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§istoricn orn en døv bestefoc

I dette nummeret har vi en spesiell historie, ?Iin døve morfars dagbok",
skrevet avBjørg S§øtskift. Den handler om mannen på dette bildet, Embret
Lunåshaug, som var født i Tynset i Nord-Østerdal og gil& på Gløshaugen dø-
veskole i Trondheim. Her er han sammen med sin kong Gina, som var to år
eldre og hadde gått på døveskolen på Hamar, og deres eneste barn, Borghild,
moren til BjørS S§øtskift. Det fine bildet er tatt i tgz6.

Det er nok ikke mange døve som
skriver dagbok. Døve er ikke så glad i
å skrive. For de fleste er det leftere og
mer naturlig å fortelle på tegnspråk.
Men er det noen som lager "dagbok"
på tegnspråk?

Så er spørsmålet; IIV-A forteller vi
i en dagbok? Om daglig arbeid? Om
familieliv? Om været? Om heisen?
Om økonomien? Om hra vi spiser og
drikker?

En dagbok er kans§e ikke så inter-
essant eller spennende. Hvis den skal
bli interessant for andre, blir det be-
hov for å fylle ut. Det kan være mulig
for noen i nærmiljøet som §enner fa-
milien, hjemmet og omgivelsene, og
som kan gjøre undersøkelser.

Vi har her et godt eksempel på det-
te. Bjørg S§øtskift husket sin døve
bestefar, fant hans dagbok, og slrtes
at historien om hvordan han klarte
seg gjennom livet var så interessant
at flere burde få del i den. Resulta-
tet ble en lang artikkel til fubok for
Nord-Østerdal og med relevante bil-
der.

Dermed er Embret Lunåshaug og
hans kone på en måte blitt §endiser
i Nord-Østerdal lenge etter at de gikk
bort. Deres liv var ingen "dans på ro-
ser", men deres historie er vel verdt å
ta vare på.

Som redaktør for Nye Journal for
Døve harjeg hatt gleden av å kunne
hjelpe Bjørg S§øtskift med informa-
sjon om døveskoiene og om en del
personer som er nevnt.

Det har dessverre vært nødvendig
å korte ned artikkelen her i bladet til
omtrent r/3 av originalen. Likevel vil
Ieserne {å et godt innblikk i hvordan
det var å leve som døv skredder ute
på landet "i gamle dager', og forsørge
koneogbarn. Red.
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Bjørg Slqjøtslcift:

En historie{rø Tgnset

8 år gammel reiste Embret med
Rørosbanen til Trondheim for å gå
på døveskole. Antakelig fulgte hans
far med. I Trondheim var det på den
tiden to døveskoler, O"r, ogsntlige
skoien i Bispegata, og Gløshaugen,
som var opprettet som privatskole
og baserte undervisningen på tale
og munnavlesning. Embret kom til
Gløshaugen, antakelig fordi han alle-
rede hadde et godt utviklet talespråk.

Gode år på døueskolen
Embret var elev på Gløshaugen i 8

år. Fra tidiig på 9o-taliet var det blitt
vanlig at de fleste barna fikk reise
hjem i jule- og sommerferiene, så an-
takelig var Embret hjemme i Lonåsen
to ganger i året. Vi vet at han ble litt
av en mester i å forstå folk ved å lese
på munnen, og han fikk god øvelse i
å snakke. Men han lærte også tegn-
språk, og det var like vil'tig, for det
hjaip ham til å bygge seg et netlverk
av døl'e rundt omkring, og som han

Etter konfirmasjonen flirftet altså
Embret hjem tilT1.nset, og i r9r3 be-
grnte han som lærling hos skredder
Hagen på Neby. Han trivdes godt
og ble der i fire fu, altså hele læreti-
den. Der hadde han kost og losji og
litt lønn, så det var en sorgiøs tid.
Han sydde mest herreHær, dresser,
frakker, busseruller og arbeidsHær.

Rundt i bygden hadde han mye slekt,
og han hadde faste familier som han
besøkte mye. Han var ikke redd for å

ta kontakt med folk. Æt tyder på at
han var akseptert og velkommen der
han kom. Folk var mye hjemme og
var klar over at de hadde ansvar for
å ta vare på hverandre, inkiudert en
ung mann som det tok tid å kommu-
nisere med.

Årene i Troudheim hadde nok ført
til at Embret hadde lagt seg til noen
b5rvaner. Han gilik en spasertur hver
kvel4 og han møtte gieme folk på
kaf6. Han likte å gåpå skirenn og fot-
ballkamper, og han gik*på kino. For
ham var det perfekt med stumfilm og
iitt forHarende tekst. I kirken gikk
han bare hvis det var noe spesielt å
se, f.eks. konfrmasjon, men ellers
var han sjelden å se på fester og ste-
der hvor det var mange folk.

§kreu døgbok
I r9r5 begrnte Embret å skrive dag-

bok. Da bodde han på Neby i §aset.
Med unntak av et kort opphold skrev
haa et Iite notat nesten hver eneste
dag fram til rgzg! Han forteller der
om stort og smått i hverdagen, hva
han driver med, hvem han treffer, og
mye om vær og føre. Han gir svært
sjelden karal<teristikker av folk, Ha-
ger nesten aldri, og forHarer lite, så
dagboken er nok il'r&e ment for andre
enn ham selv.

I tgtT forteller han om den første
turen til Trondheim etter skoletiden.
Hans gode kamerat Johan Einarsen
inviterte ham på juletrefest i døve-
foreningen. Hans foreldre syntes at
det var en god id6. Han tok ut spa-
repenger fra banken til togbilletten.
Det ble mange gode opplevelser, eE
riktig hyggelig juletrefest og møte

Innerst i mors klesskap lå det an bunke med gamle ktaddebøker. Jeg uisste
at det uar morfar Embret sine dagbøker fra en suunnen tid. Mor tok au og
tilfram en au bøkene og leste litt,for hun savnet sine døuefareldre. Ellers lå.

bøkene der urørte helt til jeg ble pensjonist og bestemte meg for å'lese dem.
Detjeg uisste ommorfar{rafør,uar detjeg selu husket og det sommor had-
de fortalt fra oppueksten srn. Nå ued å lese dagbøkene, rtkk jeg et nytt bilde
au en ung mnnn med et nokså aluartig handikap, ag om huordan han og

familien hadde fungert i samfunnet. Denne artildcelen bggger i houedsak på
disse dagbøkene, mundige ouerleueringer, egne minner ag littfrabygdebø-
ker og fagbøker. Det er fra en tid da folk i et ardnet bygdesamfunn uisste at
de skulle ta uare p& huerandre.

Ilelt døt etter sykdorn på forskjellig måte holdt kontakt
Morfar het Embret EmbreGon medgieunomlivet.

Lunåshaug og var født t3. mars 1896 Jeg husker at morfar snal<ket med
i grenden Lonåsen nord i §nset, stoithet orn de gode og lærerike åre-
som eldste barn på den lille gården nehaaboddeiTrondheim, ogomsin
Lonåshaugen. Haa hadde to yngre lærerinne, Marie Lovise Kindseth,
søsken og snille, arbeidsomme for- som tydeligvis var srrært avholdt av
eldre. sineelever.

Vi vet ikke helt når Embret mistet Embrets klasse ble konfirmert i
hørselen, men det skyldtes en kom- Bal{klandet kirke i 79t2. Da hadde
plikasjon etter barnesykdom, sann- Embret også kommet langt på vei i å
synligvis skarlagensfebsl. rlans gode utdanne seg i skredderfagel
språk og språldorståelse tyder på at
han må ha vært nærmere 7 år. I slcredder-lære

Klassen på Gbs-
haugen døueskoLe
iTrondheim.med

Embret Lunåshaug
stående bak.

Læreinnen, Maie
Louise Kindseth,

uar meget auholdt.
Hun fikk en

graustøtte "reist
ax takknemlige

eLeuer".

Klassen ble senere,
i tgtz,

konfirmert
i Bakklandet kirke.
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med gamle §ente. Han besøkte bl.a.
sin gamle, snille iærerinne }farie
Kindseth. Han besøLte også skred-
den'erkstedet på Gløshaugen, og han
fikk føige undervisningen på skoien.
Da han kom hjem, satte han seg og
skrev ned alt han hadde opplevd. så
aile hjemme kunne få lese om turen.

F ør st s orn ornr eis end.e skr e d.der
Embret forberedte sitt eget 1'rkesliv

med å søke Understøttelsesforenin-
gen for dørc i Trondheim om bidrag
til s)..rnaskin, og han fikk r5o kroner.
Så bestilte han en Gritzner skredder-
maskin. Den kom med toget, og da
var han klar!

Han startet med å være omrei-
sende skredder i grenden Fåset sør i
T1.nset. Der hadde han mye slekt og
mange kontakter, så han flyttet fra
gård til gård og ble så lenge det var
noe å sy. Siik drev han et par år, og
det fungerte godt, for folk var velvil-
lige og de hadde behov for arbeidet
hans, så de la ting godt til rette. På
Fåset ble han §ent med den døve
kvinnen Anne Hindal, som var t8 år
eldre enn ham. Hun hadde gått dø-
veskolen på Hamar og ble boende på
hjemgården hele livet. Hun var en
snill og hjelpsom dame, som Embret
holdt kontakt med i alle år senere.

I disse årene som ung var Embret
hjemme i Lonåsen hver sommer og
hjalp til med onnearbeid og annet. At
han var døv, vat ikke noe problem,
for han var sterk og hadde god for-
ståelse for alt som skulle giøres.

I r9t8 var Embret i Oslo på et tre
ukers kurs på Moesgaards tils§æ-
rerakademi. Han betalte kontant, på
forskudd. I Oslo fkk han bo hos sin
morbror, som sattpå Stortinget. Han
hadde en datter, Arnhild Aaen, som
senere ble grmnastikklærer på døve-
skolen i Oslo i hele ze år.

I hovedstaden besøkte Embret
både døveskolen, døveforeningen i
Sven Brunsgate og døvekirken. Han
noterte at han syntes det var ansten-
gende å følge med i guds§enesten i
døvekirken.

Ouer til egenbedrtft!
I r9r9 fikk han fast arbeid som

skredder ved en mote- og skredder-
forretning i ffiset sentrum. Der fikk
han være til t9zz, og han hadde gode
år også der. Men så ble det økono-
misk vanskelige tider. Det ble min-

dre og mindre arbeid, så han måtte
slutte.

Da leide han noen kvistværelser i
Tlnset sentrum og startet egen be-
drift! Det var et vågestl'kke, og det
gikk både godt og dårlig. Noen gan-
ger var det mer enn nok å giøre, men
ofte var det lite. "Intet å sy i dag",
skriver han ofte i dagboken.

Selv om det gikk opp og ned fort-
satte han sin egen bedrift hele resten
av sitt pkesaktive liv.

D øu epr e s ten s otn " I{ir sten
gifiekniu"!

Det var den unge døvepresten Con-
rad Bonnevie-Sl'endsen som i rgzr
presenterte Embret for hans fram-
tidige kone. Presten besøkte Tlmset,
og de fikk ordnet med bils§ss til
Brydalen, to mil sørøstover. Videre
måtte de gå en strabasiøs tur til fots
opp til seteren hvor hun holdt til.
Damen het Gina Bakken og var blitt
døv i to års alderen. Hun hadde gått
døveskolen på Hamar. Hun var rik-
tignok ro år eldre enn Embret, men
det var tydelig at de likte hverandre.
Tidligere hadde Embret skrevet i

dagboken at han ofte følte seg en-
som og ønsket seg en å bo sammen
med. Men nå, da han hadde mulig-
heten, var han i wil om han kunne
klare ansvaret. Han tok sjansen. De
holdt kontakten, og i februar r9z3
flyttet Gina inn hos ham, offisielt for
å være husholderske. De forlovet seg
snart, og i juli giftet de seg i Røros
kirke. Gamlepresten Conrad Svend-
sen kom og viet dem. Med Gina fikk
Embret uWidet nettverket sitt, både
med hennes familie, gode venner og
andre døve. På Os, noen mil nord for
Tynset, bodde det døve ekteparet OIe
og Marit Letestrand, som Gina §en-
te fra døveskolen på Hamar. De drev
et lite gårdsbruk, og de ble Embrets
venner for livet.

Fødsel - og nA e u{ordring er
Så ble det fødsel i romjulen samme

år, da Embret og Gina 61,ift sitt eneste
barn. Det var iskaldt, med 4o kulde-
grader på Tynset, men det endte som
en lykkelig dag. Lille Borghild kom til
verden, og med henne nve utfordrin-
ger. Hvordan.skulle to døve foreldre
klare å gi det lille hørende barnet sitt
stimulering og språk så hun kunne
Hare seg i verden? Nå ble familie og
venner gode å ha. Embret og Gina

Artikkelf,orfatteren Bjørg Slqjøtskift i armlcro-
ken til sin dwe bestefar Embret Lunåshaug
ca. t96o.

forsto, eller noen fortaite dem hva
som måtte til, så de holdt et særde-
Ies åpent hus, med mye besøk avfolk
som kunne gi råd og hjelp. Bestefor-
eldre på begge sider stilte opp. Gina
og lille Borghild hadde lange ferier i
Lonåsen og Brydalen de første årene.

Va,nskelig økonotni....
Etter 3-årsalderen begrnte Borg-

hild å være mye alene hos bestefor-
eldrene i Lonåsen, så det ble hennes
andre hjem. Men hun lærte seg fort
å kommunisere med foreldrene, og
hun sa senere at de var så gode til å
uttrykke seg og til å lese på munnen
at hun aldre trengte å lære seg noe
tegnspråk.

Gina og Embret var ansvarlige og
omsorgsfulle, men ressursene var
knappe. Både r9zo, -So og -4o-åre-
ne var økonomisk trange i Norge, og
det var med et nødrop at de klarte
seg. Ofte var det for lite arbeid for
Embret, selv om han var en dyktig
skredder.

"... skulle ikke hatt tmg er... "?
Gina spedde på inntekten med

småjobber, men det var heiler ikke
nok, så selv om Borghild opplevde
barndommen som trygg og god,føLte
hun på skammen over at de var fat-
tige. Det verste hun visste var å bli
sendt bort til naboen for å "Iåne" litt
mat av noe slag. De hadde heldigvis
gode og solidariske naboer, så det
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Tra, "Teqø oq Tn[.e" 5o{,tt?weretl 11,«
'fw tvuru(re å,r si(en

ordnet seg nok, men dette var mye
verre enn at foreldrene var døve, sa
hun senere som volsen. Noen ganger
hørte hun folk si ting om foreldrene
som f.eks. at "slike folk skulle ikke
hatt unger". Det syntes hun var både
uforståelig og uretferdig, og hun
nevnte det ikke for sine foreidre.

Såble hø,n enkernanln
Datteren Borghild var borte fra

Tynset noen år, da hun utdannet seg
til fotograf. Men i r95r flyttet hun
hjem igien, giftet seg og startet foto-
forretning sammen med mannen. Da
var Gina blitt syk med symptomer på
psykose og demens. Embret passet så
på henne i flere år. I t955 ble hun inn-
lagt ved Sanderud sykehus, og hun
kom aldri hjem igien. Hun døde der
i 196r.

Embret fikk noen gode og tygge år
sammen med Borghild og familien
hennes. Han ble §ent med fire bar-
nebarn, og hadde daglig kontakt med
dem, og vi barnebarna ralJ< å bli §ent
med en litt annerledes, men utrolig
snill og koselig morfar.

Han døde i 1968.
Gjennom hele dagboken til Em-

bret er det en undertone av sorg og
ensomhet, men også av takknemlig-
het og utholdenhet. Han forsto sine
begrensninger som døv. Og heldiryis
hadde både Gina og Embret foreldre
som forsto at de måtte sende sine
døve barn langt bort på døveskole for
at de skulle få utviHe et språk og der-
med få et verdig liv. Dyktige lærere på
døveskolene bidro aller mest til at det
lot seg gjøre. Jeg tror derfor at livet til
Gina og Embret ble så godt som det
kunne bli i den tiden de levde.

Bjørg Skjøtskift.

D øu e fors tår ikke døu epr e s -
tene!

Dette påstår Ole T. Tveiten, og
grunnen er at de døve ikke har lært
tegnspråket på skolen, så det hjelper
ikke at prestene bruker tegnspråk.
Nå må vi få tegnspråkopplæring på
døveskolene, slik at dør'e kan forstå
døveprestene, krever Tv'eiten, men
"ved undervisning i tegnspråket må
talespråket brukes samtidig", skriver
han.

I{ikkert sorm "trådløs telefon"!
OIaf Hassel har gfort en viktig opp-

dagelse. En dag var det en i familien
som ville si noe til ham, men avstan-
den var for stor, ca. So meter. Det var
umuiig å muanavlese. Da tok Olaf sin
langkikkert og rettet mot ham, og da
var det som om avstanden ble bare z
meter, så han kunne avlese! -'\idøve
kan i en avstand av inntil5 meter godt
avlese munnbevegelser', skriver han,
og hvis en hørende står ca. r km bor-
te, så kan vi munnavlese hem med en
kikkert som forstørrer zoo ganger!

(Ja, nå. vet vi hva Yi kan bruke en
kikkert til, hvis vi har lært munnav-
lesning!)

M erkelig forbunds s tg r e -u alg
Forbundsformann Berge minner

døveforeningene om at de skal velge
hver sin representant til styret i for-
bundet for tre fus perioden tgz2-25.
Det er ikke landsmøtet som velger
forbundsstyre, men døveforeningene
selv- Er det 10 foreninger, så blir det
et forbundsstyre på ro personer!

Hver døveforening betaler årskon-
tingent på ro kroner til forbundet,
men kan betale mer, og flere giør det,
som en gave i tillegg.

Oslopå sontmer-u{lu,kt
De Døves Forening i Kristiania har

hatt en vellykket utflukt med den va-
kre dampbåten "Oscarsborg f" i ren,
frisk sjøluft til Norges minste by,
Hvitsten. Over 7o deltakere. I Hvit-
sten slo de seg ned på en åpen slette.
Der ble det kaffe til medbrakt niste, og
så ble det lek (!) og taler, og kafie med
julekake og thebrød før oppbrudd og
hjemreise med båten'Yarden".

I{ong en'Torstg"ret" i Tromsø !
Tromsø og omegns kristelige

forening for døve skulie holde sin
generalforsamling om formiddagen,
men måtte utsette den til ettermidda-
gen fordi det var kongebesøk i byen
den dagen. Men alle de døve fikk se

kongen, og etterpå sendte de tele-
gram til ham:

"Kong Haakon WI., Tromsø
Seksti døue samlet til møte i Trom-

sø sender Hans Majestet sin ærbø'
digste hilsen. Gud sign uår Konge
god."

Samme dag fikk de svar-telegram:
'Døu eforening en, Tromsø,
Jeg takker døueforeningenfor til-

sendte hilsen og sender min gjenhil-
sen. HaakonRex."

Kongens telegram ble mottatt med
jublende begeistring av alle døve.

D øu e -i dr e ttsfor bund e tter lg s e s
Peter Berthling er skuffet. For to år

siden ble to menn valgt til å arbeide
for opprettelse av et idrettsforbund
for døve, og det er laget et lovforslag,
men det er ikke innkalt til et stiftel-
sesmøte. Nå oppfordrer han landets
eldste i drettslag for døve, De Døves
Skiklub i Oslo, til å ta initiativet, for
vi trenger "et landsforbund i idrett"
for døve.

Læ g e atte s t for ou ernøtting !
Døves Idrettsforening i Kristiania

har på sin generalforsamling vedtatt,
enstemmig, at det skal kreves legeat-
test for å få tillatelse til å overnatte på
foreningens hyfte. Denne legeattes-
ten skal bekrefte at personene ikke li-
der av smittsomme sykdommer. Det
ble også enstemmig vedtatt å eks-
Hudere et medlem på grunn av hans
oppførsel. Som ny formann ble va15
Ole Dalen.

Døuestetme i Leuanger
er holdt på Røstad åndssvakeskole,
som er den største blant skolene for
døve, blinde, åndssvake og vanføre
i Norge. Skolen har mellom 4o-so
kuer, 6 hester og 40 griser. Skolen
har også gartneri, med tre ansatte
garblere. Det var ikke mye som lignet
på en døveskole.

Embr et og Gina med sittførste børnebarn
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Gamle Akers kirke
hvor det i mange år var fast gravplass for døve i Oslo på kirkens østside. Det
var døveforeningen, De Døves Forening i Kristiania, som hadde slik avtale.
Bildet er fra De Døves Bladi tgt4, og med dette salmeverset under:

Kirkeklokke! når til sist du lyder
for mitt støu, skjønt det deg hører ei,
meld da mine lqjære, så detfi'gder:
Han sou hen, som sol i høst går ned!

Ja, Gamle Akers kirke var på den ti-
den nesten som døves kirke, for det
ble mange begravelser der.

Men da de første døve ble konfir-
mert i Oslo, i pinsen 1854, var det i
Vår Frelsers kirke, som nå er Oslo
domkirke. De prestene som forrettet
konfirmasjonene de første årene, var
ansatt i Vår Frelsers kirke, som var
kirken nærmest Balchens Døvstum-
meinstitut.

Så flynet skolen i SchafteløIJ<en
på Frogner, og da ble det Vestre
Aker kirke som ble "døveskolens
kirke", altså den kirken elevene ble
konfimert i, men som de også måtte
gå til for å, prøve å munnavlese ved
vanlige guds§enester. I boken "Fra
Christiania Døvstumme-institut til
Skådalen kompetansesenter" kan vi
lese: "Barna går uanliguis i kirken

huer søndag, når uæret tillater det.
Huis uæret er dårlig, holdes det en

formfor andakt på skolen søndag

formiddag, der dagens euangelium
blir gjennomgått og forklart flere
ganger før eleuene blir konfirmert
og forlater skolen."

Egen døvekirke fikk Oslo i 1894.
I Gamle Akers kirke var det alt-

så bare begravelser, med reseryerte
gravplasser for døve.

Døu hund har lært tegnspråk
Auismelding fra London; Britiske

dyrevenner har lært en døv skotsk
fårehund, B måneder gamle "Blue",
å forstå tegnspråk, foreløpig 7 tegn.
Eksempel: Når eieren legger hånden
på skulderen, forstår Blue at han skal
stille seg ved siden av ham, akkurat
som når noen sier "på plass". Blue li-
ker veldig godt tegnet for '?ink bisk",
men aller best liker hunden tegnet
for "gå tur". Denne lærdommen kan
bli til stor hjelp, mener folk.

Eksempelfra
boken
"Læsestykker

for døuesko-
len", utgitt i
1909.

Fint å lære
hua ui kan os
ikke kan!

Q eidun ;{rcistioe )/edde n g
med pikenavnet Størkersen, var født
3. oktober gz7 i Brettesnes, Vågan i
Lofoten, og hun hadde to eldre døve
brødre. Hun kom til døveskolen i
Trondheim, hvor hun ble konflrmert
i t944, og deretter til yrkesskolen i
Stavanger. Så begrrnte hun i arbeids-
livet, ble gift og bosatt i Trondheim
for resten av livet.

Reidun var enbegavet og utadvendt
person, så hun ble raskt ettertraktet i
døvemiljøet, i iikhet med sin bror Ha-
rald. Gjennom årene ble det mange
tillitsverv og spesielle oppgaver i til-
iegg til barneoppdragelse.

Av de viktigste tillitsvervene hun
fikk, var hele 8 år i styret for Norges
Døveforbund, og i årene r97r-79 satt
hun i forbundets tegnspråkutvalg og
deltok i de nordiske tegnspråksemi
narene i fors§ellige land. Hun var
dessuten en veldig populær lærer på
tegnspråkkurs for hørende i mange
år. Ved siden av dette hadde hun en
rekke tillitsverv i Trondheim, bl.a.
som døveforeningens sekretær. Det
var mange som hørte på henne, for
hun hadde mye sunn fornuft, i Iikhet
med sin eltemann, Trygve, som var
en god støtte for henne og også inne-
hadde en rekke tillitsverv. Hun v-ar

ikke redd for å gå på talerstolen og si
sin mening klart og tydelig.

Reidun hadde en smittende humor,
og hun ble gierne midtpunktet der
hun deltok, enten det var i døvefore-
ningen, døl-es dameforening eller r-ed
andre sammenkomster.

Reidun Kristine Veddeng ble tildelt
Norges Dør,'eforbunds hedersmedal-
je på landsmøtet i Bodø i 1996. Hun

Hr-iir1 kan 'lnI
Jr:q kan tirlt. Jeg liirn læsr'. Jeg kan

hrire. JeE lt:rri ,'rgnr'. .Teg kall te§n1e. Jng

k*.a turne. Jeg kan staa og gaa. Jeg kaa

sidde og ligge. Jeg kan hoppe og springe.

Jeg kan §e, mea jeg kar ikke hore. Jeg kan

le, Jeg kan græde. Jeg kan spise. Jeg kan
drikke. Jeg kan ikke gåå påå sksiter. Jeg

kan iklie san paa ski. døde i zorr. thj.s.
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Da llamar '\rtistet"
sin døueskole...

Hamar fikk sin døveskole i rBSz
som Hamar Døvstummeinstitut.
Navnet ble senere endret til Hamar
offentlige skole for døve. Denne sko-
len er nok i dag mest kient for sin
døvblinde elev Ragnhild Kaata. Men
skolen ble nediagt.

I "Tegn og Taie" våren r93e, altså
for 9o år siden, sto det en meiding
med overskriften: "Døueskolene
slåes sammen."

Der ble det opplyst at det var lagt
fram forslag til Stortinget am at dø-
veskolen på Hamar skuiie flyne tii
Holmestrand og slås sammen med
Holmestrand offentlige skole for
døve. Samtidig ble det foreslått at de
sammenslåtte skolene skulle overta
den nedlagte Holmestrand lærersko-
ies lokaler. Dette ville spare staten
for ro.ooo kroner i året!

Men det tok noen år før flyttingen
ble giennomført. I 1992 hadde Ha-
mar 40 og Holrnesrrand 5o elever.
Det var sikkert sorg på Hamar da
byen mistet sin døveskole.

Slantntnel døostwnfur
i Øs{old!

Avisen Hedemarkens Amtstiden-
de meldte i mars rSBr at Fredrikstad
politikammer hadde ffitt melding om
en døvstum person som hadde begått
bedrageri i en av nabobyene. Politiet
arresterte marulen, og med stort be-
wær fikJ< de forHart ham gruanen til
arrestasjouen. Han skulle så trans-
porteres til distriktsfengselet på Øst-
siden, men da forsøkte haa plutselig
å rømme. Han kom ilirke langt før po-
litimannen fikk et solid tak i kraven
hans, og slik ble han ført videre.

Da begrate han plutselig å snakke,
og han brukte tmende ord. Da han så
ble plassert i fengsel Haget han med
en strøm av ord over hvor uretfer-
dig det var å sette ham i fengsel. Han
hadde ilJ<e giort noe galt, han bare
solgte fotagrafier. Han måtte likevel
overnatte i arresten.

Neste dag ble han traasportert dit
hvor han sa at han hørte hjemme.

Senere er det opplyst at han plutse-
lig ble "døvstum'igien, og han spilte
rollen som døvstum så godt atdetvar
umulig åfåham til å si eteneste ord.

(Det er nok lettere for høreade å
spille døve enn for døve å spille hø-
rende...)

'l/n, forsiktigl
I et svensk døveblad sto det for

noen år siden en aduarsel til folk som
skulle reise til utlandet og som tenk-
te at folk forstår "tegnspråk" overalt,
f.eks. det tegnet som vises her. Det-
te'tegnet" brukes mye i de nordiske
landene, f.eks. bruker du det kans§e
på restauranter for å fortelle at maten
er utmerket at du er fornøyd. Men i
andre land kan dette oppfattes på an-
dre måter. Så: Værforsiktig!

Det svenske bladet oppl5aer at i
Norden, Englaod, Nord-Frankrike
og Belgia betyr dette: OK, uherket,
flott.

Men i Sør-Frankrike betyr dette:
Verdiløs! (Null.)

I Grekenland, Tyrkia og på Sicilia
betyr deue "en homoseksuell invita-
sjon", og du kan ft sterke reaksjoner
hvis du bruker det, opplyser det wen-
ske bladet.

Og vi vet ikke hva det betyr andre
steder, så vær forsiktig når du reiser
i utlandet!

Ja, også mellom døve kaa det bli
misforståelser, for norske tegn kan
bety noe annet i andre land.

En gang jeg besøkte døveforenin-
gen i Bristol uuder en intemasjoual
konferanse, satt det damer rundt et
bord. Jeg spurte om alle var engel-
ske, og det kom sterke rea§oner fra
damene. De oppfattet det slik at jeg
spurte om alle var lesbiske.

Jeg trodde at jeg var flink med mitt
internasjonale tegnsprå\ så der fikk
jeg en ubehagelig erfaring.

Yær forsiktig, både med bruk av
tegn, ord og kroppsspråk nfu du er i

§tille ksast...
Kjenner du igjen dette rommet? Bil-

det er fra Bergens Tidende, og mange

§enner det §en. Det erjo den gamle
døvekirken ved jernbanestasjonen i
Bergen, Nonneseter Hosterkapeil.

Avisen har en hel side i forbindelse
med dette bildet. Overslcrift: "Kunst-
en å sitte stille!

Kunstneren Sanne Frostensson
inviterer til utstillingen "Stilla", som
går ut på at folk kan sitte stille på tep-
per på gulvet og bare med tente lys i
vindusnisjen.

"Et sjarmerende rom, med hryreist
og buet himling. Gulvet er dekJ<et av
myke tepper. levende lys er plassert
rundt oml«ing."

Her var det åpent en time hver ons-
dag fram til slutten av mai, aIæå for
folk som ville sitte på gulvet helt stil-
le, uten en lyd.

Det står ikke et ord om at dette har
vært døvekirke. Det kunne jo vært et
godt poeng, at hørende mennesker er
invitert til å sitte uten en lyd i dette
rommet hvor det har vært kirke for
folk som ikke kunne høre en lyd.

Men kunstneren og anmelderen i
avisen visste vel iliC<e at Nonneseter
Hosterkapell ble vigslet til døvekirke
i r95r. Da satt vi il<ke på gulvet, og
det var il&e stille, for presten brukte
hele tiden stemmen - med tegn som
stØtte, og det ble spilt på piano til
salmesangen. Det er aldri helt stille i
døvemiljøet, så kans§e også vi skulle
prøve å. sitte på tepper på gulvet og
bare konsentrere oss om firil stilihet
i en time, uten tegnspråk? Red.utlandet! Red

r t
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NORSK
)ØVEMUSEUM

\.ISUELLE
OPPLE!-EI-SER

ligger i Bispegata 9 b. i det gamle døveskolebygget i Trondheim sentrum. Der dokumente-
resdrrreshistorie.kulturogspråk.Åpningstidereronsdag-torsdagkl. 11-15oslt'rrdag-son-
dag kl. 12-16. Fast omvisning irom X hver lørdag kl. 14. Den populære samlingsplassen

Lcrrdagskaleen i samme etasje som museet er åpen hrer lordag kl. ll-15. \ler inlbrmasjon
flnner du på,'l'w-w'.norsk-dovemuseum.no.

KATE MOSTERVIK
(f. Jensen)
døde 7. mars. Hun var født r3. juni
l9ST i Solbergelva ved Drammen.
Hun gikk på døveskolen i Oslo, Skå-
dalen, og ble konfirmert i r9p i Ris
kirke. Hunbodde sisti Drammen, og
hun ble biqtt fra Åssiden kirke.

ODD KONRAD JENSSEN
døde tz. mars. Han var født 15. sep-
tember tgz6 og ble godt over 95 år.
Mange døve§ente ham somlærerpå
døveskolen i Trondheim. Han var i
mauge år revisor for Trondheim Dø-
veforening og sortr pensjonist også
€n tid revisor for Norsk Døvehisto-
risk Selskap, hvor han var medlem i
alle år. Han var aktivt med i oppret-
telsen av Norsk Døvemuseum. Han
flkk i zoo3 Kongens for[ienstmedal-
je. I{anblebisatt i Berg kirke.

JOIIANNES STENSETH
døde 27. mars på Ahus. Han var født
8. oktober r9B8 iÅdal, og han gikkpå
døveskolen i Oslo, på Skådalen. Han
bodde i Oslo og ble bisatt fra Oslo dø-
vekirke.

STEINARHEGSTAD
døde 3. april. Han var født 7. august
1935 i Levanger. Mange husker ham
som døvelærer, fra 1969 var han rek-
tor på Øyer/Nermo off. skole for døee
til skolen ble nedlagt itgfg. Han ble
begravet fra Øyer kirke.

TURID TROLI§ÅS
(f. Magnussen)
døde 17. april på Re helsehus. Hua
var født e. november 1952 og var
døvblitt. En tid var hun leder i Nor-
ges Døveforbunds døvbliue-se§on.
Hun bodde på Revetal. Hun ble bi-
satt fra Ramnes kirke.

ROTFROTEVATN
døde 23. april. Han var født i Volda
26. septembet LgsT og gilk på dø-
veskolen i Trondheim, hvor han ble
konfirmert i rgSS. Han bodde på
hjemstedet Volda, og han ble begra-
vet fra Volda kyrlqe.

INGEBJøRG KLETVRUD
døde z. mai. Hun var født i Dram-

men 15. desember tgZT og gikt på
døveskolen i Holmestraud, hvor hun
ble konfirmert i 1953. Hun var med-
lem av Norsk Døvehistorisk Selskap,
bodde i Drammen, og ble bisatt i
Drammen krematorium.

ICURT EREDRIK AANES'TAI)
døde r8. mai. Han var fudt 17. febru-
at tgz7 i Stavanger og ble altså over
gS år. Han giL:k på døveskolen i Hol-
mestrand, hvor han ble konfirmert
i rg++.Så gikk han på yrkesskolen
for døve i Bergen. Han var blant de
beste døve sjalJ<spillerne. Han var
medlem avNorsk Døvehistorisk Sel-
skap. I alle årbodde han i Stavanger.
Begravelsen foregikk fra Stavanger
døvekirke.

TORBJøRNOLL
døde zz. mai på l{aukeland sykehus.
Han var født Lg.o7-1g}z,var døvblitg
en tid var han leder i døvblitt-grup
pen i Drammen P6vgfsrcning, og
haa var flere gaager på Å1 for å lære
tegnspråk. Sistbodde han i Bergen.

Dødsfall, uet du om...?
Vi synes det erviktig at våre med-

lemmer flr vite om venner og §ente
som går bort: døve/hørselshemmede
og hørende som er §ent i døvemiljø-
et, som f.els. dørrelærere, døvepres-
ter og andre. Du kan kaas\ie hjelpe
oss. Hvis du får vite om dødsåll, så
kans§e du karr sende melding til re-
daltøren, gierne på mobilen, SMS 9o
88 gZ oS.

Hilsen{raredal*øren-

Nå.blir det historie-
sentinc/r og år1§tr,løte -
endelig!-

Endelig kan vi giennomføre det
lenge utsatte arrangementet: Semi-
nar i døvehistorie og fusrirøe i Norsk
Døvehistorisk Selskap !

Det skal holdes i Bergen i helgen
16.-18. september, og Bergen Døve-
senter er teknisk arr:ragør. Arran-
gements-komiteen består av Ed-
vard Rundhaug, IVlartin Berhovde
og Thor§ørn Johan Sander. Martin
(daslis leder) skal være administra-
tot så de som har spørsmål om inn-
kvartering (hotell) o.a. skal kontalcte
ham. Det blir også han som skal ta
imot påmeldinger. Interesserte skal
kontakte ham. {Se vedlagte program
og påmeldingss§ema.)
fi begmner fredag kveld med et

foredrag, og så sosialt samvær, Lør-
dag blir det flere furedrag, og middag
på kvelden. Søndag blir det årsmøte
(med valg) og døvehistorisk vandring
i byen. Dette er ve1 noe for deg?

Obs årsmøtet: Valgkomiteen be-
står av Stavanger-folk, du kan kon-
talte Hanne Gurine Kvitvær hvis du
harforclag.

Obs påmelding: Også ikke-med-
lemmerkan melde seg på.

NAttmedlem
{enneth Om-undsen, Ål

Varhoug ! (rettetse)
På Hassebildet &a Holmestrand i

forrige nummervar §em Bratland en
av elevene. I teksten sto det at han
var født på Varland. Feil. Han var
født på Varhaug sier Geir Åge Sin-
nes. Det stemmer. Red..

Medlerns-pengene
Du finner en giroblalkett i dette

bladet - hvis duerbetalendemedlem
og ikke har betalt forskudd for zozz.

Dette er altså kontingenten for året
zozz. Det betyr at du har ffitt nr. 1 og
nr. z på forskudd, "gratis".

Når vi har årsmøe i september er
det bare de som har betalt for i år
som har stemmerett- Vi skalkontrol-
lere dette før valgene.

Det erfint om vi slipperå pure.

DØDSFALL
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Ijuli
skulle lt hatt hele tre 1oo års jubile-
er i Nord-Norge: I året rgez ble Lo-
fotens kristelige forening for dør.'e

stiftet 16. juli, Vesterålens kristelige
forening for dør'e stiftet 17. juli, og
Saltens kristelige forening for døve
zo. juli. Men alle er oppløst, den sis-
te, i Bodø, "ligger på is"?

I juli
er det 75 år siden Døves Nordiske
Samarbeidskomit6 ble opprettet, nå
Dovas Nordiska Råd.

I sommer
er det 9o år siden Hjemmet for Døve
kjøpte Sukke gård i Andebu og be-

Srnte sin virksomhet der.

6. august
er det rro år siden Nordiska D6vas
Idrottsforbund ble opprettet, i Stock-
holm, med H. Jarlnæs som formann.

18. august
er det 115 år siden første nordiske dø-
vekongress ble åpnet, i København,
og hvor det ble vedtatt å arbeide for
et felles nordisk tegnspråk.

Iar
er det u5 år siden De Døves Afholds-
forening i Bergen ble stiftet, med
dør,eprest Conrad Svendsen (i Oslo)
som formann.

t. september
er det r4o år siden Lyrrgs Talesko-
le for Dør'stumme ble opprettet i
Trondheim, med talemetoden. Sko-
len skiftet i figZ navrr til Gløshaugen
Døvstummeinstitut. (Huset står.)

rr. september
er det 30 år siden første st-vre for Stif-
telsen Norsk Dør'ehistorisk Museum
ble opprettet, med Hah'or Greftegreff
som formann.

Øet vae eo gang.,,

- og det erjo ikke så veldig lenge siden
dette bildet ble tatt, men ALLE disse
personene er forsvunnet ut av det dø-
vekirkelige arbeidet, både prestene
og de aktive i menighetsrådene.

Jeg har ikke klart å finne ut når og
hvor bildet ble tatt, men det må ha
værl omkring 1998, etter at de årlige
døves kirkemøter gikk over til felles-
råds-møter.

Fra venstre ser vi døveprest i
Stavanger Georg Arnold Abelsnes og
Gunhild Pedersen fra menigheten
samme sted. Thorbjørn Johan Sander
fra menigheten i Bergen og redaktør
for Døves Blad, og døvekapellan Jan
Helge Gram EggestøI, Bergen. Kjell
Omahr Mørk fra menigheten i Oslo,
og hovedprest Terje Johan Johnsen
og Per Christian Larsen fra menig-
heten samme sted. Ivar Kimo fra
menigheten i Trondheim (og leder i
Døvekirkenes Fellesråd) og døveprest
Rolf Piene Halvorsen i Trondheim.

Ingen av disse har gått bort, men på
en måte har de likevel gått bort...

Red.

o'T 
e g nspr åk h e ls efarlig "

Hedevig Rosing, som opprettet den
historisk kjente private Rosings Ta-
leskole for Døustumme i Oslo, fordi
hun mente at talemetoden ikke ble

praktisert strengt nok på Balchens
skole i samme b5 hadde noen sterke
meninger. Hun var selv en dyltig og
respektert pedagog.

På Nordisk kongress for døvelære-
re i rgro advarte hun mot tegnspråk,
for hun mente at det er helseskadelig.
Det ødelegger døves kondisjon, og
lungene skrumper inn, påsto hun!

Det var jo "litt" overdrivelse, men
hennes poeng var at det i<reves "god
pust" for å snalike $øyt).Hvis du
ikke bruker stemmen, så må du trene
opp lungekapasiteten på annen måte.
Noe å tenke på?

LEDER T]VDII§;
JimVold

Paulinesvei t 5 B, 3244 Sandefi ord
e-post: jimvold@online.no
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