


   Døveundervisningen i Danmarks 200 års jubilæum den 17. april blev fejret 
af Skolen på Kastelsvej på smukkeste vis. Om formiddagen opførte 65 elever 
et teaterstykke i 6 akter på Folketeatret med stor succes. Om eftermiddagen 
var der fest  på Kastelsvej.  
Ved begge arrangementer var Døvehistorisk Selskab med helt fremme. Ved 
teatret med råd og dåd og med rekvisitter fra Studiesamlingen, og ved festen 
med åbent hus  for rigtig mange besøgende. 









Den gule hånd blev brugt ved Nordisk Seminar 
om Døves Kulturhistorie i 1993 i København, 
da deltagerne var på døvehistorisk byvandring. 





Bifaldet ved tæppefald var varmt og ville ingen ende tage. Men det var 
også en imponerende indsats de 65 elever havde ydet. Til den store suc-
ces skal også nævnes en flot indsats af Skolens medarbejdere, syersker, 
sminkører, scenografer, rekvisitører og sceneassistenter. Det hele knyttet 
smukt sammen af instruktørerne Knirke og Thomas WR. 





   Åbent hus i Selskabets 
lokaler var meget velbesøgt, 
og der var travlhed med at 
servicere de mange besø-
gende. 
Gæsterne havde mulighed 
for at få kyndig vejledning 
i, hvad de så af klenodier og 
den til lejligheden nye ud-
stilling: ”100 års jubilæet i 
1907”. 
Tillige kunne de købe Sel-
skabets jubilæumsbog og 
det seneste nummer af vort 
tidsskrift, samt 4 jubilæ-
umskuverter stemplet 
17.4.07, og Selskabet kunne 
glæde sig over, at mange 
benyttede sig af disse  til-
bud. 





   Men der var mere festivitas. Dø-
vehistorisk Selskab havde taget ini-
tiativ til at rejse en mindesten for P. 
A. Castberg på den kirkegård, hvor 
han var blevet stedt til hvile i 1823. 
Solen skinnede over Assistens kir-
kegaard den 30. april, da mindeste-
nen over Castberg skulle afsløres. 
Efter at Peter Niemelä havde budt 
velkommen talte først formanden 
for Døvefonden, der har bekostet 
mindestenen, Glenn Andersen. Der-
efter talte inspektør Janus Olsen fra 
Skolen på Kastelsvej, og begge om-
talte Castbergs store fortjeneste bå-
de ved at indføre selve undervisnin-
gen af døve, men også for hans for-
ståelse og fremme af de døves 
sprog, tegnsproget. 
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Derefter kunne Jørgen Rødtop foreta-
ge afsløringen og elever fra 8y frem-
sagde digtet ’Til ære for Castberg’. 
Blandt de mange gæster sås også 
stenhugger Søren Kold Pedersen. 
Derefter rundede Selskabet højtide-
ligheden af ved et lille traktement i 
kirkegårdens smukke kapel. 










