor faren fikk 
ny jobb. Lars kunne bo hjemme.

Etter bestått artium ble han først 
hjelpelærer hos Balchen, mens han 
studerte videre på egen hånd. Så ble 
han ansatt i Staten, fra 1879 som 
kopist i Statsrevisjonen. Han var 
også privatsekretær hos stortings-

presidenten, og han hadde kontor i 
stortingsbygningen. En tid var han 
redaktør for avisen ”Eidsvold”. Han 
skrev mange faglige artikler i avisene 
om forskjellige emner.

Han var aktivt med på stiftelsen av 
døveforeningen i Oslo, hvor han i fle-
re år fungerte som formann, og hvor 
han ble utnevnt til æresmedlem. Han 
skrev flere små bøker, bl.a. som ledd 
i kampen for skoleplikt for døve. Han 
ble æresdoktor ved Gallaudet i Was-
hington.

Han giftet seg med Hedvig Augusta 
Schüssler (hørende), og de bodde på 
Ljan, Oslo. Men han døde bare 62 år 
gammel. Han ble påkjørt av trikken.

Halvard Aschehoug 
var født i Oslo 22. oktober 1851, alt-
så samme år som Havstad, og han 
var født døv, sønn av professor T. H. 
Aschehoug. Han hadde også en døv 
halvsøster, Anne (som ble gift med 
en tunghørt grosserer, Sewell).

Halvard begynte på skolen hos Bal-
chen allerede 6 år gammel, og der 
kom han etter hvert sammen med 
Lars. 

Balchen ønsket å bevise at døve 
kan nå langt i boklige fag, og han sat-
set på fire begavede døve, som fikk 
dyktige lærere utenfra. To av  disse 
ga opp den store målsettingen, men 
de avla middelskole-eksamen, som 
også var en god prestasjon.

Halvard opprettet høsten 1872 en 
bokhandel i Oslo sammen med en 
fetter. Bokhandelen gikk godt, og 
den utviklet seg senere til forlaget H. 
Aschehoug & Co. Men Halvard døde 
allerede 28 år gammel. 

Han hadde da sammen med Lars 
opprettet en sykekasse for døve og 
vært med på stiftelsen av døvefore-
ningen.

Fredrik Glad Balchen
fikk stor oppmerksomhet som føl-
ge av at han hadde bevist hvor langt 
døve kan komme når de får under-
visning på høyde med hørende. Han 
mente at døve er like mottakelige for 
lærdom som andre. Til disse utvalgte 
elevene hentet han inn unge lærere 
som ikke hadde erfaring med døve

Allerede i 1873 ble Balchen hedret 
med Sanct Olavs ordenens ridder-
kors. Men ingen døve har senere 
avlagt eksamen på så høyt nivå som 
Havstad og Aschehoug.      th.j.s
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DET VAR EN GANG...
da døve ikke kunne få ulykkes-forsikring...

Du har sikkert hørt at det ”i gam-
le dager” var vanskelig eller umulig 
for døve å få ulykkesforsikring. Det 
er sant. Arbeidsgiverne ordnet med 
kollektiv ulykkesforsikring for de 
ansatte, som ble trukket i lønnen for 
forsikringen. Men hvis det hendte en  
ulykke med en døv, og selskapet fikk 
vite at han/hun var døv, så ble det 
ikke utbetalt erstatning! 

Personer utelukket.
Fagforbundene  hadde avtaler med 

forsikringsselskapene om kollektiv 
ulykkesforsikring. Eksempel: Norsk 
Skinn- og Lærarbeiderforbund had-
de i 1947 en avtale, der det i § 5 sto 
om 

”Personer som er utelukket fra 
forsikring: Blinde eller meget nær-
synte, døve eller meget tunghørte, 
vanføre, lamme, sjelelig abnorme.... 
samt personer som er forfalne til 
misbruk av alkohol, morfin eller lig-
nende.”

(Huff, der kom vi ikke akkurat i 
godt selskap.)

Dette bygget på det som forsi-
kringsselskapene hadde vedtatt som 
”Alminnelige ulykkesforsikringsvil-
kår”, der det het i § 6:

”Personer som forsikringen ikke 
gjelder for: Uten særskilt avtale 
gjelder forsikringen ikke for perso-
ner som er blinde, døve, sjelelig ab-
norme, har hatt slag eller som har 
lidt eller lider av epilepsi eller annen 
alvorlig sykdom eller skrøpelighet 
eller er henfalne til misbruk av alko-
hol eller narkotiske midler.”

Grunnlaget var Lov om for-
sikringsavtaler av 6. juni 1930. Det 
var altså lov-festet!

Døveforbundet tok opp saken!
Det er uklart når kampen begyn-

te for at døve skulle bli likestilt med 
normale arbeidstakere. Men vi har 
papirer som viser at Norske Døves 
Landsforbund i Wilhelm Schrøders 
formannstid var svært aktiv fra tidlig 
på vinteren 1949. Forbundet kon-
taktet både LO, fagforbund og forsi-
kringsselskaper, men saken var van-
skelig. Et forsikringsselskap foreslo å 
få en avtale med døveforbundet om 
egen ulykkesforsikring for medlem-
mer mot at forbundet betalte. Det 

kunne ikke forbundet gå med på. Så 
ble det stille, og forbundet fikk ny le-
delse i 1950. Det gikk noen år.

Ikke lov å jobbe med maskiner
Vi kan se av et brev som John Vig-

restad skrev i april 1960 at problemet 
var som før, eller verre. 8 døve arbei-
det på ”Festningen” i Oslo. De var 
medlemmer i Norsk Skotøyindustri-
arbeiderforbund. Ingen av dem fikk 
være med i ulykkesforsikringen. Men 
bedriften var redd for at de skulle 
bli skadet under arbeidet, så de fikk 
ikke lov å arbeide ved bestemte ”far-
lige” maskiner, selv om de var fullt 
kvalifiserte. Sverre Lindquist klaget 
over dette og ba John ta opp saken 
med døveforbundet. Sverre Erikson i 
Sandnes klaget over det samme. Han 
var medlem av Norsk Bygningsarbei-
derforbund.

Tilleggskontingent
Fra 1960 ble det arbeidet hardere 

med saken, nå med forbundssekre-
tær Albert Breiteig i spissen. Brev 
som er oppbevart viser at også Con-
rad Vogt-Svendsen, sjefssekretær 
ved Hjemmet for Døve, hjalp til med 
råd.

Det ble etter hvert åpnet for at døve 
kunne bli med i den kollektive ulyk-
kesforsikringen, mot en tilleggspre-
mie, først 50 %, senere redusert til 25 
%. Noen forbund fikk stå fritt. Noen 
opphevet forskjellsbehandlingen.

Også Olaf Hassel
Olaf Hassel søkte i 1963 om å få 

ulykkesforsikring for sin kone i Sto-
rebrand. Han fikk nei, fordi Olaf had-
de opplyst at hun var døv. Og sam-
tidig hadde Olaf ”røpet” at han selv 
var døv. Det visste ikke selskapet, så 
nå fikk han beskjed om å betale 50 % 
tillegg hvis han ville fortsette.

Olaf ga ikke opp. Han klaget og 
skrev at dette var diskriminering 
av døve. Saken ble stort slått opp i 
”Tegn og Tale”. Og det endte med at 
han fikk svar fra Storebrand, at han 
kunne fortsette medlemskapet uten å 
betale tillegg.

Likestilling oppnådd!
I mappen vår om ”Ulykkesforsik-

ring for døve” har vi ikke et papir 

som forteller om akkurat når det ble 
oppnådd likestilling, altså når det 
ble slutt på at døve måtte betale til-
leggs-premie ved ulykkesforsikring, 
men det må ha vært omkring 1966, 
altså etter ca. 20 års kamp.

Hvorfor var det slik, og hvorfor 
gikk det bra til slutt?

Forsikringsselskapene regnet med 
at døvhet førte til at døve var mer ut-
satt for ulykker. Det er rimelig at folk 
tror det er slik. Men det var ingen 
som kunne dokumentere dette. Det 
var ingen statistikk som viste at døve 
ble oftere skadet enn hørende.

Men vi måtte altså kjempe for å 
oppnå rettferdighet!             th.j.s.

Ny utgave av arkiv-
heftet

Det er nå trykt nytt opplag av dette 
heftet, med en del forbedringer og 
oppdateringer, spesielt for Trond-
heim, som manglet mye i første opp-
lag.
   I dette heftet kan du finne masse 
opplysninger om døveforeningene 
med underavdelinger, om Norges 
Døveforbund, døveskolene, døve-
kirkene, døveidrettslagene m. m. og 
hvor deres arkiver er, delvis i Riksar-
kivet, statsarkivene, by- og fylkesar-
kiver, - og i døveforeningene.

Vi sendte ut dette heftet til en del av 
våre medlemmer i april. Andre som 
ønsker å få det, kan bestille det hos 
Norges Døveforbund, som har betalt 
trykkingen av det nye opplaget. Det 
er gratis. Alle som er interessert i dø-
vehistorie bør ha det, og bruke det.

                                          Red.
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Fra ”Tegn og Tale” sommeren 1921
  for hundre år siden

Dødsulykke i Larvik
Onsdag morgen, 18. mai, hendte en 
fryktelig ulykke i byen. Kjører Erik 
Karlsen Lunde, som er kjent av de 
fleste døve rundt omkring, kom kjø-
rende nedover Sigurdsgate i en kasse-
kjerre. Hesten må ha blitt skremt av 
ett eller annet, for den begynte å løpe 
i full fart, mens Erik holdt igjen av 
alle krefter. På hjørnet av Lilletorvet 
slingret kjerren så voldsomt at Erik 
falt ut og på hodet i gaten. Han fikk 
et kraftig brudd på hodeskallen, og 
døden inntrådte øyeblikkelig. - Man-
ge døve møtte fram ved begravelsen, 
hvor A. H. Abrahamsen fra Horten 
tolket for de døve.

Josef Ankile i form
Det har vært avis-streik i Trondheim, 
så det har vært vanskelig å få tak i re-
sultater. Men den eneste avisen, ”Ny 
Tid”, er kommet med resultatene fra 
to terrengløp, Fossestuløpet og Ni-
darvoldløpet. Josef Ankile vant beg-
ge overlegent, med ca. 2 minutter til 
nestemann!

Senere samme år stilte Ankile opp 
ved Norgesmesterskapet på 10.000 
m løp, som ble arrangert i Moss, og 
han vant! - Han har hatt stor fram-
gang siden han 20 år gammel ble 
kretsmester i Trondheim på 400 m, 
1500 m og i diskos.

Jubileum for døv ingeniør
På A. L. Thunes Mek. Verksted på 
Skøien i Kristiania har det vært feiret 
25 års jubileum for Egmont Nørre-
gaard. Av firmaet fikk han en sølvbol-
le, og av kollegaene fikk han et gullur.

Egmont gikk på Fru Rosings Ta-
leskole for Døve, og etterpå fikk han 
privatundervisning i tysk, engelsk 
osv., men så begynte han å studere 
maskinlære, samtidig som han tok 
kurs i konstruksjons- og maskinteg-
ning på Kunst- og Håndverksskolen. 
Og nå har han altså 25 år bak seg som 
ingeniør. Han er et godt eksempel på 
at døve kan nå langt, når de går inn 
for det. Også for hørende er det van-
skelig å ta ingeniørutdannelse.

Han er også aktiv i organisasjonsar-
beidet blant døve i Oslo, og han er gift 

med en døv dansk kunstnerinne. De 
møttes på en nordisk døvekongress i 
Stockholm.

Internasjonalt idrettsstevne
Det er kommet invitasjon til en inter-
nationell idrottsfest för de nordiska 
ländernas dövstumma idrottsmän i 
Finland i september. I kasteøvelsene 
regnes resultatene sammenlagt for 
begge hender. I hoppene regnes bare 
etter hopp med beste fot. I tillegg til 
medaljer utdeles en rekke gavepremi-
er, og det kjempes for første gang om 
det nordiske vandreskjoldet for beste 
nordiske land sammenlagt.

Døv norsk bladutgiver i USA
”The Redelm Record” heter et 4-sidig 
blad som utkommer i Syd-Dakota. 
Det spesielle ved dette bladet er at 
det utgis av en døv mann, og han er 
norsk, trønder. Navnet hans er E. L. 
Schetnan. Det er samme mann som 
tidligere har sendt oss opplysninger 
om de amerikanske døveskolene. - Vi 
ønsker ham lykke til med bladet.

Døv hovedbokholder i Oslo
Henning Dahl og hans kone Lilla har 
feiret sølvbryllup. De er et kjent par 
blant døve. Lilla er hørende, men hun 
har bl.a. i mange år vært bibliotekar i 
døveforeningen i Oslo.

Henning, som er døv, har den vik-
tige stillingen som hovedbokholder 
på Conrad Langaards verdenskjente 
tobakksfabrikk, hvor han nå har vært 
ansatt i 32 år, først som kontorist, 
og så har han steget i gradene. Han 
er også døveforeningens kasserer og 
regnskapsfører, og han har hittil sit-
tet i døveforeningens styre i 10 år.

Kristiansand og omegns kriste-
lige forening for døve
har hatt utflukt, men sekretæren er 
bekymret over det tørre været: ”Det 
er litt trøstesløst å se så tørt det er på 
disse kanter. Åker og annen rot- og 
trefrukt lider ikke så lite i slik lang-
varig tørke. Man står spørrende og 
vet ikke hvorfor. Sikkert har Gud sin 
hensikt med det. Og dermed må vi 
være fornøyd”, skriver sekretæren.

Ny bok med ”tyveri”
fra døvehistorien

En døv dansk dame har gjort oss 
oppmerksom på noe galt i denne 
boken, ”Livet på Grini under annen 
verdenskrig”. 

Det er den samme feilen som i Gri-
niboken, som vi skrev om i Nye Jour-
nal for Døve nr. 2-2007.

I Griniboken var det illustrasjon 
av 2-hånds fingeralfabetet, og med 
opplysning om at det var oppfunnet 
av fangene på Grini! Bokstavene var 
tegnet nesten akkurat slik som døve 
her i landet har brukt i over 150 år!

I den nye boken er det samme trykt 
og med teksten: 

”Fingerspråket ble utviklet på Gri-
ni vinteren 1943 til bruk i fangenes 
illegale tjeneste. (Hentet fra Grinibo-
ken.) 

Den danske døve damen, Mette 
Sommer, har en mormor som var 
fange på Grini! Familien kjøpte den 
nye boken om livet på Grini, og de 
stusset over at det var utviklet et slikt 
håndalfabet blant Grini-fangene. Jeg 
har forklart situasjonen, at det sikkert 
var noen fanger som hadde lært dette 
før de kom til Grini. Det er jo mange 
hørende som kan det. 

Mette Sommer opplyser nå at hen-
nes mor og mormor har skrevet til 
forfatteren og klaget over denne mis-
informasjonen i boken. 

Men i to bøker kan folk lese at vårt 
to-hånds-alfabet ble utviklet på Grini     
av Grini-fanger i 1943!             th.j.s.
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Hedersmann

Conrad Bonnevie-Svendsen
var født i Oslo i 1898 som sønn av 
Norges første døveprest, Conrad 
Svendsen, og han valgte å følge i ”sin 
fars fotspor” som døveprest, og som 
hovedprest for Norges døve fra 1934, 
etter at faren gikk av.

Som sin far, ble han sterkt enga-
sjert i mer enn det kirkelige arbeidet 
blant døve. Han var bl.a sterkt opp-
tatt av døves situasjon i arbeidslivet. 
Han skrev f.eks. en artikkel om dette, 
henvendt til arbeidsgivere, og som 
ble utgitt som egen trykksak. Han 
var med i Det norske samarbeidsråd 
for døvesaker, som var opprettet et-
ter initiativ av døveforbundet. Han 
var med i komiteen som utarbeidet 
Norges første ”tegnhåndbok”, trykt i 
1944. Han fikk  innflytelse på mange 
saker, men han arbeidet mest i det 
stille, uten å stikke seg fram. Hjem-
met for Døve var en av hans hjerte-
saker.

Han var kirkeminister i Gerhard-
sens samlingsregjering i 1945 og 
bl.a. mangeårig leder av Kirkens 
Nødhjelp. (Stor omtale i vårt blad 
nr. 3-2020.)

Conrad Bonnevie-Svendsen fikk 
Norske Døves Landsforbunds he-
ders-medalje - i gull - i 1959. Han 
døde i 1980.                                  Red.

Hva alle bør vite om døve barn
Av skolebestyrer Per Anderson i 1930

Man møter ofte mange misforståelser når man taler om døve barn. Føl-
gende sannheter burde alle være oppmerksom på:

1. Døve barn er barn med normale åndsevner, men døvheten gjør at de
 ikke kan lære å tale som andre barn.

2. Det er som regel intet iveien med de døves taleorganer. Det er øret eller
hørenerven som er satt ut av funksjon. Dette har intet med evnene å
gjøre. Den døve kan ha meget god forstand.

3. Et hørende barn lærer å tale ved etterligning. Det lærer morsmålet fra 
morgen til kveld. Det døve barn forblir stumt til det får undervisning i
å tale.

4. Et hørende barn mottar stadig inntrykk og åndelig påvirkning gjennom
andres tale. Det døve barn går glipp av denne påvirkning og blir derfor 
foreløpig satt tilbake i utvikling. 

5. Døveskolen lærer nå sine elever å tale. Fingeralfabetet brukes ikke len-
ger i undervisningen. 

6. Det hørende barn lærer litt om senn uten større vanskelighet både å 
 forstå andres tale og å tale selv. Det døve barn må lære språket gjennom 
et planmessig arbeid som krever både flid og utholdenhet i høy grad. 
Det må ikke bare lære å uttale språklydene uten å høre dem, men også 
ordenes betydning og rette bruk må nøye innøves

7. Den døves tale blir monoton og ofte mindre tydelig, fordi han ikke   
kan kontrollere uttalen med sitt øre. Språket blir som regel ordfattig, og 
språkbruken ustø, fordi han mangler den stadige språklige påvirkning 
som hørende mennesker får.

8. På døveskolen lærer elevene å lese på munnen hva man sier til dem. 
Munnavlesningen er en vanskelig kunst, som bare er mulig når det tales 
tydelig og i god belysning.

9. Snakk med den døve! Men langsomt og tydelig med naturlig uttale i
 enkle setninger! Pass på at lyset faller på ditt ansikt, så den døve kan se 
den minste bevegelse i det!

10. De aller fleste døve blir som voksne selvhjulpne og nyttige medlemmer
av samfunnet. Det lønner seg godt å hjelpe dem til den størst mulige 
utvikling av deres evner.

Alle interesserte er til enhver tid velkommen på Kristiania offentlige 
skole for døve, Ullevoldsveien 72.

Anderson nevnte at håndal-
fabetet ikke ble brukt, men 
ikke et ord om tegnspråk!
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Fra en britisk døveprests reise
 i Norge og Sverige i 1930

Fra Jon Martin Brauti har vi fått to 
sider fra det skotske døvebladet ”Ma-
gazine for the Scottish Deaf” for fe-
bruar/mars 1930, hvor presten W. 
Raper skriver om en reise i Norge og 
Sverige. Han selv hadde først vært 
lærer for døve i Edinburgh, og så blitt 
ansatt som kapellan for døve i Lon-
don. Han var gift med en døv dame 
fra Yorkshire, kjent som forfatter!

Dette paret dro høsten 1929 på en 
reise for å bli kjent med døvearbei-
det i Norge og Sverige. De reiste med 
Wilson-skipet ”Calypso” og kom til 
Oslo 2. september. Ved en tilfeldig-
het traff de der en engelsk døvelærer, 
miss Norbury” som av helsemessige 
grunner kunne undervise i England 
bare om sommeren, mens hun resten 
av året underviste i engelsk for en 
gruppe norske studenter i Oslo. 

Opplæringen av døve i Norge er i 
svært stor grad støttet av Staten, og 
arbeidet er meget tilfredsstillende, 
opplyser presten. Det finnes døve-
skoler i Oslo, Trondheim, Hamar og 
Holmestrand ved Oslofjorden. Elev-
ene blir så langt som mulig  delt inn 
i A-, B- og C-klasser. Nye elever be-
gynner hvert år etter sommerferien.
Paret besøkte alle døveskolene, unn-
tatt Holmestrand.

Litt skuffende i Trondheim?
Om døveskolen i Trondheim skri-

ver presten at den er litt hemmet av 
sine gamle bygninger, men at skolen 
blomstrer under den nye rektoren, 
som tok veldig godt imot sine gjes-
ter og gjorde sitt beste for å vise dem 
den flotte utviklingen i byen langt 
mot nord. Været var ikke så bra, men 
rektoren ordnet med drosje, slik at 
de bl.a. fikk se verdens nordligste 
døvekirke. Den var blitt åpnet gan-
ske nylig, i november 1927, en svært 
moderne og staselig bygning, men 
gjestene ble litt skuffet over at kirken 
ikke lå på samme område som døve-
skolen (slik det er vanlig i England og 
Skotland). Kirken er enkel i sin utfor-

ming og passende innredet, med god 
smak. Et spesielt trekk er ideen med 
å bruke ”Effata”-fortellingen (Mar-
kus 7,31) som dekorasjon rundt kir-
kebygget, en idé s0m gjerne kan bli 
brukt av flere.

En idé: Utveksling Norge-Stor-
britannia?

I forbindelse med besøket i Trond-
heim døvekirke fikk presten Raper 
den ideen at det kunne ordnes med 
norsk-britisk utveksling, slik at bri-
tiske døveprester kan komme til 
Trondheim, og omvendt. Det kan 
føre til god reklame for samhold 
mellom ulike grener av den kristne 
kirke, men også markere brorskapet 
mellom nasjonene. Tenk noe så fint 
som om en engelsk og skotsk døve-
prest kan dele kirketjenesten med de 
norske i Trondheim døvekirke, med 
eller uten tolk! Og ved en annen an-
ledning, en stor gudstjeneste ved en 
kongress for døve i Storbritannia, 
med deltakelse av de norske døve-
prestene Conrad Svendsen og hans 
med-prest i Trondheim, og kanskje 
døveprest Jørgensen eller Jacobsen 
fra Danmark. Det er dristige tanker, 
men ikke umulig å gjennomføre. Noe 
lignende er prøvd i Frankrike av pro-
testantiske prester fra begge land, og 
Raper selv har prøvd det i Danmark 
tidligere. I Norge, Sverige og Dan-
mark er det allerede et fantastisk 
samarbeid mellom den lutherske kir-
ke, Frelsesarmeens dyktige arbeidere 
og andre.

Utmerket ”hjem for døve” i Oslo
Presten skriver at folk i Storbritan-

nia drar på ferie i Europa, også Skan-
dinavia, ”men hvorfor besøker vi ikke 
våre døve kolleger i disse landene? 
Selv har vi reist bredt i Europa. Når 
vi nå besøkte våre kolleger i Norge, 
ble vi veldig overrasket og oppmun-
tret over det flotte arbeidet som blir 
utført, spesielt i Oslo og Trondheim. 
I tillegg til døveskolen i Oslo, besøkte 

vi et utmerket hjem for døve menn 
og kvinner, som bor i atskilte hus og 
med gode arbeidsstuer, hvor de dri-
ver med veving, snekring, mattear-
beid, kurvfletting og mer. Det er un-
derlagt familien Svendsen. Hjemmet 
har en flott beliggenhet, høyt over en 
av de fineste delene av Oslofjorden. 
Dette hjemmet er absolutt verdt et 
besøk, men da vi spurte om de hadde 
hatt mange besøk fra Storbritannia, 
fikk vi til svar: Nei, bare en gang for 
ca. 10 år siden av en  Mr. Oxley fra 
London.”

Stockholm, den skjønneste 
byen!

Paret dro så til Sverige og besøkte 
døveskolene i Gävle, Härnösand, Vä-
nersborg, Stockholm, et gamlehjem 
for døve i Lund og ”den tyske skolen 
på Lidingö”. De la spesielt merke til 
det store arbeidet som kvinnene i 
Frelsesarmeen gjør for døve barn og 
unge. 

De opplevde Stockholm som den 
antakelig skjønneste byen i verden!

-
Dette er altså et sammendrag av 

døveprest Rapers rapport fra reisen 
høsten 1930, for vel 90 år siden. 

   Red.

Medlemspengene i år
Noen medlemmer har betalt på 

forskudd for året 2021. Men de som 
IKKE har betalt, vil finne en giro 
sammen med dette bladet, der beløp 
og navn er påskrevet.

Medlemspengene (kontingenten) 
er som før, kr 200,- for enkeltperso-
ner, kr 500 for foreninger o. a. 

Vi håper at vi slipper å purre deg på 
ettersommeren/høsten.

Med dette bladet har du allerede 
fått to blad ”på forskudd”. 

Vi håper at du liker bladet og vil 
fortsette som medlem.

 For de 
som skal til 
utlandet er 
det greit å 

kunne velge  
språk for 
informa-

sjon, også 
tegnspråk!

---
Dessverre

bare et 
ønske,

foreløpig.
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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.

TORODD EVJEN OLSEN
døde på Venneslaheimen 2. mars. 
Han var født i Kina 16. november 
1929. I 1961 ble han døveprest i bi-  
stilling i Stavanger, og der var han til 
1964, da han ble døvekapellan i Oslo. 
Den stillingen hadde han til 1974, da 
han ble sogneprest i Fyllingsdalen, 
Bergen. Senere flyttet han til Sørlan-
det og bosatte seg i Vennesla. Han 
ble begravet fra Vennesla kirke.

ALINE GUNVOR WILLHEDEN
(f. Harjo)
døde 26. mai 2015 - altså for 6 år si-
den i Långemåla, Sverige, men vi er 
først nå blitt kjent med hennes bort-
gang. Hun var født 12. september 
1929 i Skallelv, Vadsø, gikk på dø-
veskolen i Trondheim og ble konfir-
mert i 1947. Hun giftet seg med Lars 
Strand, og de bodde i Bergen. Som 
enke giftet hun seg igjen og flyttet 
med sine barn til Sverige.

KARI PEDERSEN
døde 11. mars. Hun var født 26. au-
gust 1937 i Kristiansand som den 
yngste av tre døve søsken, som nå 
alle er gått bort. Hun gikk på døve-
skolen i Oslo, Skådalen, hvor hun ble 
konfirmert i 1953. Hun bodde hele li-
vet i Kristiansand, og hun ble begra-
vet på Kristiansand kirkegård. 

ANNIE ROLSTAD
døde 10. april. Hun var født på Økern 
i Oslo 12. oktober 1934, og hun gikk 
på døveskolen i Oslo, hvor hun ble 
konfirmert i 1951. Hun bodde i Oslo 
og var medlem av Norsk Døvehisto-
risk Selskap. Begravelsen fant sted 
fra Oslo Østre gravlund.

KARL OLAV KRISTIANSEN
døde 17. april etter kort tids sykeleie. 

Han var født 27. mars 1950 i Malvik 
og gikk på døveskolen  i Trondheim, 
hvor han ble konfirmert i 1965. Han 
bodde i Stjørdal, men sist på Flatå-
sen. I flere perioder var han leder i 
Nord-Trøndelag Døveforening. Han 
ble bisatt fra Trondheim døvekirke.

JOZEF GONDA
døde 17. mai. Han var født 24. no-
vember 1951 i Slovakia, men kom til 
Norge for mange år siden og arbeidet 
på en skinnfabrikk. Han bodde på 
Moi i Rogaland. Han ble bisatt fra 
Lund kirke.

PER HARRY ANDERSEN
døde 22. juni. Han var født 27. sep-
tember 1948. I årene 1993-95 var 
han kapellan i Bergen døvekirke, 
men så fikk han prestestilling i Finn-
mark. Han ble begravet fra Øvre Bar-
du kapell.

LILLIAN ANITA THORSVIK
døde 16. juni på Husnestunet, Hus-
nes. Hun var født 3. juli 1959 i Skaga 
på Helgeland og gikk på døveskolen 
i Trondheim. Hun bodde på Husnes, 
og hun ble begravet fra Husnes kirke.

NDHS, hva nå? 
Årsmøte? Seminar?

Det er fremdeles helt uklart når vi 
kan holde årsmøte og historie-semi-
nar i Norsk Døvehistorisk Selskap. 
Det skulle vært holdt i september 
i fjor, og Bergen Døvesenter had-
de gjort gode forberedelser. Men på 
grunn av korona-pandemien måtte 
det utsettes. Og fremdeles er situ-
asjonen vanskelig. Det er ikke fort 
gjort å ordne et slikt arrangement, 
for det må kunngjøres i god tid, med 
påmeldingsfrist, og både lokaler og 
hotellplasser må reserveres.

NDHS-styret mener at det ikke er 
mulig å gjennomføre arrangementet 
i år, så nå er neste mål at det kan hol-
des t våren 2021. Vi håper at styret 

kan gi mer sikre opplysninger i neste 
nummer av bladet vårt.

Vedlegg til dette bladet  
Du har her fått en konvolutt med mye 
ekstra innhold:
1. Referat fra årsmøtet i 2018.
2. Årsmelding for 2018-2020.
3. Regnskap for tre år: 2018, 2019 og 
2020.
4. Giro for medlemskontingent (hvis 
du ikke allerede har betalt for 2021.)

Kanskje du skal på årsmøtet, og da 
er det viktig at du oppbevarer disse 
papirene 1-3, så du kan forberede deg 
godt og ta papirene med deg.

Hvis du har spørsmål eller noe å 
bemerke allerede nå, så kan du selv-
følgelig kontakte lederen Jim Vold. 
Hans post- og mail-adresse finner du 
i rammen på siste side her.
                                  Red.

Bok om Olaf Hassel!
Rune Anda har utgitt bok om den 

kjente norske døve Olaf Hassel, som  
vi har så god grunn til å være stolte 
av.  Du kan bestille boken hos Rune 
på mobil nr. 99 58 95 62.
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Merkedager 
sommer/høst 2021

1. juli
er det 140 år siden Fru Rosings Ta-
leskole for Døvstumme ble opprettet 
i Oslo av danskfødte Hedevig Sophie 
Rosing.

1. juli
er det 50 år siden ”Lov om folketrygd” 
trådte i kraft. Det førte til at døve fikk 
dekket utgifter til hjelpemidler gjen-
nom trygdekontoret.

3. august
er det 80 år siden Drammen Døve-
forenings feriehjem ”Skogheim” ble 
innviet i Gjerdal, Røyken.

12. august
er det 70 år siden Bergen fikk sin egen 
døvekirke, da Nonneseter kapell i 
Kaigaten ble innviet til døvekirke.

22. august
er det 150 år siden de to første norske 
døve besto eksamen artium, ved Uni-
versitetet i Oslo, Lars A. Havstad og 
Halvard Aschehoug.

29. august
er det 30 år siden nybygget for døve-
skolen i Trondheim, i Heimdal, ble 
innviet, Møller skole.

19. september
er det 70 år siden Døves verdensfor-
bund, World Federation of the Deaf, 
ble stiftet i Roma. Nils Gjerstad og 
Albert Breiteig representerte Norge.

26. september
er det 55 år siden ”Speiderjobben 
1966” startet under slagordet ”En ny 
framtid for unge døve”.

I år
er det 135 år siden døveforeningen 
i Oslo, De Døvstummes Forening i 
Kristiania, skiftet navn til De Døves 
Forening i Kristiania.

Hurra for 17. mai! - i 1938
Dette bildet er antakelig tatt i pinsen 
1938, og det viser de store speiderjen-
tene på Skådalen døveskole. En flott 
gjeng! De fleste skulle snart konfir-
meres, og resten ble konfirmert året 
etter.

Fra venstre ser vi troppslederen 
Borghild Marienborg og hennes as-
sistent (begge hørende), og så ser 
vi:  Mimmi Alfrida Eriksson (g. Ja-
kobsen), f. 1922 i Gjesdal, bodde på 
Seim, død 1991. Anne Mathea (”Lill”) 
Holte (g. Hovden), f. 1923 i Nes, 
Ådal, bodde i Ski, død 2012. Bergit 
Marie Rafoss (g. Gundersen) f. 1923 
i Kvinesdal, bodde i Øyestranda, død 
2002. Sissel Rønning Haugen (g. Gil-
lebo) f. 1919 i Søndre Slidre, bodde på 
Hamar, død 2008. Mary Reinemo (g. 
Jørgensen) f. 1923 i Sandsvær, bodde 
i Sandefjord, død 2002. Martha Øste-
bø (g. Eriksen) f. 1920 i Dirdal, bodde 
på Figgjo, død 1994. Ågot Ellingsgard 
(g. Johansson) f. 1922 på Vats, Ål, 
bodde i Göteborg, død 2021. Gunvor 
Ruud, f. 1923 på Hamar, bodde sist i 
Bergen, død 1974. Bjørg Wroldsen (g. 
Braathen), f. 1924 i Arendal, bodde i 
Oslo, død 2019. Jenny Paula Petter-
sen (g. Hansen) f. 1919 i Nes, bodde 
på Fenstad i Nes, død 1990. Aud Stor-
haug (g. Mortensen) f. 1925 på Rena, 
bodde i Trondheim, død 2014. Jenny 
Rakel Breiland (g. Stokkedal) f. 1923 

i Hjelmeland, bodde i Stavanger, død 
2015. Margit Bølstad, f. 1922 i Oslo, 
bodde i Oslo, død 2005. Kirsten Gerd 
Pedersen (g. Gunnarsen) f. 1924 i 
Kristiansand, bodde i Kristiansand, 
død 1997.

Alle disse 14 jentene er gått bort, 
sist Ågot, som skulle blitt 100 år nes-
te år.  (Det er litt merkelig at akkurat 
hun, den eneste som giftet seg med 
en svenske og bosatte seg i Sverige, 
levde lengst.)

12 av de 14 ble gift, 4 ble gift med 
hørende.

Halvparten av jentene hadde døve 
søsken!   th.j.s


