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Tegnspråk inn i Nordisk
språkkonvensjon!
Døves nordiske råd, DNR, feirer i år jubileum. I oktober for nøyaktig 100 år siden samlet
lederne i de nordiske døveforbundene seg på restaurant Nimb i Tivoli i København,
og la grunnlaget for et unikt nordisk samarbeid.

Den gang som i dag var tegnspråkenes status og stilling blant
de viktigste sakene for det nordiske samarbeidet.
I 2007 forventes det at det kommer en ny nordisk språk
konvensjon. De nordiske døveforbundene ønsker at tegn
språkene skal få plass i denne konvensjonen.

ordisk språkkonvensjon gjelder arbeidsliv og forflytning over
landegrenser. En nordisk statsborger skal ved behov kunne bru
ke sitt morsmål i kontakt med myndigherer i et annet nordisk
land. Konvensjonen trådte i kraft i 1987 og gjelder i første
rekke ved kontakter med sosial- og helsevesenet, skolemyndig
heter, arbeidsformidlingen, likningskontoret og politiet.

Et arbeid med revidering av den nordiske språkkonvensjonen
er snart ferdigstilt. I utgangspunktet skulle tegnspråk inn i
konvensjonen, sammen med samisk, færøysk og grønlandsk.
At tegnspråkene skulle inn i konvensjonen, kan vi takke blant
annet stortingsrepresentant Britt Hildeng (Ap) for.

I Nordisk språkråd har tegnspråkets plass vært oppe til disku
sjon, og man har tatt bort tegnspråk, fordi man ønsker at det
skal utredes nærmere.

Paal Richard Peterson
paal.richard.peterson@doveforbundet.no

Generalsekretær

I de nordiske døveforbundene mener vi dette er uheldig. Vi har
derfor igangsatt et arbeid med å prøve å få inn tegnspråkene i
konvensjonen igjen. Vi mener de kommunikative utfordringer
for Nordens døve kan løses med virkemidler som er tilgjenge
lige i dag.

Sett at jeg ønsker å flytte til Island for å drive et eget firma der.
Når jeg skal søke om tillatelse til myndighetene, kan jeg med
språkkonvensjonen i hånd be om svar på norsk. Hvis tegn
språk kommer inn i konvensjonen, kan jeg be om at dialogen
med myndighetene skjer via norsk tegnspråk, altså i praksis at
møtene tolkes til norsk tegnspråk. Eller at jeg er på feriereise
i Finland, og blir syk. Jeg trenger tolk for å forstå hva legene
sier. Med en nordisk språkkonvensjon som også inkluderer
tegnspråkene, kan jeg kreve å få oversatt fra finsk/svensk tale til
norsk tegnspråk.

Viktigere enn at det skal bli lettere for meg å etablere et firma
på Island, er den statusheving tegnspråkene vil få hvis de inn
lemmes i konvensjonen. Dersom tegnspråkene får plass, legger
det nordiske samarbeidet viktige føringer for arbeidet med å
gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk.
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Rødbyggets Akademiske Forening for Tegnspråkbrukere (RAFT) feiret seg selv med brask
og bram, og inviterte til seminar der temaet var døves humor. Det var nok mange slitte latter
muskler etter denne helgen, som markerte at RAFT fyller 10 år i år.

Humor og poesi i praksis
Sent fredag kveld etter et par forelesnin
ger, var det duket for litt humor og poesi
i praksis. Scenen ble overlatt til Georg
Bjerkli og Hanne Enerhaugen. Slitne
studenter som hadde en lang dag bak seg,
var ikke vanskelige å be. Latteren satt løst
- og varte til tider lenge. I tillegg til disse
innslagene fikk man nyte tegnspråkdans
av tolkestudenter og det for mange vel
kjente showet til Eureka. Det ble ganske
hett i auditoriet da Bammeblåsing sto på
programmet! Selv om sistnevnte show
ikke kan sies å høre inn under kategorien
humor, var det likevel underholdende og
fint å se på.

Lørdag startet med Georg Bjerkli igjen,
denne gangen som foredragsholder. Tema
var virkemidler i poesi. Han var innom
det som gjør tegnspråket særegent i ut
trykksmåte, og begynte med å beskrive
mimikk, sakte bevegelser, sakte film,
hakkete bevegelser og å fryse bevegelser.
Å beskrive disse virkemidlene skrift-
lig, er så og si nærmest umulig, og må
oppleves i praksis. Tegnspråk har også en
god effekt i at man lett kan vise inten
siteten av det som blir gjort. Å ro en båt
kan gjøres sakte og bedagelig, eller med
voldsom intensitet. Georgs dikr «Skitur"
vakte dagens første latterbrøl. Diktet
omhandlet kort sagt en tur i skogen på

ski, og litt mageproblemer. Vist på den
mest visuelle måten som finnes, ble dette
en stor suksess. Også Bjerklis tolking av
nasjonalsangen var en fin opplevelse for
mange. Disse virkemidlene i tegnspråk
er ikke bare gjeldende i poesi, men også i
hverdagen for å gi historier ekstra spenst.

En annen foredragsholder var Live Her
heim. Hun har skrevet hovedfagsoppgave
om døves humor og positive kultur. Hun
fortalte om Norsk tegnspråkteater, nå
Teater Manu. Hun har sett på bredden
i forestillingene siden starten i 1999, og
konkluderte med at det er en fin balanse
av tragedier, komedier, barneforestillingr,
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• Latterbrøl på RAFI'-jubileum

Når profissor Sonja Erlenkamp tok på seg den rosa hatten var hun leder ftr
Norsk Tegnspråkftrening.

litterære og tradisjonelle forestillinger og
egenproduserte forestillinger.

Hanne Enerhaugens bidrag til seminaret
skapte latter fra ende til annen. Mye av
det var preget av å spøke med tolker,
noe som var populært for tolkestuden
tene. Hun var også innom forskjeller på
mann og kvinne, altså to skapninger fra
henholdsvis Mars og Venus. Et populært
innslag var Enerhaugens mange forsøk
på å hinte til en fiktiv kjæreste om at hun
ønsket intime handlinger. Hintene ble
en etter en totalt misforstått, og salen
var med på visa. Enerhaugen påpekte
også at «Å reise er bare stress», og ga oss
et forrykende show som beskreven reise
til Spania fra begynnelse til slutt. Hun
var innom alle de typiske hindrene man
møter, og som alle kjenner seg igjen i.

Mye av humoren som ble iscenesatt i
løpet av helga, er humor som ikke hadde
fungert på talespråk. I talespråket når
man fort~ller vitser, har man ofte en his
torie med et morsomt poeng til slutt. På
tegnspråk, derimot, er historien morsom
i seg selv, fordi det er så visuelt fra ende
til annen. Enerhaugens historie om en
reise til Spania, ville aldri vært morsomt
på talespråk. Her var det tegnspråket og
det visuelle som gjorde historien til en
hit.

Så var det tid for værmelding. Og her
snakker vi noe annet enn NRKs Vidar
Theisen. NRK bør umiddelbart vurdere
å ansette Enerhaugen som værdame - for
her var det værmelding med trøkk! På
skjermen fikk vi presentert ikke bare
været, men også hva som var typisk for
de forskjellige døvemiljøene i orge.

Grupperinger av døve i Oslo, innflyttere
til Vestfold, og utbredelsen av oralisme
i Stavanger er eksempler. Enerhaugen
avsluttet med å kle seg ut som gammel
dame, og parodierte pensjonister. Dette
slo ikke like godt an i salen, og værmel
dingen hadde nok vært en bedre avslut
ning på hennes scenetid.

I pausen etter Enerhaugens show, var det
en gruppe jenter som høylytt og latter
fylte diskuterte vitsene. En av dem var
seminarsjefAnne Britt Søreide.
- Enerhaugens beste var Spania-turen.
Hun beskrev typiske ting som jeg har

opplevd selv. Med mimikk og tegnspråk
ble historien veldig bra. Det hadde ikke
fungert like bra på raiespråk, forteller
hun.

Døves kultur kan
defineres som dyrking
av bakterier som er
upåvirkelig av argu
menter

- Vi stod nettopp og pratet om hennes
spøking med tolking, og vi kjente oss
igjen, eller tenkte «det er noe som kan
skje», sier Marte.
- Det som er bra er at det er lov å tulle
med døve, selvironi er en selvfølgelig
het. Vi grein av latter, hahaha, tilføyer
Søreide.

Ikke alt var like lett å oppfatte. Spesielt
ikke hvis man er tolkestudent, og ganske
fersk i språket.
- Mye av det er lett å oppfatte, det er
veldig visuelt og mye mimikk. Men
videoen med værmelding for eksempel,
gikk veldig fort, og var litt vanskeligere å
få med seg, sier Siril Posti Thorsen.

Sonja Erlenkamp var den neste som
inntok talerstolen, iført lilla hatt. Hun
byttet så til en rosa hatt og sa «Nå tar jeg

av meg forelesningshatten, og på med
lederhatten i Norsk Tegnspråkforening»
og gratulerte deretter Raft med lO-års
dagen. Så rullet hun ut fletta, og gikk
løs på en veldig interessant forelesning
basert på egen forskning som professor i
tegnspåk. Hun presiserte at hun var glad
for å være plassert før Odd-Inge Schrøder
i programmet, slik at hun slapp å «hoppe
etter Wirkola.»

Forelesningen omhandlet Erlenkamps
objektive syn på døves kultur. Dersom
man har tegnspråk som førstespråk er
man ikke flau over å spørre hva nye be
greper betyr. Det er typisk døve å spørre
«Hva er det? Hva betyr det?» der andre
nordmenn kanskje bare nikker og later
som de forstår. Vi fikk en innføring i
hva kultur er, og hva det er definert som.
Ordet kultur kommer av latinske «colere»
som betyr «dyrke». Videre fikk vi vite litt
om historien bak begrepet kultur. Etter

, hennes konklusjoner på hva ordet kultur
er definert som og hva døv er definert
som, kom hun fram ril at døves kultur
kan defineres som «dyrking av bakterier
som er upåvirkelige av argumenten>.
Dette ble mottatt med latter, og er selv
følgelig helt feil definisjon.

- Folk spør meg hva jeg jobber med,
og jeg svarer tegnspråk. Veldig ofte er
responsen at de sier «gris» på tegnspråk.
Folk har sett «den gyldne hale» og as
sosierer det dit hen. Det samme gjorde
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• Latterbrøl på RAFI'-jubileum

Remi Horgar mener døvekulturen erpreget av
mye humor.

prinsesse Martha Louise da hun ble
intervjuet i «Tid for tegn», forteller Erlen
kamp med negativt fortegn.

I begynnelsen da hun kom inn i tegn
språkmiljøet på Institutt for spesialpeda
gogikk, var det møte, og en person man
glet. Hun spurte hvor han var og fikk et
lett henslengt svar; «Han er på AJ." «AI?,
tenkte jeg, hva er det? Jeg visste jo at det
var et sted, men hva skjer der?» AI er en
typisk eksempel på en kode som alle døve
kjenner til. I tillegg er det egne regler
knyttet til pragmatikk, egne regler som
gjelder for døve. Det kan for eksempel
være at man klapper på skulderen for å få
kontakt. Man klapper alltid på akkurat
samme sted, det vil si høyre skulder.

Erlenkamp spurte «Det er en ting jeg vil
vite. Hvordan organiserer døve sin tid?»
Hun fortalte at døve har alltid så god
tid. De tar ting med ro, og stresser aldri.
Likevel er de så effektive. Dette var et av
eksemplene på forskjeller på væremåte og
verdier hos hørende og døve, som var et
tema Erlenkamp var innom. Og apropos
begrepet «hørende>, Erlenkamp forteller;
«Man sitter sammen med en gjeng døve
og diskuterer. Så sier en person «ahh,
hørende er så fø.» og jeg svarer; Hørende?
Er jeg inkludert der da?» og svaret jeg
får er «Neida, neida, du er ikke ekte hø
rende.» Det tok jeg som et kompliment,
forteller Erlenkamp smilende.

Erlenkamp presiserte også at det ikke
nødvendigvis trengte å hete «døves posi
rive kultur». - Kultur er positivt, derfor
trenger vi bare å kalle det «døves kultuI»,
sa hun.
Innimellom forelesningene var det grup
pediskusjoner blant deltakerne. Et av
spørsmålene som kom frem var hvordan
man kan analysere tegnspråkpoesi. I
norsk poesi har man verktøy for å analy
sere, som de fleste kjenner fra norsktime
ne på videregående. Hva med tegnspråk?
Her var Paal Richard Peterson raskt på
pletten.
Han komponerte sitt eget dikt på stående
fot. «Jeg har en stein i min hånd. Den er
grå og fin. Men tung likevel.» Dette høs
ten han stor applaus for! For deretter å
forklare at på tegnspråk har man en kon
krets stil, men likevel dobbel betydning.
Steinen er en metafor for noe annet.

! . .

Alle; døve har en høyre-
Alim som er lengre enn
venst~, fordi vi vifter
så mye med den når
vi skal oppnå kontakt
med noen

Odd-Inge Scrøder var enda et av de store
trekkplastrene på helgens seminar. Hans
tema var døves humor. Han innledet
med en innføring i de forskjellige måtene
å le på, på tegnspråk. Deretter fulgte
en forklaring på hvorfor alle døve har
en høyrearm som er lengre enn venstre;
fordi vi vifter så mye med den når vi skal
oppnå kontakt med noen! Resten av hans
forelesning er, som tidligere skrevet, av
typen som ikke kan forklares skriftlig,
men må oppleves.

Paal Richard Petersson stod sist på pro
grammet. Han fortalte at for at noe skal
regnes som humor, må det ha gjenkjen
nelse, en overraskende vending, eller «det
uforklarlige» i seg. Mye handler også om
timing og karisma. Noen personer er
morsomme med en gang de åpner mun
nen, andre har ikke den samme effekten.
Petersson fortalte oss at verdens morsom
ste vits er som følger; «To kamerater er
på jakt i skogen. Uheldigvis skyter den
ene kameraten den andre, og sjokkert

ringer han 113. Der får han spørsmålet
<<Er du sikker på at han er død?» Han
ser litt usikker ut, og sier <Nent litt». Så
skyter kameraten en gang til, og sier
deretter i telefonen «Ja, det er jeg sikker
på.» Dette er en vits so hvem som helst i
hele verden kan forstå, og le av. Petersson
var også inne på hvordan man kan gå
frem for å gjøre suksess. Man må ta det
skritt for skritt. Han understreket at det
å være døv ikke skulle utgjøre noe hin
der. Hadde man et mål, kunne man nå
det. «Hva venter vi på?» sa han. Spesielt
presiserte han at lavforventninger til døve
var et problem, og en barriere som måtte
brytes.

Det kan virke som om en del av døves
typiske humor er ganske tradisjonell og
fast i formen. Lite av humoren dreier seg
om for eksempel dagens nyhetsbilde. I
Enerhaugens parodiering av pensjonister
var hun innom bladet Se&Hør uten å
nevne den mye omtalte Se&Hør-saken
som har versert i mediene i det siste.
Kanskje trenger døves humor en oppda
tering, da den til tider kan virke litt gam
meldags. Spesielr gjelder dette i profe
sjonell humor som i sjangeren stand-up.
Samtidig er det viktig at døves humor
beholder sitt særpreg, og det faktum at
det visuelle kan være morsomt i seg selv
gjør at det ikke er like viktig å ha poeng
som er up-to-date.
På seminaret var deltakerne, både døve
og tolkestudenter. En person skilte seg
imidlertid ut med å verken være døv eller
tolkestudent. Han hadde slått følge med
sin døve kjæreste, og fikk dermed en fin
anledning til å se nærmere på døvekul
turen.

- Det har vært veldig lærerikt, og jeg
har brutt noen barrierer angående det
å ta kontakt med døve, forteller Remi
Horgar.
- Døvekulturen er preget av mye humor.
Ikke bare her på seminaret, men ellers
også, sier Remi. Etter endt seminar spør
Døves Tidsskrift ham hva han anser som
døves humor?
- Det blir mye tisse-og bæsjehumor. Jeg
har aldri hørt så mange rompevitser på
en dag før, sier han lattermildt.
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BRANN-ALARM

Hotellet varslet ikke om brann
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg ble veldig redd. Jeg hadde ingen anelse om hvor lenge siden det var at brannalarmen
hadde gått. Jeg møtte gjestene i korridoren som var blitt evakuert, men som nå var på vei inn
på rommene igjen.

Det er en skremt Åsun 0ien Josefsen,
som forteller derre. Åsun er døv og fordi
Thon Hotel Polar ikke hadde noe vars
lingssystem for døve gjester ble hun ikke
vekket da brannalarmen gikk. Saken fikk
stor oppmerksomhet i lokalavisene og i
NRK Troms.

- Det vat en skrekkelig opplevelse! Men
hell i uhell at det skjedd meg, som ikke
bare godtar slikt, men tør å si fra! Og
flaks at vi hadde kontakter i NRK Troms
som tok tak i saken! Dererrer hengte
avisene seg på, noe som førte til at hotel
let nå skaffer utstyr. Jeg har fårr vite at et
annet hotell i Tromsø også var snar til å
bestille vatsling for døve i tilfelle de fikk
journalister på døra.

Hva koster det?
Tor Gunnar Johnsen hos Vestfold Audio
forteller at de har laget et brannalarmsys-

tem for hotell. Størrelsen på anleggene er
avhengig av hvor mange rom en ønsker
å dekke. Ønsker man å dekke store om
råder må man inn med flere sendere som
sender signalene rundt i hotellet.

- Vi har harr kontakt med mange
hoteller de siste årene, fordi de har harr
lignende opplevelser som du her nevner
fra Tromsø. Men vi føler at det å mårre
bruke noen tusen kroner på slik sikkerhet
ikke blir prioritert.
- Hva trenger hotellene og hva koster det?
- Kort fortalt trenger man kun l stk
brannklokkesender til ca kr 900 og l stk
sengevibrator med nødstrøm til ca. kr
1.500 for å dekke sikkerheten om natten.
En brannklokkesender kan sende til
mange rom dersom de ligger nær hveran
dre. Så kan hotellet kjøpe inn det antall
sengevibratorer de mener er nødvendig
for å ivareta sikkerheten også for døve og
tunghørte gjester.

Disse enkle løsningene blir bekreftet av
en annen forhandler av tekniske hjelpe
midler. Trond Fjeld hos GNresound har
brannvarslingsmattakere som kan festes
til armen, som en klokke og som vibrerer
når brannalarmen går. Prisene for sender
og mottaker er innenfor samme rammer
som Vestfold Audio oppgir, så hva er da
problemet for hotellene? Det er snakk om
små investeringene for det enkelte hotell.
Hvilke erstatningsansvar vil hotellene ha
om det verste skjer, at en døv omkommer
errer brann på hotellet, uten at vedkom
mende ble varslet?

Brukerne må kreve
løsninger
Sosial- og Helsedirektoratet opplyser
at de ønsker å inngå en fast avtale om
hotelltjenester, kurs- og konferansefasili
teter i Oslo. De ønsker også en kundeav
tale med en eller to hotellkjeder i Norge

for hotellovernatting. Ved valg av hotell
vil direktoratet kreve at rommene er
tilpasset døve og tunghørtes behov.
Hvordan er situasjonen i NDF, hvilke
krav stiller forbundet til de hotellene som
brukes til kurs og seminarer?
- Det er hotellets ansvar at gjestene blir
varslet og evakuert ved brann. Når NDF
har kurs og konferanser gjør vi oppmerk
som på dette. Dessverre har svært få
hoteller vibrasjonsanlegg. Det mangler
et krav i loven som pålegger hoteller å
ha dette. NDF jobber for at et slikt krav
blir lovfestet, sier generalsekretær Paal
Richard Peterson.

Døves Tidsskrift har sendt ut spørsmål
til samtlige hotellkjeder i Norge med
spørsmål om de har, eller om de vil
installere brannvarslingsanlegg på sine
hoteller. Vi håper at vi i neste nummer
kan komme tilbake med svarene fra
hotellene!

- Vi døve og tunghørte må bli flinkere til
å spørre etter brannvarslingsutstyr når vi
sjekker inn på hotell, mener Åsun 0ien
]osefsen.
- Thon Hotell Polar har en ordning med
at TV-apparatene slår seg på ved branna
larm og at de som arbeider i resepsjonen
har ansvar for å vekke døve og tunghørte
gjester. Men dette fungerte jo ikke. Vi
kan ikke forvente at en stresset nattevakt
skal huske på døve og tunghørte gjester
hvis det bryter ut brann. Den menneske
lige faktor er for usikker. Teknisk utstyr
som varsler brann samtidig med at alar
men går gjør jo at også vi som ikke hører
får muligheten til å ta ansvar for eget liv
og helse i en slik situasjon, slik som alle
andre, det er vel ikke for mye forlangt,
slutter Åsun.
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Døv identitetspolitikk - en særegen form for normalitet?
I boken «Normalitet» av Thomas Hyl
land Eriksen, Jan-Kåre Breivik (red.),
Universitetsforlaget Oslo 200 har vi
hentet et sitat fra side 188. Der står det:
«Cl (Cochlea Implantat) er en het
etnopolitisk potet som fordrer en liten
forklaring for uinnvidde. Cl kan be
skrives som et avansert høreapparat som
opereres inn i hodet på døve og hørsels
hemmede med tanke på å restaurere eller
å skape hørsel. Denne <<nye» teknologien
beskrives fra medisinsk/teknologisk side
som et udiskutabelt gode, mens den
på det andre ytterpunkt beskrives som
del aven «etnisk rensing», altså som et

Utsatt rettssak
Oslo Døveforening skulle møte i Oslo
tingrett mandag 12.mars for å få en
avgjørelse på riktig salgsbeløp av Sven
Brunsgt 7. Kjøperne har tatt ut tiltale
mot foreningen fordi de mener de har
betalt for større areal enn det egentlig
er. Men saken ble utsatt på grunn av
sykdom hos kjøperne. Ny sak blir trolig
ikke berammet før til høsten.

Tegnspråk påbygning
Institutt for spesialpedagogikk, Oslo vil
høsten 2007 starte opp et nytt studie
emne i tegnspråk kalt Tegnspråk påbyg
ning. Emnet er på 20 studiepoeng og
går over ett år fra høsten 2007 til våren
2008. Emnet er opprettet blant annet
for å kvalifisere studenter til opptak til
Master i språk, studieretning tegnspråk.
Mer informasjon på www.isp.uio.no/stu
die/SPPT3100.htm/

bidrag til utradering av døves kultur og
språk. Et viktig poeng her er at døve nå
utsettes for et uhyre sterkt medisinsk
fundert normalitetstrykk, som er høyst
fonosentrisk, særlig ved at døve barn
nærmest rutinemessig tilbys opera-
sjon. Særlig problematisk er det når den
medisinske ekspertise agerer pedagog og
språkekspertise i tillegg, og anbefaler at
døve barn som Cl-opereres må holdes
unna tegnspråket. Døve blir «i beste fal!»
tunghørte med en slik operasjon - og vil
uansett profittere på kompetanse og de
laktighet innen et visuelt språkfellesskap.
Den «medisinske» tanken er at når tegn-

Ikke lever inn teksttelefonen
Noen tror at grunnstønaden som døve
får er en kompensasjon for de mange
hindringer storsamfunnet lager for døve
og tunghørte. Slik er det ikke! Grunnstø
naden er øremerket til bruk av teksttele
fonen. Den skal dekke merutgiftene ved
at tellerskrittene, fordi det tar lengre tid
med en skriftlig samtale enn en muntlig
samtale. Hvis en ikke lenger ser behovet
for teksttelefon og leverer denne tilbake
til Hjelpemiddelsentralen, vil trygde
kontoret få beskjed og det blir slutt på
utbetalingen av den månedlige grunn
stønaden. Tenk derfor godt igjennom før
du kvitter deg med teksttelefonen. Noen
døve får laveste sats for grunnstønad,
med kr. 572 hver måned - mens andre
får en høyere sats på kr. 874 i måneden.
Beløpet er stipulert ut i fra bruken av
teksttelefonen.

språket brukes, vil den Iyd/hørselsba
serte norsken tape. Dette er en form for
monolingvistisk essensialisme som strider
mot all ny forskning om to- og Berspråk
lighet blant barn (og andre). Bente Ailin
Svendsen viser i sitt kapittel her at denne
tradisjonelle enspråklighetstenkningen
er en særhet i global sammenheng, og at
den er basert på en merkelig, og kanskje
særnorsk, forestilling. Døve i Norge står
dermed i den paradoksale situasjonen
at deres tegnspråk oppnår økt anerkjen
nelse, samtidig som nye generasjoner av
døve i praksis nektes adgang til dette
lingvistiske fellesskapet.

En Stoltenberg
vender hjem?
- Et unikt barneportrett. Et fantastisk
fint bilde. Slik omtales Matthias Stol
tenbergs maleri av "Sogneprest Gliick
stads barn". Nå skal det på kunstauk
sjon, skriver Tønsberg Blad.
Det er Blomqvists kunstauksjoner som
bringer bildet opp på auksjon 14. mai.
Antatt salgssum er mellom 250.000 og
300.000 kroner.
Haugar Vestfold kunstmuseum, det
kunstinteresserte publikum i det hele,
ønsker seg dette Matthias Stoltenberg
bildet hjem igjen, ifølge avisen. Proble
met er at kunstmuseet ikke har penger
til å kjøpe maleriet, derfor diskutere det
nå å starte en kronerulling.
Barnebildet er malt i 1844. Mathias
Stoltenberg var døv og døde i 1871.
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Det
skjer
i Norge

Noe som skjer hvert år er at vi må under
skrive og sende inn selvangivelsen før 30.
april tillikningskonroret i kommunen.

Tidligere hadde alle døve og tunghørte
automatisk rett til et særfradrag på liknin
gen. Denne automatiske rerren ble kurtet
ut for noen år siden, slik at bare de som
kan dokumentere utgifter over kr. 5.880
som følge av døvheten får særfradrag.

Reiseutgifter:
Det er få tilbud i nærmiljøet som er tilret
telagt for tegnspråkbrukere. Døve må der
for aktivt oppsøke tilbud hvor de kan delta
på sine egne premisser. Reiser til døvefo
reningen, idrettsklubbene, Døves kultur
dager, Døvekirken osv. Tegnspråkkyndige
venner bor gjerne langt unna. Alternativt
velger man å flytte til en av storbyene fordi
det der finnes et døvemiljø. I så fall er det
familie og slekt som bor langt unna.

Manglende informasjon:
Døve opplever å miste mye informasjon;
Radio, tv-programmer som ikke tekstes el
ler som er for dårlig tekstet, skriftlig mate
riale som ikke er tilgjengelig på tegnspråk
etc. Offentlig transport er fremdeles dårlig
tilrettelagt for døve. Man får ikke med seg
beskjeder om bussbyrre eller om hvilken
togstasjon man er kommet til. En taxi for å
komme til rett sted fører fort til betydelige
ekstrautgifter. Døve må abonnere på vei
tjenester per mobil, mens andre får samme
informasjon på radioen. Informasjon over
høytalere på handlesenter går tapt.

Selvangivelsen
En liten rundspørring i døvemiljøet viser
at denne regelen blir praktisert veldig for
skjellig hos likningskontorene.
I noen kommuner får døve fortsarr sær
fradrag, bare ved å skrive «særfradrag pga
døvhet}) på selvangivelsen, andre skriver
et vedlegg der de dokumenrerer merutgif
tene ved døvheten og får særfradrag, mens
en tredje gruppe ikke får noe særfradrag
uansett hva de skriver og prøver å doku
mentere.

Internett/bredbånd:
Mange døve bruker internett aktivt for å
innhente informasjon som andre gjerne får
gjennom, for eksempel radioen.

Tegnspråkkanal på NRK:
Merutgifter ved innkjøp av ny TV med
bilde-i-bilde funksjon, dekoder og abonne
mentsavgift for å få inn NRKs tegnspråk
kanal.

Mobiltelefon:
Mange døve bruker mye sms, e-post og
3G-telefon i kontakten med tolketjenes
ten/tolkene.

Aviser:
For å kompensere for tapt auditiv informa
sjon leser gjerne døve flere aviser, både lokal
avis og landsdekkende avis. Urgiftene til mer
enn en avis bør sees på som en merutgift.

Drift av teknisk utstyr:
Utgifter til barreri til høreapparat og Cl,
forsikring, slanger, rensetablerrer til øre
propper etc.

De fleste er enige om at det er trist med
slik forskjellsbehandling.

Forbundsleder Hanne Kvitvær forreller at
NDF har et utvalg som jobber med spørs
målet og som er i dialog med skatteeraren.
Noen endelig løsningen er ikke fremkom
met, men for de som likevel vil prøve å
dokumentere særfradraget i år gir Hanne
i stikkordsform følgende momenter som
kanskje kan brukes til dokumentasjon:

Lydvarsling:
Man hører ikke ulydene som varsler om at
noe er gale: bil, vaskemaskin, oppvaskmas
kin, tørketrommel, tv etc.

Andre eksempler:
* Flyrreurgifter fordi skoler og arbeidsplas

ser som er tilrettelagt for døve er lokali
sert i storbyene.

* Man kan komme til å måtte bruke l år
mer enn normert studietid fordi tolke
dekningen ikke er tilfredsstillende.

* Det tar lengre tid å ta førerkort fordi man
ikke kan se på både veien og sjåførlærer!
rolk samtidig.

* Karrieremulighetene er begrenset.
* Egenandeler på høresentralene.
* Man betaler full pris i fornøyelsesparker,

på kino, men får ikke samme utbyrret
som andre.

* Vanskelig tilgang til tegnspråkkyndig
lege /psykolog.
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Ny forening for
norsk tegnspråk
Forening for Norsk Tegnspråk (FONTS) ble opprettet tidlig
på sommeren 2006 og i det stille har medlemstallet vokst til
nesten 50 personer siden da. Døves Tidsskrift har utfordret
foreningen til å fortelle hva de står for? Trenger vi en slik
forening når vi har NDF, og hva skal denne foreningen gjøre?
Her er noen forsøk på svar fra styret i foreningen.

Hva er Forening
for Norsk Tegnspråk?
Som navnet antyder er Forening for
Norsk Tegnspråk en språkforening.
Den er opprettet for alle som på en eller
annen måte interesserer seg for norsk
tegnspråk. Rundt om i verden finnes det
mange eksempler på lignende språkfore
ninget, og mange har det til felles at de
er opptatt av et minoritetsspråk, et språk
man mener må beskyttes eller et språk
man krever større anerkjennelse av. Her
i landet pågår nå diskusjonen om norsk
tegnspråk som kandidat for å bli et of
fisielt språk. Samtidig er det mange som
luret på hva den økende utbredelsen av
cochleaimplantater på sikt vil gjøre med
utbredelsen av norsk tegnspråk. I Foren
ing for Norsk Tegnspråk mener man at
det er mulig å forene synet på tegnspråk
som en del av den norske kulturarven
med den teknologiske utviklingen og at
en forening med fokus på språket, uav
hengig av hørsel og tegnspråkferdigheter
kan bidra til dette.

seg inn i eller ta stilling til NDF's arbeid.
Bare på ett om råde ønsker vi å være med
å bidra til en sak som NDF historisk har
vært nokså alene om å fremme: tegn
språksaken i Norge. Med opprettelsen
aven egen språkforening ønsker vi å
sette et særlig fokus på språket i seg selv;
anerkjennelsen av det, bruken av det,
kunnskapen om det og interessen for det.
Da dette jo er formål som NDF jobber
for og har kjempet for i langt tid er det
ingen motsetning mellom det å være
medlem i NDF og det å være medlem i
Forening fot Norsk Tegnspråk.

Hva skal Forening for Norsk
Tegnspråk gjøre?
Foreningen vedtok ved sin opprettelse en
formålsparagraf som skisserer hva med
lemmene ønsker å arbeide for. Forening
for Norsk tegnspråk ønsker
- å arbeide for anerkjennelsen av norsk

tegnspråk som en del av den notske
kulturarven

- å fremme interesse for og kunnskap om

norsk tegnspråk
- å bidra til økt bruk av norsk tegnspråk i

Norge
- å være et møtested for å utveksle kunn

skap og erfaringer for norske tegn
språkbrukere

- å stimulere forskning, undervisning og
dokumentasjon i og på norsk tegnspråk

Som en følge av dette planlegger Foren
ing for Norsk Tegnspråk blant annet å
gjennomføre et dialektseminar til høsten.
Seminaret har som formål å samle og å
dokumentere forskjellige dialekttegn fra
fotskjellige steder i Norge.

Bli medlem
Som medlem betaler du kr 150 i 2007
til konto 05394632130, skriv kontingent
og navn på innbetalingen. Send også en
e-post til medlemskap@norsktegnspraak.
no med opplysninger om ditt navn,
adresse, fødselsdato og e-postadresse.
Vil du vite mer? På http://www.norsk
tegnspraak.no er det mer informasjon.

Trenger vi en slik forening
når vi har Norges Døvefor
bund?
NDF er selvfølgelig den viktigste otga
nisasjonen i forhold til alt som berører
døves interesser i Norge. Samtidig kan
det være berettiget at det finnes andre
foreninger som er opptatt av viktige
enkeltsaker. Norsk Døvehistorisk Selskap
har for eksempel gitt vetdifulle bidtag
til å fremme arbeidet for å dokumentere
døves historie i Norge. Forening fot
Norsk Tegnspråk er ikke dannet for å
være et alternativ eller en konkurrent til
NDF. Foreningen ønsker ikke å blande Styret i FONTS, fra venstre: Georg Bjerkli, Sonja Erlenkamp, Odd-Morten Mjøen, Randi Høi

dahl og Patrick Kermit.
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Derfor sa vi

nei til Cl
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

- Vi har tenkt nøye igjennom vårt valg. Vi vil ikke at Isaac (bildet) skal få cochleaimplantat
(Cl). Han skal få vokse opp som den normale og fine gutten han er. Tegnspråk er hans første
språk. Norsk skal han lære som andrespråk. Selvsagt skal han gis taletrening når den tid kom
mer, men vi ønsker å ta et skritt om gangen og det viktigste nå er at Isaac får være seg selv og
utvikle seg gjennom lek og sitt naturlige språk.

Samboerne Beata Slowikowska (31) og
Ronny P. Jacobsen (34) fra Oslo er sikker
i sin sak. De er selv døve og ver hva det
vil si og vokse opp som døv i en hørende
verden. Derfor fikk de heller ikke noe
sjokk da det ble konstatert at Isaac, 2
år, var døv. Storesøster Zara på 4 1/2 år
er hørende. Fellesspråket i familien er
tegnspråk.

- Er det ikke egoistisk av dere å nekte
Isaac hørsel?
- Nei, absolutt ikke. Det som er egoistisk
er når foreldre til barn med Cl nekter
barna tegnspråk. Isaac vokser opp med
tegnspråk. Det er et naturlig språk for
ham. Han gis alle muligheter for en
trygg identitet som døv. Som 2 åring
ligger Isaac langt foran sine jevnaldrende
i språk- og begrepsutviklingen. For et
halvt år siden telte vi at han hadde ca.
190 tegn. Nå kan han forme seminger
med 3 - 4 tegn. Vi prater med ham på
tegnspråk slik hørende foreldre prater
med sine barn på talespråk.

- Men ville han rapt noe av dette om han
hadde fått Cl?
- Ja, med Cl ville han brukt tid på
lydoppfattelse og strevd med det norske
talespråket. Det ville blitt fokus på at
han skulle bli mest mulig lik hørende,
som om lykken i livet er hørsel og det å
være mest mulig <<normal». Nå kan han

utvikle seg ubesværet på tegnspråk. Han
får være barn på sine egne premisser.

Beata og Ronny er usedvanlig samstemte
i sine meninger. Der den ene begynner
på et svar, fullfører gjerne den andre.
Derfor er de vanskelig å skrive hvem av
de som sier hva. Klok av skade fra inter
vjuer med andre journalisrer spør de ofte
om jeg forstår hva de mener, og det skal
det ikke være tvil om at jeg gjør. Begge to
formidler meningene sine på en tydelig
og velformulert måte. Ronny jobber som
profesjonell skuespiller på Teater Manu,
mens Beata avslutter studiene som
mastergradstudent i tegnspråk. Begge er
skuffet over informasjonen de har fått fra
legene når det gjelder Isaacs døvhet.

om 2 åring ligger
lsaac Aangt foran sine
jevnaldrende i språk
og begrepsutviklingen

Da Isaac var 3 måneder ble det konsta
tert at han var døv og vi fikk ensidig in
formasjon fra legene om CL Vi opplevde
det som et press at vi måtte la gutten få
CL Ja, en lege gikk så langt at han ville
ha oss til å underskrive på at vi nektet

ham operasjonen. Legene setrer likhets
tegn mellom normaliret og talespråk. De
aner jo ingenting om tegnspråk. I stedet
for bare å begrense informasjonen til det
medisinske burde de gitt saklige opplys
ninger om det å være døv, om tegnspråk
og om døves kultur. Uten en objektiv
informasjon har legene ingen troverdig
het i det valget foreldrene skal gjøre for
sine døve og tunghørte barn.
- Dere virker oppgitt over legene?
- Ja, dessverre. En lege sa til oss at det
var viktig med Cl for ar Isaac skulle bli
tospråklig. Men vi er da selv tospråklige
og vi har aldri hatt CL
Beata og Ronny er opptatt av den infor
masjonen som gis til hørende foreldre
som får døve barn. Hørende foreldre vet
ingenting om hvordan det er å være døv,
de stoler derfor helt på legenes råd. Av
den grunn velger mange foreldre ikke å
bruke tegnspråk til sine barn med Cl,
mener samboene.
- Vi ser der i barnehagen til Isaac, selv
om han har voksne rundt seg som bruker
tegnspråk er det ikke noe godt språk
miljø. I Voldsløkka barnehage er det
mange barn med Cl som ikke får tilgang
til tegnspråk, selv om vi vet at barn med
Cl ikke får normal hørsel. Til nød er
det noen foreldre som tør å bruke tegn
og tale i kommunikasjonen med barnet,
mens andre foreldre har valgt bort all
tegnkommunikasjon. Med den erfarin-
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Derfor sa vi nei til Cl

gen vi begge har med en barndom og et
voksen liv som døve synes vi det er trist
å oppleve.
- Er dere negativ ril at andre foreldre
velger Cl til sine barn?
- Absolutt ikke, vi har full respekt for at
andre velger annerledes enn oss - men
det ar de velger bon tegnspråk, der er
for oss helt uforståelig. Vi mener at all
forskning som er gjon på tospråklighet
rydelig viser at barna tjener på dette.
Barn med Cl burde fått tegnspråk slik
som Isaac, det er det språket barna kan
fungere best på. Det vil være trist om
barna som voksne bebreider foreldrene
for at de ikke fikk tilgang til tegnspråk
som barn. Vi ver at det ikke er så lett å
lære tegnspråk godt som voksne.

men det at de velger
bort tegnspråk, det er
for oss helt uforståelig

somt å se at Zara tilpasser tegnspråket
sitt til om hun snakker med oss voksne
eller med lillebroren.

- Hvordan ser dere på fremtiden til Isaac?
- Vi mener han har alle muligheter.
Nå får han et språk han kan fungere
optimalt på. Neste skritt blir å lære ham
norsk. Senere vil vi være med å motivere
ham for taletrening. Vi ønsker en faglig
sterk tegnspråklig skole som gjør ham
godt rustet til studier og yrkesliv. Vi kan
ikke skjønne at Isaac skal oppleve større
vansker enn vi selv har hatt.
- Så dere har ikke opplevd språkbarrieter
i srorsamfunnet?
Ronny svarer først:
- Jeg mistet de første 4 årene språklig, da
skulle alt gå på talespråk, men det fun
gerte ikke. Da jeg fikk tegnspråk gikk det
så mye lettere. Vi prøver å forklare andre
folk at som døve lever vi et helt vanlig liv,
vi er ikke spesielle på noen måter. Vi har
gleder og sorger som andre. Vi mener vi
lever et rikt liv.

- Jeg husker at jeg ikke ville bruke tales
pråk før jeg var i 10 års alderen. Jeg følte
det som et press fra skolen at jeg skulle
tale, men jeg følte ikke for det - jeg vet
ikke hvorfor, der var bare slik. Først i
10 års alderen var jeg klar for å bruke
talespråk. Jeg vil jo aldri få et normalt
talespråk, men jeg klarer å gjøre meg
forstått når det trengs. Ingen av oss er
fanatikere som mener at tegnspråk er det
eneste hellige, tvert imot: vi prøver selv å
tilpasse oss en hver situasjon så godt som
mulig, og det samme forventer vi at Isaac
skal gjøre, utdyper Beara.

- Vi er ikke bekymret for Isaac sin frem
tid. Han har alle muligheter i liver. Den
muligheten unner vi alle barn med CL
Isaac er 2 år. Han er allerede begynt å
leke med håndalfabetet. Han er nysgjer
rig på bøker og elsker at vi leser for ham.
Han er helt som andre friske og fornøyde
barn, hvorfor skal vi da eksperimentere
med Cl, slutter Beata Slowikowska og
Ronny P. Jacobsen.

Beara og ,R.on ny foneller forferdet om ar
de har fått et anonymt trusselbrev fordi
de angivelig skal ha uttalt seg negativt
om Cl, men det har de aldri gjort. De
understreker gang på gang at de aksepte
rer foreldre som velger Cl til barna, men
at de er dypt uenig i at tegnspråk blir
bortprioriterr.

Foreldreparet ser med bekymring på at
regnspråkmiljøer i barnehagen forsvin
ner. De frykter hva som vil skje med
språkmiljøet på skolen, og håper inderlig
at Verland skole klarer å opprettholde sin
tegnspråkkompetanse også når Isaac om
noen år blir elev der. Derfor er Norges
Døveforbunds kamp for en tegnspråklov
så viktig for dem.

Vi undres på hvordan det er for Zara å
vokse opp som eneste hørende i en døv
familie.

- Hjemme bruker alle norsk tegnspråk,
også Zara. Det er ikke noe problem. Ute [saac og Zara.
blant andre barn og hos hørende familie
bruker hun talespråk. Hun har ingen
problemer med å skifte mellom språkene,
og hun er sterkere i norsk enn de fleste av
sine jevnaldrende. Det er spesielt mor-
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NDF i møte med Norsk språkråd

Ull
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Fra venstre Hanne, Paal Richard, SyLftst (ja, han var så hyggelig at vi straks ble på fornavn med
ham) og Sonja.

medlemsland til å styrke tegnspråkets
stilling.
Norsk språkråd og NDF ble enige om
en del konkrete utspill og om å holde
kontakten fremover.
- Et utrolig inspirerende møte, konklu
derte NDF-delegasjonen, som også telte
forbundsleder Hanne B. Kvitvær.

Blir du med i Tønsberg?
Seniorenes kul turtreff i Tønsberg lør
dag 12. mai ser ut til å samle mange
interesserte. Det skjer i kulturhuset
som ligger i samme hus som Quality
Hotell, der det blir festmiddag om
kvelden. Hotellet gis også en spesiell
seniorpris for de som overnatter til
søndag. Scenefremførelsene begyn
ner kilO og en vil utover dagen få se
gode gamle sketsjer, folkedans, kåseri,
kunnskapstevling og mer. Ta kontakt
med din lokale senior / pensjonist
gruppe for å få flere opplysninger om
kulturtreffet.

Vervekampanje
I arbeidet for å styrke norsk tegnspråk
har NDF også hatt møre med Norsk
språkråd.

Direktør i Norsk språkråd, Sylfest Lom
heim, kunne sammen med 12 språkkon
sulenter i rådet ønske NDF velkommen
til en samtale om norsk tegnspråks situa
sjon i dag og visjonene for fremriden.
Generalsekretær Paal Richard Peterson,
glimrende assistert av professor Sonja
Erlenkamp, hadde en meger interessert
forsamling i Norsk språkråd i sin hule
hånd i det 2 timers lange møte. Språkrå
dets folk nikket bekreftende på hodene
om tospråklighetens mange fordeler,
ristet skremt på de samme hodene når de
fikk høre at enkelte leger kan finne på å
råde foreldre til døve og tunghørte barn
å velge bort tegnspråk - i en ensidig sats
ning på at Cl skal gi god nok hørsel til
utvikling av språk.
Sylfest Lomheim sa det så klart: - Leger
har ingen språkkompetanse. Et men
neske som får parallelle språk vil utvikle
seg mye mer enn de som ikke får språk.
Tegnspråk gir barna en garanti om tidlig
språkutvikling.

Peterson og Erlenkamp fremholdt at
de vat opptatt av å styrke norsk tegn
sptåks stilling gjennom en tegnspråklov.
Lomheim repliserte at Norsk språkråd
ikke har noen formell makt til å påvirke
det politiske arbeidet som NDF driver
i saken, men som faglig instans ville
de gjerne være med å gi støtte til norsk
tegnspråk.
Paal Richard tok også opp spørsmålet
om å få innlemmet de nordiske tegnsprå
kene i den Nordiske språkkonvensjonen
(se lederartikkelen). Han sa at det var
politisk vilje til dette, men at det angive
lig var motstand mot det blant fagmiljøet
i Nordens språkråd. Lomheim svarte at
det ikke var motstand mot dette blant
fagfolkene, han sitter selv som leder i det
nordiske rådet - men da saken kom opp
i Nordens språkråd var saken for dårlig
utredet til at det kunne tas noen avgjø
relse. Lomheim nevnte at språkrådet i
Sverige har en 50 prosent stilling som
bare arbeider med spørsmål knyttet til
svensk tegnspråk. Han oppfattet det fag
lige språkmiljøet i Norden som positive
til å styrke de enkeltes lands tegnspråk,
og nevnte at EU hadde oppfordret sine

NOR G E S o ø v E FOR B U N D

NDFs vervekampanje for å få flere
medlemmer gir resultater! Hittil i år har
vi fått 63 nyinnmeldte og aksjonen fort
setter. Du kan lese mer om aksjonen på
www.deafnet.no - men nå har også NDF
laget egne brosjyrer som forteller mer om
forbundets arbeid og verveaksjonen. Bro
sjyrene får du ved å kontakte nærmeste
døveforening eller ved å kontakte NDF
sentralt.
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Landsmøte i Molde 15.-17. juni 2007

Landsmøte i Molde
Fredag 15. - søndag 17. juni har Nor-
ges Døveforbund landsmøte i Molde.
Et landsmøte er ikke bare for de valgre
representantene, men også for rurister
som har lysr å følge med litt på landsmø
teforhandlingene, treffe gamle kjente og
bli kjent med vakre Romsdal.

Arrangørene Møre og Romsdal Døvefo
rening frister fredag kveld med en nyde
lig båtrur med MS Grip (bildet under).
I strålende sol og med blikkstille hav
blir detre en tur alle vil huske. Båten tar
opptil 150 passasjerer. Turen vil gå forbi
Nyhavn der oljeanlegger Ormen Lange
ligger, videre utover ril Ona som er ende
punkt. Der håper vi å kunne gå i land en
rur. Ona er er fiskevær med 40 fasrbo
ende, men med 10 ganger så mange
innbyggere om sommeren. På øyen er det
tetr mellom idyllene og hvem har ikke
hørt om Ona fyt som førsre gang ble rent
20. oktQber 1867.

På hjemruren vil vi passere Bjørnsund,
et fiskeværet og en øygruppe som er et
sjeldent fint sted på norskekysten. Hav
nen på Søndre Bjørnsund er i seg selv en
opplevelse. En gang bodde det 500-600
mennesker på fiskeværet. Turen vil bli
guider av kjentfolk som har mye interes
sant å fortelle, og alt blir selvsagt tolket
til norsk tegnspråk. På båten kan man
leske strupen og rikrig slappe av denne
vakre sommerkvelden på velsrandskys
ren!
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TEATER

et-som-ser
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Når «Arven etter Frankenstein» har premiere
på Teater Manu fredag den 13. april (datoen er
ikke tilfeldig!), vil publikum møte en produk
sjon der alle som har vært involvert i den krea
tive prosessen er døve. Dette betød at alt fra
manus til regi, scenografi, kostyme og skuespill
skulle gjøres av døve selv.

Lars Otterstedt, Sverige, som blant
norske døve kanskje er mest kjent som
hovedrolleinnehaver i Teater Manus opp
setning "Peer Gynt» i 2006, ble tidlig en
gasjert som tegissør for den nye oppset
ningen, som ennå ikke hadde noe navn
eller manus. Teatersjef Mira Zucker
mann og Lars Otterstedt ønsket å bruke
fortellingen om Frankenstein og det
monsteret han skapte som utgangspunkt
for en historie om dilemmaer knyttet til
genetikk - med et «døvt» perspektiv. Kort
tid etterpå ble Hilde Haualand spurt
om å lage en historie som kunne danne
grunnlag for et teatermanus.

Det viste seg fort at Hilde og Lars satt
inne med nok ideer og inspirasjon til å
lage et helt teatermanus, og en intensiv
skriveprosess startet tidlig på høsten
2006. Hilde hadde lite teatererfa-
ring ut over en ivrig tilskuerrolle, men
god tilgang til stoff og kunnskap om
døvehistorie og etiske problemstillinger
knyttet til genteknologi. Dette, sammen
med hennes tidligere skriveerfaringer og
Lars lange erfaring som scenekunstner
og gode teft for scene-dramatikk, var
grunnlaget for manuset som tok form
høsten 2006. Utkast på utkast ble sendt
mellom Oslo og Stockholm, og et manus
ble presentert for skuespillerne tidlig i
januar 2007.

«Arven etter Frankenstein» er inspirert av
både romanen "Frankenstein» av Mary
Shelley, og filmatiseringene av denne
boken. Boken ble skrevet allerede i 1818,

mens den første filmatiseringen ikke kom
før over 100 år senere.

I romanen Frankenstein tar Shelley
opp drømmen om å skape det perfekte
mennesket. Med de mulighetene dagens
genteknologi åpner for manipulasjon og
utvelgelse av bestemte egenskaper hos
mennesker, er «Frankenstein» fremdeles
skremmende aktuell.

Vi møter Marc Frankenstein (barnebar
net til Victor Frankenstein som skapte
monsteret i Shelleys roman), og hans el
skede Elena DeLacey. Marcs far William
Frankenstein var forkjemper for tale-me
toden i undervisning av døve. William
var rektor på den skolen der Elenas far
Eugene jobbet. Eugene var en meget
godt likt og respektert døv lærer. Marcs
og Elenas fedre var i dyp konRikt med
hverandre, og så ikke med blide øyne på
kjærlighetsforholdet mellom de to unge.
Marc har mistet familiearven bortsett fra
en eske Victor Frankenstein eide, hvis
innhold de ennå ikke kjenner. Det eneste
Marc vet om sin farfar, er ryktene om at
han skapte et monster.

Stykket begynner med at Elena og Marc
er på Rukt, like etter at begges fedre av
ulike årsaker har dødd. Elena er gravid,
og Marcs dunkle arv fanger dem snart
inn i en skremmende historie.

Marc og Elena (og Eugene) omtaler seg
selv som "folket-som-sen>. Det er bare de
hørende rundt dem som fokuserer på at

de ikke hører. Selv legger de vekt på det
de kan best, nemlig å se.

Dette er ikke en ny måte å omtale døve
på, blant annet finner man begrepet «pe
ople of the eye» fra tidlig på 1900-tallet.
I tillegg til å ta opp dagsaktuelle temaer
knyttet til genteknologi og perfeksjone
ring av mennesket, innbyr «Arven etter
Frankenstein» også til en reReksjon rundt
hvordan døve (og hørende) ser på seg selv
- både før og nå.

Forestillingen har et «visuelt» språk, til
dels løsrevet fra vanlig norsk tegnspråk.
Dette er et eksperiment som ble ekstra
aktuelt fordi regissøren er svensk, en
skuespiller er fransk og stykket i tillegg
skal vises frem for et internasjonalt publi
kum. Språket vil for mange kanskje være
uvant, men det er brukt mye tid på å lage
en fremføring som skal kunne forstås av
et norsk tegnspråklig publikum, selv om
ikke alle tegnene er slik vi er vant til å se
dem til daglig.

«Arven etter Frankenstein» har dermed
både et innhold og en form som ikke er
entydig eller enkel. Stykket passer nok
best for ungdom og voksne. Alle som
er involvert håper på mange og ulike
reaksjoher fra publikum - og ser kanskje
også at publikum vil sitte igjen med Rere
spørsmål enn svar.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Døde

KLARA JOHANNE SA DVIK,
Trondheim, døde 20. januar. Hun var
født 12. mars 1922.

ALF SAKARIASSEN, Kristiansand,
døde 20. februar. Han var født 5. mars
1928 og bodde de siste årene på Conrad
Svendsen Senter, Oslo.

INGER JOHANNE THOMSE , Ber
gen, døde 23. februar. Hun var født 27.
desember 1942.

ANDREAS ERMESJØ, Oslo, døde 2.
mars. Han var født 14. juni 1924.

A FRED SUNNARVIK, Bergen, døde
8. mars. Han var født 7. april 1927

Runde dager
85 år

MARTA BJØRNSEN, Bergen, blir 85 år
Il. april.

GERD STAGRIM, Oslo, blir 85 år 20.
april.

80 år
JEANNE MEHLUM, Oslo, blir 80 år
15. april.

A NA STOKVIK, Bergen, blir 60 år
21. april.

50 år
GUNHILD MARIE HAGE THORE
SEN, Aneby, blir 50 år 8. april.

BJØRG STORESUND, Bergen, blir 50
år 16. april.

RAGNAR MOE, Bergen, blir 50 år 28.
april.

Send stoff
Til personaliasiden til e-post: helge.her
land@doveforbundet.no eller til NDFs
gateadresse.

Det er gratis å få på trykk barnebilder,
bryllupsbilder og bilder av andre store
dager.

Bursdager

Markus Ørn Norli
Gratulerer så mye med 1. årsdagen 7.
april. Vi er kjempeglade i deg.
Klemmer fra stolt storesøster Petrine,
mamma Cathrine og pappa Roar.

Flytter du?
Husk å melde adresseforandring til
Norges Døveforbund, Grensen 9,
0159 Oslo. E-post: medlem@dovefor
bundet.no.

Rådgivningskontor
for hørselshemmede og døvblinde
Teatergaten 41 - 5010 Bergen
Tlf. 55 56 94 75

75 år
KJELL LARSEN, Oslo, blir 75 år 27.
april.

70 år
ODDLAUG KjØLLEBERG, Skonseng,
blir 70 år 21. april.

60 år
ELSE MARIE HAUKAs, Haugesund,
blir 60 år 12. april.

ØYSTEI J STRAND, Oslo, blir 60 år
19.april.

t:t~ S. Stiftelsen

~~ 19no
www.signo.no
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ÅL FOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

FOTBALL KLÆR OG TEKSTIL DATA TEGNSPRAK STUDENTFORBEREDENDE FAG

VALGFAG: FOTO VIDEO FYSISK AKTIVITET FILOSOFI OG HOBBYAKTIVITETER

FELLESFAG: KULTUR OG HISTORIE PROSJEKTARBEID FRILUFTSLIV TEAMBYGGING

SKOLETUR TIL CUBA

Med forbehold om endringer.
Følg med på annonser i Døves Tidsskrift og på Deafnett.

FOR MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA KONTAKT:

-IÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

3570 Al
e-post: aaLfolkehogskole@aLfhs.no ,
inspektør Niels Kristensen;
niels.kristensen@aLfhs.no, sms: +47 91655582
Se www.aLfhs.no

• • •

Nordisk seminar for døve Ledere
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
Søndag 13. mai, kL. 15.30 til onsdag 16. mai, kL. 13.00.

Vi arrangerer seminar rettet mot døve ledere i Norden. Døve og hørende forelesere fra Norden og Norge, med erfa
ring og kunnskap i management og administrasjon. Målet er å utveksle og utvikle den kunnskap og de erfaringer
som døve ledere har i dag, og gi deltakerne økt kunnskap om utfordringer og problemstillinger de møter på arbeids
plasser, i foreninger og organisasjoner der døve og hørende arbeider sammen.

EMNER:
LEDELSE. LEDERROLLEN. ALEDE EN DØV-HØRENDE ARBEIDSPLASS ELLER ORGANISASJON.

UTFORDRINGER FOR OØVE LEOERE I DØVESAMFUNNET. MANAGEMENT. LOBBYVIRKSOMHET OG NETTVERKSBYGGING.

PRIS: Kr 4000,- inkl kost og losji

pAMELDING: Innen 15. april 2007 til Niels Kristensen: niels.kristensen@al.fhs.no

Det vil komme mer detaljert program og opplysinger på www.deafnet.noiløpet av mars.

•
ÅL FOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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Alfolkehøyskole og kurssenter for døve har sitt tilhold i Al kommune i Hallingdal. Kommunen har god
barnehagedekning, godt grunn- og videregående skoletilbud, et variert kulturliv og en fantastisk natur.
Det er en kommune medgode oppvekstvilkårfor barn og mange muligheterfor voksne.

ARBEIDS-TOLKER SøKES
ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE ønsker å engasjere to regnspråktolker fram ril 30/6.08.
Jobben passer for den som liker allsidige og spennende utfordringer. Muligherer for fast tilserting.
Vi er en arbeidsplass med for riden 24 døve ansarre. Der er døve ansatt på alle våre avdelinger, noe som gir varier
re tolkeoppdrag og gode muligheter for videteutviklingog perfeksjonering. Vi har i dag fire tolker der to er ure i
permisjon. Vi regner med at vi i løpet av kommende sko'kår vil trenge to tolker til.
To av tolkene vil til enhver tid være spesielt knyttet til døve som er ansatt i sentrale lederstillinger.
Ved tilsetting avfJere døve ledere vil derte behovet øke.
Vi er et senter med et internasjonalt miljø og med internasjonale kontakter.
Søkere med gode engelsk kunnskaper vil derfor bli foretrukket.
Menn oppfordres til å søke. Lønn etter avtale.

FREELANCERE SØKES: Vi søker samtidig etter freelance tolker som kan tenke seg oppdrag av for konere eller leng
re varighet fra allgust 2007. Ta kontakt dersom du er interessert og ønsker å gjøre en avtale.

Tiltredelse: Så snart som mulig.

SØKNAD SENDES

-ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER POR DØVE

v!rektor Per Ove Nybråten, 3570 Ål
For nærmere informasjon ta kontakt med Helge Svanaasen, tlf. 32 08 2604, e-post helge.svanaasen@a!.fhs.no

LEDIG STILLING SOM

KJØKKENSJEF
Vår kjøkkensjefskal slutte og vi trenger en erstatter.

Det er en spennende og utfordrende jobb med mange ulike arbeidsoppgaver.
Hver dag serveres seksti til hundre personer frokost, middag og kveldsmat.
Kjøkkensjefen er leder for fire ansatte og har budsjett- og innkjøpsansvar.

Kvalifikasjonskrav:
Fagbrev som institusjonskokk.
Døve søkere vil bli foretrukket.

Lønn etter avtale.

Har .du spørsmål? Send en e-post til: sissel.s.eriksen@a!.fhs.no
Søknadsfrist: I5,04.D?

Søknad sendes:
Al folkehøyskole og kurssemerJor.. døve,
v/rektor, 3570 Ål,
e-post: .per-ove.nybraten@a!.fhs.no

Il
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSllNTER FOR DØVE



Kristiansand Døveforening
I Kristiansand var 30 medlemmer samlet til årsmøte, på bildet
ser vi en del av foramlingen. De valgte Roy Eriksen som ny
leder. De andre i styret er Sara Therese X. Åsan, Inge Køhn,
Astrid Kristiansen og Inger Britt Høyåsen. Varamedlemmene
er Hanne Bitt Valvatne og Tomod Åsan.

Telemark Døveforening
Bjørn Arnesen ledet årsmøtet i Temeark Døveforening gjen
nom beretninger, regnskaper, budsjett og innkomne forslag.
En jobb han gjorde så godt at årsmøtet ble gjennomført på 3
timer inkludert nesten en times lunsj. Det var få merknader og
beretningen og regnskapene ble raskt godkjent. Likeså budsjet
tet som balanserer, hvis medlemmene klarer å skaffe kr 38.300
i form av medlemsaksjonet. Det forelå et forslag om oppretrelse
av historieutvalg som ble godkjent, et senere medlemsmøte vel
ger personer. Målet for utvalget er å samle inn historisk materi
ell og bidra med stoff til døveforeningens 100 års jubileumsbok
i 2021. Det nye styret ser slik ut: Foreningsleder Odd Paulsen,
styremedlemmer Bjørn Egil Hammerlund, Tanja Moen, Mette
Kari Hjelen og Inger Aase Enebakk. Varamedlemmer Per Jo
nassen og Wenche Evensen. Styret konstituerer seg senere ved å
velge nestledet. Til revisor ble Einar Kristoffersen gjenvalgt.

Også i Drammen
Sjefen i Drammen Døveforening er Kari Sand, som ble
gjenvalgt på årsmøte. Styret består ellers av nestleder Ryszard
Sosna, sekretær: Erik Johansen, kasserer Bjarne Gunnerud,
styremedlem/studieleder: Anne Grethe Marcussen og varamed
lemmene Daniel A.Sømme, Åshild Johansen og Jadwiga Sosna
Her er hele styret samlet, minus Daniel A. Sømme.

Drammen Døveforening
inviterer til 75 års jubileumsfest lørdag 28. april kl 18
på Hotvet Gård. Foreningen frister med denne menyen:
Velkomstdrink, aspargessuppe, helstekt okse ytrefilet med
fløtegratinerte poteter, gratinerte skogsbær med vaniljeis, vin
eller øl. Kaffe, kake, musikk og underholdning, kuvertpris
kr 250 for medlemmer, kr 550 for ikke medlemmer Påmel
dingsfrist 17.april til Drammen Døveforening faks nr 3283
9941 eller sms til Kari Sand 957 54 809. Kontonummer:
0530.09.29992 merket "jubileumsfest".
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Ny leder i Nord-Trøndelag
Ivar Larsen Sveberg fra Verdal ble på årsmøte valgt som ny
leder i Nord-Trøndelag Døveforening. Styret består ellers av
Thor Egil Strugstad, Harald Aas, Karin Moen og Eli Erlandsen
0vrelid. Foreningen har 40 medlemmer og 25 av dem deltok
på årsmøtet.
Tidligere leder Eli Erlandsen 0vrelid takket for seg og sa blant
annet at det har vært seks interessante og givende år som leder.
Harald Aas overrakte blomster til den avgåtte lederen.
Etter årsmøtet, ble det en trivelig ettermiddag med visning av
bilder fra turene som ble arrangert i løpet av 2006 og som van
lig ble det servert middag. Sosiale sammenkomster er viktig for
mange av medlemmene.
Hvem er Ivar Larsen Sveberg? Han er opprinnelig fra Oslo og
bosatte seg i Verdal for Rere år siden. Han er gift med døve
tolken Marte Sveberg som er fra fylket og sammen har de tre
barn. Ivar, som er 37 år jobber på regnskapsavdelingen til Nor
ske Skog. På bildet ser vi ham på arbeidsplassen sammen med
familien.

Kvinne også i Hedmark
Berthe Vangen ble gjenvalgt som leder på årsmøte til Hedmark
Døveforening. De andre i styret er Tordis Olsen, Inger Åse
Johansen, Kate Mostervik og Jan Mirek. Varammedlemmer er
Børre Haave og Espen Glørstad

På årsmøter er det alltid noen som skal takkes for god innsats. Her deler
Klement Våge ut blomster tilfra venstre: Tore Birkeland, Marta Ringsø,
Anne Grete Magnussen, Thorbjørn Johan Sander, Gunnar Hansen,
Arvid Hauge og Edvard Rundhaug.

Bergen Døvesenter
heter fortsatt Bergen Døvesenter etter at et forslag fra foren
ingens lovkomite bestående av Gunnar Hansen, Arne Nesse
og Thorbjørn Johan Sander om å ta tilbake navnet Bergen
Døveforening ikke fikk kvalifisert Rertall på årsmøte. Årsmøte
gikk inn for å bevilge 2,4 millioner til kjøp aven ny hytte ved
sjøen. Til denne hytten går Bergen Døves Idrettsklubb inn med
kr. 400.000, slik at totalrammen for hyttekjøpet utgjør kr. 2,8
millioner. Samarbeidet mellom døvesenteret og idrettsklubben
er meget bra. Noen har prøvd å sette ut et rykte om at forhol
det mellom de to foreningene har vært dårlig etter vannlek
kasjen som skjedde i døvesenteret på en fest i idrettsklubbens
regi. Som det ofte er med rykter blir ofte en fjær til 10 høner.
Reparasjoner og erstatning etter denne skaden er det for lengst
ryddet opp i og samarbeidet om en fremtidig hytte knytter
de to foreningene enda sterkere til hverandre. Klement Våge
fortsetter som leder i Bergen Døvesenter, i tillegg til de 3 fagre
møyene på bildet på førstesiden har han med seg Egil Johansen
og Martin Skinnes.

312007 0I1edlemsblad for 7'\9rges 'Døveforbund døves TIDS~l{~I.U~ 21



Stavanger Døvesenter
Årsmøre i Sravanger samler 39 medlemmer til
foreningens vikrigste møre. De valgre disse ril å styre
foreningen det kommende årer: Leder: Oddveig Han
sen (ikke på valg), nestleder: Petter Sørensen (ikke p
valg), kasserer: Tore Djuvik (ikke på valg), kultur
leder: Marir Gjedrem (gjenvalgr), eiendomsleder:
Lars Aksel Berge (gjenvalgr), l.varamedlem: Sigrun
Andersen (ny), 2.varamedlem: Trond Edland (ny).

Lorents Ness gir seg
Møre og Romsdal Døveforening samlet 34 medlemmer til
årsmøte. Under valgene ble Vibeke o. Larsen valgt til ny leder.
Med seg i styret fikk hun: Erlend Holsen (nestleder), Solveig
Olsen, Martin Stavaas og RolfInge Otterda!'
Tidligere leder Lorents Ness fikk stor applaus og en takketale
fra den nye lederen for sin lange innsats i foreningsstyret. Han
har sittet så lenge i styret at ingen helt hadde oversikten over
antall år, men nærmere 40 år må det være! Han har vært leder
i tilsammen Il år, hvorav de 9 siste årene sammenhengende.
Dessuten har han vært med i mange utvalg og komiteer og re
presentert foreningen utad på mange møter. Det må heller ikke
glemmes all tid han har lagt ned i det tidligere feriehjemmet
Steinhammer. Lorents ble overrakt blomster og en gavesjekk,
men helt ute av foreningen blir han nok ikke, for noen dager
senere ble han enstemmig valgt til leder i foreningens senior
gruppe.

Første kvinnelige
leder i Østfold
Østfold Døveforening valgte på sitt
årsmøte for første gang en kvinnelig
leder, Bibbi Hagerupsen. Årsmøte
gikk greit, men under valget var det
ikke lett å finne folk til styret. Den
forrige lederen Ole Henrik Mar
kussen ønsket ikke gjenvalg Den
lykkelige løsning ble at Bibbi overtok
lederklubben. Med seg i styret får
hun Rune Ohrstrand, Hans Arne

Sæves og Else Ruud, med Claudia Schile som varamedlem.

Årsmøte i Trondheim Døveforening
Årsmøtet ble avholdt på Døvehytta og hele 48 stemmeberetti
gede var tilstede. 5 Yz time tok det å komme igjennom årsberet
nig, regnskaper, innkomne forslag og valg - da hadde trøn
derne også tid til noen kaffepauser underveis. Etter årsmøtet
arrangerte styret en sosialkveld, med salg av middag og drikke.
Kokkene Roy Tore Blomli og Mikal Urgård fikk mye skryt for
si n selvkomponerte gryterett.

Det nye styret består av: leder Mikal Urgård, styremedlem
mene Britt Olsen, Roy Tore Blomli, Sissel Solem og Thomas
Johannessen. Varamedlemmer Tore Solem og Signe Bekkvik.
Møteleder Odd Morten Mjøen fl kk overrakt en gave for sin
mangeårige innsats for Trondheim Døveforening.

Tolketjenesten i Hordaland
arrrangerer I 1/

Kurs i skrivetolking
20. - 22. april
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland
Påmeldingsfrist: 11. april

Brukerseminar for døve og hørselshemmede
Onsdag 9. mai 2007 kl 18:00 - 21 :00
Bergen Døvesenter)
Påmeldingsfrist: 30. april
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Informasjon og påmelding til: tolk.hordaland@nav.no
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, Tolketjenesten

Tolke- og ledsagerhjelp
- Besøksadresse: Kokstaddalen 35, 5257 Kokstad

Telefon: 55 526750/977 535 91
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Signmark
Noen av oss hadde gleden av å oppleve de
på Nordisk kulturfestival på Island i fjor
sommer. Signmark er kunstnernavnet
på en finsk ungdom (bildet over) som er
født døv, men som har en rytme og glede
i kroppen som slår de Beste hørende ar
tister langt ned i støvlene. Han fremfører
musikklåter med et imponerende visuelt

Spennende konferanse
i Gøteborg
3. og 4. september er det nordisk
konferanse i Gøteborg om døve og
tunghørte barns tospråklighet.
Konferansen er et samarbeid mellom
flere instanser i Norden og fra Norge
er det Statlig spesialpedagogisk støtte
system og Fylkesmannen i Aust-Agder
som er medarrangører.
En av foreleserne er den tidligere
islandske presidenten Vigdis Finnbo
gadottir som er «tegnspråkets beskyt
ter i Norden» og FNs ambassadør for
verdens språk.
Blant flere andre forelesere kan vi nev
ne Elisabeth Engberg Pedersen som
foreleser om «tilegnelse ~v perspektiv i
dansk tegnspråb, Thorstein Affer
bach fra EU som belyser de nasjonale
tegnspråkenes stilling i Europa, Johan
Gunnarsson tar for seg «den tospråk
lige hjernen» og amerikaneren
David Corina som foreleser om tema
et: «Funn fra forskning om talespråk
og tegnspråk». Norske forelesere er
Arnfinn Vonen, «Noen typiske gram
matiske egenskaper ved tegnspråkene»
og Paal Richard Peterson om betyd
ningen aven tegnspråklov.
Mer informasjon på www.nordiska.
fhsk.se (under folkhogskola - tecken
språk).

tegnspråk. Med seg har han to hørende
ungdommer, en tekniker Sulama og en
sanger, Matotapa. De utfyller hverandre
glimrende på scenen og høster like stor
begeistring både blant døve og hørende
publikummere. Låtene til de to er typisk
hip-hop musikk, der låter med utpreget
basslyd blir foretrukket, til glede for oss
døve som lettest føler basslydene.

Dårlig sørvis til tegnspråk
brukere
De hørende ungdommene i 9. klasse
på Ekebyskolan i Sverige har i 2 år hatt
tegnspråk som valgfag. For å under-
søke hvordan tegnspråkbrukerne blir
møtt i storsamfunnet gjennomførte de
et prosjekt der de besøkte sykehuset,
tannlegen, apoteket, biblioteket, turist
informasjonen, svømmehallen, banken,
politiet, klesbutikken, dyrebutikken og
en kiosk. På de fleste stedene ble de møtt
av ansatte som snakket helt vanlig til
dem. Ungdommene måtte bruke lang
tid for å få de ansatte til å finne penn og
papir som hjelp i samtalen, og på noen
steder ble de nærmest avvist. Elevene
var sammen i små grupper, de brukte
tegnspråk (uten stemme) og resultatet ble
altså nedslående. Elevene bedømte sine
besøk ut i fra 5 punkter: Hvordan ble de
mottatt, var personalet hyggelig, tok de
seg tid, gav de den informasjonen elevene
trengte og hvordan følte de seg i møtet
med de ansatte. Bare politiet og frisøren
får godkjent karakter av elevene. Frisøren
fant straks penn og papir til hjelp i kom
munikasjonen og hos politiet var det en
ansatt som behersket tegnspråk!
- Jeg håper prosjektet blir en vekker for
arbeidsgiverne, sier tegnspråklærer Lo
uise Eriksson. Hun mener at om ikke alle
kan lære seg tegnspråk så bør personaler
i hvert fall få lære hvordan de møter
tegnspråkbrukere.

Nå har artistene gitt ut sitt første album
med 8 låter som har fått kjempebra
kritikk i Finland. De er blitt intervjuet
på Bere tv-stasjoner, radio, i aviser og
ukeblader. På en av radiostasjonene ble
albumet kåret til ukens beste. Hent
mer informasjon om artistene på www.

sign mark. biz

Lederbytte på Island
Hjordis Haraldsdottir har overtatt som
leder for døveforbundet på Island. Tid
ligere leder Betty Stefansdottir Berglund
har valgt å trekke seg av hensyn til
familien. Betty var også leder for Døves
Nordisk Råd.
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Nytt liv,
nye muligheter
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

- Det startet da jeg mistet min ektemann i august 2003. Jeg satt tilbake med en sønn og vi
hadde behov for å bearbeide sorgen. Jeg innså fort at kombinasjon av å arbeide som tegnspråk
konsulent, og det å være omsorgperson for en gutt med omfattende behov ikke gikk, erkjenner
Siv Mittet.

- Jeg måtte også ta hensyn til min egen
helse. Fysioterapeuten konstaterte at
jeg var stiv og støl i skjelettet, tom for
energi og at jeg hadde smerter i ledd
og muskler. Sorgen var tyngre enn jeg
trodde og krevde mye av meg. Derfor ble
jeg sykemeldt.

Siv følte at den hjelpen hun fikk fra hel
sevesenet ikke var bra nok. Hun begynte
å tenke på om det fantes en alternativ
måte å få tilbake energien og komme seg
gjennom sorgen på.

- Jeg begynte å lese ulike bøker innen
alternative behandlingsformer for å vite
mer om min egen kropp. Jeg følte at jeg
hadde flere spørsmål enn det jeg fikk svar
på fra den tradisjonelle skolemedisinen.
Ved en tilfeldighet kom jeg over en artik
kel i Norsk Ukeblad. Der stod det noen'
linjer om et seminar som het: «Design
Your Life». Jeg bestemte meg straks for
å delta på et seminaret om dette, der
møtte jeg Gillian Godtfredsen, healer og
coacher - og grunnlegger av Healersko
len i Oslo.

Etter tre dager på seminatet kjente Siv
at hun var forandret, både i kropp og til
sinns, både fysisk og åndelig. Hun dro

hjem med nye krefter og en fantastisk
følelse av hvordan hun hadde fått tilbake
kontroll ovet seg selv. Familien og venner
rundt henne la merke til forandringene.
Også fysioterapeuten la merke til at noe
var endret i kroppen. Etter gjentatte tes
ter fastslo hun undrende at symptomene
Siv hadde var borte.

Jeg kunne ikke an
net enn å smile, og
bekrefte at jeg følte
meg som et nytt
menneske

Siv syntes hun hadde fått et fantastisk
verktøy i healing. Det var det lille puffet
hun trengte for å frigjøre seg fra sorgen,
fastlåste spor, smertet og negative tanker.
Denne sterke bevisstgjøringen førte til at
hun valgte å søke seg inn på healerskolen
året etter.

- Etter l Y2 år med modulstudier og flere
ptaksisperioder bestemte jeg meg for
å si opp min gamle jobb. I studietiden
utviklet jeg meg som mennesket og følte

at jeg fant veien tilbake til livet. Det ble
en personlig utvikling, og opptrening
av mine evner. Jeg hadde vært klar over
mine varme hender, men ikke skjønt hva
de kunne brukes til.
- Når oppdaget du første gang at du
hadde varme hender?
- Egentlig som barn / ungdom, men jeg
trodde det var av fysiske årsaker. Det var
først like etter min manns dødsfall hen
dene mine tidvis ble fryktelige varme, og
hendene svettet så voldsomt at jeg måtte
kjøle de ned med kald vann eller isbiter.
Det var utdanningen som hjalp meg til
å se at dette er en egenskap, - og ikke en
plage.

«Healing er en tradisjonell og helhetlig
orientert mellommenneskelig prosess,
hvor en ved håndspåleggelse, energiba
lansering, bønn, eller lignende spirituelt
orienterte metoder søker å hjelpe men
nesker til bedre helse og livsskvalitet
såvel fysisk, psykisk som åndelig.» Dette
leser vi på Healerforbundets hjemmeside.
Vi spør Siv om hun forståt at mange er
skeptiske til en behandling det en bruker
håndpåleggelse og spititisme?
- Jeg har lyst til å avklare et par ting
før jeg svarer på spørsmålet. Jeg er ikke
medlem av Det Norske Healerforbundet
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~1eg bl~nder meg ikke inn i psykiatrien eller
tungmedisinske områder. Da ber jeg vedkom
mende ta kontakt med sin egen fastlege og
komme tilbake dersom klienten har fått grønt
lys fra disse

Jeg har ingen klar formening om spiritisme
.eHer lignende spirituelt orientert metoder som
Det Norske Healerforbundet omtaler. Jeg dri
ver ikke som medium eller som klarsynt

som du referer til. Jeg er derimot medlem
av Norges Paradigm Healere som mener
at man kan lære seg og utvikle evnene
slik at man kan hjelpe seg selv og 1eller
andre mennesker. Forbundet stiller klare
krav til utdannelse og sertifisering av
healere. Dette i motsetning til Det Nor
ske Healerforbundet som mener at man
ikke kan tilegne seg disse evnene og at
man ikke kan stille krav til utdanning og
sertifisering av healere. Jeg er overbevist
om at dette kan læres og at det bør være
klare krav til utdanning og sertifisering
for å sikre pasientenes rettigheter og ikke
minst heve yrkesstoltheten som healer.

Siv skjønner at folk er skeptiske, men
hun mener også at vi ikke trenger å forstå
alt som skjer på jorden. Det er lov å si at
det finnes mer mellom himmel og jord
enn det vi fatter. Hun siterer en vismann
som skal ha sagt: <<Enten du tror det eller
ikke tror det, - så har du rett!'>

- Jeg ønsker å stille meg åpen for det
som skjer rundt oss. Jeg krever ikke at
alle skal tro på healing, men det kan
være hensiktmessig ikke å avvise alt en
ikke tror på i utgangspunktet. Og man
behøver ikke å ha tro på virkning for å gå
til healing. Jeg mener derimot at healing
faktisk er noe alle bør oppleve, fordi det
kjennes godt for kroppen å få fart på
energien. Det er ikke større forskjell på
det og en time hos fysioterapi eller SPA
for eksempel.
- Hva gjør du?

- Når folk kommer for å få behandlings-
time, går vi gjennom tre faser. Først
skal vi skape en bevisstgjørende dialog
mellom meg og klienten. I neste fase går
vi videre til selve behandlingen ved at
klienten velger stol eller benk, og jeg ser
til at klienten har det godt og får han1
hun over i en avslappet tilstand. De
fleste klientene glir inn i en tilstand der
de slapper helt av og tømmer hodet for
tanker. Det er en slags meditasjon hvor
de får veiledning av meg underveis, og
der jeg jobber med å balansere og jevne
ut ubalanserte energibaner i dem. Under
seansen opplever kl ienten en sterk varme
stråling fra meg. Den type behandling
er svært behagelig og mange opplever at

kropp og sinn reagerer positivt. Noen
opplever også at symptomene eller
smertene slipper taket, mens energiene
flyter bedre. I den siste fasen runder vi av
timen med en evaluering og innsamling
av informasjon på klientens opplevelser
og følelser fra behandlingen.

- Er det ikke en fare ved at du kan lure
mennesker som er i dyp fysisk eller
psykisk krise til å tro på healing, men
så viser det seg at behandlingen ikke
hjelper.
- Ved første konsultasjonstime informerer
jeg klienten om det som kan skje under

en behandling. Klienten må underskrive
en helseerklæring der han eller hun også
skriver ned sine eventuelle problemer og
lidelser.

Siv forteller at de som kommer til henne
for behandling har de forskjelligste
plager, som for eksempel revmastisme,
migreneanfall, angst, depresjon, prosa
ries, hjerte- og karsykdommer, skjellett
og muskellidelser, ulike former for beten
nelse og virussykdommer, svimmelhet,
synsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og
nedsatt immunforsvar.

- Hvor behandler du pasientene (klien
tene) ?
- Jeg har lokaler på et senter på Lade, der
det også er fysioterapeut, frisør, aroma
terapeut, solstudio, NIp-terapeut og en
Reiki-healer. Vi har ekspedisjon som
tar imot telefonbestillinger, så den biten
slipper jeg.

- Har du etablert eget firma?
- Ja, jeg etablerte i fjor enmannsforetak
og driver med dette på 50 prosent i førsre
omgang. Dette er et yrke som på kort

tid er blitt akseptert på samme måte som
akupunktur og fotsoneterapi.

- Kan hvem som helst oppsøke deg?
- Ja, alle typer mennesker oppsøker meg,
også friske folk ønsker behandling, rett
og slett for å få påfyll av god, helbre
dende energi. Mange gjør det også for
å forebygge og styrke sin gode helse og
for å sikre at energibanene går som de
skal. Dessuten kan dyr av ulike slag også
motta healing, noe som er blitt mer og
mer vanlig.

- Har du både døve og hørende kunder?
- Rundt 85 prosent av alle klienter er hø-
rende og resten er døve. Alderen varierer
fra 3 mnd til 80 år.

- Hvordan kommuniserer du med hø
rende klienter?
- Vi trenger ikke å kommunisere så vel
dig mye. Jeg kombinerer munnavlesning
og min lille hørselsrest, det bruker å gå
bra på tomannshånd. Alle som har kom
met til meg har vært forståelsesfulle ved å
snakke rolig og tydelig. Det er nok lettere
for dem å forstå meg, siden jeg snakker
bra. Dessuten tolker jeg deres kropps-

språk og mimikk i tillegg til munnav
lesning. Det har hendt at klienter ikke
har visst om min døvhet før en senere
behandling, noe som morer meg litt.

- Kjenner du andre døve som arbeider
som healere?
- Nei, og jeg vil sette stor pris på dersom
noen gjennom Døves Tidskrift vet om
andre døve healere. Jeg kjenner absolutt
ingen andre døve, kanskje noen dri-
ver på hobbybasis, men ingen av mine
healerkollegaer har hørt om døve healere
i Norden, Europa eller USA, slutter Siv
Mittet.
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Molde Kommune og Rica Seilet Hotel
ønsker NDF velkommen til randsmøte 13.-15. juni 2007

Molde Kommune

Rådhuspl. 1, 6413 Molde

71 11 10 00
www.molde.kommune.no

Rica Seilet Hotel

Gideonv. 2, 6412 Molde

71114000

www.rica.no/seilet

Conrad Svendsen
Senter

ess TRENGER SOMMERVIKARER!

Har du lyst å jobbe med voksne døve/døvblinde som bor i egne
boliger på senteret?
Vi trenger også sommervikarer til vår vedlikeholdsavdeling.
Søkere må kunne beherske tegnspråk.

For mer informasjon om CSS, se våre hjemmesider
www.conradsvendsen.no. Søknadsskjema henter du her under
lenker/ ledige stillinger. Du kan også sende søknad med post til
Conrad Svendsen senter, Postboks 160-Nordstrand, 1112 Oslo.
Frist innen 1. mai.

Kontaktpersoner: avdelingssjef Guri Claussen: 23167359
avdelingssjef Pål Brinch: 23167369
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BOKANMELDELSE
Av Odd-Inge Schrøder o.i.schroder@isp.uio.no

Sigrun Nygaard Moriggi

LA HENDENE SNAKKE
Ordbok i tegnspråk
Aschehoug forlag
ISBN-IO:82-03-24622-2

Aschehoug forlag fortsetter tradisjonen
med å gi ut bøker med tegn. Denne gan
gen har Sigrun Nygaard Moriggi utgitt
en tegnordbok med over 2500 tegn. En
delikat bok illustrert av Anna Fiske med
tegnillustrasjoner av Johanne Hjorthol
(man illustrerer da tegn og ikke språket).
Som regnspråkkonsulenter finner vi
Sonja Myhre Holten og Torill Lorentzen.
Kvinnene er tydeligvis aktive.

Målgruppen er barn i grunnskolen, dvs.
døve barn og deres venner, familie og
lærere. Andre grupperinger kan ha inter
esse av boken - det kan være spennende
å bruke et «hemmelig» språk. Tegnord
boken er ikke i alfabetisk orden (hverken
i norsk eller tegnspråk), men er ordnet
tematisk som passer til den alderen med
skole, skolefag, fritid, møtesteder, ferier
og fremtiden. Registeret er på norsk, så
den døve eleven må kunne såpass norsk
at han/hun kan finne frem. Foreløpig er
det vel for komplisert med tegnregister.

I forordet gis det en nyttig innføring i
hva norsk tegnspråk er og ikke er, f.eks.

at tegnspråk ikke er internasjonalt. Det
trenges fortsatt. Forklaringen på hvordan
leseren skal forstå symbolene ved tegn il
lustrasjonene er grei og lett forståelig.
Men jeg stusser over påstanden at stun
dom kan ansiktsuttrykket skille et tegn
fra et annet - neppe på leksikalt nivå,
men heller i morfosyntakisk sammen
heng. Orale komponenter (munnstilling
eller ordbilde) ja! Litt forbausende er å
se setninger som «vil du ha?» (s.20) eller
«hva kan jeg?" (s.l92) - dette hører vel
ikke hjemme i en ordbok.

Så kommer vi til spørsmålet om denne
tegnordboken er normerende eller be
skrivende? Tegnspråkkonsulentene har
sikkert gjennomgått valgets kvaler med å
plukke ut tegn, så vidt jeg kan bedømme
er om lag 95 prosent av tegnene repre
sentative for bruken her tillands. Det
er en flott og imponerende presentasjon
av dialektale og sosiale varianter som er
i bruk gjerne to av dem slik som med
EKORN, AUSTRALIA, MENNESKE,
GÅTE, VITAMIN, KLEM, DYR, MÅ
NED, MOBIL, SPARE. Tegnet LEGO
finner vi i 3 varianter. Dette vil gjøre at
tegnbrukerne kjenner seg igjen med disse
variantene. Også UMULIG er vist med
to illustrasjoner, men det burde vært en
liten forklaring på at det ene tegnet betyr
«håpløs, viltet>' og det andre tegnet betyr
«ikke mulig».

Men av og til må jeg få lov til å proteste
re. Hvorfor er begrepet «blyant» vist med
varianten LANG-NESE? Tegnet er abso
lutt fra Trondheim og artig å se på - men
som eneform er jeg ikke enig med kon
sulentene om. Forbløffende er det å finne
at tegn som GRØNN, RØD, GUL,
GRÅ, SVART, SORT, BRUN ikke er
med i det hele tatt, derimot LILLA,
ROSA, TURKIS og BLÅ (en variant).
Faget norsk og grammatikk har egne
tegn, men ikke for faget TEGNSPRÅK
- en forglemmelse? Det er i sammenset
ninger vi finner sammenfall av GULL
og GUL, BRONSE med BRUN. Andre
sammenfall kan lett bli normative slik

som VESTIVENSTRE, HØYRE/ØST
- MYR/FUKTIG. BIBEL er her samme
som SALMER - det finnes andre bedre
tegn. Tegnet MUSKEL ser akkurat som
SENE. UTFLUKT er neppe det samme
som FLUKT - Oslo døveforening har
arrangert gjennom årene en rekke utfluk
ter, og da er tegnet UTpåTUR.

Konsulentene har vært normative og
ikke tatt med former av TE som det
er sammenfall med tegnene KAFFE,
MELK og VANN (eksempel se side 77).
Det gamle tegnspråkutvalget i 1975 kom
med syv tegn for KRISTI HIMMEL
FARTS-DAG, men her har konsulentene
vært normative og gått den motsatte vei
med å nøye seg med to tegn. Det er greit
på tomannshånd, men ikke vanlig å se
dette utført til menigheten. Likeså er
det underlig å se sammenfall i BETRO,
STOLE PÅ, TROFAST, mens det i
religiøs sammenheng blir TRO merkelig
nok lik det å mene (s. 40). Noen ganger
er det blitt påvirkning fra norsken:
Neppe noen her tillands vil oppleve at
presten sitter på PREKESTOLEN l

Illustratøren burde ha fått hjelp til å
hindre at TAVLE, SKJERM og KA
LENDER ble svært like i utforming.
Utfører man virkelig DISKOS slik det
er tegnet her s.129? TREG ser ut som et
mer vulgært tegn for avføring (s.17) selv
om det aldri er så dialektalt.

Jeg ble imponert: Tegnordboken er virke
lig oppdatert, for her kan vi finne tegn
fra emnet skateboard. Hvor mange av de
voksne og godt voksne lesere av Døves
Tidsskrift kan tegnene for disse begre
pene: ollie, nosegrab, heelflip, backflip?

Er dette en tegnordbok for veloppdragne
unger? Jeg finner ikke tegn for SKULK,
TEIT og JUKS!
Mine pirkete innvendinger til tross er
tegnordboken verdt å gi bort som gave.
Og der har jeg alt gjort - det eldste av
mine barnebarn fikk tegnordboken i
julegave!
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Aboriginer-kunst

Oppdaget berøm.te

klippernalerier
Tekst og bilder: Ann-Britt Sternfeldt abs@dengodeturisten.se

En dag i 1960 var Laurence Rootney (døv), eller Slinger som han bare kalles, på villsvinjakt
vest for Cooktown i nord Queensland, Australia. Han hadde fri fra arbeidet med å bygge vei
gjennom villmarken, men på denne jaktturen fam han noe mye mer verdifullt enn villsvin.
Han skyndte seg tilbake til veiarbeidernes leir, der han kunne fortelle at han hadde funnet klip
pemalerier.
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Historiske malerier
Det viste seg at Slinger hadde funnet
unike forhistoriske klippernalerier, som
senere fikk navnet Split Rock, og som
regnes for å være noen av verdens mest
betydningsfulle. Split Rock ligger i et
område som kalles Ouinkan Country,
fordi området ifølge urbefolkningen er
rik på gjenferd eller ånder, «quinkans».
Området fikk i 1977 status som natur
reservat i Australia, men ingen har nevnt
den døve veiarbeideren som fant maleri
ene.

Det var jeg som
oppd~get Split Rock!

Slinger er aldri blitt nevnt, men det var
han som oppdaget klippernaleriene. Jeg
jobbet selv som veiarbeider da, så jeg vet
det, forteller Slingers bror Bill.
- Aboriginerne våget aldri å ferdes i dette
området fordi de var redd for åndene.
Derfor hadde ingen oppdaget disse klip
pemaleriene før min bror gjorde det.

Fikk ikke lære tegnspråk
Australia er et stort land og på 1960-tal
let var det fremdeles døve som bodde så
avsidesliggende at de ikke fikk lært seg
australsk tegnspråk. Slik var det med
Slinger. Han gjorde seg forstått med
kroppsspråk og ved et rent visuelt språk.

- Slinger har hatt mye kontakt med
arboriginerne og de forstår hverandre,
det virker som om de deler dette visuelle
språket, forteller Mark Berg, en venn av
Slinger.

Mark Berg forteller at kona, som er fra
Ny Papa Guinea, har en bror som er døv.
Hun kan derfor dette landets tegnspråk.
Når hun og Slinger kommuniserer så
forstår de hverandre godt.

- Jeg tror at den visuelle kommunika
sjonsformen må være et av verdens eldste
språk, og at de nasjonale tegnspråkene er
utledet av denne type kommunikasjon,
sier Mark Berg.

Mark har lært seg Slingers språk og kan
fungere som tolk for ham. Gjennom
Mark forteller Slinger sine historier om
Split Rock og sine turer i området under
byggingen av veien «Peninsula Develop
ment Road». Arbeidet med veien tok flere

- Hvorfor kalles du for Slinger?
Slinger ler og viser hvordan han skyter
med en sprettert og hvordan en fugl fal
ler død ned. Han legger til at i dag er det
forbudt å jakte på fugler.

Slinger har en støttebandasje på venstre
kne og han halter når han går, og når vi
lurer på hva som har skjedd forteller han
at det var en baramundi. Han forteller at
han var på fisketur og en stor baramundi
bet på. I kampen for å få fisken opp i bå
ten hang fiskens skarpe halefinne seg fast
i Slingers fot og han falt over bord. Det
var mange krokodiller i vannet, og det
blødde fra Slingers ben, derfor måtte han
så fort som mulig opp av vannet. I strevet
med dette skar baramundiens halefinne
seg inn i Slingers kneskål.

Til tross for denne ubehagelige opplevel
se er fiske fortsatt Slingers favoritthobby.

Før vi forlater Slinger får vi ta noen
bilder av ham. Da finner han raskt frem
fotoene fra Split Rock og holder de foran
seg. Med sitt levende kroppsspråk sier
han:
- Det var jeg som oppdaget Split Rock!

Ordet «aborigine» er et latinsk ord
, som betyr det opprinnelige (fra
begynnelsen av). Aboriginere er en
urbefolkning som kan føre historien
sin i Australia 50.000 år tilbake.
Australia ble inntatt avengelskmen
nene i 1788. Den gang var det ca l
million arboriginere i landet, disse
ble flyttet til andre områder, tvangs
integrert eller drept i kampene mot
de hvite som krevde stadig større
deler av landet. Arboginere består
av mange ulike grupper, hver med
sitt eget språk. Språket kan ikke
skrives, så gruppens historie er for
talt muntlig gjennom generasjoner
og kommer til uttrykk blant annet
gjennom klippernaleriene.
Av Australias 20.000 døve er det
selvsagt også en gruppe aborigi
ne;re, men vi har ikke tall på antall
døve aboriginere.

3/2007 c5l1edlemsblad for Nsrges 'Døveforbund døveS.TIDSSKRIFT 29
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Døvemesterskap på Toten
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Vind-Mjøsa var vertskap for døvemesterskapet i futsal i slutten av februar. Resultatene er nok
kjent for de fleste, derfor velger vi i denne reportasjen å se litt bak resultatene. Alle resultatene
finner en på www.fotballdeaf.no Futsalmesterskapet har utviklet seg til å bli det største idrettsar
rangementet for døve i Norge. 200 spillere, pluss mange unge publikummere skapte en fin helg
i Oppland.

Trondheims mesterlag, som aldri har tapt et døvemesterskap. Foran fra venstre: Siije Skårvold,
Tanja Aas og Lise Lundbakk. Stående bak fra venstre: Ida Kristin Lystad, Heidi Seem Aasbø,
Unni Helland, Tone Rørstad, Therese Olsen, Beate Hegdahl Solem, Stine Aspvik og Lene Rørstad
Røyseth.

Kvinner:
Trondheim - Holtan 4 - l
Kvinnene spilte dobbelsetie, alle de 4
lagene fikk spille 6 kamper. Vi valgte
å se en av kampene mellom de to beste
lagene, for å se om Holtan nærmer seg de
suverene trønderjentene.
På papiret har Holtan et sterkt lag med
forsvarsspilleren Ingvild Skjong, midt
banesliteren Gry Thøger- Andresen - og
kanskje de to største talentene blant

jentene: Katrine Grindheim Søyland og
Liv June Krag. Alle 4 er med på døve
landslaget!

Trondheim stilte noe redusert i forhold
til tidligere med Sissel Halle og Lene
Røyseth ute av laget, begge som lykke
lig gravide. Tone Rørstad kom nettopp
tilbake på banen etter fødsel og kaptei
nen selv, Unni Helland, kunne bare spille
for halv maskin på grunn av skade. Vi

trodde derfor på en jevn og spennende
kamp, men ble skuffet.

Vi fikk et nytt bevis på at det ikke hjelper
å ha talent om en mangler viljen. Holtan
spillerne manglet helt innsats, eller var
det respekten for Trondheim som var for
stor? Har de gitt opp håpet om å slå de
mangeårige mestrene fra Trøndelag?

Kampen startet med et klart overtak
til Trondheim. De første 10 minut-
tene hadde de både skudd og heading
i tverrliggeren. Etter 10 minutter må
Unni haltende forlate banen, uten at det
betyr noe for spillet. Trondheim er helt
overlegen og Holtan kommer bare på
sporadiske, men ufarlige kontringer. Det
går som det må gå. Etter 12 min gjør
Silje Skårvold det første målet etter en
retur fra Holtan-målvakten. Valsedron
ningen Unni er tilbake på banen, og selv
for halv maskin får hun styre spillet som
hun vil. I det 16. og 17. minutt kommer
de tO neste målene. 2 - Oved Heidi S.
Aasbø. 3- Oved Tone Rørstad. Holtan
får sitt trøstemål i det 18. minutt ved
Katrine. Men noen sluttspurt klarer ikke
laget fra Vestfold å mobilisete. I stedet
sikter Thetese Olsen seieren med 4 - l
på et pent langskudd.

Det ble ingen stor kamp. Trondheims
mange unge spillere løp, kjempet og
hadde mer plan i spillet enn Holtan. De
unge spillerne på Holtan kan så mye
bedre, men for å heve seg et hakk bør de
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Stian Hammersland.

få en flink lagleder, nå ble det mye høne
kakling av mange på innbytterbenken.
De må trene oftere og riktigere, og ikke
minst må de lære at i lagidrett er innsats
helt avgjørende for resultatene.

Hvordan bli like god som
Trondheim?
Trondheim vant, Holtan tok sølv, Bergen
bronse og Oslo måtte tåle sisteplassen.
- Bergen kan slå Trondheim om 3 år. Vi
har mange lovende jenter i 14 - 15 års
alderen, forteller Stian Hammersland
som er trener for bergensjentene.
- Vi må trene mer. Nå trener vi 2 ganger
i uken. Samtidig bør vi ha et bedre
støtteapparat. Styret i klubben bør ha
en bedre plan for hvordan fotballen skal
drives, nå blir for mye bare overlatt til
treneren.

Avære trener i døveidretten er ingen
lukrativ sak ifølge Stian, de får ikke en
gang dekket reiseutgiftene sine i forbin
delse med treningskveldene!
- Jentene vil for lite, mener Olgeir Har
tvedt, tidligere trener for Holtan.
- De forstår ikke at for å bli god må det
trenes hardt. De har ikke den trenings
disiplinen som kreves, de vil helst gjøre
som de selv vil og da går det jo ikke. Det
må en mentalitetsendring til hos spillerne
om de virkelig vil bli et bedre lag. Du ser
selv at de kaster bort talentet sitt.

Olgeir Hartvedt.

- Vi må bli like flinke som Trondheim til
å samle døve og tunghørte spillere som
bor i Oslo, Akershus og de nærmeste fyl
kene, sier Christine Dale som er spillende
leder for Oslolaget.
- For å heve nivået har vi meldt på
kvinnelag i 7-fotball ute og vi prøver å
motivere spillerne til mer enn bare en
ukentlig trening. Samtidig er vi på jakt
etter trener. Trondheim bør inspirere oss
i treningsarbeidet slik at vi bestemmer
oss for at vi skal klare å slå dem.

Ildsjelen
Unni Helland er sentral i det meste som
skjer i kvinnefotballen. Hun er spiller og
leder både på Trondheim sitt superlag
og på døvelandslaget. Til daglig jobber
hun på Møller kompetansesenter og har
derfor en enestående mulighet til å nå ut
til nye, unge spillere. Den muligheten
bruker hun. Hun forteller:

- På Trondheimslaget som er med i
futsalmesterskapet spiller 7 av 9 spillere
på hørende klubber. Det betyr at vi må
satse på egne samlinger før døvemester
skapene. En slik regionalsamling hadde
vi i januar og vi var så heldige at vi fikk
landslagstrener Pablo Nicotra til å instru
ere.
- Blir det ikke dyrt for spillere som bor
langt fra Trondheim.
- Alle betalre den samme egenandelen på

Christine Dale.

kr. 300. Vi fikk 3.000 kroner i støtte fra
Trondheim Døves Idrettslag. Vi klarte
å ordne overnattingen gratis, vi fikk
sponset maten og på den måten klarte vi
oss økonomisk, forklarer Unni.

- Jeg håper flere lag vil prøve det samme!
Det er ikke bra for døvefotballen at
Trondheim skal vinne hvert mesterskap,
det blir gøyere med hardere konkurranse.
Derfor er min oppfordring til de andre
lagene om å satse mer.

Unni Helland.
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De fire nye jentene på Trondheim. Fra venstre: Ida K Lystad, Silje Skårvold, Lise Lundbakk og
Therese Olsen.

THERESE OLSEN, Levanger, kan
spille på alle plasser! Hun tar allmenn
fag i Levanger og klarer seg med FM
anlegg i klassen.
- Jeg oppfatter ikke hva som sies når de
som sitter bak meg i klassen snakker,
men ellers går det greit.
Therese har lært seg tegnspråk og er en
svært utadvendt jente. Hun ble opp
daget av herrelandslagstrener Thomas
Hansen under en sommertUInering
i Danmark. Hennes største sorg er at
hun hører for godt til å få være med på
døvelandslaget.
- Jeg skal ta en ny hørselsprøve i mai
og da håper jeg at den viser et større
hørselstap enn 55 db.

SILJE SKARVOLD, Støren, venstre
ving i Størenlagets 4-3-3 formasjon.
Silje bruker tegnspråktolk i timene
på helse- og sosiallinjen ved Støren
videregående skole. Hun også har fått
kontakt med døveforballen gjennom
Unni Helland.
- Spillere og dommere i serien hjemme
vet at jeg er døv, men de vet ikke hva
det betyr å være døv! Dommeren tror
det hjelper om han blåser kraftig i fløy
ten, ler Silje. - Jeg hører ikke fløyten
uansett.
Silje venter på å få tilpasset Cl-apparat.
- Det er deilig å være med j døvemester
skapet for her har alle samme handi
kapp.

Tronclheimsjentene hviler ikke på laur
bærene. Til årets mesterskap presenterte
de 4 nye spillere, 3 på 16 år og en 17
åring. Alle viste at de har en lys fremtid
på banen om de forsetter med mye og
riktig trening.

4 nye frø fra Trondheim
-...,.-...,.---~

- Det er nytt for meg å spille fotball
inne, vi har mye bedre plass når vi
spiller ute. Men det er veldig gøy å være
med i døvemesterskapet, miljøet blant
spillerne er supert.

IDA KRISTIN LYSTAD, Steinkjer,
midtbanespiller på den gamle fotball
storheten. Elev ved Steinkjer videregå
ende skole, på allmennlinjen.
Hun har tegnspråk som fremmedspråk
på timeplanen 4 timer i uken og gjør
seg godt forstått overfor en stokk døv
reporter.

LISE LUNDBAKK, Mo i Rana,
forsvar- og midtbanespiller på Gruben
Idrettslag. Hun også går på videregå
ende skole i hjembyen, der hun klarer
seg med FM-anlegg i undervisningen.
- Samtaler med en og en går greit, det er
i gruppesamtaler jeg ofte faller utenfor.
Lise ble fanget opp av Unni Helland og
stortrives både på Trondheimslaget og i
døvemesrerskapet, forteller Lise, ikke på
tegnspråk, men med tydelig nok tale til
at samtalen går greit.

Unni forteller at det store målet for døve
landslaget er VM i futsal i Bulgaria 8.
- 18. november.

- Internasjonalt er det mesterskap for
kvinnelandslag bare hvert 4. år. For å få
noen utfordringer de andre årene sarser
vi derfor også på fursal. Som et ledd i
oppkjøringen til VM arrangerer vi Scan
dinavien Cup 17. - 19. august i Oslo. Da
kommer Sverige og Danmark, og hvert
land stiller med 2 lag hver, håper vi.

Toppskårer og best
Tone Rørstad ble mesterskapets toppskårer
og hun ble også kåret til beste spiller. Her er
hun sammen med vesle Anny Helen (fØdt 10.
oktober) og den stolte pappa og ektemann Jan
Erik Løyning. Som det heter: Det står alltid en
mann bak!

Eldst og yngst
Alesund hadde mesterskapets eldste spiller i
Lennart Gøranson, 51 år, mens også den yngste
i 15 år gamle Julian Standal.
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Hat trick
Stavangers Johnny østrem skåret hat trick i
bronsefinalen mot Trondheim, en kamp olje
sjeikene vant 3 - 1. Trondheim fikk det første
målet, før østrem startet showet: Først på et
kjempeskudd etter hjørnespark, andre måletpå
et direkte frispark fra 10 meters hold - og det
tredje målet på et herliggjennombruddpå høy
rekanten. 3 vakre mål aven svært dyktig spiller.
Stavanger tok bronsemedaljene fordi de var et
jevnere og mer komplett lag enn Trondheim.

Herrer Oslo - Bergen 4 - l
Våre to største byer spilte seg frem til fi
nalen i mesterskapet for menn. Oslo vant
en full fortjent seier etter å ha dominert
kampen. Det tok 6 minutter før Bergen
hadde det første skuddet mot Oslo-mål
vakten. Ellers var Oslo-guttene på stadig
besøk hos motstandernes målvakt. Bare
uflaks og en dyktig Marius Anda i ber
gensernes forsvar klarte og holde nullen.
Det første målet kom derfor svært over
raskende på en av Bergens få kontringer,
der Thilepan Parvanhithasan satte ballen
kontrollert i mål.

Etter 15 minutter utlignet Alexander
Wroldsen svært så fortjent for laget fra
hovedstaden. Oslo fonsatte sitt press. Ber
gensspillerne var rydelig slitne, og de hadde
problemer med å løpe hjem i forsvar.

Joakim Røine gjør 2 - 1. Hassan Yusuf
putter på det tredje målet. Det er bare

Beste spiller herrer, Joakim Røine.

snakk om hvor stor seieren skal bli. I det
siste spilleminuttet skårer 15 år gamle
Marius Hansen det siste målet, dermed
4 - 1. Oslo spilte best taktisk, laget var
bedre organisert og de hadde alltid nok
spillere å stå imot med i forsvar. Spillerne

Vinnerne fra Oslo, bak fra venstre: Jan Inge Raknerud, Rashad Aslam, Alexander Wroldsen, Andre Røine, Joakim Røine og Ola Færder jr. Foran fra
venstre: Magnus Brenden, Marius Hansen, Hassan Yusufog Leon Olaussen. Foto: Bjørn Røine.
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Tommy Melø reiser gjerne i 20 timer med tog og buss fOr å oppleve samværet under døvemesterska
pet. Bak ham på toget ser vi en del av spillerne til Bergen. Ut på tur, aldri sur!

Tore Granum fra arrangøren Vind-Mjøsa.

var teknisk godt skolerte. Bergen kunne
kanskje valgr en mer defensiv taktikk og
tjent på det? Men laget har all ære av 2.
plassen, de viste mye fin fotball under
mesterskaper. Så skal begge lag har ros
for disiplinert spill. Det er deilig å se en
kamp der vi slipper å se spillere som kla
ger på dommere, medspillere, motspillere
og lagledere. Finalen var et godt eksem
pel på fairplay.

Takk til Vind-Mjøsa
Vind-Mjøsa beviste at det er mulig å ar
rangere døvemesterskap også utenfor de
store byene. Leder Tore Granum smilte
fornøyd etter siste kamp.
- Alt har gått bra, vi har ikke opplevd
noe negativr. Det har vært fin stemning
og god sportsånd.
- Hvem er Vind-Mjøsa?
- Idretrslaget Vind er et av Gjøviks
største idrettslag med 1.300 medlemmer.
Døvefotballen er knyttet til idrettslaget
som en egen gruppe og så har vi tatt med
oss navnet Mjøsa for å vise at vi samler
spillere fra alle kanter av Norges største
innsjø.

I turneringen stilte hørende tillitsvalgte
fra Vind opp og sammen med voksne og
gode dommere sørget de for at spillerne
ble gitt de beste mulighetene. Vel blåst til
Vind-Mjøsa!

Super turisten
Et døvemesterskap samler selvsagt tilsku
ere både fra fjern og nær. Mesterskapet
er den største møteplassen for døve etter
Døves Kulturdager. Mange reiser langt
for å treffe andre. Tommy Melø, Bergen,
31 år var en av de som hadde lengst vei.
Han tok tog Bergen - Voss, buss Voss
- AI, tog Al- Oslo, tog Oslo - Gjøvik
- og endelig 2 mil med buss fra Gjøvik
til Toten. Og samme vei tilbake, med
bussing mellom Al og Voss på grunn av
ras på Bergensbanen. Men var Tommy
sur? Nei, langt i fra.

- Jeg liker å reise sammen med spillerne
fra Bergen. Jeg var med på tribunen i
Alesund i fjor også. Det er gøy, og så
treffer jeg mange gamle kjente. Jeg blir
også kjent med nye, forteller Tommy
beskjedent.

Tommy er født i Bodø. I semifinalen
mellom Bergen og Trondheim synes vi

han var uvanlig rolig på tribunen, vi må
spørre: hvem holder du med?
- Jeg holder både med Trondheim og
Bergen, så det var litt vanskelig for meg
i den kampen. Trondheim fordi jeg har
gått på døveskole der, men som medlem
av Bergen Døves Idrettsklubb holdt jeg
mest med dem, jeg var nødt for det! Det
er gøy å se herrekampene, mye mål og
stor fart hele tiden.

For 3 år siden fikk Tommy være med på
oldboyslaget til Bergen.
- Vi kom på sisteplass, men fikk fairplay
pokalen. Vi var de snilleste guttene på
banen, smiler Tommy.

Tommy er like snill på, som utenfor
banen. Han er en god representant for
de som er med og skaper stemning rundt
mesterskapene. Neste år er han ganske
sikkert på plass i Trondheim, så får vi
håpe at han slipper å oppleve en ny kamp
mellom de to favorittlagene sine.
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