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Vi har alle et ansvar
for Norsk Døvemuseum
Lørdag 28. mars var en historisk dag. Da åpnet Norsk Døvemuseum sin første utstilling
i Rødbygget. 20 års kamp for å få et museum kunne feires med en fantastisk ustilling,
gode smil og varme gratulasjoner. Norge har fått et døvemuseum vi kan være stolte av.

Vi har fått verdens fineste døvemuseum. Nå må vi vise
ar vi vil bruke det. Et levende museum trenger mange
brukere, ikke minst et museum som byggerneIe sin
historie og kultur på norsk tegnspråk. Da må det være
tegnspråk i Rødbygget daglig, og ikke bare i historien.

Norsk Døvemuseum er et nasjonalt
museum for alle som kan tegnspråk,
og alle som ikke kan tegnspråk. Det
er derfor naturlig at døveforeninger,

skoleklasser og andre grupper planlegger turer til
Trondheim. Selvsagt bør alle som drar på egenhånd
til Trøndelag ha er besøk i museet på reiseruten. Før
kunne Trondheim bare friste med Nidarosdomen,
nå kan de friste med både Nidarosdomen og Norsk
Døvemuseum.

Venneforeningen til Norsk Døvemuseum kan få
mange flere medlemmer. I dag er det flest trøndere
som er medlemmer. Kan det være en ide å avvikle
Norsk Døvehistorisk Selskap? Kan virksomheten som
drives av selskapet på frivillig basis bli overtatt av ven
neforeningen? Norsk Døvehistorisk Selskap har 200
medlemmer fra hele landet og utgir et medlemsblad,
som trolig er den viktigste grunnen til at Norge har

dobbelt så mange historiemedlem
mer enn våre nordiske naboland.
Men hva skjer den dagen ildsjelen
og redaktøren av medlemsbladet
legger ned pennen?
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Hvordan skal vi få døve til å føle
nærhet til et museum de ikke selv
har styringen med? Hvordan kan vi
unngå at Norsk Døvemuseum blir
en institusjon styrt av bare hørende,
der døve selv blir fraværende?

Trondheim Døveforening har et
stort ansvar. De bør være opptatt av at Rødbygget blir
fylt av tegnspråklige hele uken. Ikke bare til lørdags
kafeene, men også til møter i foreningen og i underav
delingene.
Vi ser at Døves menighet har sine hyggetreff i
Rødbygget, flott! Kaminen til Norsk Folkemuseum
har plass til 40 personer. Det er sjelden møter i våre
foreninger samler flere folk enn det.
I tillegg til å skape liv i huset er det bedre at døve
organisasjonen betaler leieinntekter til Norsk Døve
museum enn til andre. Museet trenger penger til
fortsatt vekst i fremtiden.

Det er Trøndelag Folkemuseum som har ansvaret for
døvemuseet. For første gang er det etablert en kultur
institusjon for døve, som døve selv ikke har styring
med. Dette er både en styrke og en svakhet.
Styrken er at folkemuseet er et profesjonelt museum,
der alt fra snekkere, pedagoger, konservatorer og regn
skapsførere er profesjonelle. Museet er ikke overlatt
til dugnadsarbeid av frivillige. Men der lurer også
svakheten.

Helge Herland
redaktør
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Endelig, vi har fått

vårt eget døvemuseum!

Utstillingen erpen ogprofesjonell.

Lørdag 28. mars ble Norsk Døvemuseum åpnet i Rødbygget i Trondheim. For å få plass til de
ca 50 gjestene ved åpningen lånte man et større rom hos naboen, Ingeniørhøgskolen, der det
tidligere gule bygget for Trondheim offentlige skole for døve stod.

Generalsekretær Paal Richard Peterson
i Norges Døveforbund ( DF) ledet den
timelange åpningsseremonien. Hans
åpningsord var blant annet:
- I dag skal Norsk Døvemuseum åpnes,
og med det får døvesamfunnet mulig
heten til å bygge fremtiden på fortidens
erfaringer. NDF er veldig glad for denne
dagen. Her, i huset der forbundet vån
ble stiftet 18. mai 1918, åpner det nå et
museum som samler tråder og gir oss
anledning til å bygge en ny og bedre

Her}-i huset der forbun
det vårt ble stiftet 18.
mai r918, åpner det nå
et museum som samler
tråder og gir oss anled
ning til å bygge en ny og
bedre verden.

verden. Det er et sterkt symbol at stedet
der forbundet ble stiftet nå gjøres til et
sted for refleksjon, ettenanke og ny giv
i arbeidet med døvesamfunnet og døves
rettigheter. Et sted som kan vise at ja,
døvhet betyr en mangel, men at døvheten
også er noe som skaper sine egne arenaer
og uttrykk.
Peterson kom også inn på at NDF gjen
nom årene på ulike måter har hatt muse
umssaken som en merkesak. Han nevnte
spesielt demonstrasjonen i Trondheim
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i 1991 med mer enn 500 deltakere, og
han kom inn på at NDFs foreningsfond i
mange år finansierte husleien av Rødbyg
get. Generalsekretæren rettet også en
varm takk til innsatsen som Thorbjørn
Johan Sander hadde gjort for museet og
døves historie, han sa blant annet:
- Det er en stor glede for meg å benytte
denne anledningen til å takke Thorbjørn
Johan Sander for den enorme innsats
han har gjort for døvehistorien. Thor
bjørn har skrevet i hvert fall 10 bøker om
døvehistorie, hvor aven av dem regnes
som en av NDFs viktigste bøker, nemlig
«Døveorganisasjonen i kamp», skrevet til
75-årsjubileet i 1993.
Paal Richard Peterson understreket at
NDF vil fortsette å ha museumssaken
som sin hjertesak, og ser fram til videre
samarbeid, før han ga tegnet videre til de
mange som ønsket å bidra med gode ord
og gaver på åpningsdagen.

Gratulanter i kø
Randi Bydal Høydahl fra museets ven
neforening ga en sjekk på kr. 30.000 og
forsikret om at de fortsatt ville jobbe til
beste for museer.
Thorbjørn Johan Sander påpekte at det
seriøse døvehistoriske arbeidet begynte
på Døves Forlag i Bergen. Boka om
Trondheim offentlige skole for døves før
ste bestyrer Andreas Christian Møller var
det beste bevis på dette, mente han. Boka
er ført i pennen av tidligere rektor Trygve
Skjølberg og er et fantastisk stykke ar
beid. Møller var bestyrer på døveskolen i
1855 da Rødbygget ble tatt i bruk.
- Jeg skulle ønske at Møller var med her
i dag. Møller er grunnen til at vi har fått

DØVEMUSEUM

Thorbjørn Johan Sandes hadde ønsket
at Andreas Christian Møller kunne

deltatt ved åpningen av museet!

museer. Trondheim er Norges døvehis
toriske hovedstad. Jeg har med en gave
til museet: originalmanuset til boka om
A.C. Møller og bilde av Møller, som i alle
år har hengt på kontoret mitt, nå hadde
han lyst til å flytte hjem til Trondheim,
sa Sander blant annet i sin hilsningstale.
Så gikk ordet til tidligere døveprest Bjørn
Sørensen:
- Jeg er heldig, døveprest Per Walle er
bortreist og daglig leder i kirken Ingrid
Moxness er forhindret. Jeg er glad for at
jeg får gratulere fra døvekirken i Trond
heim. Døveskolen og døvekirken er tett
knyttet sammen. Dessuten har begge
mine foreldre vært elever ved Trondheim
Døveskole. Jeg er veldig begeistret for
at Rødbygget er sikret for døve. Jeg har
blomster med, men også bilder som jeg

har funnet blant min fars gamle papirer.
Så fulgte i tur og orden hilsener av Olle
Eriksen fra Møller kompetansesenter,
Oddvei Haugen fra Drammen Døvefote
ning, Odd Morten Mjøen fra Høgskolen
i Trondheim, Mikal Urgård fra Trond
heim Døveforening, Jon Martin Brauri
fra Norsk Døvehistorisk Selskap, John
Hay fra Døvehistorisk Selskap i Stor
britannia, en representant fra fylkes
kommunen, Sissi Urgård fra Signo, en
representant fra Trondheim kommunes
rådgivningskontor for døve og døv
blinde, og flere andre før Torill Ringsø
fra CODA avsluttet med noen ganske
viktige ord:

- Våre foreldres historie er også vår
historie.

Norsk Døvemuseums venneforening ved leder Randi Bydal Høidahl hilste og overrakte en sjekk på
kr. 30.000 til Norsk Døvemuseum vedprosjektleder Hanna Mellemsether {til venstre}.

Ordfører Rita Ottervik
åpnet museet
Så hadde ordfører Rita Ottervik æren av
å åpne museer. Hun sa innledningsvis at
det gledet henne veldig at norsk tegn
språk nå blir akseptert som et fullverdig
språk.
- Det er fantastisk at tegnspråk blir løftet,
og at døvekulturen blir ivaretatt. Det er '
også fantastisk at vi har fått til museum
nettopp i Rødbygger. Takk til alle de
som har kjempet for museet, spesielt til
Halvor Greftegreff som tidligere i år har
fått kommunes kulturpris og til Norges
Døveforbund og Trondheim Døvefore
ning. Takk også til Trøndelag Folkemu
seum som sa ja til å påta seg oppgaven,

4/2009 <.JI1edlemsblad for /l(grges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 5



Ordfører Rita Ottervik rettet en spesiell takk til NDF og Trondheim DøvefOreningfor deres kamp
for å bevare Rødbyggetfor døve. Her blir hun tolket av Tine Eggen.

det betyt sikkerhet for fremtiden. At
direktøren også satte Hanna Mellom
sether på jobben var lurt!
Ordføreten sa hun var stolt av å være
med på åpningen og at kommunen fort
satt ville være en medspiller for museet.
- Museet formidler på en utmerket
måte døves historie og den gir viktig
informasjon til oss hørende. Norsk
Døvemuseum er ikke bare er er historisk
museum, men også et samtidsmuseum og
en møteplass for døve så vel som hørende.
Museet skal være identitetsbyggende for
døve, men ikke minst også være en bro
til kunnskap for oss hørende, sa Rita Ot
tervik blant annet i sin åpningstale.

Direktør ved Trøndelag Folkemuseum Petter I
Søholt har raust tatt Norsk Døvemuseet under
Trøndelag Folkemuseums vinger.

Direktør Petter I. Søholts
Direktør på Trøndelag Folkemusem,
Petter I. Søholt trakk først fram grup
pen av entusiaster som på begynnelsen
av 1990-tallet kjempet fram Stiftelsen

DØVEMUSEUM

Norsk Døvehistoriske Museum. De sam
let inn og bygde gradvis opp en samling
av gjenstander og fotografier, i hovedsak
knyttet til undervisning av døve gjennom
historien.

- Noen år etterpå, i 2002 ble samlingene
og ansvar for realisering av døvemuseet,
tatt over av Trøndelag Folkemuseum.
Målet var klart: å få et aktuelt og moder
ne nasjonalt museum med tilbud til ulike
grupper. Nå kan en spørre seg hvorfor
Trøndelag Folkemuseum ble spurt om å
ta ansvar for dette - og hvorfor vi sa ja til
det. Og her er nok svaret mangedelt, sa
direktøren og svarte selv på spørsmålet:

- I museets strategiarbeid fra 1990-tallet
ble det åpnet for at drift av også andre
museer kunne være aktuelt for Trøndelag
Folkemuseum å gjøre. Vi hadde fra før av
store samlinger knyttet til pedagogikk og
oppvekst, nemlig Nordafjeldske skole
museum - og en stor barnehagehistorisk
samling. Da var det nokså naturlig også å
kunne si ja til det døvehistoriske mu
seet, hvor skole og opplæring er sentralt.
Begge museene hører til samme kategori:
nemlig kulturhistorie

Ditektøren mente også at det lå en klar
vilje fra kommune og stat til å få realisert
dette og følgelig få det finansiert. Norsk
Døvemuseum har siden vært en enhet
under Trøndelag Folkemuseum, noe som
har bydd på mange fordeler i og med ar
utviklingen av døvemuseet også har nytt
godt av det brede fagmiljøet man har på
Trøndelag Folkemuseum.

- For å komme dit vi er kommet i dag, er
det en rekke personer som fortjener å bli
nevnt spesielt - og få en oppmerksom
het. Tidligere generalsekretær i NDF,
Ragna Berget Jørgensen, for sin utstop
pelige innsats i å øve press på politikere
nasjonalt og regionalt. Ragna var nok
en utløsende faktor når det gjaldt å få på
plass de første midlene, sa Søholt.
Jørgensen var dessverre ikke til stede på
åpningen av museet. Det var derimot de
fire andre som ble takket med gode ord
og blomsrer av direktøren.

- Thorbjørn Johan Sander, for der
historiske grunnlaget. Han er en nestor
i norsk døvehistorie. Uten hans arbeid
med kildesamling og det å få døves
historie ned på papiret, så ville vårt
arbeid med å lage utstillingen vært mye
vanskeligere.
- Olle Eriksen fra Møller kompetanse
senter. Møller kompetansesenter skal ha
takk for en utrolig imøtekommenhet når
det gjelder å gi oss tillatelse til å bruke
allerede innspilt filmmateriale. En telefon
til Møller, så har det meste ordnet seg.
- Randi Bydal Høidahl fra Norsk Døve
museums venneforening. Uten vennefo
reningen - intet museum. De har vært
referansegruppe, læremestre og pådyt
tere, og har bidratt til innsikt i døves
kultur for oss hørende som har vært helt
nødvendig for at museet er blitt til. Dette
er også en blomst og hilsen til alle døve
rundt om i Norge som har delt sitt liv og
sin historie med museets ansatte, slik at
brokker av denne historien nå har fått sin
plass i museet.
- Og til slutt Hanna Mellemsether, pro
sjektleder for hele utviklingen av dette
Rotte museet. Hanna er nok kanskje noe
utslitt nå, og det er i så tilfelle ikke rart.
Siden hun ble ansatt til å arbeide med
døvemuseet har hun stått på for fullt hele
tiden.
Noe av det første hun begynte med var å
lære seg tegnspråk, det vimer om et ekte
engasjement. Og hadde du ikke vært så
utålmodig, er jeg stygt redd for at vi ikke
har vært der vi er i dag. Hanna har virke
lig arbeidet godt faglig, etablert gode
relasjoner og nettverk til døvemiljøet over
hele landet og vært en stor inspirator for
alle oss som har vært nær henne, avsluttet
Petter I. Søholt sin tale til stor applaus fra
de frammøtte.
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Mottakelsesrommet på museet.

Hanna Mellemsether
Det var en tydelig rørt konservator
Hanna Mellemsether som takket for de
mange fine ordene. Men Hanna hadde
ikke vært seg selv om hun ikke skyndte
seg å dele æren med mange andre.

n0VEMUSEUM

- Mange i døvemiljøet har gjort et stort
arbeid i de årene vi har kjempet for å få
til et museum. Det er de som fortjener
takken, de har har vært helt uunnværlige.
Uten deres bidrag hadde det ikke vært
mulig å få til museer.

Prosjektleder Hanna Mellemsether, for
talte om den store betydningen museet
vil ha for alle døve, for elever og ansatte
ved døveskolenene, for studenter - men
også for hørende som vil ha et innblikk i
døves historie, språk og kultur.
- Vi har et stort arbeid framover med
å videreutvikle museet. Og til å ta vare
på de minnene, historiene, bildene og
gjenstandene som kommer inn til mu
seet. Derfor vil Norsk Døvemuseum hele
tiden være i utvikling.

Overfor Døves Tidsskrift trekker Hanna
Mellemsether også fram bidragene fra
museets egen prosjektgruppe, og særlig
arkitekt Stein Adler Bernhofts innsats.
Han klarte å få ideene våre til å bli
virkelighet, og skapte en utstilling som
ikke bare er vakker, men som også har
innebygd tanken om tilgjengelighet for
alle og inkludering. Inkludering er viktig
for museet, museet skal være en møte
plass både for døve og hørende.

Profesjonelt museum

Spennende å se utstillingen på museet, fra venstreJohan Fjellstad, Tine Eggen og Halvor Greftegreff

Norsk Døvemuseum har fått plass i fire
av de tidligere klasserommene i Rødbyg
get. Det er inngang fra skolegården og de
fire rommene ligger til høyre i Rødbygget
første etasje, nær det tidligere vaskerier.
I det første rommet er det mottakelse
der man får informasjon og billetter til
museet. Der finnes også en interessant
historisk kavalkade av hendelser i døve
historien.
I neste rom er det bygget et lite amfi,
med plass nok til en skoleklasse. Der gis
en artig innføring i visuell kommunika
sjon. De hørende som kommer inn i
rommet får utdelt øreklokker som gjør at
de ikke hører noe. Så får de for en stund
oppleve hvordan det er å kommunisere
visuelt. Vi må innrømme at vi ble litt
forvirret av opplegget, vi trodde det var
en form for tegnspråkundervisning, men
skjønte fort at det dreide seg om en friere
visuell kommunikasjon, og spurte muse
umspedagog Marie Jacobsen hva som er
tanken bak rom X?
- Rom X er jo så å si kjernen i hele mu
seet, her prøver vi å formidle at vi ønsker
å være en møteplass for døve og mellom
døve og hørende. Vi ønsker å vise høren-

de at man kan kommunisere med døve
uten at man nødvendigvis kan tegnspråk
på forhånd. Man må bare slippe seg løs,
utfordre seg selv og tørre å prøve!
- Det er ikke tegnspråk som demonstre
res?

- Nei, det er oppgaver der vi ikke bruker
reelle tegnspråktegn, men tegn vi har
funnet opp selv, som for eksempel sym
boler på kroppsdelene. Dette har vi for så
vidt opplevd kan være en utfordring for
tegnspråklige også!
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Internatliv er en viktig del av døves historie, på museetflott presentert i glassmonter. I de to siste klasserommene er det bygget
opp meget profesjonelle og fine glass
montere der viktige fundamenter i døves
historie blir presentert, for eksempel
internatliv, undervisning, yrkesliv - og vi
møter en del kjente døvehisroriske perso
ner, blant annet Olaf Hassel. Det er van
skelig i løpet av noen hektiske åpningsti
mer å gi en fullgod beskrivelse av museet,
men førsteinntrykket er flott. Det er slik
at vi gleder oss til å dra tilbake for i fred
og ro kunne fordype oss i utstillingen.
Til venstre i første etasje er det gjort plass
til en moderne kafe med plass til opptil
40 personer Og for de som har glemt
det: I Rødbyggets andre etasje finner
vi kontorer for Trondheim kommunes
rådgivningskontor for døve og døvblinde,
døvekirken og døveforeningen.

- Det vil nok føre til en del aha-opp
levelser for gruppen av besøkende som
ikke kan tegnspråk. Vi mener døve kan
tjene på dette i form av blant annet i økt
forståelse for tegnspråk og tegnspråklig
kultur, samt forhåpentligvis flere som tør
å bryte sine egne barrierer. Hørende som
ikke kjenner til tegnspråk blir ofte litt
låst og lukket i det første møtet med det
visuelle. De er kun vant til det auditive
og det verbale, når de møter noe annet
vil mange trenge en liten push for å åpne
seg. Det håper vi å kunne gi i Rom X.
Inspirasjon til Rom X har vi hentet fra
«Scenes of Silence», som en gruppe av oss
fra Trøndelag Folkemuseum opplevde i
Finland i mars i fjor. Du kan se mer om
den på http://www.schattensprache.de/
en/index.html, avslutter Marie Jacobsen ..

Jacobsen forteller at rom X utfordrer
både døve og hørende på å bruke tydelig
mimikk og kroppsspråk. Det er verken
lov å bruke tale eller tegnspråk før mot
slutten av opplegget. Dette er ikke fordi
vi mener at tegnspråk ikke skal brukes,
tvert imot. Museet ønsker å gi hørende
som ikke kan tegnspråk en opplevelse av
en del av alle bestanddelene i tegnspråk,
for på denne måten å vise at tegnspråk er
et eget og fullverdig språk.

Først mot slutten av opplegget i Rom X
lærer publikum reelle tegnspråktegn, og
alle får sine egne navnetegn.

DØVEMUSEUM

Undervisning på den gamle Trondheim offentlige skole fOr døve.

Kantinen har plass til 40 personer.
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Noen av ildsjelene
Mange har gjort en stor innsats for at Rødbygget nå er blitt til Norsk Døvemuseum. Ved åp
ningen slo vi aven prat med fire av de som kanskje har betydd mest for at vi i dag kan glede oss
over et eget museum.

Aase Lyngvær Hansen
Det var Aase Lyngvær Han
sen som i 1989 oppfordret
NDF til å arbeide for å bevare
Rødbygget til et museum og
kulturhus for døve. Vi treffer
henne selvsagt ved åpningen
av museet, og spør hvordan
hun opplever åpningsdagen?
- Det er en flott dag! Jeg er
både stolt og glad på vegne av
hele Norges døve befolkning
og alle vi andre som på en
eller annen måte har tilknyt
ning til døvemiljøer.
- Hvilket inntrykk har du av
museets første utstilling?
- Utstillingen er profesjonell
og flott. Jeg er imponert over
glassmonterne, bildesamlinge
ne og de digitale mulighetene
som fantes der. Jeg tror også at
aktivitetene i rom X kan være
med på å spre mer kunnskap
om visuell kommunikasjon.

Hansen forteller at hun i 1989
jobbet som lærer på Trond
heim offentlige skole for døve.
Da var det allerede klart at det
skulle bygges ny døveskole på
Heimdal. De var flere ansatte
som mente at det flotte Rød-

bygget fremdeles måtte til
høre Norges døve befolkning.
Mange døve hadde fått sin
opplæring der, og noen hadde
bodd der sammenhengende i
8 - 10 år, bare med opphold
hjemme i sommerferiene. I
1918 ble dessuten NDF stiftet
i disse lokalene. Det ble til at
Aase Lyngvær Hansen skrev
et brev til NDF med forslag
om at lokalene kunne brukes
til beste for døve, blant annet
som døvemuseum og kultur
hus.

- Du var med i det første
styret for stiftelsen, dere
hadde mye motbør. Tvilte du
noen gang på at det ville bli
museum i Rødbygget?
- Jeg ga aldri opp håpet, men
det var tungt mange ganger.
Ideen var jo at NDF burde
få hele huset for en symbolsk
sum, og at hele huset skulle
bli et levende kulturhus på
døves premisser.
Det var mange runder, både
i ulike departementer og hos
Statsbygg. Dessuten var vi
også i dialog med Trondheim
kommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Alle var
positive til ideen, men det var
lite konkret støtte i form av
bevilgninger. Etter hvert ble
det klart at NDF kunne få leie
deler av bygget, men husleien
var høy, og dette var en sak
som måtte opp på NDF's
landsmøte og få godkjennelse
der.

- Er det episoder fra arbeidet
med å få realisert planene du
husker spesielt?
- Jeg husker to hendelser.
Den ene er demonstrasjonen
for Rødbygget under Døves
Kulturdager i Trondheim i

1991. Det var så mange flotte
tekster på plakatene som de
monstrantene hadde med seg.
Den andre hendelsen var da
vi åpnet lokalene i Rødbyg
get for publikum første gang.
Vi var en gjeng som jobbet
til langt på natt med oppset
ting aven utstilling. Ingen
av oss hadde museumsfaglig
bakgrunn, men vi laget en
utstilling etter beste evne.
Dagen etter hadde vi høyti
delig åpning med inviterte
gjester. Da kom også lørdags
kafeen i gang, noe som skapte
liv i lokalene.

Halvor Greftegreff
Tidligere døvekonsulent i
NDF Halvor Greftegreff er
en annen som har ivret for et
døvemuseum i Rødbygger.
Han har lagt ned mange dug
nadstimer i huser. For dette
ble han tidligere i år hedret
med Trondheim kommunes
kulturpris.
- Dagen i dag er en kjempe
opplevelse for meg, jeg klarer
ikke å beskrive det. Jeg er så
inderlig glad for at vi har fått
til museer. Her kan vi døve
vise at vi er fullverdige men-

nesker, at vi har en historie og
en kultur som vi er stolte av.
- Tror du døve vil bli flittige
gjester i museet?
- Ja, jeg håper på godt besøk
både av døve og hørende.
Hver lørdag skal museets ven
neforening har åpen kafe. Den
er spesielt populær blant de
unge. På 1970-tallet snakket
vi mye om behovet for døv
bevissthet. Unge i dag skjøn
ner ikke hva vi mener med det
begrepet. De har døv bevisst
het med seg som en selvfølge.
De har vokst opp i en helt
annen tid og kultur enn vi
eldre døve. Ungdommene tar
ting som en selvfølge. Det
gleder meg at de føler så sterk
tilknytning til Rødbygger.

Odd K. Jensen
Afå til en prat med Odd K.
Jensen er ikke letr. Stadig
kommer det tidligere elever
av ham, eller barn av tidli
gere elever -'- eller foreldre
til tidligere elever bort og
hilser og skryter av læreren
som jobbet i nesten 40 år på
døveskolen i Rødbygget. Selv
er han i storform og spøker
og ler på åpningsdagen. Det
eneste som ergrer han er at
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DØVEMUSEUM

Dra til Trondheim!

Så skulle vi selvsagt også presentert andre
som har gjort et stort arbeid for at museet
er blitt virkelighet, flere har gjort en innsats
det står stor respekt av. Det er interessant å
merke seg at arbeidet for å sikre seg Rødbyg
get har vært et lagspill mellom hørende og
døve ressurspersoner i døvemiljøet. Nå har
vi kanskje verdens fineste døvemuseum? I
hvert fall mente leder at Døvehistorisk Sel
skap i Storbritannia, John Hay, at museet
var av det fineste han noen gang hadde sett,
og han har sett det meste av det som finnes
av døvemuseer i verden.

teleslyngen fungerte dårlig
undet åpningstalene. Odd et
blitt skikkelig tunghørt på
sine eldte dager, eller som han
sier selv.
- Jeg har vært så mye sammen
med dere døve at jeg er blitt
smittet, og så ler han hjertelig.
- Hvor gammel er du blitt?
- Like gammel som dron-
ningen i Storbritannia, altså
82 år.
Forstår vi Odd rett er det mer
tilfeldigheter som gjør at han
ble døvelærer og ikke gift med
dronningen!
Odd K. Jensen har gjort en
enorm innsats for innsam
ling og registrering av gamle
gjenstander - og bidratt med
oppklaringer og kunnskap til
museet. Ikke minst har han
vært god å ha for å finne fram
navnene på de som er med på
mange av de gamle bildene.
- Nå har jeg trappet ned til en
ukentlig arbeidsdag på museet
og trives med det forteller
han, før vi blir avbrutt av enda
flere gamle elever.

Thorbjørn Johan
Sander
De tre første ildsjelene bor
alle i Trondheim. Den fjerde
bor i Bergen, det er Thorbjørn
Johan Sander. Han trenger
neppe noen videre presenta
sjon, men for å avgrense det
til å gjelde historisk sammen
heng bare nevner vi at han
har skrevet mange historiske
bøker fra døvemiljøet, han
har ledet Norsk Døvehistorisk
Selskap fra starten - til han
nylig fikk avløsning, men
fortsatt er han redaktør for
selskapets medlemsblad, han
har stått i spissen for å bygge
opp et eget lokalhistorisk
museum i Bergen Døvesen
ter - og han har altså vært
pådriver og konsulent for få
til et eget museum i Rødbyg
ger. Nå er han styremedlem
av venneforeningen for Norsk
Døvemuseum.

- Jeg er veldig imponert over
hvor flott de har klart å få til
museer. Det må bare jobb
bes litt mer med tekstene til
utstillingen, litt finpussing
trengs nok - men som sagt,
jeg er svært glad for å se hvor
dyktige fagfolkene på Norsk
Døvemuseum og Trøndelag
Folkemuseum har klart å
tilrettelegge dette.
- Så du nøler ikke med å
anbefale døve å ta en tur til
Trondheim?
- Jeg oppfordrer så mange som
mulig om å dra til trønderho
vedstaden og glede seg over
døvemuseer. Det bør blant
annet friste mange av våre se
niorgrupper å dra på tur dit, og
det bør være et fint mål for sko
leturer og for andre grupper.
- I de opprinnelige planene
snakket man om et museum
og bibliotek i Rødbygget, hva
med biblioteket?
- Når museet nå er på plass,
håper jeg der blir tid til å
bygge opp et bibliotek. Vi
trenger et sted hvor litteratur
om og av døve fra hele verden
kan samles. Et sentralbiblio
tek for døvelitteratur. Jeg har
selv en stor boksamling på
kontoret mitt i Bergen som jeg
gjerne vil overføre til Norsk
Døvemuseum.
- Noen mener venneforenin
gen og Norsk Døvehistorisk
Selskap bør slås sammen til
en enhet, folk vegrer seg for å
bli medlem av så mange ulike
foreninger.
- Ja, dette er et spørsmål vi
har diskutert mye, men det er
vanskelig å få det til. Venne
foreningen er en fortsettelse
av den stiftelsen vi hadde for
Rødbygget før Trøndelag Fol
kemuseum overtok ansvarer.
Foreningen er knyttet direkte
til museer. Norsk Døvehis
torisk Selskap er en egen,
selvstendig enhet som ikke er
knyttet opp mot andre insti
tusjoner, avslutter Thorbjørn
Johan Sander.

Oddvei Irene Haugen
Så lar vi Oddvei Irene Hau
gen, Drammen, representere
de tidligere elevene på skolen.
- Jeg var elev fra 1959 til
1967. I den perioden var det
talespråklig undervisning på
skolen. Hvis vi brukte tegn-

språk i timene måtte vi sitte i
skammekroken og se i veggen,
minnes Oddvei.
Hun husker likevelskoletiden
som en flotte år. Og hva me
ner hun om museet?
- Jeg er imponert. Det er blitt
veldig fint, og spesielt mor
somt var det med X-rommet.
Det er viktig med et døvemu
seum slik at vår historie også
blir fortalt, på samme måte
som hørende har sin historie
på andre museer. Å kjenne sin
historie er viktig for vår iden
titet, og så gir det en så god
følelse å vite at nå har vi vårt
eget døvemuseum, fantastisk.
Vår avsluttende oppfordring
til leserne blir: Ta turen til
Trondheim og se Norsk Døve
museum selv!
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Rødbygget, tidligere Trondheim off skole for døve - /1å døvemuseum.

Litt historikk

sammen med flere døve ressurs
personer.

2001 Trondheim kommune gir for første
gang tilskudd til museet med kr.
50.000. Signalene fra stat og fylke er
også posirive, derfor gir NDFs lands
møte fortsatt grønt lys for finansier
ing av husleien. Møller kompetanse
senter sier opp sin leieavtale fra
31. desember.

2002 Heldigvis oppretter Trondheim kom
mune rådgivningskontor for døve
og døvblinde og plasserer kontoret i
Rødbygget, slik at NDF fomatt har
noen å dele husleien med.
Kulrurdepartementet bevilger kr.
500.000 over statsbudsjettet for
å gjennomføre innlemmingen av
DøvehistoriskMuseum i Trøndelag
Folkemuseum. Hanna Mellemsether
ansettes i stilling som museums
konservator .

2003 Stiftelsen Norsk Døvehistorisk
Museum oppløses og Trøndelag
Folkemuseum overtar ansvaret for
døvemuseet, men NDF har forplik
ret seg til å betale husleien fram til
1. oktober 2004. Tilskuddet over
statsbudsjettet opprettholdes, men
det dekker bare lønn og administra
sjonsutgifter til konservatorstillingen.

2004 Heller ikke dette året gir noen
økning i det statlige tilskuddet til
museer. Nasjonal venneforening for
døvemuseet blir oppretter.

2005 Økonomien er uforandret, men også
Trondheim Døveforenings kontor
er på plass i bygger. Husleien blir
dermed fordelt på enda flere.

2006 Kulturdepartementet gir fremdeles
bare tilskudd som dekker lønn til
konservator.

2007 Det store gjennombruddet økono
misk! Kulturdepartementet gir 2,5
millioner og Trondheim kom-
mune 1,6 millioner til ombygging av
museer.

2008 Det årlige drifrstilskuddet fra
departementet er på ca 1,5 millioner
kroner.

2009 Norsk Døvemuseum åpner 28. mars
og 20 års kamp er kronet med seier!

i Rødbygget, mens det arbeides for å
få staten til å betale for alle utgiftene
ved museer.

1993 Statsbygg kommer med forslag til
leieavtale for 113 av Rødbygget, med
en leiekontrakt på 20 år. Leieprisen
er ca kr 360.000 pr. år.

1994 Statsbygg pusser opp hele Rødbygget.
1995 Stiftelsen får to års leieavtale fra

1. oktober med Statsbygg. Leie
summen er den samme som oppgitt i
1992. Det satses på fremleie til andre
som kan bruke lokalene i påvente av
offentlige tilskudd til museet. Dette
fører til at Døves menighet leier
kontorer i huset.
Døve entusiaster åpner den første
utstillingen på museet 17. november.

1997 Da leiekontrakten går ut er økono
mien rundt Rødbygget fomatt like
uklar, men NDF bestemmer seg
for å forlenge avtalen. Håpet er at
Høgskolen i Sør-Trøndelag, som har
tegnspråklige linjer, kan overta en
del av lokalene og husleien. Museet
ansetter en sivilarbeider i full stilling
for ett år for å bygge opp museet.

1998 Høgskolen svarer nei til å bli lei
etakere i Rødbygget, men Møller
kompetansesenter kommer inn som
reddende engler og overtar halvpar
ten av lokalene og husleien. Lands
møte i NDF sier derfor fomatt ja til
å beholde lokalene.

1999 Alle er skuffer ovet at staten ennå
ikke har bevilget penger til museet
over statsbudsjetter.

2000 Heller ikke statsbudsjettet dette året
tilgodeser museet med penger. NDF
oppretter en ny arbeidsgruppe for å
lage en enda bedre strategi for mu
seet, der deltar flere stortingsrepre
sentanter, ordføreren i Trondheim.
NDFs nye generalsekretær Ragna B.
Jøtgensen er en pådriver i arbeidet,

1855 Rødbygget ble åpnet og tatt i bruk
som Trondheim offentlige skole for
døve.

1918 NDF ble stiftet i Rødbygget. Lærer
ved skolen, Johannes Berge, ble valgt
til forbundets første leder.

1980 Hundrevis av døve elever har hau sin
skolegang og hatt siu hjem på skolens
internat i 125 år da departemen-
ret vedtar at skolen skal flyttes fra
sentrum til Heimdal. Rødbygget er
blitt en institusjon blant døve i hele
Norge.

1989 Etter forslag fra døvelærer Aase
Lyngvær Hansen vedtar NDF at de
vil arbeide for ivareta Rødbygger som
kulturhus for døve.

1990 Trondheim offentlige skole for
døve flytter til Heimdal og får
navnet Andreas Christian Møller
skole. Statsbygg overtar Rødbygger.
Planene er at Trondheim ingeniør
høgskolen skal bruke lokalene.
NDF oppretter Stiftelsen Norsk
Døvehistorisk Museum. Stiftelsen ar
beider overfor Kirke- utdannings og
forskningsdepartemeJ;ltet for å overta
hele Rødbygget.

1991 Flere enn 500 demonstrerer i Trond
heim under parolen «Rødbygget er

o ,vart.».
1992 Trondheim ingeniørhøgskole svarer

at de er villige til å avstå halvpar-
ten av Rødbygget, pluss det gamle
vaskeribygget. Husleie pr. år vil bli
ca kr. 500.000. Stiftelsen Norsk
Døvehistorisk Museum svarer at de
ikke trenger det gamle vaskeribygget.
Gleden over å ha sikret seg lokaler i
Rødbygget er stor, men bekymrin
gene for å finne penger til å betale
husleien med enda større!
Landsmøtet i NDF vedtar etter
tøffe diskusjoner å garantere for kr.
350.000 til årlig husleie for lokalene
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Etter
tegnspråkloven
Vi er nå inne i en politisk prosess som
trolig vil ende i en stor seier for den
norske tegnspråklige minoriteten 
anerkjennelsen av norsk tegnsptåk som
et offisielt språk i Norge. Dette har vært
en seig og lang kamp, og ingen tør helt
å feire ennå. Det er mulig å snuble to
meter fra målsnoren. Først den dagen
dette er nedfelt i loven er vi helt bor-nbc;
sikre, og da skal det feires!

Men dagen derpå tror jeg mange vil føle
et antiklimaks. Vi fikk en antidiskrimi
neringslov som trådte i kraft 1. januar
2009. Men kan noen føle på kroppen
at det har gjort en forskjell? La oss si at
tegnspråkloven er på plass. Så skjer det
egentlig ingenting. Og noen kan føle:
Var det alt?

I et slikt øyeblikk er det viktig, viktig,
viktig å ikke lene seg tilbake og hvile
på laurbærne og tenke: «Dett var dett!»
Ingenting skjer av seg selv. At en
tegnspråklov er på plass, betyr ikke
automatisk at alt retter seg etter våre
interesser. Det betyr bare at vi nå kan få
vind i seilene og få gjennomslag for våre
egentlige saker. For i det store perspek
tivet, så vet vi jo allerede at tegnspråk er
et fullverdig språk. Det som skjer nå er
at politikerne har akseptert dette. Det
som gjenstår er faktisk å få resten av
samfunnet til å akseptere det gjennom
lov.

Som en parallell kan vi se på andre
minoriteter. For eksempel var homofili
forbudt fram til 1972. Men selv om det
ble lovlig betyr ikke at det ble anerkjent
blant folk flest å være homofil. Det er i
løpet av de siste 10 - 20 årene vi virkelig
har sett vesentlige holdningsendrin-

ger. I dag er kjendiser, advokater og
stortingspolitikere åpent homofile. Det
går an i dag - rundt 40 år etter at loven
kom. Men selv om det er en «offentlig»
aksept, betyr det ikke at alle nordmenn
aksepterer dette. Homofile blir fortsatt
banket opp ute på byen av primi-
tive mennesker som ikke deltar i den
intellektuelle verden der din seksuelle
individualitet respekteres.

Det fins fortsatt mye holdningsgrums
i den norske folkesjela. Dette kommer
veldig lett til overflaten på internett.
Når folk får mulighet til å skrive hva
de vil som kommentarer til saker som
publiseres på internett, og kan være
anonyme, skriver mange rett fra levra
og avslører usympatiske meninger, uvi
tenhet, fordømmelse og nedvurdering
av andre.

Jeg leste en nyhetssak på Dagbladet
rundt tolkestreiken der flere hadde
skrevet inn sine synspunkter under
artikkelen. Da kom det innlegg der
blant annet hørende spurte «kan døve
kjøre bi]?" og andre sa «dere kan ikke
forvente å få alt i fanget». Hvorfor anta
at døve ikke kan gjøre grunnleggende
ting? Og den holdningen som går ut
på at tiltak for å bedre tilgjengelighet,
som for eksempel tegnspråktolk, er å
sy puter under armene på døve. Vi vet
at sannheten er motsatt - det er mye
enklere å høre enn å bruke tolk! Tenk
deg en person som går, jogger og hop
per rundt sier til en rullestolbruker:
"Du er jammen bortskjemt du, som
har din egen rullestol og alt mulig. Og
den har du fått gratis. Jaja, noen får alt
i fangeL»

Men det verste var kanskje svaret på et
innlegg fta en døv person som sammen
lignet døves kamp for likestilling i sam
funnet med borgerrettighetsbevegelsen
i USA. Den døve sa at døve måtte
kjempe for lik tilgang og deltakelse i
samfunnet, men den hørende avfeide
dette som en irrelevant sammenligning.
Med omtrent følgende argumentasjon:
"Det er ikke forskjell på hvite og svarte,
menn eller kvinner. Men funksjons
hemmede er jo forskjellige fra andre».
Nettopp slike holdninger er et enormt
problem. Synet på at det ikke er sam
funnets plikt å sørge for lik tilgang for
alle, uansett funksjonsevne. At mennes
ker som har mistet ben, armer eller ører
er forskjellige fra «vanlige» mennesker,
og dermed ikke kan kreve å ha like god
tilgang, deltakelse eller inkludering i
det norske samfunnet.

Det er en lang vei fram, og anerkjen
nelsen av tegnspråk som et språk er
bare ett skritt på veien. Så det vi alle
sammen bør gjøre nå, mens norsk
tegnspråk er i en prosess mot lovfestet
anerkjennelse, er å brette opp ermene.
Lade batteriene. Søke om prosjektmid
ler med henvisning til den uformelle
anerkjennelsen som ligger i denne pro
sessen. Klekke ut lure tiltak. Finpusse
retorikken. Gjøre oss klar til den neste
kampen: Afå samfunnet til å aner
kjenne døve som fullverdige mennesker
og samfunnsborgere.
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eODA
CODAsamling i Kristiansand -

BLI MED DA VEL!
Ja, da kommer våren smygende igjen, og for mange CODAer betyr dette at en ny samling nær
mer seg. De fleste gleder seg veldig, for en morsommere helg skal man lete lenge etter.

Deltakerne på eODA-samlingen i Bergen i fjor.

CODA Norge ble stiftet i 2005 og hvert
år kommer CODAs medlemmer på de
årlige treffene. Det har vært treff flere
plasser i Norge, og i år er det Kristian
sand sin tur til å ta imot glade CODAer
fra hele landet. Tallet på medlemmer har
steget noe, og hvert år har det kommet
nye fjes på samlingene. Nå begynner
også interessen å vekkes hos den yngre
garde.

En CODA (Children OfDeafAdults) er
et hørende barn over I8år som har døve
foreldre. Før CODAer fyller I8år, er de
KODAer (Kids Of DeafAdults).
På CODAsamlingen i Bergen i fjor var
det så mange som 20 deltakere. De fikk
besøk av psykolog Sissel Grønlie som
foreleste om språk og kommunikasjon
i en tospråklig familie. Deltakerne ga
meget gode tilbakemeldinger på foreles-

ningen hennes. Vi har snakket litt med
Anita Solem på 20 år som var en av de
yngste på samlingen.
Anitas foreldre og bekjente hadde lenge
mast på henne om å bli medlem av
CODA, men hun svarte som mange an
dre unge CODAer at hun hadde det bra,
så dette trengte hun ikke å ta del i. Hun
bestemte seg allikevel å gi det en sjanse,
så 20 år gammel dro hun til Bergen med
sin et år yngre kusine som også har døve
foreldre. Hun tenkte på helgen som en
morsom tur for de to jentene, men utfal
let av helgen ble helt annerledes enn hva
hun hadde forventet!

- Det var så mange herlige mennesker på
CODA samlingen som gjorde at vi følte
oss hjemme med en gang. Aldersforskjel
len gjorde ingen ting, og vi ble litt ekstra
tatt vare på siden vi var de minste. Under

årsmøtet var det en del vanskelige ord
som ble sagt, men det var egentlig bare
morsomt.
- Skal du være medpå CODAsamlingen i
år også?
-Ja, absolutt! Og i alle år fremover så
lenge jeg ikke ligger for døden da, hehe.
Det var en så morsom helg, jeg blir så
glad bare av å tenke på alle de herlige
menneskene jeg ble kjent med der.
Anita håper på at flere unge tør å gi
CODA en sjanse. Hun lærte en hel del
om seg selv og ble oppmerksom på ting
hun ikke hadde tenkt over før. For de
som ikke er en del av døvekulturen er
det for eksempel ikke så vanlig å klappe
andre på skulderen for å få kontakt.
Årets CODAsamling har tittelen
"CODA - hva så?" Og den er i Kristian
sand helgen 5 .- 7. juni. Hovedforeleser
er Sussi Toft- en meget frisk CODA fra
Danmark. Alle CODAer er velkomne.
Hvis du ønsker mer informasjon om
CODA eller årets samling, er det bare å
ta en titt på nettsiden: www.coda-norge.
no Der er det også mulig å melde seg inn
i foreningen. CODA ønsker både flere
ordinære CODA medlemmer og støt
temedlemmer.

Isabellog Anita Solem, to av de yngste eODA
ene.
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SYN
o

PA SAKEN

Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken»,
men vi ønsker korte innlegg, og vi tar
ikke inn innlegg som er sendt anonymt.
Redaktøren forbeholder seg også retten
til å forkorte innlegg.

Motarbeider FNDB sine egne medlemmer?
Av Kjell R. Johnsen

I fjor høst kom
Bergen Kommune
med rilbud til
døvblinde i Bergen
og omegn. Kom
munen bevilget
kr.160.000 til
Bergen Døve
senter som skulle
brukes til treff
med aktivitør hver

onsdag i døvesenteret, pluss utflukter.
Tilbudet er for alle døvblinde uansett om
de er medlemmer i en forening eller ikke.
For oss døvblinde var dette tilbudet en
gladnyhet.

Men Foreningen Norges Døvblinde
(FNDB) sentralt var meget misfornøyd
med ordningen og benyttet enhver
anledning til å kritisere aktivitøren og
Bergen Døvesenter. Vi som er medlem
mer i den andre organisasjonen for døv
blinde, Landsforbundet for hørselshem
mede og døvblindes (LSHDB) fylkeslag
i Hordaland var meget godt fornøyd med
ordningen.

Men det mente ikke FNDB sentralt.
Plutselig i januar måned flyttet deres
kontaktklubb i Bergen til andre lokaler
og FNDB krevde at de kommunale pen
gene skulle overføres til dem.

Døvesenteret tok opp saken opp med
kommunen, men kommunen så ingen
grunn til å endre fotvaltningsoppgaven
som døvesenteret hadde blitt tildelt. Vi
i LSHDBs fylkeslag i Hordaland, som
så åpenbare fordeler med at døvblinde i
Bergen og omegn hadde en aktivitør som
kunne gjøre jobben for oss, ga vår tilslut
ning og støtte til døvesenteret. Vi sendte
også brev til byråd Liv Røsseland der
vi påpekte at vi var meget godt fornøyd
med ordningen, - og at vi beklaget meget
sterk at FNDB ikke ville samarbeide

verken med døvesenteret eller med oss.
Overfor kommunen gjorde vi det helt
klart at vi alltid er åpen for dialog og
samarbeid med FNDB.

Fra annet hold ble følgende uttalt:
"FNDB sentralt har jo som du påpeker
på en tragisk måte frasagt seg deltakelse
i samarbeid om aktiviteter og bruk av
aktivitørmidler. Dette til tross for
at den lokale kontaktklubben til FNDB
tidligere har uttrykt stort behov for
aktivitør og midler som kunne bidra
til meningsfylte aktiviteter. Det var jo
også dette uttrykte ønsket som utløste
tilskuddet fra kommunen. Heldigvis kan
ikke FNDB nekte døvblinde å delta som
enkeltpersoner.»

Tidligere i fjor snakket jeg med et med
lem i kontaktklubben som sa følgende:
Vi må komme sammen med dere fordi
vi er blitt så få. Vi er vanligvis bare 2 - 3
som deltar på kontaktklubbens møter.
Og i fjor høst på Eikholt traff jeg en av
lederne i kontaktklubben som sa føl
gende: Det er bare tull å være to organi
sasjoner for døvblinde.

Jeg gjør oppmerksom på at i FNDB,s
vedtekter står det i paragraf 14 at det er
FNDB som skal være sekretær og være
forretningsfører for kontaktklubbene
lokalt. Videre i samme paragraf står det
også at FNDB skal ha kontroll med
økonomien. Det innebærer at de lokale
klubbene er under FNDBs administra
sjon og styres av FNDB sentralt. Når
det gjelder kontaktklubben Vest har den
riktignok et styre, men den har ingen
vedtekter. Reglene sier at hvis en forening
vil opprette bankkonto, må foreningen
være registrert med vedtektene sine i
Brønnøysundregisteret.

Kontaktklubben Vest er ikke registrert i
Brønnøysundregisteret. Vi må tro at kon-

taktklubben Vest er satt under FNDBs
formynderskap, ettersom korrespondan
sen foregår mellom Bergen Døvesenter
og FNDB sentralt og ikke med kontakt
klubben lokalt.
Bergen Døvesenter inviterte FNDB og
LSHDB, samt medlemmene til et møte
Il. mars. Men FNDB sa ifra at de ikke
kom. Det ble invitert til nytt møte 25.
mars. FNDB svarte ikke. Men møtet ble
likevel avholdt og det kom en person fra
den lokale kontaktklubben, som møtte
som privatperson.

Det fremkom under møtet at redaktør
for Døvblindes Ukeblad hadde beskyldt
leder i Bergen Døvesenter for å forsøke å
ødelegge FNDB. Det var helt klart at det
har vært misforståelser, men at det var
umulig å komme til en fornuftig dialog
med FNDB sentralt. FNDB hadde
også sendt brev til Bergen Kommune
og foreslått at de bevilgede midlene til
døvblinde skulle returneres til kommu
nen. Bergen kommune avviste FNDBs
anførsler. Selv om FNDB formelt hadde
avslått kommunens tilbud, skulle deres
holdning ikke skade og ødelegge for de
andre døvblinde og heller ikke for kon
taktklubbens egne medlemmer.

Døvblinde som var på møtet ga tydelig
uttrykk for at tilbudet måtte oppretts
holdes og vi uttrykte ønske om at Bergen
Døvesenter fortsatte sin oppgave til beste
for døvblinde i Bergen og omegn. En
av de døvblinde deltakerne på møtet sa
til meg: "Det går ikke an å være uenig
med deg i at FNDB sine holdninger og
handlinger ødelegger for mange døvblin
de som i utgangspunktet har vanskelige
liv. Det var jo det motsatte de skulle ha
drevet med.»

Det er all grunn til å spørre om FNDB
motarbeider sine egne medlemmer. Det
er helt innlysende hva svaret er.
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Døve på sykehjem
Av Sissel Roum, medlem av Døveforeningen og sykepleier ved Konnerud bo- og servicesenter i Drammen

I DT nr.l skriver lederen av Drammen
Døveforening at en eldre, døvblind dame
bor alene på et sykehjem i Drammen
sammen med bare hørende, og at hun
blir sittende mye alene på rommet sitt.
Det er ganske mange sykehjem drevet av
Drammen kommune, jeg jobber på et av
dem. Men jeg har undersøkt over alt, og
ikke funnet at det bor noen døvblinde
der.

Sykehjem er instirusjoner. Det finnes
også omsorgsboliger og serviceboliger.
Disse er ikke deler av sykehjem. Det er
leiligheter som man eier eller leier. Der
er det bedre tilgang på hjemmesykepleie
personale enn dersom en bor i hus eller
leilighet andre steder i byen. Kanskje er
det dette som er tilfellet med den damen
det er snakk om?

Ellers kan jeg fortelle at vi driver enkle
kurs i tegnspråkltegn til tale ved "mitt"
sykehjem med tanke på at det kanskje
kommer noen døve sykehjemsbeboere
en gang. Dersom det skjer skal de møte
personale som kan lit tegnspråk. Da vil
det også bli lettere for dem å lære mer når
de får døve å prate med. Døve er selv de
beste læremestere.

Frilanstolkene ødelegger
Av May Britt Nyløkken

Jeg synes det blir stadig vanskeligere å få
tolk. I fjor opplevde jeg mange ganger at
jeg ikke fikk tolk til ulike oppdrag, og
i de tre første månedene i år har jeg fått
avslag på tolk fem ganger. Det samme
har jeg hørt at andre døve og døvblinde i
Drammen har opplevd.
Jeg tror mye av årsaken til tolkemange
len skyldes frilanstolkene. De kan selv
bestemme om de vil påta seg et oppdrag

eller ikke. Og korte tolkeoppdrag frister
dem ikke, de er for dårlig betalt. De
velger isteden lengre oppdrag som gir
mer penger i lønningsposen. Derfor må
vi arbeide for å få Bere fast ansatte tolker
ved tolketjenesten. Da blir det færre job
ber til frilanstolkene.
Det er forferdelig å stå uren tolk på
foreldremøter. Min eldste datter går siste
år på ungdomsskolen og står foran valg

av videregående skole. Vi blir invitert til
informasjonskvelder og da er det frustre
rende om vi blir holdt utenfor pågrunn
av mangel på tolk. Det at vi døve får dår
lig informasjon går ut over barna våre.
Vi kan ikke fortsette med slike tilstander.
Det må skje noe med tolketjenesten fort.
Det er sikkert andre enn meg som har
opplevd å ikke få tolk, hvordan opplever
dere det?

Takk til Sonja Erlenkamp
Av Oslojentene

Vi er Bere døve som er meget begeistret
for Sonja Erlenkamp sin faste spalte i
bladet, «Tegnspråkbølgen». Hun skriver
så lett og fint om språket vårt. Vi forstår
hvor rikt tegnspråk er. Tidligere har bla-

det skrevet så mye om norsk, og vi skulle
lære tegnspråknorsk, og vi var liksom
aldri gode nok. Selvfølgelig er det viktig
å beherske norsk godt, men samtidig
kan vi få lov til å være stolte av vårt eget

språk. Derfor håper vi Sonja vil fortsette
å skrive, vi sluker det og diskuterer det
hun skriver og kjenner oss så godt igjen i
eksemplene hun forteller om.

Som NAF-medlem får du tilgang til en rekke andre
medlemsfordeler SOm gir deg et tryggere og mer
økonomisk bilhold. På nafno kan du lese mer.

Slik gjør du
Du sender SMS til (+47) 417 16 119.
Informasjon vi typisk ønsker oss er:

• Din medlemsnummer i NAF
• Hvor du befinner deg
• Registreringsnummer
• Hva er årsaken til at du trenger veihjelp
Du vil så få svar via SMS med informasjon om forventet
oppmøtetid osv.

.. - - - ..
"

.. -...-
-. -
- .-
-..

• • ••
." . . ..

Meld deg inn på naf.no
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR D0VE

Ledige stillinger på
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
fra høsten 2009

To av våre ansatte skal ha permisjon fra sine stillinger i barnehagen og vi har derfor behov for:
To vikariater for assistenter primært knyttet til kurssenterets barnehage. Vikariatene er ledig fra 10.
august 2009 og i første omgang fram til 30. juni 2010. Det er ønskelig at de som søker minimum har
fagbrev som barne- og ungdomsarbeider men andre med erfaring fra arbeid med barn kan også søke.
De som ansettes i stillingene må beherske norsk tegnspråk. Før ansettelse må politiattest framlegges.

På kursavdelingens «Skolehus» (skoletilbud til barn som følger sine foreldre på kurs) er to stillin
ger som lærere ledig fra l.august. En fast lærerstilling som bl.a. kan undervise i tegnspråk, drama og
døves kultur og historie. Ett engasjement for lærer som kan undervise i formingsfag. Vi søker primært
etter personer med lærerutdanning men andre som har undervisningserfaring kan også søke.
De som ansettes må beherske norsk tegnspråk. Før ansettelse må politiattest framlegges.

På senterets folkehøgskole søker vi etter lærer som er tillagt funksjon som undervisningsinspektøL
Det er ønskelig at søker til denne stillingen har administrativ erfaring og kunnskap og undervisnings
erfaring i forhold til ungdom og voksne.
Den som ansettes i stillingen må beherske norsk tegnspråk.

For alle stillingene følger lønn og arbeidsvilkår gjeldende tariff og avtaler.

Døve søkere vi l bli foretrukket.

Opplysninger om stillingene kan rettes til personalkonsulentene:
Nora E. Mosand: nora.edw.mosand@al.fhs.no
Helge Svanaasen: helge.svanaasen@aL.fhs.no

eller til leder for kursavdeLingen Ann Kristin Malmquist: ann-kristin.malmquist@aL.fhs.no
og undervisningsinspektør Morten J. Lundahl: morten.j.lundahl@al.fhs.no

Søknad med CV sendes før 15.mai til:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
v/rektor
Bakketeigen
3570 Al

eLLer elektronisk til per-ove.nybraten@al.fhs.no

ti ÅLFOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

-
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ÅL FOLKEHØYSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

Tegnspråk for hørende
Idrett og fri luftsliv
Kunst og håndverk
Drama og teater

Nå er det din tur
Be om opplysninger og
søknadsskjema

•
ÅL FOLKEHØYSKOLE

.. OG KURSSENTER FOR DØVE

Bakketeigen
3570 Al
Sentralbord 32 08 26 00
aaLfolkehogskole@al,fhs.no
www.aLfhs.no

•••



Døv arbeidskonsulent
helge.herland@doveforbundet.no

- Døve selv er de beste til å informere arbeidsgivere om at døve og tunghørte selvsagt kan gjøre
en like god jobb som alle andre. Mange arbeidsgivere har ikke møtt døve før, de vet veldig lite
om døve og unnskylder seg med at de ikke kan fingerspråket! Da er det fint at de får treffe meg
og se hvor enkelt det er å kommunisere med døve via tegnspråktolk.

Det er Camilla Høiberg som har tegnet.
I 7 år ar hun jobbet som arbeidskon
sulent i Ryeon, Oslo. Hun har møtt
arbeidsgivere med null kunnskap om
døve - og hun har møtt arbeidsgivere
med mange fordommer mot å ansette
døve. Så har de gjennom møte med
Camilla etter hvert skiftet mening. Og
det skjønner vi godt, dama har en utstrå
ling og entusiasme som kan smelte stein.

Døve en verdifull
arbeidskraft
- NAV sender mange av sine døve
arbeidssøkere til oss på Ryeon. Veldig
mange av dem er svært oppegående, ofte
med høy utdannelse, men barrierene for
å komme inn i arbeidslivet er store. Og
det skyldes som sagt uvitenhet om døve
som arbeidskraft. Selvsagt kan døve gjøre
en like god jobb som hørende i mange
yrker. Jeg har eksempler på arbeidsgivere
som har vært skeptiske til å ansette døve,
men som i løpet av den døves første
arbeidsdag helt har endret holdning.

Da har de selv sett at døve kan.
- Arbeidsgiverne blir kanskje overrasket
over å få besøk aven døv arbeidskonsu
lent?
- Ikke bare de. Selv Rycon var skeptisk til
å ansette døve som arbeidskonsulenter.
De mente det ikke ville fungere fordi
samtaler på telefonen er viktig, og det at
konsulenten og arbeidsgiverne snakker
samme språk er viktig. Jeg oppfatter
det helt motsatt. Det hjelper ikke mye
med telefonsamtaler. Vi må ut og møte
arbeidsgiverne, vi må vise dem hvem vi
er - og hvem kan bedre enn døve selv
informere om sin situasjon, sier en ivrig
Camilla.
Camilla har et engasjement i samtalen
som vi sjelden møter. Hun er rolig og
blid, men samtidig en bestemt kvinne
som vet hva hun vil formidle. Hun tror
på seg selv og sine kunnskaper, og hun
tror på døve som en verdifull arbeidsres
surs i samfunnet.
- Noen som kommer til Rycon trenger
mer kunnskap om yrkeslivets skrevne og

uskrevne regler. Andre trenger arbeidsut
prøving. Men de Aeste trenger bare hjelp
til å bryte ned barrierene som er skapt
av arbeidsgiverne, og dette prøver vi å gi
hjelp med på Rycon.
- Er det en myte at mange unge døve
ikke gidder å jobbe?
- Ja! De aller Aeste døve vil gjerne ha
jobb. I de årene jeg har jobbet med dette
har jeg bare møtt to som ikke har vært
motivert for arbeidslivet. De Aeste ser
på jobb som et stort gode. Jobb gir faste
inntekter, det gir struktur på dagen og på
arbeidsplassen får en ofte nye venner.

Vi lurer på hvilke råd Camilla ville gitt
intervjueren om han var 18 år i dag.
- Er du Aink med hendene, liker du å
snekre?
- Nei, jeg har 10 tommeltotter.
- Hva ønsker du selv å jobbe med?
- Data.
- Data kan ofte være et utfordrende
arbeid, det er høyt tempo og mye stress.
Takler du stress bra?
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- Nei, jeg er dårlig på det.
- Da er ikke data noe for deg. Du kan i
grunnen være glad for at du allerede har
jobb som journalist, smiler Camilla og
vårt lille rollespill er over.

Lykkelig adoptert
Camilla er adoptert fra Sør-Korea av
døve foreldre, Ingar og Haldis Høiberg
fra Blystadlia på Romerike.
- Jeg kom til Fornebu på selveste julaften
i 1982, sammen med min døve, tre år
yngre bror Espen. Vi ble fulgt fra Korea
aven barnepleier. På Fornebu ble vi
mottatt av våre nye foreldre. Jeg husker
jeg fikk et kosedyr. Vi hadde sett bilde
av foreldrene våre, så vi kjente de straks
igjen. Vi kunne ikke fått bedre foreldre.
Overgangen til Norge gikk smertefritt,
og vi lærte norsk tegnspråk på rekordtid
hjemme og som elever på Skådalen.

Hun forteller at pappaen i Korea omkom
i en trafikkulykke. Da mammaen møtte
en ny mann som hun ville dele livet med
ville han ikke ha de fire barna inn i fami
lien. De ble derfor plassert på barnehjem.
Camilla og Espen er døve, mens de eldste
og yngste søsknene er hørende. Har du
aldri savnet din biologiske mor eller dine
to søsken i Sør-Korea spør vi:
- Nei, aldri. Jeg føler ikke noe behov for å
treffe dem. De er ute av minnet mitt. Jeg
forholder meg til verdens beste foreldre
her i landet, de er min mamma og pappa.
Så er jeg selvsagt tett knyttet til min bror
Espen. Vi utviklet vårt eget tegnspråk
som barn i Korea. Med mann og to barn
har jeg mer enn nok familie å omgås her
hjemme. Jeg føler meg hundre prosent
norsk.
- Hvordan husker du ditt første møte
med Norge?
- Det var mye hvitt! Det var snø over
alt, jeg hadde aldri før opplevd maken.
Jeg begynte straks på Skådalen skole og
hadde en fantastisk skoletid. Jeg må få
skryte av lærerne og undervisningen på
skolen, og mine medelever - vi hadde et
så fantastisk flott miljø, der tegnspråk var
det naturlige førstespråket.
Camilla er fullt tospråklig og har også
utviklet talespråk, vi nevner det spesielt
for de av leserne som tror ar tegnspråk
er skadelig for tale- og skriftspråket.
Arbeidskonsulenten er det beste bevis på
det stikk motsatte.

Portrettet

- Jeg bodde hjemme og kjørte til skolen
hver dag. Hjemme hadde jeg venninner
jeg lekte greit med som liten, men da jeg
kom i tenårene ble det vanskelig for meg
å være en del av vennegjengen. Det ble
mindre lek og mer prat. Da de begynte
å snakke om gutter og kjærester og slikt
forsto jeg ikke lenger kodene og følte meg
enda mer utenfor enn jeg hadde vært
tidligere. Jeg gledet meg derfor enormt
til hver onsdag, for da fikk jeg bo på
internatet på Skådalen til torsdag - og
dermed være sammen med andre døve
tenåringer.

Vanskelige år
på videregående
- Fordi jeg ikke bodde i Oslo kommune
fikk jeg ikke plass på Sandaker videregå
ende skole, det var spesiell stor søkning
det året jeg ville begynne der. Da hadde
jeg valget mellom Briskeby eller å gå inte
grert med tolk på en talespråklig videre
gående skole. I etterpåklokskapens lys må
jeg si jeg var dum som valgte Briskeby.
- Var det så ille?
- Ja, ikke bare nektet de oss å bruke
tegnspråk i klasserommet - de ødela også
min identitet som døv, de ødela stolt
heten min. Briskeby skole var opptatt
av at hørsel og talespråk var overordet
alt annet, de glemte helt den enkelte
elevs utvikling og trivsel. Jeg måtte lese
ekstra mye på egenhånd fordi mye av
undervisningen i klasserommet gikk over
hodet på meg. Dessuten hadde skolen en
rådgivningstjeneste som fungerte dårlig.
- Hvordan?
- Min store drøm var å ta utdanning som
psykolog, men det fikk jeg klar beskjed
fra skolen om å glemme. Døve kan ikke
arbeide som psykologer, sa de. Jeg var
naiv og lyttet til rådene. Dessuten: etter
fire år på Briskeby fristet det ikke så
veldig med et «ensomt liv» på universitet,
jeg valgte derfor noe mer sosialt og tok
utdanning som sosionom på høgskolen.

- Bemann Norge også
med funksjonshemmede
Etter utdanningen var Camilla innom
kortvarige jobbvikariater både på Gau
stad og Skådalen, før hun havnet som
arbeidskonsulent på Ryeon. Akkurat nå
har hun permisjon derfra. Hun er ansatt
i Norges Døveforbund i et prosjekt betalt
av Stiftelsen Helse og Rehabilitering,

der målet er å bygge opp en modell som
kan brukes av bemanningsbyråer når
det gjelder å bruke funksjonshemmede
som arbeidskraft. De to største beman
ningsbyråene her i landet er Manpower
og Adecco, og prosjektet til Camilla
samarbeider med sistnevnte byrå.

- Arbeidslivet er i rask utvikling. Vi
ser at stadig flere arbeidsgivere leier inn
arbeidskraft fra et bemanningsfirma
for kortere eller lengre tid, i stedet for å
ansette folk fast. Tid og penger blir vik
tigere elementer i arbeidslivet. Det blir
derfor en stor oppgave for oss å få døve
ansatt i bemanningsbyråene, eller at døve
gjennom byråene formidles videre til
arbeidsgivere som gir de fast jobb. Dette
er fullt mulig, det har vi allerede bevist.
- Dette virker litt fremmed for oss.
- Det er litt uvant for oss døve å tenke
i slike baner, men denne utviklingen
kommer for fullt i samfunnet og døve
må følge med på det som skjer, vi kan
ikke melde oss ut av det som for resten av
befolkningen blir stadig mer vanlig.

I prosjektperioden har hun arbeidsplas
sen sin tre dager for uken hos Adecco, en
dag hos NDF og siste dag på Ryeon. Slik
vil det være til ut i 2010. Men om hun
for evig og alltid forblir innenfor arbeids
formidlingen er mer uvisst.
- Fremdeles går jeg med en psykolog
utdanning i bakhodet, kanskje gjør jeg
alvor av å satse på slike studier i fremti
den, avslutter Camilla Høiberg.

Fakta
Camilla Høiberg, Oslo, 33 år.
Gift med Thomas Flinterud, barn:
Celine 8 år og Niklas 5 år.

Hvor går drømmeferien?
Thailand.
Hva er livretten din?
Taco.
Rva ser du helstpå TV?
Frustrerte fruer.
Hva gjør deg irritert?
Urettferdighet.
Hvilke teaterforestilling husker du best?
Gul Måne, forestillingen som Ipek D.
:Mehlum spilte sammen med Hauge
sund Teater.
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Som kjent skal WFDs generalforsamling og døves verdenskongress
avholdes om to år i Durban, Sør-Afrika. Datoene et fastsatt til 14. - 24.
juli 2011. Det er første gang verdenskongressen avholdes i Afrika. WFD
har 130 medlemsland, og de Heste vil nok delta på generalforsamlingen
og kongressen. At det arrangeres i Afrika gjør det økonomisk enklere å
få med mange av de fattigste landene.

Mer infoFmasjOJl om arrangementet ~.wfd2011.oom

Samarbeid, ikke sammenslåing
I Dovas Tidning skriver forfatteren Bo
Andersson innsiktsfulIt om de tre stote
organisasjonene for de som høtet dårlig
i Sverige, altså Sveriges Dovas Riksfor
bund (SDR), Horselskadades Riksfor
bund (HRF) og Vuxendova i Sverige
(VIS). Han påpeker at de tre organisasjo
nene har mange saker felles, men stiller
seg tvilende til om de har noe å hente
på å slå seg sammen til et forbund. Han
skriver blant annet:

- Jeg tror tvert imot at det ligger en
styrke i at de tre forbundene har så ulike
erfaringer og dermed også ulike kunn
skaper. En del spørsmål, som tidligere
var viktige, for eksempel egen sykehjelp
og begravelseskasse, har i dag fått bedre
løsninger og kan strykes fra arbeidspro
grammer. Andre spørsmål står igjen med
forsterket aktualiter. Abeskytte svensk
tegnspråk er i dag vikrigere enn noen-

eDDA-tolkeutdanning
Sodertorns folkehøgskole starter til
høsten en tolkeutdanning for hørende
barn av døve foreldre (CODA).
Etrerspørselen etter slik utdanning
har ifølge rektor Anna Hein vært stor.
Hun mener at mange CODA har et
godt tegnspråk, men at de trenger un
dervisning i tegnspråk som språk - og
kunnskaper i oversettelsesrollen.
Anna Hein ser ikke noe problem i
at utdanningen bare blir åpen for
CODA.
(Dovas Tidning, Sverige)

sinne - ikke bare for SDRs medlemmer,
men for oss alle, for samfunnet og for
kulturen i sin videste betydning. Og intet
forbund kan føre den kampen med større
autoritet enn SDR.
Bo Andersson som ble døv i voksen alder
og som har skrevet flere bøker har imid
lertid stor tro på samarbeid, han skriver:
- Det får meg til å tro at alle de tre
forbundene trengs, så langt frem som vi
kan se i dag. Hver for seg og enda mer
til sammen representerer de en fantastisk
kapital av erfaring og kunnskap. Det
betyr at alle tre forbund har mye å vinne
på et nært samarbeid.
- Det gir inntrykk på myndighetene
og allmennheten når tre forbund med
forskjellige oppdrag og ansvarsområder
likevel komme til samme konklusjon i
felles spørsmål og kan stille samme krav.
Tre stemmer kan iblant høres bedre enn
en.

5,3 millioner til
arbeidsmarkedet
Danske Døves Landsforbund har fått
5,3 millioner kroner til et tre-årig
informasjonsprosjekt om døve og
arbeidsmarkeder.

Målet er å få bort fordommer og
uvitenhet hos folk og arbeidsgivere, og
informere døve om de rettighetene og
muligheten de har på arbeidsmarke
der. Det skal ansettes to personer som
skal jobbe i prosjekter.
(Døvebladet, Danmark)

Tror på fremtiden
Rektor på Castberggård i Danmark, Ole

Vestergaard, tror på fremtiden. Han sier i
Døvebladet blant annet:
- Jeg er overbevist om at døveverdenen
vil blomstre igjen. Krisetider skaper et
sterkt samhold. Et sterkt samhold betyr
at tegnspråk, kultur og historie får større
oppmerksomhet. Jeg deler med andre
ord ikke den samme bekymring, som så
mange andre gjør, blant annet at tegn
språk er borte om 10 år. Det er min faste
overbevisning. Vi får uten tvil føling
med en del motgang, men la oss løse den
som en del av våres livsvilkår. For strengt
tatt, har ikke døve alltid måtte kjempe
for sin sak?

Keiserens nye klær
Teater Totti, den profesjonelle finske
teatergruppen, hadde i april premiere
på H. C. Andersens klassiske fortelling
«Keiserens nye klæn>. Forestillingen spil
les i Helsingfors og på bestilling andre
steder i landet.

Internasjanale
arrangementer
30. mai kl 10.30 - 13.30 åpent hus på
ManillaskoIen i Stockholm, i anledning
skolens 200 års jubileum - www.spsm.se
27. - 30. oktober verdenskongress for
psykisk helse og døvhet i Brisbane,
Australia - www.mhd2009.org
4. - 7. november internasjonal film
festival på Gallaudet universitet,
Washington.
10. - 15. november internasjonal
pantomimefestival i Brno, Tsjekkia.
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Europakonferanse for kristne
Fra mandag 6. til fredag 10. september neste år er det europeisk konferanse for døve
Cluj Napoca, Romania. Konferansetema er «Livet leves når vi møter hverandre», med
undertittel «The Body Language of Christ». Interesserte delrakere vil også få mulighet
til å tilbringe helgen 10 - 12. september som gjester hos en lokal menighet for å bli
kjem med deres arbeid.
Cluj Napoca har blant annet en av Romanias største utdanningsinstitusjoner for døve
ungdommer - helt opp til universitetsnivå, og konferansedeltakerne vil få møte elever
og studenter i ulike sammenhenger.
Cluj Napoca ligger midt i Transsylvania, best kjent som grev Draculas hjemtrakter,
og hvem vet om ikke greven selv dukker opp i løpet av konferansen? Man kan jo aldri
vite! I det hele tatt legges det opp til et variert og innholdsrikt program, og det kan
være lurt allerede nå å sette av dagene 6. - 12. september 2010.

Forsinket aprilspøk?
Like før bladet går i trykken får NDF
en fortvilet e-post fra et døvt ektepar
i England. De har bestilt og betalt et
fjordcruise på Vesclandet med en av
Fred Olsens cruisebårer. Men da Fred
Olsens fikk høre ar ekteparet var døve
fikk de beskjed om at de ikke kunne
få være med, fordi de ikke kunne høre
en eventuell alarm på båten.
- Vi synes det er urertferdig. Vi vil så
gjerne se de norske fjordene. Er det
vanlig for døve nordmena å bli be-
handler sLk av Fred Olsen Line, spør
de skuffede engelskmennene.
NDF tok straks kontakt med Fred
Olsen Lines kontor i Oslo. Men der
vil de verken høre eller gjøre noe, fordi
reisen er kjøpt i England. NDF følger
opp saken. Som kjent fikk vi en ny
antidiskrimineringslov 1. januar, dette
er et eksempel på et soleklart brudd
på loven. Men at man i det hele tatt
trenger å henvise til en lov for å løse
en så enkel sak som dette er jo helt
utrolig. Der virker som en forsinket
aprilspøk. Vi kommer tilbake til
løsningen av saken. For at det blir en
løsning er vi sikker på, og vi trenger
neppe kontakre pirater i Sognefjorden
for å få til en løsning.

Bulgaria 75 år
Døveforbunder i Bulgaria feirer 75.
års jubileum 16. juli. Bulgaria har all-
tid hatt et sterkt døveforbund. Landet
var vertskap for døves verdenskongress
i 1979, og for Deaflympics i 1993. Det
bor ca 10.000 døve i Bulgaria.

Miss Deaf World
For 9. gang blir Miss DeafWorid ar
rangert i Praha, Tsjekkia. Datoene er 1.
- 12. juli og aldersgrensen for å være med
er 16 - 26 år. Man må først ha vunnet
den norske missekonkurransen. Så vidt
vi vet er det ikke arrangert noen slik kon
kurranse, så nordmenn må nok nøye seg
med å være tilskuere. I hvert fall menn,
for dette er en konkurranse kun for kvin
ner. Mer informasjon om konkurransen
finnes på www.missdeafworld.org
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Runde år

80 år
GUNNAR KARLSEN, Fredrikstad,
fyller 80 år 17. mai.

70 år
RAGNHILD JOHANNE VANGEN,
Ttysil, fyllet 70 år 21. mai.

HARRY ELLINGSEN, Bergen, fyller 70
år l. juni.

60 år
JERZY MACHA, Bergen, fyller 60 år
Il. mai

TURID MJØNES, Mo i Rana, fyller 60
år 15. mai.

KNUT REIDAR NILSEN, Sandefjord,
fyller 60 år 17. mai.

Skuespilleren Helge Jordal sammen med
Norunn Kalvenes under Bergen Hørselslags
75 års jubileum i november 2008.

NORUNN KALVENES, Bergen, fyller
60 år 18. mai. Hun er bortreist på dagen.

HARALD AAS, Steinkjer, fyller 60 år
25. mai.

BJØRG STRAND, Oslo, fyller 60 år 4.
juni.

RANDI HoAs, Steinkjer, fyller 60 år
14. juni.

50 år
ANNELEN KURE, Moss, fyller 50 år
13. mai.

THORBJØRN THOMASSEN, Tøns
berg, fyller 50 år 6. juni.

Bursdager

CHRISTOFFER C. HOLSEN,
Alesund
Hipp hurra for gullgutten vår som fyl
ler 2 år 2. mai. Gratulerer så mye med
dagen, vi er kjempeglad i deg. Mange
bursdagsklemmer fra Mamma Helle og
pappa Erlend.
Christoffer sender også to bursdagsklem
mer til Amalie Thorstensen, som fyller 2
år l. mai og Iver-Aleksander Stavnes som
fyller 2 år 2. mai. Hipp Hurra.

EIVIND BANG ABELSEN,
Bergen
Godgutten blir 3 år 18. mai. Foreløpig
liker han seg best i snøhuler og som
sjørøver, men om 15 år skal han redde
Brann! Vi gratulerer så mye med dagen
og håper du får mange kaker og mange
gaver!
Hilsen bestefar Helge og bestemor In
gunn Storlykken Herland.

INGER AHLGREN
Fra Stockholms universitet har vi fått
melding om at tegnspråkforskningspio
neren Inger Ahlgren døde 12. april etter
en tids sykdom. Hun var 77 år gammel.

Det er vår!
Etter en lang vinter kan vi glede oss
over våren og nytt liv. Jørgen Holden er
geitebonde i Valdres, og Anny Ødegård
har sendt oss bildet.

Flytter du?
Så husk å melde adresseforandring til
Norges Døveforbund,
Grensen 9, 0159 Oslo-
epost: medlem@doveforbundet.no

Glemt å betale
kontingenten?
Har du glemt å betale medlemskon
tingenten til NDF bør du kanskje
gjøre det nå, ellers mottar du ikke
neste Døves Tidsskrift.

Meldinger til personalia
Alle bilder og meldinger til perso
naliasiden er gratis. Barnebilder er
spesielt velkommen. Send til epost:
helge.herland@doveforbundet.no
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Forholdet mellom hunder og katter er ikke
som forholdet mellom nøkkelen og døren

Ordstilling, dvs. rekkefølgen av ord i en setning, er i mange talespråk avgjørende for å
forstå hvem som gjør noe mot hvem. ;ya for eksempel den norske setningen «Katten jager
hunden», der katten et den aktive og hunden er den som blir jaget. Snur jeg på ordrekke
følgen forandres også meningen: «Hunden jager kattem>. På norsk er derfor ordstillingen
ganske så fast og følger ston sett ert hovedmønster: Subjekt Verb Objekt.

Subjekt i en aktiv norsk
setning står for den aktive
deltakeren som er i fokus av
handlingen, mens objekt står
for den passive deltakeren i
setningen: {<Katten (aktiv)
jager (Verb) hunden (passiv)>>.
Vil jeg sette den passive delta
keren (hunden) i fokus må jeg
lage en passiv setning: «Hun
den blir jaget av katten». Da
blir «hunden» subjekt. Dette
betyr at subjekt er den aktive
deltakeren i en aktiv setning
og den passive deltakeren i en
passiv setning, mens ordstil
lingen vanligvis er: Subjekt
Verb Objekt i begge setnings
typer.
På NTS er saken litt annerle
des. Selv om vi finner ordstil
lingen aktiv deltager-1Ierb
passiv deltaker i setninger som
<<.JEG KJØP LEILIGHET»
så er dette ikke den enesre
hovedrekkefølgen regn kan stå
i og langt ifra den som er mest

hyppig brukt. NTS har ikke
bare to hovedsetningstyper
som norsk (aktiv og passiv),
men en hel rekke forskjellige
typer setninger. Grunnen til
dette er at NTS har forskjellige
setningstyper for forskjellige
typer handlinger som da også
krever forskjellige verbtyper.
Dette har ikke norsk.
Ta for eksempel den norske
setningen: «Nøkkelen åpner
døren». Den ser på norsk helt
lik ut setningen «Hunden jager
katten» selv om en nøkkel ikke
kan være aktiv selv. Det må jo
alltid være noen som bruker
nøkkelen for å åpne døren.
Mens norsk bruker samme
setningstype for begge hand
linger, tar norsk tegnspråk
høyde for dette. På NTS har
vi forskjellige setningstyper alt
ettersom vi skal uttrykke om
noen gjør noe mot en annen,
om noen bruker ting i hand
linger, om noe beveger seg i

rommet eller om noe overføres
fra et menneske eller sted til
et annet. Disse setningstypene
har hver sin egen ordstilling.
Derfor er det viktig å vite hva
slags type handling man vil
beskrive og dermed hvilken
setningstype man skal bruke
i norsk tegnspråk. Det vil be
stemme hvordan ordstillingen
bør være.
I tillegg kan vi også forandre
på ordstillingen ved å sette
forskjellige ting i fokus, såkalt
«topikalisering». Dermed er
det ikke mulig å si at NTS har
en bestemt ordstilling, men
flere. I et senere nummer av
Døves tidskrift forklarer jeg
litt nærmere setningstypene og
deres ordstillinger. For nå kan
vi fastslå: i norsk tegnspråk
jager katten hunden i en an
nen type setning enn nøkkelen
åpner døren.
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Fagerengskole feiret Il

Fra venstre elevene Kaja Meek Olsen, Simen D. Bårdsen, Marius Johansen, Ola Harder Fredriksen, Mikael Møllel~ Augwt Sæther, Jakob Larsen,
Christine Pedersen ogJulie Pedersen.

Fra elevene ved Fagereng skole i Tromsø har redaktøren mottatt en
reportasje fra Il års jubileet. Det er et så sjeldent jubileum at det for
tjener plass i bladet. Elevene er også dyktige journalister, les selv!

Ola H., 10. klasse
Hvem vi er
og hvorfor fest?
Vi er Tegnspråkklassen i
Tromsø. Det er en klasse som
har elever fra første til tiende
trinn. I dag er det til sammen
11 elever, 4 elever som har
andre spesielle behov i tillegg
til hørselshemmingen. Vi er
på Fagereng skole 2 dager i
uken (hver mandag og tirsdag),
også er vi resten av uken på
hjemstedsskolene våre.
Vi hadde fest fordi Tegn
språkklassen ble 11 år. Det er
litt spesielt, for det er jo vanlig å
ha 10 års jubileum. Men i fjor
skjedde det noe som gjorde at
det ble færre lærere, og vi kunne
ikke arrangere et jubileum. Så
da måtte vi utsette det i 1 år.
Og det synes vi var litt mor
somt. Der kom ca. 75 personer
som feiret jubileet sammen med
oss. Det var foreldre, familie,
tidligere elever, samarbeids
partnere som representanrer fra

Statped Nord, døveforeningen,
døveprest, kommunen> rektor
ved Fagereng skole og sjefen på
PPT. Det var taler og under
holdning, mat og masse kos.
Mange av gjestene ble veldig
imponert over hvor godt vi
hadde jobbet med dette, og
vi har hatt et godt samarbeid
gjennom prosessen.

Hans, 9. klasse:
I høst har vi hatt et prosjekt
i drama og rytmikk timene
hvor vi skulle lage et dikt
på tegnspråk, det vi kaller
tegnspråkpoesi. Det handlet
om en helt normal høstdag fra
morgen til kveld. Dette har
vi i «ungdomsgruppa» på fire
elever øvd på en del, og så har
vi vist det til elever og lærere
på skolen og i døveforenin
gen. De likte de veldig godt.
Det har vært flotte tider med
øvingen og framvisningen av
poesien på U-års jubileet til
TegnspråkkJassen i Tromsø.

August, 2. klasse:
Detvar mye arbeid før jubi
leet. Vi malte kulisser og øvde
mye. Merete filmet oss da vi
øvde på scenen.
Vi øvde på «7. far i huset').
Mikael tok med seg gynge
stol. Vi brukte kulisser som
vi hadde malt> de brukte vi
som bakgrunn. De store bakte
boller.

Marius, 8. Klasse
I «7. far i huset» spilte Chri
sine «Ferdamannen». Vi øvde
mye.
Kaja spilte «1. far huset», hun
hogde ved. Simen spilte «2. far
i huset», han var smed.
Jeg var <<3. far i husen>, og
leste bok.
Mikael spilte «4. far i huset»,
han satt i gyngestol. August
spilte «5. far i huseD>, han lå i
senga.
jacob spilte «6. far i huset»,
han lå i vogga. Ane spilte «7.
far i huset'», og lå i hornet.

Julie, 5. Klasse
Vi samla mange fine, gamle
bilder som vi hang opp og
laget ei utstilling.
Tegnspåkkklassen har vært på
en del rurer, og vi viste bilder
fra noen av de.
Det var blant annet bilder fra
besøket vårt på Hålogalan
Teater, som spilte «Hexene»
av Roald Dahl, en forestilling
som ble tolket til tegnspråk.
Vi viste også bilder fra vårt
besøk i Murmansk, der vi
besøkte en døveskole i 2002.

I Murmansk var vi også på et
show med seler og på hyttetur.
Selvsagt hang vi opp bilder
av prinsesse Martha Louises
besøk i Tegnspråkklassen for
7 år siden.

Fra 2004 kunne vi vise bilder
fra skoleturen til London.
Klassen vår har også hatt
besøk av biskopene Gunnar
Stålsett og Per Oskar Kjølås.



års jubileum!

- Tromsø kommune bestemte
da at elever med tegnspråk
som l.språk skulle undervises
samlet etter fådeltskoleprin
~ppetidefagenehvorde

hadde egne fagplaner. Så i
januar 1998 stod vi med 4
tomme hender, ei plastkasse
med en unciervisningsvideo
og et rv-apparat på hjul.

- Elevtallet bar i årenes løp
variert, men inneværende år er
vi 11 elever, fra 2. - lO.trinn.
Når det gjelder personalet er
vi for tiden 2 audiopedagoger,
l lærer og 3 assistenter.

ger og begynte å jobbe med
grunnskoleelever i kommu
nen, etablerte vi er samarbeid
og dro med elevene på besøk
til våre respektive skoler. Vi
etterlyste etter hvert mulig
het for å samle flere elever
som var døve og tunghørte,
og daværende leder for PPT
ga oss mandat til å organisere
noen treff.
- Da forslag til ny Opp
læringslov kom, der kom
munene fikk anledning til
å sentralisere opplæring i og
på tegnspråk, var allereck
Tromsø kommune kommet
langt i denne prosessen. Den
nye opplæringsloven trådde i
kraft høsten 1997, og samti
dig korn den nye læreplanen
(L-97) hvor gruppen elever
med tegnspråk som første
språk fikk egne læreplaner i
noen fag og et noe utvidet
timetall i forhold til andre
elever, siden de hadde fått et
ekstra fag - tegnspråk.

Jubileumskaka.

Tale av lærerne
Vi tar også med litt av talen
til lærer Tone Irene Larsen :

Tegnspråkklassen har gjort
det lettere for oss elevene
igjennom grunnskolen. Og
hjulpet oss i noen fag som
engelsk og norsk som er van
skelig i hørende skole. Vi hær
ikke bare teoriundervjsning,
men jobber også med fagene
på mange andre måter.

- Da Merete Fyhn og jeg var
ferdig utdannet audiopedago-

- Jeg vært med helt siden star
ten i Tegnspråkklassen. Da
var jeg 4 år gammel og skulle
bare være en halv dag i uken.
Men fordi jeg trivdes så godt
og jeg nektet å dra til barne
hagen fikk jeg lov og være en
hel dag. Da jeg begynte på
skolen ble det 2 dager i uken
og nå har jeg gått her i 11 år.
Jeg synes Tone og Merete
er utrolige bra lærere. De
var med på å starte Tegn~

språkklassen og nå har det
gått 11 fantastiske år. Og
Jorid har også vært med i nes
ten alle årene som assistent.
Nå er vi til sammen 11 elever,
flere enn noensinne. Vi har
også en annen god lærer og
assistenter.

Takk til lærerne
Ola Fredriksen holdt en fin
tale, og vi gjengir litt av den:

De rydda bort teater-ting.
Tilsluttvaska de golvene. Jeg
sålitt på en video fra da jeg
var mindre.

Simen, 8. klasse:
Etter festen hjalp foreldrene
med å rydde bort stoler og
bord. Noen rydda bort. mat.
Etterpå kasta de søppel i
svane søppelsekker. Så gikk
de ned og kasta dem i søp
pelkassen. Noen rydda også i
gymsalen.

Pengene var beregnet for våre
lenge ønskede akemarter og
ble gitt av PPT. Et gavekort
ble gitt fra Fagereng skole og
var til alle de små, slik at de
skulle invitere sine kjære læ
rere ut på byen for å kose seg
med is og brus. Det andre ga
vekorte var fra Døves Fylkes
lag i Troms, og skal brukes til
en sosial greie for elevene. Jeg
selv trådde også til og over
rakte Tone L Larsen to røde
roser jeg selv hadde handlet
samme dag, SOID takk for alt
det gode de hadde brakt til
oss elever i Tegnspråkkiasen.
Vår døveprest Per Walle holdt
også tale. Han startet først på
norsk, men da han fikk øye
på vår avgang- og veterane
lev Ola H. Fredriksen, som
kommuniserte og ba ham så
vennlig om å bruke tegnspråk,
endte det med at en av våres
innleide tolker måtte yære Per
sin stemme.

Mikael, 3. klasse:
Hans-Arthur, Ola og
Kaja laget invitasjo-
nene ril jubileumsfesten.
Vi inviterte gamle elever,
tidligere ansatte og andre
vi har samarbeidet med. Vi
pynta og hang opp bilder av
oss sjøl. Merete satte bilder i
fotoalbum og lagde video.

Kaja, 9. klasse:
Det var mange som holdt
tale på jubileumsfesten. Det
ble holdt talet både på tale-
og tegnspråk. Alle talene
var gode og underholdende,
men spesielt øystein Lund
sin tale fikk fram mye latter
og humor. Han er leder for
PPT-kontoret. Vellaget og
godt presentert var den også.
Vi fikk også; mange gaver
etter hver enkelt av talene. Vi
fikk fDr der meste blomster og
snop. Men også penger, gave
kort og en bibelteksr på DVD.

!,Ferdamannen» Christine Pedersen møter «2. jar i huset» Simen
D.Bårdsen ogforteller hvor laaaaaaangt hun har gått i dag.

Jacob, 3. klasse:
Lena og jeg satte ut 75 stoler i
gymsalen. Jeg hjalp å ta kulis
sene til eventyret på skilleveg
gene. Christine, Kaja og jeg
tok og henta trær til skuespil
let. I foajeen dekte vi langbord
til 75 personer. Og så satte vi
ut 2 store bord til buffeen.



Vil du være med til Solgården?
Karin Einarsen (bildet) fra Døves Fylkeslag Nordland frister alle
som vil) til å være med på tur til Solgården i Alicante, Spania) to

uker i november. Karin som selv er tunghørt og behersker tegn
språk blir reiseleder, men hun har også med seg tolker. Og på
Solgården har de Pablo som sjef, tidligere ansatt på Signo - også
han kan norsk tegnspråk.

- Dette eP ikke et tilbud bare til døve i Nord-Norge, men døve i
hele landet) smiler ~arin.

Teksten~etter unfier...

Kjøkkenet er moderne, lyst og trivelig og
gir inspirasjon både tillurefisk-, mølje- og
andre nord norske middagsspesialiteter.
- Det er også godt med sengeplasser, så
søringer kan leie seg inn for ferieopp
hold til sommeren. Da får de en topp
moderne leilighet og kan slappe av med
å hvile øynene på båttrafikken, blant
anner Hurrigruta som passerer bare noen
meter unna. Vil en bo utenfor byen kan

man leie seg i på døvehytta,
40 minutters biltur sør for
Tromsø. Et eldorado for
saltvannsfiske, reklamerer
Helene.
En ferie i Nord-Norge frister
sikkerr mange. Neste år er
Tromsø Døveforening verr
skap for NDFs landsmøte.
- Landsmøte blir gjennom
førr 4. - 6. juni 2010 på Rica
Strand Hotell. Det er noe
vi gleder oss til, avslutter
Helene Henriksen.

Tromsø Døveforening trives i Balsfjordvinden

~To kilometer sør for sentrum
finner vi lokalene til Tromsø
Døveforening, i et moderne
treetasjes leilighetsbygg som
ble reist i 2002. Døvefore
ningen flyttet inn høsten
2007. Bygget ligger bare noen
meter fra sjøen og hver leilig
het har båtplass i marinaen.
Det er lett å tenke seg at det
må være fantastisk der på
varme sommerdager. Men jeg
er på besøk tidlig på våren og Romslig og hjemmekoselig i Tromsø Døvefirening.
da er det den kalde Balsfjord
vinden som merkes tydeligst. Godt da å
komme inn i varmen til foreningsleder
Helene Henriksen.
- Hver lørdag har de kafe i leiligheren.
Da samles voksne og barn til en pause i
lørdagshandelen. Annenhver onsdag er
det medlemsmøte, forreller Helene.
Leiligheten er på 137 kvadratmeter. Det
betyr at medlemmene i døveforeningen
får plass rundt det store spisebordet.

Moderne kjøkken.

Karin Einarsen har værr på Solgården
sammen med Daniel Mosti, Solveig
Davidsen og Oddlaug Kjølleberg -
og gruppen fra Nordland gir stedet
toppkarakter. Solgården er en helse
institusjon som gir tilbud om trim for
de som ønsker, avslapning, god mat
og god drikke! Stedet har både leger,
sykepleiere, fysioterepauter osv. Prisen
vil være ca kr. 13.000, det dekker
alt - både fly, transporr fra flyplassen,
alle måltider og utflukter. Interesserre
kan kontakte Karin Einarsen på SMS
971 99266 eller epost: karineinar@
hotmail.com
- Solgården ligger bare en halvtimes
kjøring fra flyplassen i Alicante. Stedet
har 240 senger, så mange blir nok ikke
vi - men vi håper på en stor gruppe
døve nordmenn de to ukene i novem
ber, sier Karin.

Rektor Nybråten slutter
Like før bladet trykkes får vi melding
om at rektor Per Ove Nybråten på Al
folkehøyskole og kurssenter for døve
slutter 1. august i år. Da er en epoke
slutt på Al, han begynte på skolen i
1979. Per Ove begynner i ny jobb som
rektot på en barneskole i Al kommune,
og vi kommer tilbake med et ordentlig
avskjedsintervju i senere blad.
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Klement Våge sammen med alle sine tillitsvalgte i Bergen Døvesenter.

I forrige blad fortalte vi om Bergen
Døvesenters lederseminar i Ulvik. Her
følger vi opp med noen spørsmål rundt
seminaret til leder av foreningen Kle
ment Våge.

- Vi arrangerer seminar fordi vi synes at
det er viktig å ha en slik samling for våre
tillitsvalgte i de ulike delene av forenin
gen. Det er temmelig sjelden vi kan ha
alle på ett brert hjemme i byen. På semi
nar får vi sjansen til å bli bedre kjent alle
sammen, og vi har masse sosialt samvær
som også er viktig for at alle skal føle seg
trygge i foreningen. Vi bryter også «isen»
mellom nye unge og gamle tillitsvalgte.
Vi etablerer et felleskap i en tegnspråklig

ramme som jeg ser på som en investering
som er med og fortsetter å gjøre at døve
senteret har motiverte tillitsvalgte som
samarbeider og hjelper hverandre.

- Hva oppnådde dere på seminaret?

- Mye bra, vi fikk en gjennomgang av
de nye lovene, tilgjengelighetsloven
og diskrimineringsloven som i tillegg
til tegnspråkloven etter hvert vil få
full innvirkning på vårt liv som døve
tegnspråkbrukere. Vi fikk startet opp
bevisstgjøring knyttet til visjonsarbeidet
innen foreningen, og er på vei mot en
felles målsetting og visjon. Nå tenker
jeg ikke på foreningsloven, men heller

på hvordan vi dypesr inne i oss ønsker
at vårt fremtidige liv skal fortone seg og
hvordan dette livet skal oppnås. Vi fikk
også tatt opp noen viktige ting knyttet
til «Ny giv» komiteen sitt arbeid. Tilslutt
oppnådde vi fornøyde tillitsvalgte som
fortsetter i foreningsarbeidet.
- Hva er viktigste saker for Bergen Døve
senter fremover?
- Hvis vi ser bort fra «de vanlige» sakene
som går på tilgjengelighet, tolking og
informasjon, pluss foreningens økonomi
så vil vi nå prøve å utrede mulighetene
for en tegnspråkkafe i bykjernen. Mulig
hetene for en avtale mellom ulike aktører
innen døvefamilien gjør inngangsterske
len lavere enn det kan virke som.
- Hvordan ser du på at alle medlemmene
i idrettsklubben og Beast også er med
lemmer av Bergen Døvesenter?
- Jeg synes det er flott at de er med, døve
senterer er åpent for alle og ønsker grup
pen selv å være med under vår paraplyer
dette ikke til hinder for oss eller dem i
videre drift.
- Mange ser på Bergen Døvesenter som
en mønsterfotening, men noe må vel din
forening også slite med?
- Huset vårt er et stort vedlikeholds
prosjekt og trenger kontinuerlig tilsyn
og arbeid. Men det gir oss også faste
inntekter. Det er få andre foreninger
her i byen som har slike staselige hus til
forsamlingslokale i dag. Legenes Hus og
Sivilingeniørenes hus ligger i samme gate
og med noenlunde samme stil. Jeg synes
det er godt gjort av døvesenteret å væte i
samme selskap som dem.
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DET NORDISI{E UNGDOMSSEMINARET

I FINLAND
Av Ditte Emilie Sæther Behrns

Ungdomsseminaret
var for alle unge døve
i Norden, og ble gjen
nomført en helg i Hel
sinki. Hovedtemaet var
«Norden uten grenser»,
og undertemaet var
FN-konvensjonen om
rettigheter for funk
sjonshemmede.

Programmet besto av sosialt samvær
på fredag, mens lørdag ble fylr med
forelesninger med temaer som «hvor-
dan blir barn og unge hørt?», «Døves
Nordiske Råd - hva er det?», «hvordan
kan FN-konvensjonen være nyttig for
døve?» og «hvordan har de tegnspråk
lige barna det?». Av temaene kommer
det tydelig frem at seminarets fokus var
på døveskolen i dag og hvordan vi kan
bevare den og vårt eget språk gjennom å
bruke FN-konvensjonen. Det var meger
interessant, og flere fikk gode ideer under
diskusjonene. På søndag var det også
forelesninger, og temaet her var rettet
på funksjonen til elevrådene og hvordan
døve barn og ungdom kan benytte seg av
elevrådet.

Under hele seminaret kom det frem at
alle nordiske land har problemer hva
døveskolen angikk, og at tegnspråk har
en fallende starus blant leger og nybakte
foreldre med døve barn. De blir per i dag
tilbudt Cl og talespråk i stedet for å bli
opplyst om tegnspråk og hvilke fordeler
en tospråklig oppvekst kan gi barnet.
Dette ble diskutert blant ivrige deltakere,
og man lurte på hvordan man skulle
nå frem til disse barna som går glipp av
tegnspråk og døveskolen, og ikke minst
døvemiljøet.

En ide var blant annet å opprette en slags
nemnd som skulle holde oversikt over
hvor mange døve barn som blir født per
år, og hvor mange som er Cl-operert og
som går integrert. På den måten kan man
dra ut og møte disse barna, og tilby dem
en tospråklig utdanning, siden mange
faller utenfor i klassen og går glipp av
det læreren sier - Cl kan jo ikke akkurat
gjøre barna hørende! Det var en enighet
om at man måtte pent gå ut og gripe fatt
i problemet, gjennom «å komme legene i
forkjøpet og opplyse foreldrene», slik en
deltaker så fint uttalte det. Det er verdt
å tenke på - da det er særdeles viktig for
døve i fremtida!

Alt i alt synes jeg at jeg fikk mye ut
av seminaret, men jeg føler også at jeg
trenger flere slike seminarer før alt virke
lig synker inn. Og det var ekstra nyttig
at ungdom fra hele Norden deltok, for

på den måten fikk jeg flere impulser
fra andre land, i og med at de har ulike
løsninger for utdanning og gjør ting på
andre måter enn oss. Det er selvfølgelig
også et pluss å treffe nye folk og bli kjent
med dem. Det bør arrangeres flere slike
seminarer for nordiske ungdom frem
over!
Til sist vil jeg si at det var vanskelig å få
tak i norske ungdommer som ville være
med på seminaret før fristen, og verre var
det at mange ville være med likevel etter
fristen - etter å ha hørt det fra andre.

Det viser at vi døve fremdeles tilhører en
muntlig kultur, i og med at informasjon
gis videre muntlig gjennom venner eller
bekjente. Hva er da løsningen? A gi ut
informasjon tidligst mulig, slik at vi får
tid til å fortelle hverandre om det, eller
å oppfordre ungdom til å følge mer på
nyhetene på nettet og i Døves Tidskrift?
Det finnes mange flotte ungdommer der
ute som skulle ha blitt med på dette se
minaret - jeg håper bare at de får sjansen
neste gang!

Barn og Ungdom
sommeren 2009
Norges Døveforbund beklager
sterkt at det ikke arrangeres norsk
sommerleir i år. Det skyldes to
ting. WFDYS juniorleir arrangeres
av NDF på Al i sommer. Fra 2. til
9. august har ungdom i alderen 13
- 17 år mulighet til å delta i å utvi
kle lederegenskaper for fremtiden.
Dersom du har lyst til å melde deg
på leiren finner du søknadsskjema
på www.deafnet.no. Samme uke
som det er sommerleir på Al er det
også sommerleir i Finland, EUDY
junior camp. Dessuten arrangeres
Nordisk Barneleir i Finland 29.
juni til 4. juli. Derfor har NDF og
NDFU hendene fulle av arbeid i
år. Neste år kommer vi sterkere til
bake med norske leire. Kanskje vi
da også kan få ril en vimer camp?
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UNGDOMSSIDER

Men, alle er velkom-
o

men til Allikevel!
Døves Kulturdager arrangeres på Al 12. - 15. august. Det er et
fint program for alle, men kanskje aller mest for familier med
barn. August er den fineste tiden på Al, det er vanligvis varmt
og godt og fjellet viser seg fra sin beste side. Kulturdagene byr
på mange aktiviteter som vil glede barna - og foreldrene. Og få
de som ønsker litt mer enn kultur fristes det med moltetur med
avsluttende bad i Lya, 1000 meter over havet - men garantert
20 graders varme i vannet!

To av årets elever på Ål folkehøy
skole har laget fine plakater for Døves
Kulturdager 2009.
øverst tegningen til Svanhild Hau
gen og under Øystein Andreassens
tegning.

Til alle hørselshemmede som har søkt fagskole, høgskole
eller universitet i Oslo, Akershus eller Østfold fra høsten
2009

Tolketjenesten i Oslo/Akershus har ansvaret for å skaffe
tolker til hørselshemmede studenter som skal studere
på høgskole eller universitet i fylkene Akershus, Oslo og
Østfold.

Vi ønsker å yte en best mulig tolketjeneste. Dette krever
tidlig planlegging fra tolketjenestens side. I tillegg ønsker
frilanstolkene informasjon om muligheten for å få under
visningstolking fra høsten av, slik at de kan planlegge sitt
arbeid.

For å få en oversikt over antallet hørselshemmede studen
ter, ønsker derfor tolketjenesten at du så snart som mulig
kontakter oss pr telefon eller mail dersom du har søkt på
høyere utdanning i et av disse fylkene. Vi ønsker å vite
hvilken utdanningsinstitusjon du har søkt, hvilken linje/
fag og hvis du ikke bor i Oslo/Akershusområdet - hvilken
tolketjeneste du tilhører.

E-post adresse: nav.tolketjenesten.oslo.akershus@nav.no
Teksttelefon: 64 84 11 04
Telefon: 64 84 11 83
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Her ser vi medaljevinnerne fra Bergen Badmintonklubb under kretsmesterskapet i Hordaland.
Hege er nummer to fra høyre.

Nytt badmintontalent

For ett år siden deltok Norge med Lill
Beate Ulstein og Lena Mei Kalvenes
Anda i europamesterskapet i badminton
i Østerrike. Dessverre har begge de to

unge, lovende spillerne fra Bergen Bad
mintonklubb lagt opp. Men fra samme
klubb er det kommet et nytt stjerne
skudd, 14 år gamle Hege Ulstein - søster

av Lill-Beate. Til trOSS for at hun spiller
mot jenter som er eldre enn seg har hun
flere sterke resultater å vise til. I krets
mesterskapet i Hordaland tok hun to
gull, i singel og mix dobbel sammen med
Vetle H. Hamre.
I en nasjonal turnering, Bergen Ranking,
med deltakelse fra hele Norge spilte Hege
seg til kvartfinalen i singel UI5. Der
tapte hun for Marie Wåland fra Kristi
ansand. Marie Wåland er l år eldre og
landslagspiller. I 8 dels finalen slo Hege
klubbvenninnen Ingrid Hornnes 2-0.
Ingrid hadde i innledende puljespill vun
net 2-1 over Thea Johannessen, som er
landslagsspiller.

I turneringen Møllerslaget i Bergen
vant Hege singel UI5. I finalen slo hun
klubbvenninnen Ingrid Hornnes 2-1.
Finalen var veldig jevn, men Hege var
sterkest på slutten av 3. setter. Hege og
Ingrid vant også dobbel UI5. I mix dob
bel tapte Hege og Vetle H. Hamre 2-1
i finalen for et par fra Askøy. De tapte
tredje settet 27-25, så det var en veldig
spennende kamp. Hege og Vetle hadde
flere matchballer, men klarte ikke å hale
seieren i land.
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Sport

Joakim Røine gir instrukser til Oslos fttballag under døvemesterskapet i Stavanger i fjor.
Nå skal de kjempe om europeisk heder i Stuttgart.

www.jobbfrukt.no
Rycon A/S, Oslo
tlf: 23 24 45 20

Legg inn bestilling i dag,
så får dere første kurv gratis!

Et nært samarbeid mellom BAMA og 70
bedrifter for yrkeshemmede sørger for at
over 5000 bedrifter i Norge får fersk frukt
levert på jobben hver uke.

Fersk og fristende frukt på jobben er et
enkelt og svært populært tilbud.
En viktig trivselsfaktor. Ypperlig som
mellommåltid for å bevare energi og
overskudd. Og, ikke minst: Sunt og godt!

En bedre dag
på jobben!

Arrangementkollisjon
Døvemesterskapet i fotball for kvin
ner og menn avvikles i Bergen, på
Nymarksbanene, 3. og 4. oktober.
Lørdag 3. oktober har Stavanger
Døves Idrettsforening sin 75. års
jubileumsfest. Leder i Bergen Døves
Idrettsklubb, Gunnar Hansen sier:
- Det var lenge usikkerhet om døve
mesterskapet skulle arrangeres før
eller etter sommerferien i år. Hvis
kvinnelandslaget i fotball skulle
delta i Deailympics ville mesterska
pet blitt arrangert i juni/juli. Først
i mars fikk vi beskjed fra døvefot
ballutvalget om at mesterskapet
skulle gå som vanlig i september/
oktober. Vi tok straks kontakt med
forbaUkretsen og Bergen kommune
for baneleie, men da var nesten hver
eneste helg tillangr ut i november
opptatt. Den eneste ledige helgen
var 3 - og 4. oktober, dessverre.

~'"

Oslos til mesterspill i Tyskland

Gå inn på våre
nye nettsider!

Signa er kanskje mer
enn du tror?

Disse spillerne er tatt ut på Oslo
laget: Leon Olaussen, Joakim
Røine, Andre Røine, Kim Roar
Strøm, Michael Haukeland, Usman
Muneer, Magnus Brenden, Has-
san Yussuf, Mahammed Yussuf,
Marius Hansen, Geir Johannessen,
Morten Kyvik, Baber Ali, Alaxander
Wroldsen, John Erik Johannessen,
og Rahad Aslam. Trener er Kristian
Skaarnæs.

Oslo Døves Sportsklubb vant døve
mesterskapet i fotball i Stavanger i
fjor.
Derfor skal de representere de nor
ske fargene under Døves Mesterliga
som spilles 29. - 31. mai i Stuttgart,
Tyskland.
Der møter Oslo-guttene mesterlage
ne fra Tyskland, Danmark, England,
Frankrike, Spania, Østerrike, Belgia
og Hellas.

4/2009 0l1edlemsblad for 1I0rges 'Døveforbund 33



~.-- Møller kompetansesenter

Statlig spesialpedagogisk støtt ystem

Møller kompetansesenter
ligger på Heimdal i Trondheim. Senterets fagområder er hørselsvansker og språk- tale- og
kommunikasjonsvansker. Senteret yter tjenester til brukere og samarbeidspartnere i Møre og Romsdal,
Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, og er en del av det statlige spesialpedagogiske
støttesystemet (Statped).

Senteret har følgende hovedoppgaver:
• bygge opp spesialpedagogisk kompetanse på høgt nivå innenfor hørselsektoren
• bygge opp spesialpedagogisk kompetanse på hØgt nivå innenfor fagområde språk- tale- og

kommunikasjonsvansker.
• prosjekt- og utviklingsarbeid i forbindelse med læremidler og tegnordbok
• gi grunnskoletilbud til hørselshemmede helårs- og deltidselever
• gi barnehagetilbud til hørselshemmede førskolebarn
• bistå kommuner og fylkeskommuner med å bygge opp kompetanse slik at hørselshemmede barn, unge

og voksne kan få opplæring i eget miljø i samsvar med egne forutsetninger og behov

RÅDGIVER LÆREMIDDELUTVIKLING
Vikariat:
100 % stilling som rådgiver læremiddelutvikling 17.08.09 - 30.06.10.
Det kan være aktuelt med deltidstilling (er).

Utviklingsavdelingen har et nasjonalt ansvar for utvikling av læremidler for hørselshemmede. En viktig del av dette
er materiell på tegnspråk. Vi søker etter en person som kan oversette til tegnspråk og som kan fremføre
tegnspråktekster foran kamera. Vi har også behov for kompetanse innenfor andre områder for læremiddelutvikling
som prosjektstyring, pedagogikk, programmering (web og Flash), videoopptak og redigering. Det vil være en fordel
om søkere også har kunnskaper innenfor noen av disse feltene. Det forutsettes interesse for å lære, bruke og
videreutvikle sitt tegnspråk.
- Det oppfordres til å søke elektronisk. Link til søkn.skjema på statped.no
- Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden.
- Opplysninger: tlf. 72 59 65 00, teksttlf. 72 59 65 02.
Søknadsfrist 11.05.09.

TOLK-TEGNSPRÅRJNORSK
Vikariat:
100 % stilling som tolk 17.08.09 - 30.06.10.

Det er i dag tilsatt 5 tolker, hvorav en fungerer som tearnleder. Senteret har ca.120 ansatte hvorav ca. 25 har rett til
tolk i arbeidslivet. Det tolkes også for døve ansatte ved HØgskolen i Sør-Trøndelag. Arbeidet vil i hovedsak foregå
på de to respektive arbeidsplassene, men noe reisevirksomhet må påregnes. I tillegg til tolking, kan det ved ledig
kapasitet være aktuelt med oversettelses- og utviklingsarbeid, spesielt med tanke på undervisningsmateriell. Noe av
tolkingen og oversettelsesarbeidet innebærer at det er behov for engelskkunnskaper.

Når det gjelder bruk av tolkeressurser har Møller kompetansesenter et nært samarbeid med tolketjenesten på
Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag.
Søkere må være offentlig godkjent tolk, som et minimum må man ha bestått eksamen i disiplinen tolking for døve.
Vi søker etter tolker som er fleksible med tanke på å prØve seg på nye utfordringer. Personlig egnethet blir vektlagt.
Stillingen som tolk lønnes i st. kode 1434 rådgiver ltr. 41 - 66 eller st.kode 1408 førstekonsulent ltr. 36 - 43, etter
vurdering av utdanning og ansiennitet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til personlig samtale.

- Det oppfordres til å søke elektronisk. Link til søkn.skjema på statped.no
- Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden.
- Opplysninger: Tlf. 72 59 65 00 vi avdelingsleder Olle Eriksen og tearnleder for tolkene Agate Thoresen,

samt teksttlf. 72 59 65 02.
Søknadsfrist 11.05.09.
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Mer om bildetolktjenesten
helge.herland@doveforbundet.no

I forrige blad fortalte vi om tolking via bildetelefon. I denne artikkelen utdyper de ansvarlige
for tolketjenesten en del spørsmål rundt samme tema

NAV Hjelpemiddelsentral ved Tolke
rjenesten har nå kommet i gang med
sitt siste bidrag til tjenesten, Bildetolk
tjenesten. Denne tjenesten et en vedtatt
rettighet for døve og døvblinde i arbeid.
Du kan imidlertid også bruke tjenesten
ved private gjøremål. Da må du dog stille
med utstyr selv (egen bildetelefon eller
3G-mobiltelefon) .

Teknologien utvikles, det samme gjør
tolketjenestene. I Norge er det et over
ordnet politisk mål om å få flere mennes
ker i arbeid, og å gi gode muligheter til
de som allerede er i arbeid. NAV har også
dette som et uttalt mål. Utvikling av
tjenesten må derfor sees i sammenheng
med dette. Bildetolktjenesten skal være
et supplement til annen tolking, men
skal gi brukerne lettere tilgang på tolk.
Dette vil igjen føre til større muligheter
for likestilling og deltakelse i arbeidslivet.
Tjenesten har gått gjennom flere faser,
og nå er den inne i en avsluttende fasen
med informasjonsarbeid, både rettet mot
døve brukere, arbeidsplasser og de lokale
hjelpemiddelsentralene. I tillegg jobbes
det kontinuerlig med å få ut utstyr til
de aktuelle stedene, hjelp med utstyret
og testing av ulike typer utstyr med
mer. Parallelt jobbes det med å utforme
tjenesten og videreutvikle tjenesten og
dens innhold.

Bildetolktjenesten er organisert med
nasjonal ledelse på Østlandet. Ledel-
sen holder til på Tolketjenesten i Oslo/
Akershus og består av leder, Annette
Wilhelmsen Hansen, fagansvarlig Unn
Syrrist Østby og Sasha Radulovie, som er
teknisk ansvarlig. Tjenesten er landsdek
kende, og driftes fra Tolketjenestene i
Nordland, Møre og Romsdal og Oslo/
Akershus. De ulike regionene tolker for
brukere som bor i de respektive regio
nene. På grunn av ressursmangel vil ikke
alle bildetolkstudio være åpne til enhver
tid, men da skal det alltid være mulig å
henvende seg til en annen region for å få
utført tolkingen der. Tolkene er ansatt
ved Tolketjenesten, og er alle offent-
lig godkjente tolker. De har, som andre
tolker, taushetsplikt og tolkingen skjer

simultant. Det som skiller bildetolking
fra oppmøte-tolk, er at man må tilrette
legge for kommunikasjonen på en annen
måte. Dette går på Iyd- og lysforhold,
plassering og turtaking.

En bildetelefon består av skjerm, kamera,
programvare og linjeforbindelser.
Programvaren som leveres ut fra NAV
Hjelpemidddelsentral brukes også i andre
deler av verden. I blant annet Europa og
Australia er dette utstyret, såkalt MMX
programvare, regnet som standard.
En bildetelefon er en bærbar/stasjonær
datamaskin med MMX installert, eller
en vanlig 3G-mobiltelefon. Ved hjelp av
dette programmet kan man enkelt ringe
opp Bildetolktjenesten, eller andre bilde
telefoner/mobiltelefoner. Du vil i tillegg
trenge internett-tilkobling for å kunne
bruke programmet. Da stilles det visse
krav til bredbåndet ditt. Du kan benytre
vanlig ADSL, men tjenesten krever at
du har minimum 256 KB linje inn og
ut. Du kan også bruke mobilt bredbånd,
men da må du sjekke dekningen fra le
verandøren. Viktig å merke seg, er at det
er arbeidsplassen som må stå for tilpas
ninger og teknisk utforming når bruker
får innvilget bildetelefon. Men i første
omgang, for å få bildetelefon, må du søke
din lokale hjelpemiddelsentral.

Hvis du ønsker å benytte deg av Bilde
tolktjenesten, og vil ha bildetelefon til
arbeidsplassen din, må du først søke ved
standard skjema ("Søknad Om Hjel
pemidler. ..") til din lokale hjelpemid
delsentral. Det er viktig at arbeidsgiver
også samtykker og gir sin signatur på
søknadsskjema. Når du har fått innvilget
bildetelefon, bestiller hjelpemiddelsentra
len utstyret. Du kan også søke om vedtak
på tilskudd til kjøp av 3G-mobiltelefon,
hvis det er bedre egnet i din arbeidssitua
sjon. Hvis du allerede har en PC som du
ønsker å benytte, kan du søke om å få
kun MMX-programvare. Når utstyret er
mottatt og ferdig montert på egnet sted,
er det bare å begynne å bruke tjenesten.

Brukere benytter seg av bildetolken på
ulike måter. Du kan få utført tolking til

telefonsamtaler eller til møter og samtaler
med andre. Tjenesten er best egnet
til godt strukturerte møter med god
turtaking og fornuftig bruk av mikrofon.
Dersom oppdraget er av lengre varighet
og/eller har mange deltagere, krever dette
ekstra tilrettelegging. Bildetolktjenesten
kan bistå med dette. Til slike oppdrag er
det en fordel å bestille tolken på forhånd
via telefon/sms/mail til den aktuelle re
gionale bildetolktjenesten. Tolken tolker
mellom ulike språkkoder. Oftest tolkes
det mellom norsk tale og norsk tegn
språk. I tillegg kan man få skrivetolk når
man ringer inn. Da foregår tolkingen i et
eget tekstfelt i programmet. Andre koder,
som norsk med tegnstøtte (NMT), kan
også benyttes.
Hvis du, etter å ha lest denne artikkelen,
ønsker å søke om bildetolkeutstyr og/el
ler bruke tjenesten, ikke nøl! Ta kontakt
med din lokale tolketjeneste, fyll ut søk
nadsskjema og kom i gang! Hvis du har
3G-mobiltelefon allerede, ta den i bruk
til private gjøremål. Bestill frisør, avlys
legetimen, ring naboen, ha møter i bar
nas barnehage. Alt er bare et tastetrykk
unna! Fra sip-baserte bildetelefoner og fra
PC med MMX-programvare, brukes sip
adressen (se faktaboks). Taletelefoner og
3G-mobiltelefoner bruker det ordinære
telefonnummeret. For mer informasjon,
følg med på hjemmesiden vår www.nav.
no/tolk.
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