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I 1880 ble det gjennomført en internasjonal kongress 
for døvelærere i Milano. De fleste av leserne kjenner til 
dette. Vi vet at kongressen vedtok at den talespråklige 
undervisningen var mye bedre enn den tegnspråk-
lige undervisningen. En felles uttalelse (resolusjon) 
fra kongressen ble sendt ut og førte i praksis til at 
tegnspråk ble borte fra all undervisning av døve i hele 
verden, også i vårt land. Kongressen nedla ikke forbud 
mot tegnspråk i undervisningen, det hadde den ikke 
fullmakt til. For den gang som nå, det er hvert enkelt 
land - eller skole - som bestemmer hvordan døve best 
mulig kan undervises for å oppfylle læreplanene.

Men som en følge av resolusjonen ble 
døve barn i Norge helt fram til 1970-
årene undervist ved at de måtte munn-
avlese det læreren sa. De fleste forstår at 
å tilegne seg kunnskap gjennom å lese på 
munnen i beste fall er et sjansespill, og 
for de fleste en håpløs oppgave. Mange 
døve har derfor på grunn av skolesyste-
met fått en mangelfull utdanning. Det er 
grunnleggende at lærere og elever forstår 
hverandre om man skal få gode læringsresultater.

På 1970 tallet begynte man i flere land å prøve et slags 
kompromiss, der man brukte tegn og tale sammen 
– det som hos oss ble kalt for tegnspråknorsk. Det 
viste seg raskt at denne konstruerte kommunikasjons-
formen var et bomskudd, den fungerte ikke i praksis. 
Samtidig var det kommet i gang forskning i tegnspråk 
som viste at hvert enkelt lands tegnspråk er fullsten-
dige språk og ikke bare hjelpemiddel i kommunika-
sjonen.

Det tok tid før denne erkjennelsen nådde norske døve-
skoler, men fra slutten av 1980 årene ble det mer van-
lig med tospråklig undervisning – tegnspråk og norsk. 
Dette ble støttet ved at foreldrene til barna fikk rett 

Fra Milano til Vancouver
til en 40 ukers opplæringspakke i tegnspråk. Tegn-
språk var alminneliggjort som språk. Rett nok haltet 
undervisningen fordi det var få lærere som beher-
sket tegnspråk godt nok, men en prosess var startet. 
Studentene vi presenterer i dette bladet er frukter av 
undervisningen på 1990-tallet. 

Så kom det hørselstekniske hjelpemiddelet cochlea-
implantat. Nå skulle barna bli hørende. Tegnspråk 
var ikke lenger nødvendig. I stedet for å si ja takk til 
to goder, velger mange bort det ene og så oppnår man 
ingen gevinst. 

De internasjonale kongressene for døve-
lærere avholdes hvert femte år. I som-
mer var det kongress i Vancouver. 800 
lærere fra hele verden deltok, de fleste var 
hørende. På kongressen skjedde det his-
toriske at de vedtok en resolusjon der de 
offisielt beklager resolusjonen fra Milano 
i 1880. Deltakerne beklager den skaden 
den 130 år gamle resolusjonen har påført 
døves utdannelse, yrkesliv og ikke minst 

synet på sitt eget språk som en mindreverdig hjelp i 
kommunikasjonen. Vedtaket har derfor stor symbolsk 
betydning.

Milano-vedtaket var med på å gjøre tegnspråk til noe 
man skulle skjemmes over og til at døve ble isolert 
fra storsamfunnet. Vancouver-erklæringen er med på 
å understreke den stoltheten mange døve har til sitt 
eget språk. Dagens samfunn er preget av mangfold og 
åpenhet. Kunnskapene om språk er store. Kunnskape-
ne om tegnspråk er store. Kunnskapene om fordelene 
ved tospråklig opplæring er store. I 2010 skulle valget 
til foreldrene og skolene for døve og tunghørte barn 
være enkelt. Glem Milano og la Vancouver-erklærin-
gen vise kursen inn i fremtiden.  

Glem Milano og 
la Vancouver-
erklæringen vise 
kursen inn i frem-
tiden

Helge Herland
redaktør
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Bildet under: Teatergrup-
pen fra Møre og Romsdal 
Døveforening, fra venstre 
Helle Christiansen, Lone A. 
Ramstad, Britt Olaussen og 
Jørn Erik Løvsjø.
Programleder for helgen 
var evigunge Toralf Ringsø, 
dermed var den oppgaven i de 
beste og tryggeste hender!
Seniorforeningen til Oslo 
Døveforening viste to repriser 

på tidligere suksesser, «Tolk» 
og «Shopping». De godt 
voksne skuespillerne er som 
god årgangsvin, som bare 
blir bedre med årene. Med 
sine fantastiske kostymer og 
levende mimikk fikk de atter 
en gang fra latteren hos de 
som satt i det flotte amfiet i 
Bjørnsonssalen. Neste år får vi 
forhåpentligvis se de samme 
dyktige skuespillerne med nye 
forestillinger. Kanskje kan de 
også inspirere seniorgruppene 
i de andre største byene til å 
dyrke amatørteatrets gleder.

Bildet over: De glade senior-
skuespillerne fra Oslo Døve-
forening, fra venstre Terje 
Lund, Unni Arnesen, Jarle 
Lid, Brynjulf Dammen, Inger-
Elise Lid, Reidar Brenden og 
Julie Dammen,.  
Bergen Døvesenter er jeg 
egentlig inhabil til å mene 
noe om. Hun jeg bor sammen 
med er en av skuespillerne i 
gruppen. I måneder har jeg 
vært sjåfør for damen mens 

hun har øvd replikker på 
tegnspråk på vei til og fra job-
ben! Men greit; alt for saken. 
Forestillingen til Bergen het 
et «Moderne ekteskap», der to 
kvinner duellerer om samme 
mann, mens en tredje kvinne 
kommer inn fra venstre og 
kaprer det ettertraktete man-
nebeinet. En lett og morsom 
sak, med dyktige skuespillere 
– men kunne skuespillet vært 
litt kortere, og replikkene litt 
saftigere?

Tradisjonelle kulturdager i Molde

helge.herland@doveforbundet.no

For 43 gang i historien og for 5. gang med Møre og Romsdal som arrangør ble Døves Kultur-
dager vellykket gjennomført første helgen i oktober. Med Rica Seilet Hotel og Bjørnsonssalen i 
samme bygning ble det et arrangement med alt på et sted. Nesten 300 kom sammen i rosenes 
by Molde til kulturfest som fulgte i sporene til alle tidligere kulturdager.

Bildet under: Bergen Døve-
senter, foran det ettertraktete 
mannebeinet Toralf Ringsø, 
de to som duellerte om ham, 
Birgit C. Leinebø og Ingunn 
S. Herland, og bak damen 
som stakk av med gubben, 
Kristin F. Våge.

Bildet over på neste side: 
Teatergruppen Eureka svikter 
aldri. Navnet på gruppen 
kommer fra latin og betyr 
«jeg fant». Det ser ut som om 

Fredag kveld åpnet vertskaps-
foreningen Møre og Romsdal 
med skuespillet ‹‹Ukjent». 
De fire skuespillerne gjorde 
oss elegant kjent med byen 
Moldes særmerker: rosene, 
jazzfestivalen og Røkkeløkka, 
som fotballstadion kalles 
på folkemunne. Så gikk de 
videre til den «ukjente», men 
likevel verdenskjente dikteren 
Bjørnstjerne Bjørnson. Han 
er født like utenfor Molde og 
med humor og et godt sce-
nespråk fortalte skuespillerne 
dikterens historie i kortversjon 
på en publikumsvennlig måte.
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gruppen alltid finner et nytt 
manus, for som vanlig hadde 
ungdommene fra Trondheim 
skrevet manuset til forestil-
lingen selv. «Respekt» hadde 
et sterkt budskap: storsam-
funnet skal ha respekt for 
minoritetsgruppen døve, 
og i døvemiljøet skal vi ha 
gjensidig respekt for hveran-
dre. Fremdeles blir folk plaget 
med mobbing, mener Eureka, 
som spesielt fremhevet at 
homofile og lesbiske har krav 
på den samme respekten som 
alle andre. «Jeg er homofil», 
sa Thomas Johannessen, som 
hadde hovedrollen i oppset-
ningen, «men jeg krever den 
samme respekten som homofil 
som heterofile får», sa han. 
Thomas selv demonstrerte et 
scenespråk som kan være et 

eksempel for andre, ellers slet 
skuespillerne med å få språket 
fram til publikum. Men 
med god instruksjon og mer 
trening kan Eureka bli helt 
suverene.
På bildet over, fra venstre: 
Tine Granmo, Tonje Forness 
Øie, Lill Jenny Hjelmgård, 
Tom Stian Halvorsen, Justin 
Hol, Lasse Hovin, Ola Fred-
riksen, Magnus Hagen og 
Thomas Johannessen. 

Bildet under: Panorama heter 
teatergruppen fra Conrad 
Svendsen Senter. De stilte 
som alltid med fine kulisser 
og gode kostymer. Kultur-
dager uten Panorama blir som 
jordbær uten fløte! Det er 
fantastisk kjekt å se skuespil-
lerne på scenen år etter år, og 

hvordan de har utvilket seg 
- var det ikke i år også med et 

nytt ansikt. Flott!! De hadde 
valgt et krevende stykke, en 
«Midtsommernattsdrøm». Vi 
skjønner at de vil legge listen 
stadig høyere og utfordre seg 
selv, men de bør passe på så 
listen ikke blir liggende for 
høyt? Panorama har fått topp-
karakterer av oss tidligere, 
men nå slet vi litt med å holde 
følge i William Shakespeares 
berømte forestilling. Pano-
rama demonstrerer så tydelig 
det kulturdagene skal være, en 
arena for glade amatører som 
har hjerte for teater.
Panorama: Foran ser vi Lizzie 
Axelsen og Morten Hansen, 
bak ser vi Roald Christoffer-
sen, Åge B. Holmeid og Lill 
Karin Mjærum.

Kom ut av skapet
Vi slo av en prat med Thomas 
Johannessen som er både leder 
og skuespiller i teatergrup-
pen Eureka. I forestillingen 
grep han publikum da han på 
scenen ga klar beskjed om at 
han er homofil, det virket så 
ekte at vårt første spørsmål til 
ham nettopp er:

- Er du homofil?
- Ja, eller jeg er bifil. Jeg 
kan bli glad både i jenter og 
gutter, og har hatt kjærester 
av begge kjønn, forteller 22 
åringen og mener at samfun-
net må åpne seg og akseptere 
folk slik de er.
- Når kom du ut av skapet?
- Jeg var 18 år da jeg fortalte 
det til mamma i en tekstmel-
ding på mobilen. Jeg turde 
ikke fortelle det til henne 
ansikt til ansikt. Mamma 
taklet det fint. Hun svarte at 
dette hadde hun forstått for 
lenge siden, og det var det. 
Det var som en stein ble tatt 
fra skuldrene mine, jeg følte 
meg lettet og fri.
- Blir du mobbet på grunn av 
din seksuelle legning?
- Ja, av noen og det føles 
sårende. Men det er jo ikke 
bare homofile som mobbes. 

Ungdom som klær seg litt 
utradisjonelt opplever å bli 
mobbet. Selv er jeg også blitt 
mobbet fordi jeg skriver dårlig 
norsk, noen mennesker døm-
mer meg ut i fra skriftspråket 
mitt og tror jeg er dum. Men 
verken forstanden eller lykken 
ligger i skiftsspråket.
- Dere reiste mest kritikk mot 
kirkens holdning til homo-
fili, mener du at døvekirken 
svikter homofile?
- Jeg kjenner ikke så godt til 
døvekirkens holdning til ho-
mofili. Selv er jeg medlem av 
menighetsrådet i Trondheim 
og føler at jeg blir akseptert 
for den jeg er. Men kirken 
kunne kanskje blitt tydeli-
gere på å få fram homofiles 
menneskeverd også innenfor 
kirken.

- Hva er planene dine frem-
over?
- Jeg skal delta på teater-
utdanningen som begyn-
ner i på Høgskolen i Oslo i 
oktober. Fra jeg var 7 år har 
jeg drømt om å bli skuespil-
ler, i tillegg kan jeg tenke meg 
jobber innenfor media, språk 
og film, avslutter den modige 
trønderen. 
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Fire ungdommer fra Oslo 
spilte det vi velger å kalle et 
politisk teater med tittelen 
«Bli sett», der de drømmer om 
en bedre fremtid i et samfunn 
der også døve blir sett. De 
provoserer med sterke menin-
ger rundt tegnspråk kontra 
oralisme, om døveskole kontra 
inkludert skolegang og tilbu-
dene til hørende i samfunnet 
kontra tilbudet til døve osv. 
Spillet på scenen samkjøres 
med film og informasjon på 
storskjerm og gjør forestillin-
gen ekstra spennende. En del 
av budskapet til ungdommene 
blir nok borte for publikum, 
for scenen er 10 meter fra 
første publikumsrad – og 
det blir vanskelig å oppfatte 
tegnspråket, spesielt fra Me-
gan Matovich som har fått 
en utfordrende oppgave med 
lange monologer. Forestillin-
gen «Bli sett» burde vært fulgt 
opp med en debatt, men det 
var det ikke tid til i Molde. 
Men kanskje Osloungdom-
mene kan besøke noen av 
døveforeningene og provosere 
til debatt der?

Teater Manu
Mira Zuckermann, Irene 
Greftegreff og Morten Lun-
dahl fra Teater Manu viste en 
smakebit fra teateroppsetnin-
gen «Geografi og kjærlighet» 
av Bjørnstjerne Bjørnson 

(bildet under). Forestillingen 
har premiere i Bergen 14. 
oktober og drar så på turne. 
Etter det vi så på scenen i 
Molde er det bare en ting å si: 
se forestillingen. Det gnistret 
av skuespillerne og en kom-
edie er nettopp det vi trenger i 
mørketiden.

Tyst Teater
Fra Sverige og Tyst Teater 
kom Manne af Klintberg og 
Jianu Iancu med familiefore-
stillingen Brødrene Grimm. 
Jo, vi hadde ønsket oss mange 
barn fra 1 til 10 år i salen, 
men ingen i den alderen 
deltok på kulturdagene. Barna 
som forventningsfulle ventet 
på våre svenske gjester var 
mer i alderen 20 til 85! Å du 
gamla, du fria, så morsomt vi 
hadde det. I en time gjøglet 
det svenske radarparet seg 
igjennom tre av Brødrene 
Grimms mest kjente eventyr, 
godt assistert av gjesteskue-
spillere de plukket opp fra 
publikumsstolene. Folk lo så 
tårene trillet. Kontakten mel-
lom Klintberg / Iancu og de 
voksne barna var enestående. 
Slik kan dyktige, profesjonelle 
skuespillere trollbinde en for-
samling med det som fremgår 
av manus, og ikke minst ved 
deres evne til å improvisere 
og gå utenom manus ut i fra 
situasjonen. Deltakerne på 

dans. Det var utstillinger både 
fra NRK, Tolketjenesten om 
bildetolking, Døvehistorisk 
selskap, Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve, Norges 
Døves Ungdomsforbund, Dø-
vekirken og flere andre. Søn-
dag kunne man velge mellom 
busstur til Atlantershavsveien 
eller gudstjeneste i Molde 
Domkirke der flere prester 
deltok under ledelse av Odd 
Erling Vik Nordbrønd. Der 
fremførte blant annet  Leikny 
Holden vakker nattverdspo-
esi, på samme måte som hun i 
Bjørnsonssalen tidligere hadde 
fremførte like vakker poesi 
om byen Molde. 

Bildet under:  Leikny Holden 
med nattverdspoesi i Molde 
Domkirke assistert av døve-
prest Lars Hana.

Døves Kulturdager 2010 vil 
leve lenge på den timen med 
Tyst Teater!  
Bildet over: Manne af Klint-
berg som heks og Jianu Iancu 
trollbandt publikum med 
sin forestilling om Brødrene 
Grimm, her får de hjelp av to 
av publikummerne Kristin F. 
Våge og Helle Christiansen.

Men det skjedde 
mye mer
En enslig bladsmører kan 
ikke rekke å få med seg alt 
på kulturdagene. Derfor må 
vi bare nevne at det var både 
verksteder og utstillinger. For 
første gang bød kulturdagene 
havfiske og gruppen som dro 
ut fikk mye stor fisk. Ellers 
var det verksteder i origami 
(hvordan man lager kunst av 
papir), fluebinding og mage-
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Til frokost søndag prøver vi å få med oss noen meninger om kulturdagene, hva synes publikum 
om Molde-helgen. Vi treffer et frokostbord med eldre, et annet bord med voksne, men ingen ung-
dommer – de treffer vi først på flyplassen godt ut på ettermiddagen – så det meste er som før!

Kulturdagene trenger fornyelse

De unge
På flyplassen treffer vi fra venstre Maiken A. Sudman,Marcus 
Lid, Andrè Røine, Jannicke B. Kvitvær og Berit Nordbø.
- Fredag var vi deppa for da var det bare dårlige scenefremførel-
ser. Vi hadde inntrykk av at det var en konkurranse om å vise 
den kjedeligste forestillingen. Det var gammeldags humor, ikke 
noe nyskapende, vi sovnet i stolene.
Dette er nok grunnen til at ikke flere unge kommer til kultur-
dagene, pluss at det er en dyrt å reise til Molde, mener ungdom-
mene.

arrangementet. Ellers har teatergruppene fortsatt en vei å gå når 
det gjelder å bedre scenespråket, for eksempel Eureka der Tho-
mas Johannessen viste hvordan det kan gjøres, mens de andre i 
gruppen brukte for mye av sitt dagligdagse tegnspråk.

De eldre
Rundt bordet finner vi fra venstre Unni og Finn Arnesen, Jarle 
og Inger-Elise Lid og Solfrid Lid.
- Vi lo så vi fikk vondt i magen av Tyst Teaters forestilling, den 
var midt i blinken. Eureka-gruppen grep oss på en annen måte, 
det er så viktig med åpenhet om de spørsmålene de tok opp. 
De tydeliggjør det med tegnet som viser at «hårene reiser seg på 
armen» og som vi ikke finner noen gode norske ord å oversette 
med (uten at vi vil påstå at norsk er et fattig språk). Finn var 
med på havfiske og er i den syvende himmel når han forteller 
om fangsten. Ellers er vennegjengen skjønt enige om at:

- Det viktigste er å treffe gamle venner, kose oss med god mat 
og prat – og dette fantastiske hotellet med utsikt til hav og fjell 
skaper en nydelig ramme. Skal vi peke på noe negativt må det 
være at det burde stått klokkeslett for de enkelte teaterforestil-
lingene og at det kunne vært bedre lys i salen i mellom forestil-
lingene.

De voksne 
Fra venstre sitter Roy Eriksen, Ragnhild Thygesen, Ida Christi-
ansen, Sara T. X. Åsan og Tommy A. Johannessen.
- Åpningsforestillingen til Møre og Romsdal Døveforening 
var flott. Og Tyst Teater var helt fantastisk. Utrolig hvordan 
de klarte å koble de gamle eventyrene til nå-situasjonen med å 
trekke inn publikum og improvisere i vei slik at vi lo så vi ristet.
De voksne frokostvennene er forbausende opplagt etter 
lørdagsfesten og mener det er behov for en fornying av Døves 
Kulturdager. Kanskje kan man redusere på teaterforestillingene 
og heller finne tid til mer verksteder og temaer som aktiviserer 
flere, kanskje mer fysiske tilbud som for eksempel klatrevegg?
- Det er fint at Panorama fra CSS deltar, det markerer så tyde-
lig at kulturdagene er for alle og det er noe av det fineste med 

- Kulturdagene må fornyes, det bør komme ungdommer inn i 
arrangementkomiteen, vi må tenke fremtid og ikke snakke så 
mye om kulturdagene som har vært. Og så må man velge byer 
der det er billigere å reise til og der det finnes rimelige overnat-
tingsmuligheter. 
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Amalie er en døv jente som har brukket 
foten og derfor ikke kan bli med sine 
venner på sommerferie. I stedet må hun 
tilbringe det meste av dagen på en café 
der hennes far, Frank, serverer. Dette 
kunne blitt veldig trist om ikke en pan-
tomimekunstner, Max, hadde opptrådt 
foran caféen. 
Lars-Jørgen Mørland har skrevet manus 
og hatt regi på programmene, mens 
Beata Slowikowska har vært tegnspråk-
konsulent.
I det første programmet blir det blant 
annet forviklinger med ballonger, hunder 
og baller. Så følger de neste program-
mene opp med liknende underholdning 
i en serie der det visuelle er ekstra tydelig 
vektlagt.

Program for voksne
Torsdagene er sendedagen for de 
tegnspråklige programmene for voksne 
på NRK1. Datoene er 28. oktober, 25. 
november, 2. desember, 16. desember og 
en sending i romjulen som ikke er fast-
satt enda. Programinnslagene produseres 
av Finn Arild Thordarson og Christine 
Skjel som er to av fire fast ansatte på 
 Døves Media, pluss av døve frilansjo-
urnalister / jornaliststudenter. Det er 
Morten Sletten, Anja Tolsrød og Ditte E. 
Sæter Behrns som viser at en ny genera-
sjon døve også markerer seg i mediefaget.

Fredagene 5. – 12. – 19. – 26. november – og 3. desember er det klart for nye bar-
neprogrammer fra Døves Media på NRK Super. Max og Amalie heter serien, der 
vi blant annet treffer Andrine Olgeirsdottir som Amalie, Ronny P. Jacobsen som 
Frank, Kristian Rugseth som Teo og mimekunstneren Pelle Ask som Max.

Amalie og Max 
på NRK Super

TID FOR TEGN - helge.herland@doveforbundet.no

Etablert i Oslo
Døves Media er nå etablert med alt 
utstyr og tre ansatte i Oslo, i samme hus 
som Teater Manu. Foruten Thordarson 
teller de ansatte konstituert daglig leder 
Marit B. Kolstadbråten og videoredigerer 
Christine Skjel. Videohuset på Ål er solgt 
til Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve. Daglig leder Ivar Sletto går over i 
pensjonistenes rekker i november etter 
25 år på Døves Media, og før det var 
han ansatt på Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve, og enda før det var han 
lærer ved Kongstein videregående skole i 
Stavanger.

Amalie, spilt av Andrine Olgeirsdottir, i godt samspill med Max, som er pantominekunstner Pelle Ask. (Foto: Marit B. Kolstadbråten)
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For det første må man vite hva 
ordet eller tegnet egentlig betyr. 
Og det er vanskeligere enn det 
kanskje høres ut, fordi mange 
ord eller tegn har forskjel-
lige betydninger avhengig av 
konteksten. Bare tenk på ord 
som ”fallskjerm”. I enkelte 
sammenheng betegner ordet 
en gjenstand som man bruker 
når man hopper ut av et fly, 
i andre sammenheng mener 
man en pengesum noen får når 
den forlater sin jobbstilling. 
Språk er fulle av ord med flere 
betydninger. Når man lager en 
ordbok er det derfor viktig at 
man lister opp de forskjellige 
betydningene for hvert ord slik 
at brukerne vet hva ordet kan 
bety i forskjellige sammenheng. 
Utover dette vil brukerne av en 
ordbok gjerne vite hvordan or-
det eller tegnet brukes korrekt i 
en setning. Det er jo greit å vite 
at det heter ”et hus” og ”huset” 
og ikke ”en hus” og ”husen”. 
Også NTS-tegn har visse 
mønstrer. Noen tegn kan man 
for eksempel endre ved å gjenta 
deres bevegelser flere ganger 
– dette gir informasjon om 
handlingen utføres én eller flere 
ganger, noen ganger eller til 
stadighet. Tegnet GI er et slikt 
tegn. Jeg kan vise om jeg gir 
noe én gang eller gjentatte ved 

å endre tegnets bevegelse. Slik 
informasjon er nyttig å ha i en 
tegnordbok. Men å gjøre dette 
for hvert tegn i en tegnordbok 
forutsetter mye viten om tegn 
og tegnspråk! Noen ord hører 
også hjemme i én sjanger, 
men skal ikke brukes i andre 
sjangre. Det er viktig å vite 
om et tegn tilhører en bestemt 
sjanger slik at man ikke f.eks. 
bruker et omgangsspråklig tegn 
i en formell sammenheng. For 
eksempel har tegnene OVER.
HODE, FORSTÅ.IKKE, 
OPPFATTE.IKKE, MISTE.
TRÅD som en felles betydning 
at kommunikasjonen ikke helt 
fungerer, men de brukes i litt 
forskjellige situasjoner.

Alt dette er utfordringer som 
ordbøker for talespråk og 
tegnordbøker deler. Dessuten 
byr tegnordbøker på noen 
ekstra utfordringer:  
* Det finnes ikke skriftlige 
kilder for NTS og dermed er 
det vanskeligere å finne god 
dokumentasjon på hvordan 
enkelttegn brukes
* Per dags dato vet vi lite om 
dialekter og tegnvariasjon 
* Tegnene kan ikke like lett 
presenteres skriftlig som norske 
ord; dermed må man doku-
mentere tegnene med bilder/

video, noe som krever ekstra 
ressurser

Ikke minst må man bestemme 
i hvilken retning tegnordboken 
skal fungere – fra norsk til 
NTS eller fra NTS til norsk? 
Det er nemlig slik at informa-
sjonen i det første alternativet er 
tilrettelagt for de som vil lære 
om tegnspråk, mens informa-
sjonen i den siste er tilrettelagt 
for de som vil lære om norsk. 
Imidlertid er det ikke så enkelt 
å lage en tegnordbok som går 
fra tegnspråk til norsk, fordi det 
ikke finnes en opplagt måte å 
organisere tegnene på slik som 
et alfabet. Hvis du skal finne 
et tegn i tegnordboken uten å 
bruke det norske ordet, hvor-
dan skal du finne tegnet? Noen 
tegnordbøker er organisert etter 
håndformer eller stedet tegnet 
utføres, men det finnes ingen 
standardmåte.
Så neste gang du lurer på 
hvorfor vi ikke allerede har en 
stor og helt ferdig tegnordbok 
for NTS, kan du tenke på alle 
disse utfordringene og gjøre 
som meg: trekke av hatten for 
innsatsen som gjøres, samtidig 
som vi bare kan håpe på at også 
finansieringskilden skjønner 
hvor krevende ordboksarbeid 
er!

Språkspalten Tegnspråkbølgen kommer i hvert 
blad og er skrevet av Sonja Erlenkamp, profes-
sor i tegnspråk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tegnspråk-
bølgen

Ordbøker – hvorfor er de så vanskelige å lage?
Visste du at det tok 73 år fra idé til ferdigstilling av den store engelskspråklige ordboken, Oxford 
English Dictionary? Eller visste du at arbeidet med Svenska Akademiens ordbok (SAOB) ble startet i 
1785 og har med noen avbrekk pågått siden? Å lage ordbøker er det mest krevende i språkvitenska-
pelig arbeid. Det er lett å tenke at det jo bare er å liste opp ord/tegn, så har man en ordbok. Men så 
enkelt er det ikke.
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Barneteater i Oslo
Øyeteateret har startet opp igjen etter 
7 års pause. De øver på tirsdager på 
Vetland skole med Ronny P. Jakobsen 
og Kjersti Fullu som instruktører. De 
planlegger en forestilling til våren. 
Teatergruppen er åpen for alle fra 5. 
til 10 trinn som kan tegnspråk, også 
for hørende barn av døve foreldre. 
Påmelding og mer informasjon om 
teatergruppen får en hos Helsesøster 
for døve i Oslo kommune Anne Mette 
Dahl, tlf / sms 971 40 059 og e-post: 
anne-mette.dahl@oslo.kommune.no

Vil du bli god til å markedsføre deg over-
for mulige arbeidsgivere?
Reaktorskolen har i samarbeid med 
Norges Døveforbund utviklet et jobbsø-
kerkurs som er tilpasset til døve og sterkt 
tunghørte arbeidssøkere. Prosjektet er 
finansiert med midler fra Stiftelsen Helse 
og Rehabilitering. Derfor er kurset gratis! 
Kurset passer spesielt godt for de som er 
ny i arbeidslivet eller som holder på med 
underutdanning og ønsker å søke jobb. 
Se mer informasjon på: Facebook.com/
jobbutenlyd
Det blir kurs i Oslo 28.- 31. oktober, 
Trondheim 11.-14.november, Bergen 25. 
– 28. november og Stavanger: 9. – 12. 
desember.
På kurset får man kunnskaper om hvor-
dan man kan ‹‹selge›› seg inn til arbeids-
givere. Det er en forutsetning for å få 
jobb og jo bedre man er til å markedsføre 
seg i møtet med aktuelle arbeidsgivere jo 
bedre uttelling får man for sin kompe-
tanse. I forbindelse med utvikling av 
kursinnholdet har Reaktorskolen under-
søkt hvilke utfordringer arbeidsgivere 
opplever i
forbindelse med vurdering av døve og 
sterkt tunghørte arbeidssøkere. Det er 
viktig at man skriver en god søknad og 
har en fin CV og at man er tydelig og 
ærlig med hvem man er. Men den største 
utfordringen ligger i selve intervjusitua-
sjonen med arbeidsgiver. Det kreves litt 
mer av begge parter når den ene parten 
er døv. Kursopplegget setter fokus på å 
styrke døves evne til å
kommunisere effektivt med arbeidsgive-

ren slik at den kompetansen den enkelte 
har blir tatt på alvor og man blir konkur-
ransedyktig i markedet.

Reaktorskolen er en privat skole som 
tilbyr yrkesrettede kurs og voksenopplæ-
ring. Skolen har lang erfaring med å få 
folk ut i arbeid. Skolen har tro på at alle 
har ressurser og er opptatt av å se hele 
mennesket. 
Interesserte kan få mer informasjon av 
prosjektleder Eva Andersen – sms 922 23 
035 / eva@reaktorskolen.no

Reaktorskolen med godt tilbud

Takk til de som 
står bak!
Døves Kulturdager ble en 
kjempefin opplevelse for delta-
kerne takket være det dyktige 
vertskapet i Møre og Romsdal 
Døveforening og døvemenig-
heten. Som representanter 
for de som ikke er så veldig 
synlige trekker vi fram tre 
trofaste slitere: Jorid og Erling 
Fylling som stod i spissen for 
den deilige bacalaoen vi fikk 
til middag søndag, og Tone 
R. Elvenes som stekte en haug 
med sveler. Uten innsatsen 
til disse og alle andre som 
ofte jobber i det skjulte klarer 
vi ikke å beholde det gode 
døvemiljøet vårt, så på vegne 
av alle, hjertelig takk til Jorid, 
Erling, Tone og alle de andre 
som lagde den flotte kulturfes-
ten i Molde.
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Snekker mot skolens råd
Gøran Hovland (21), fra Flekke i Sogn og Fjordane har bevist 
det døve alltid har visst. Døve kan bli like dyktige snekkere 
som hørende. Men det mente ikke en av lærerne på den vide-
regående skolen for døve i Bergen. Han mente snekkerfaget 
ikke passet for døve. Da er det kanskje på tide å minne om 
at de tre klassiske S-yrkene for døve: Snekker, skomaker og 
skredder. Skomakere og skreddere finnes det få av i Norge i 
dag, men snekkere er det stort behov for og vi kjenner mange 
døve snekker rundt om i landet som gjør en utmerket jobb, 
slik lærlingen Gøran nå gjør hos Norgeshus Naustdal Bygg 
AS. I bedriften får han de beste skussmål. På bildet er han på 
taket sammen med arbeidsleder Jan Erik Aase. 

Foto Sissel Iren Skjerdal, Firda

Signo virksomheter 
skifter navn
Signo har ni ulike virksomheter, med 
ulike navn. Nå har virksomhetene 
endret navn og inkluderer ‹‹Signo›› som 
en del av det. 
– Jeg er glad for de nye navnene, sier 
generalsekretær Inger Helene Venås. 
Helheten og samspillet mellom våre ni 
virksomheter er en del av styrken vår. 
Nå viser vi den også i navnene våre. 
Som ledd i å fremstå mer helhetlige, 
har vi gjennomgått en navneendring 
på virksomhetsnivå. Signo betyr ‹‹jeg 
tegner›› og sier noe om at det er tegn-
språket som står sentralt hos oss. 
Slik ser navneendringene ut: AKS er 
blitt til Signo kompetansesenter og An-
debu Døvblindesenter heter nå Signo 
døvblindesenter. Nøkkelbo har valgt 
et helt latinsk navn, Signo Vivo – og 
vivo betyr ‹‹jeg lever››, Konows Senter i 
Bergen er blitt til Signo Konows Senter 
og Conrad Svendsen Senters rette navn 
er Signo Conrad Svendsen senter. 
I Vestfold er Grantoppen AS døpt 
Signo Grantoppen AS, mens ASVO 
Bergen AS er blitt til Signo Dokken 
AS, der Dokken er navnet på bydelen 
bedriften er lokalisert til. I tillegg be-
holder Signo Midt-Norge i Trondheim 
sitt navn, og Rycon AS er fremdeles en 
del av Signo. 

I en kronikk i Dagens Medisin 15. okto-
ber skriver Frank Becker som er konstitu-
ert overlege ved klinikk for hjerneskader 
på Sunnaas sykehus og førsteamanuensis 
ved Universitetet i Oslo blant annet.
Døve barn som har fått operert inn 
cochleaimplantat (CI), bør lære både 
norsk og norsk tegnspråk. Dette bekref-
tes av flere verdensledende forskere innen 
klinisk lingvistikk og fonetikk som nylig 
deltok på en konferanse i Oslo. I flere år 
har det blitt diskutert hvor godt talespråk 
døve barn kan oppnå gjennom cochle-
aimplantat - og om barn med CI bør lære 
tegnspråk eller kun talespråk. CI-teamet 
på Rikshospitalet, hvor alle cochleaim-
plantasjoner hos barn i Norge gjennom-
føres, fraråder foreldrene til barn med CI 
å la barna få tegnspråkopplæring.

Konferansens program inneholdt en 
oversikt over dagens status for forsknin-
gen på feltet samt presentasjon av nyeste 
forskning. Resultatene er viktige også for 
den norske debatten. Det er stor interna-
sjonal enighet om at CI fører til en hør-
selsfunksjon som kan brukes i hverdagen 
og at døve barn kan oppnå et funksjonelt 
talespråk gjennom CI. Det er imidlertid 
også stor enighet om at resultatene vari-
erer stort fra barn til barn: noen barn har 
en god eller svært god talespråkutvikling 
minst på høyde med tunghørte barn. 
Andre opplever dessverre et dårligere 
resultat selv etter mange år med CI.
Denne store variasjonen er det mest 
fremtredende funnet. Hva som er årsa-
ken til forskjellene, er ennå ikke avklart, 

og det er for tiden ikke mulig å forutse 
forløpet for det enkelte barnet.
En svensk studie undersøkte utviklingen 
hos et barn av døve foreldre som fikk 
CI og formelt kun opplæring i svensk 
tegnspråk. Barnet hadde kontakt med 
talespråk gjennom en hørende bror og 
ellers kun gjennom fjerne slektninger og 
samfunnet ellers. Til tross for at barnet 
dermed ikke fikk formell trening i tales-
pråk, kunne det ved 6-årsalderen snakke 
svensk tilsvarende 5-årsalderen, noe som 
er et godt resultat sammenlignet med det 
gjennomsnittlige resultatet for barn med 
CI.
Den påfølgende diskusjonen viste at 
ledende internasjonale forskere på språk-
utvikling hos barn med cochleaimplantat 
er samstemte om at barn med CI bør 
vokse opp med både tegnspråk og tales-
pråk. Hovedargumentet er at utviklingen 
av et språklig symbolsett er avgjørende 
for menneskets mentale, sosiale og emo-
sjonelle utvikling.

Det viktigste er å sikre at alle barn 
utvikler en god språklig funksjon - på 
hvilket språk bør være underordnet dette 
hovedmålet. Fordi en del barn med CI 
ikke vil oppnå et godt nok talespråk, bør 
alle barn med CI også vokse opp med 
tegnspråk. Dette vil sikre en språklig 
utvikling uansett hvor bra talespråket 
blir, og dermed sørge for at barn med CI 
får det best mulige utgangspunktet for 
et vellykket og tilfredsstillende liv. Etter 
hvert kan de selv velge hvilke(t) språk de 
ønsker å bruke.

Alle barn med CI må få tegnspråk
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Kunn-
skaps-
minister 
Darin 
King 
(bildet), 
Canada, 
mener 
tiden er 
inne for 
å endre 
skole-

systemet for døve. Han begrunner det 
med at cochleaimplantat har gitt barna 
god hørsel og at foreldrene ønsker å ha 
barna i hjemmeskolen. Det betyr at 
Newfoundland døveskole er nedlagt. 
De døve og tunghørte elevene blir 
inkludert i den vanlige skolen. Noen av 
disse elevene vil bli fulgt opp av lærere 
som tidligere arbeidet i døveskolen. 
King understreker også at alle elevene 
fortsatt vil få all den hjelp de trenger 
i undervisningen. Noen av lærerne vil 
bli overført til andre skoler, mens andre 
blir oppsagt. 
Canadas døveforbund har reagert sterkt 
på nedleggelsen. I et åpent brev til 
Kunnskapsdepartementet sier de blant 
annet at nedleggelsen av døveskolen 
er i strid med FN konvensjonen om 
rettigheter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Canada har akseptert 
konvensjonen der det blant annet heter 
at landet skal arbeide for å anerkjenne 
og fremme bruken av tegnspråk, styrke 
døves identitet gjennom tegnspråk og 

legge til rette for tegnspråklig undervis-
ning til beste for elevenes faglige og 
sosiale utvikling. 
Døveforbundet peker også på Milano-
vedtaket i 1880, som gikk imot bruk av 
tegnspråk i undervisningen av døve, har 
vært en stor ulykke og forårsaket anal-
fabetisme og arbeidsledighet for mange 
døve helt opp til 1970 årene. Først da 
fikk tegnspråk innpass i undervisnin-
gen. Derfor var det gledelig at den in-
ternasjonale kongressen for døvelærere 
i Vancouver i sommer beklaget det 130 
år gamle vedtaket.  
Canadas døveforbund er forundret 
over at myndighetene oppgir at det er 
199 døve / tunghørte barn i provinsen, 
mens de for bare 4 år siden fortalte at 
tallet var 400. De reiser spørsmål om 
201 barn har gjort seg ferdig med sko-
len i løpet av de siste 4 årene. De lurer 
også på hvordan de 9 tolkene i provin-
sen skal klare å betjene det store beho-
vet elevene vil ha for tegnspråktolking i 
klassene. Tegnspråk er en menneskerett 
for alle døve, også for de døve som har 
cochleaimplantat, fremholder forbun-
det i sin reaksjon til myndighetene og 
mener at flerspråklig utdanning gir 
døve og tunghørte mennesker de beste 
muligheter til å oppnå full likestilling 
og deltakelse i samfunnet. 

Det er startet en verdensomspennende 
underskriftsaksjon for å redde New-
foundland døveskole, se www.deafnet.
no

Hotell  
med bare døve ansatte
De eneste hørende ansatte på Hotel Mor-
genland er resepsjonsbetjeningen. Alle 
andre som jobber der, er døve. Hørende 
gjester som kommer til hotellet, blir 
informert om at betjeningen er døv, og 
plakat med det tyske enhåndsalfabetet er 
lagt ut på alle rom. 
Hotellet ligger ligger i bydelen Lichten-
felde, et stykke sørvest for Berlin 
sentrum, og er lett tilgjengelig. Fra de 
nærmeste S- og U-banestasjonene går 
det buss nesten til døren, og kommer du 
med bil, er det også lett å finne veien. Fra 
Lichtenfelde er det heller ikke langt til 
den gamle keiserbyen Potsdam med sin 
rike historie og fantastiske kulturskatter.
Kilde: www.dovekirken.no

Malmåsen selges
Finlands Døveforbund har vedtatt å selge 
kurssenteret sitt Malmåsen på grunn av 
økonomien. Det koster mye å drive og 
vedlikeholde et kurssenter og døvefor-
bundet i vårt naboland har et langsiktig 
lån på ca 4 millioner norske kroner. Et 
salg av Malmåsen vil derfor gjøre den 
økonomiske situasjonen mye lettere.

Minnesmerke 
over døve jøder
Søndag 17. oktober blir et minnesmerke 
for de jødiske døve ofrene for nazi-
regimet avduket i Amsterdam. Det unike 
minnesmerket blir sentralt plassert i 
nærheten av den tidligere døveskolen JC 
Ammanschool, hvor døve barn og lærere 
ble tatt bort av nazistene.

Canada nedlegger en stor døveskole
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Tur til Island
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede slo på stor-
trommen i sommer med en ukes tur til Island for 30 barn, 
27 foreldre og 2 tolker. 
Det ble turer både til den enorme fossen Gullfoss og til Geysir 
med utbrudd hvert 4 minutt med vannsøyle 30 meters til værs 
og med et idyllisk vann som holdt 100 graders varme. Selvsagt 
var det shopping i Reykjavik og tur til den Blå Lagune. 
Og så må vi ikke glemme høydepunktet for guttene i alle al-
dre, turen med de innleide monstertruckene, arctic truck, opp 
og ned av fjellsidene. En opplevelsesrik uke rapporteres det fra 
barn og foreldre. Se mer om turen på nettsidene www.h-f-h.no

Bildet: Hele turgruppen samlet med noen av monstertruckene bak.  

Bildetelefoner i Sverige
Døve i Sverige er kommet mye lenger enn oss 
her hjemme i å bruke bildetelefon i stedet for 
teksttelefon. 
Med bildetelefon får man en virkelig god 
telefonsamtale på tegnspråk og slipper å 
tenke på hvordan man skal skrive det som 
skal sies. Nå inviterer Hjelpemiddelsentra-
lene en representant fra hver døveforening 
til et seminar. Målet med seminaret er at 
bildetelefonene skal blir enda mer populære. 
Hjelpemiddelsentralene vil gi opplæring i 
bruk av telefonene, med tanke på at de som 
deltar på seminaret skal gi kunnskapen videre 
til andre.

En døv mann, som har tilbrakt mange 
år i et fengsel i Texas, er sluppet fri etter 
at det ble bevist at han ikke er skyldig i 
kidnapping og voldtekt.

Stephen Matthew Brodie ble dømt for 
å ha kidnappet og voldtatt en fem år 
gammel jente. Ny etterforskning av sa-
ken viste at mannen var uskyldig dømt, 
og 28. september kunne 39-åringen 
forlate fengselet i Dallas. 
Brodie ble pågrepet i 1991 og erklærte 
seg to år senere skyldig i å ha bortført 
og voldtatt jenta. Tilståelsen kom etter 
lange avhør, mange av dem uten tegn-
språktolk til stede. Han tilsto fordi han 
da ble lovet lavere straff. Etter å ha so-

net dommen på fem år ble han løslatt, 
men måtte senere sone to nye dommer 
for å ha nektet å la seg registrere som 
sexforbryter. Som uskyldig ville han 
ikke stå i noe slikt register. I det spørs-
målet var han ubøyelig og gikk derfor 
to ganger i fengsel for sin ‹‹stahet››. 
Etterforskere fra politiet ble oppmerk-
somme på Brodie fordi han hadde brutt 
seg inn i en brusautomat ved jentas 
hjem. Fingeravtrykket som ble funnet 
på vinduet til jentas rom, tilhøre deri-
mot ikke ham. Brodies far tvilte aldri 
på sønnens uskyld og skrev mange brev 
til borgerrettighetsgrupper og myn-
dighetene og krevde at Brodie skulle 
slippes fri.

Vil du bli skuespiller?
Høsten 2011 starter en skuespillerutdanning 
på svensk tegnspråk i Stockholm. Utdannin-
gen er åpen for søkere fra alle land i Norden. 
Mer informasjon om tilbudet finner du på 
www.deafnet.no Søknadsfrist er 17. januar.

Satt mange år uskyldig fengslet

FMM døves organisasjon på Mada-
gaskar (Federasionan’ny Marenina eto 
Madagasikara) markerte i september 
den internasjonale dagen for døve. Det 
gjorde de med en hel helgs program. 
Det var karneval og politikk på pro-
grammet. FMM har fått laget og produ-
sert egen ordbok for sitt tegnspråk som 
var ferdig til åpningen. Ordboken har 
også en DVD som instruerer i hvordan 
tegnene skal utføres. Denne boken ble 
overrukket til ministeren for befolk-
ningsspørsmål. Det ble også gjennom-
ført lynkurs i tegnspråk for hørende. 
De ferskt utdannede tolkene bidro til 
arrangementet. I anledning av minis-

terens tilstedeværelse oppfordret FMM 
om at staten må ta ansvar for å tilby 
skole for døve barn. I dag går kun 1% 
av døve barn på skole. Dessuten pekte 
FMM på FN konvensjonen for 
funksjonshemmede og krevde 
at gassisk tegnspråk skulle bli et 
offisielt språk på Madagaskar. 
Tilslutt var det ministernes tur 
til å ta ordet. Ministeren sa at 
departementet for befolkning 
og departementet for kom-
munikasjon vil opprette to 
stillinger for tegnspråktolker i 
den nasjonale TV kanalen, slik 
at nyheter kan tolkes hver dag. 

Dette er en stor seier for FMM som har 
jobbet for å få staten til å ta mer ansvar 
for å inkludere døve i samfunnet. Dette 
er riktig skritt på veien.

Døves Dag-arrangement på Madagaskar
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PERSONALIA  

Ønsker du å sende noe til disse sidene:  helge.herland@doveforbundet.no

Død
AUD HAUGLAND, Stavanger, 
født 22. november 1946, døde 5. august.

95 år
BERGLJOT JOHANSEN, 
Drammen, blir 95 år 13. desember.

90 år
WILLIE SØRLAND, 
Fredrikstad, blir 90 år 3. november.

INGRID BEHRNS, 
Notodden, blir 90 år 12. november.

AASE MONSEN, 
Bergen, blir 90 år 13. november.

IRIS JANSEN, 
Bergen, blir 90 år 2. desember.

85 år
KARI BJØRHEIM, 
Stavanger, blir 85 år 2. november.

AUD STORHAUG MORTENSEN, 
Trondheim, blir 85 år 13. november.

80 år
TRYGVE KROGSTAD, 
Ålesund, blir 80 år 15. oktober.

KIRSTEN ØRSNES, 
Trondheim, blir 80 år 23. oktober.

75 år
DAGMAR SINNES, 
Stavanger, blir 75 år 15. november.

70 år
BENNY PERSSON, 
Oslo, blir 70 år 24. oktober.

VILLY KÅRE NORDKVIST, 
Kristiansand, blir 70 år 31. oktober.

OLAV MOEN, 
Hell, blir 70 år 13. november.

LAILA RIGMOR SIGVARTSEN, 
Oslo, blir 70 år 16. november.

MARTA RINGSØ, 
Bergen, blir 70 år 20. november.

GUNVALD GJEDREM, 
Stavanger, blir 70 år 28. november.

ELLEN ROSSNES, 
Bergen, blir 70 år 30. november.

HARALD GÅSLAND, 
Bergen, blir 70 år 16. desember.

60 år
ODDVEIG NYSTED, 
Oslo, blir 60 år 14. november.

INGRID BODIN HOFF, 
Spydeberg, blir 60 år 23. november.

ANNLAUG BERG, 
Sykkylven, blir 60 år 27. november.

MARIT HOLBERG GJEDREM, 
Stavanger, blir 60 år 28. november.

MARIE MAY SIVERTSEN, 
Bodø, blir 60 år 1. desember.

MARY-ANN RASMUSSEN, 
Stavanger, blir 60 år 15. desember.

TERJE LUND, 
Oslo, blir 60 år 27. desember.

ODD PAULSEN, 
Skien, blir 60 år 30. desember.

50 år
ELLEN MARIANN NILSEN, 
Trondheim, blir 50 år 22. oktober.

JØRG KUNZENDORF, 
Trondheim, blir 50 år 27. oktober.

NILS MÅBUHOLT, 
Blystadlia, blir 50 år 23. november.

EGIL JOHANSEN, 
Bergen, blir 50 år 2. desember.

CON MEHLUM, 
Oslo, blir 50 år 13. desember.

STEIN ERIK WROLDSEN, 
Oslo, blir 50 år 14. desember.

KNUT ROAR RØRSTAD 
RØYSETH
Hurra for gullet vårt, Knut Roar, som 
fylte 5 år 4. oktober. Du er en skikkelig 
omsorgsfull gutt som bryr deg om alt og 
alle. Fortsett slik! Man skal lete lenge for 
å finne en bedre klatremus enn deg.
Vi er kjempeglad i deg.
Klem fra mamma, pappa, Johan Ottar 
og Jarl Gunnar.

MIA AIMÉE
Kim Roar og Ina Desirée Røine fikk en 
datter den 6.juli etter en lang ventetid. 
Matheo er nå en stolt storebror til nyde-
lige Mia Aimée.
Hilsen stolte besteforeldre Liv-Eva Stø og 
Bjørn Røine.

Født
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Vi lyser fred over Kåre Gustads minne!

SMØLA-TREFFET

‹Havet gir og havet tar!›
Slik skrev Helge Herland i Døves Tids-
skrift i august i artikkelen om Smølatref-
fet. Lite visste han da at vi skulle oppleve 
nettopp det at havet tar, så like etter den 
flotte dagen vi hadde på Ringsøya og 
Kjønnøya.
Alle husker vel Anne Heggemsnes og 
Kåre Gustad som så gjestfritt tok imot 
oss. I midten av august var Anne og 
Kåre tilbake på Ringsøya noen dager. 
Da skjedde det forferdelige: Kåre falt på 
sjøen og druknet 21. august.
Anne og Kåre har brukt alle sine krefter 
og midler i arbeidet med å bevare Rings-
øya, fortelle historien om øya og folket 
og bringe kystkulturen videre til neste 
generasjon. Dette har de gjort i tillegg til 
å være i fullt arbeid. Anne er sykepleier 
ved Rikshospitalet, Kåre har vært leder 
for å bygge opp Telenor Mobil, først i 
Norge, deretter i Tyskland, Ukraina og 
Montenegro. Kåre het derfor i Telenor-
kretser ‹Mr Mobil›. I 2010 ledet han 
elektronikkselskapet Huaweis norske 
virksomhet i China.
På vegne av alle som fikk oppleve turen 
til Ringsøya, sendte vi blomster til Anne 
med følgende hilsen:
 

Kjære Anne.
Det er så ufattelig at du har mistet din 
kjære Kåre. Alle vi 74 døve som fikk den 
flotte opplevelsen på Ringsøya 17. juli, 
gjemmer på minnene om Kåre og deg, side 
om side! 

Vi sørger sammen med deg, sender deg 
varme tanker og håper du får krefter til å 
møte dagene som kommer!
Varm hilsen og medfølelse fra oss alle 
v/ Toralf og Bjørg

21. august ble vi endelig 
mann og kone ved Ljan kirke. 

Tusen takk for all oppmerksomhet 
vi fikk i forbindelse med 

vårt bryllup!
Anine og Geir Johannessen.

Bryllup

Ingvild Soldal Eggerud 
og Jon Nordvik giftet seg 19. juni 
i Urdi-huset, Bergen.



16 5/2010

NYTT FRA NDF

Nestleder
Forbundsstyret har konstituert seg med å velge Irene Greftegreff som nestleder. 
På bildet ser vi styret som skal lede NDF fram til landsmøtet i juni 2013 i Stavanger. 
De ansatte har valgt Bjørn A. Kristiansen som sin representant i styret. Fra venstre 
foran: Siv B. Mittet, Hanne B. Kvitvær (forbundsleder), Irene Greftegreff og Hedvig 
Sinnes. Bak fra venstre: Bjørn Stensvoll, Arne Lundqvist, Bjørn Kristiansen, Finn 
Arild Thordarson og Kenneth Ommundsen (varamedlem). Disse var ikke til stede 
da bildet ble tatt: Sonja M. Holten (varamedlem), Martin Skinnes (varamedlem) og 
Sissel Gjøen (konstituert generalsekretær).

Økonomi
NDF har mottatt tilskudd fra staten kr. 
268.434 til nasjonalt arbeid for barn og 
unge, fra Funksjonshemmedes Studiefor-
bund kr. 1.048.650 til voksenopplæring 
i 2010 og fra City Bingo kr 541.077 i 
bingoinntekter for første halvår, det er 
svært velkomne penger. Regnskapet viser 
at NDF styrer nå etter budsjettet og mot 
et årsresultat i balanse. Det er gitt lån på 
1,5 millioner til Døves Media, med 
tilbakebetaling i løpet av to år. For-
bundsstyret tilbyr Deloitte fortsatt enga-
sjement som forbundets revisor.

Likemannskurs for seniorer 
I 2011 blir likemannskurset for seniorer 
arrangert i Trondheim, med døveforenin-
gen der som vertskap. Datoer er 5. – 7. 
mai. 

Helse og Rehabilitering
NDF har søkt om 25 prosjekter fra Helse 
og Rehabilitering i 2011. 5 prosjekter er 
innenfor forskning, 9 innenfor forebyg-
ging og 11 innenfor rehabilitering. Svar 
på søknadene vil foreligge i november

Nytt stiftelsesstyre på Ål
Forbundsstyret har oppnevnt Sonja M. 
Holten som ny styreleder for Stiftelsen Ål 
folkehøyskole og kurssenter for døve. 
De andre medlemmene må først svare ja 
før navnene kan offentliggjøres. Stif-
telsen skal på sitt første møte oppnevne 
skolestyre.

Døves Media – 
skifte av styrerepresentant
Hanne B. Kvitvær er tidligere oppnevnt 
som styremedlem i styret for Døves 
Media. Hun har valgt å trekke seg og 
Rune Anda er oppnevnt som nytt styre-
medlem.

Palestina og Madagaskar
Forbundsstyret har vedtatt at begge 
bistandsprosjektene, i Palestina og på 
Madagaskar, skal avsluttes i 2011. 
Palestinsk Union for døve og prosjekt-
lederne Knut Rune Saltnes og Toralf 
Ringsø ønsker at prosjektet skal forlenges 
til 2015, men forbundsstyret er ikke 
enige og setter sluttstrek i 2011.

Døves Kulturdager 2011
Ronny P. Jacobsen, Maj-Lis Marmann og Paal Richard Peterson fra Oslo Døvefore-
ning var aktive på kulturdagene i Molde. De arrangerer kulturfesten neste år og dato-
ene er allerede klare. Det skjer helgen 22. – 25. september. Det betyr at kulturdagene 
blir utvidet ved at programmet starter torsdag kveld med en faglig forelesning og fort-
setter hele fredag med forskjellig faglig program, før det blir mer tradisjonell åpning 
av kulturdagene fredag kveld. Men det er allerede nå klart at neste års kulturdager 
vil by både på nye og overraskende innslag og gamle og kjære innslag. 4. helgen i sep-
tember er som kjent også den internasjonale dagen for Døves Dag, så her kan man slå 
flere fluer i et smekk. Nå bør ikke foreningene planlegge høstturer i nord og vest, men 
sette kursen østover denne septemberhelgen der sola vil strømme over hovedstaden og 
det fortsatt er lyst nok til at de mørkeredde også kan våge seg ut!
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Nytt fra Norges Døveforbund

Gavekonto
Har dy lyst å gi en gave til NDF og støtte 
forbundet sitt viktige arbeid til beste for 
alle døve og tunghørte , så er gavekon-
toen 8200.06.08072.

Babyboka – årets julegave!
Du kan bruke tegn til alle babyer, enten de er hørende, har CI eller er døve. Barn 
kommuniserer enkelt med tegn før de utvikler talespråk. Mange mener at babyer som 
har fått tegn tidlig også utvikler talespråk tidlig. Derfor sier vi: ‹‹Tegn en god start på 
livet››. Boka inneholder de 99 vanligste tegnene for babyer / barn og er tydelig og godt 
illustrert med tegninger av Gudrun Haave. Kjøp boka til deg selv eller som julegave 
til en annen.

Klipp -------------------------------------------------------------------------------------------

Til: 
Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo – eller e-post: post@doveforbundet.no

Ja, jeg bestiller _____ (antall) babybok a kr 200.

Send boka til:

Navn: _____________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

Postnr: _______  Poststed: ___________________________________________

Utvalg
Det skal fortsatt være seniorutvalg i for-
bundet. Forbundsstyret har også vedtatt 
at det skal opprettes et foreldreutvalg. 
Arbeidslivsutvalget forlenger sin periode 
til ut 2010.10.01

Språkrådet
Språkrådet har 13. oktober møte med 
NDF for å diskutere en del detaljer 
rundt ansettelse av tegnspråkkonsulent i 
Språkrådet. Blir det en hel stilling, eller 
to halve stillinger – eller kanskje best av 
alt to hele stillinger. Har det noe betyd-
ning om tegnspråkkonsulenten er døv 
eller hørende? Hvilke konkrete arbeids-
oppgaver haster det mest med? Slike 
spørsmål blir drøftet på møte, og så vil 
ventelig tegnspråkkonsulenten(ene) være 
på plass i Språkrådet tidlig i 2011 og en 
ny milepæl er nådd for NDF.

Vervekampanje
Nå kan folk bli medlemmer av NDF ut 
året for bare kr. 100. Da får de Døves 
Tidsskrift i oktober og desember. Det 
er fine vervepremier for de som skaffer 
nye medlemmer, se mer informasjon på 
www.deafnet.no

Døves Tidsskrift i 2011
Døves Tidsskrift vil i 2011 utkomme 8 
ganger, mot 6 blad i år. Utgivelsesda-
toer blir 15. februar, 15. mars, 15. april 
og 15. juni. I siste halvår er datoene 15. 
september, 15. oktober, 15. november og 
15. desember.
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Vi har kurs for deg som har et døvt/tunghørt barn i familien
og/eller annet nettverk

Kurs for besteforeldre, tanter, onkler og andre.

Grunnkurs: 28. november - 3. desember 2010.

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst med to språk og to kulturer, familieliv og 
kommunikasjon. Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt over flere år.
Kurset (undervisning, kursopphold og reise) dekkes av NAV, etter søknad.
Påmeldingsfrist: 1. november 2010.
Påmelding sendes Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Ål,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, tlf / sms 950 19 323.

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte

Grunnkurs 28. november - 3. desember 2010.

Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet. For å nå dette målet er kursene like mye for familie og 
nære venner som for den hørselshemmede selv.

Det undervises i tegnspråk. I tillegg gis det forelesninger i relevante emner; Om kommunikasjon, om det å leve som 
døvblitt og om rettigheter og hjelpemidler.

Forelesningene blir skrivetolket. Hovedlærer på kurset er selv døvblitt og deler sine erfaringer med deltakerne.

Alle som deltar på grunnkurset vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år. Det kan ved 
behov søkes om flere uker.

Reise og kursopphold dekkes av NAV trygd etter søknad. Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeids-
fortjeneste.
Påmeldingsfrist: 1. november 2010.
Påmelding sendes Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Ål, 
v/Sissel Thon, sissel.thon@al.fhs.no, tlf / sms 414 64 556 eller til sentralbordet tlf 32 08 26 00.

Halvårskurs
i ASL / engelsk for døve

på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Søknad sendes:
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Bakketeigen, 3570 Ål

aal.folkehogskole@al.fhs.no    -    www.al.fhs.no

Det ukentlige timetall  på ASL-/engelsk-linjen vil være på 
ca.12 timer per uke. Ut over disse timene skal du følge 
undervisningen sammen med årselevene.

Fellesfag: 
Døves historie, kultur, språk og organisasjon.

Valgfag: 
Valgfagtilbudene varierer, men eksempler kan være:
ballspill, strikking, tegning/maling, filmanalyse, digital foto 
og bildebehandling, fysisk aktivitet, scrapbooking og 
trafikkteori.

Kurset koster kr. 32.500
Denne prisen dekker kost og losji, undervisnings-
materiell og turer. Undervisningen er gratis.

Skoletur:
Elevene på årskurset reiser på en 10 dagers skoletur til 
Beijing i mars måned. Du har anledning til å bli med, men 
må betale et tillegg på kr. 6.500 for denne turen.
Frist for påmelding (bindende) er:  15. desember 2010
Frist for betaling kr. 6.500 er:        20. januar 2011

NAV:
Du kan søke NAV om økonomisk støtte. 
Trenger du hjelp til dette tar du kontakt med Helge 
Svanåsen (helge.svanaasen@al.fhs.no) . 
Du kan i tillegg søke stipend i Statens Lånekasse.

Spørsmål: 
Kontakt  rektor Berglind Stefànsdòttir  
(berglind.stefansdottir@al.fhs.no) eller
Karin K. Nielsen (karin.k.nielsen@al.fhs.no)

Kurslengde:  16,5 uker 
Kursstart:  04.01.2011 
   (innreise)
Kursslutt:  14.05.2011

Nedre aldergrense er 18 år. 
Et gjennomført halvårskurs 

gir 1 konkurransepoeng
ved opptak til høyskole

og universitet.

Kurslengde:  16,5 uker 
Kursstart:  04.01.2011 (innreise)
Kursslutt:  14.05.2011

Nedre aldergrense er 18 år. Et gjennomført 
halvårskurs gir 1 konkurransepoeng ved opptak 
til høyskole og universitet.

Seminar for døve/tunghørte ungdommer 11.-13. nov. 2010

Internasjonalt hjelpearbeid - internasjonale studier - internasjonale muligheter

Seminaret har som mål å orientere norske døve og tunghørte ungdommer om muligheter som finnes for de som vil 
studere eller gjøre en frivillig innsats i utlandet.
Representanter fra norske og internasjonale institusjoner foreleser og informerer.

Seminaret starter torsdag  kl. 20.00 og avsluttes lørdag kl. 13.00.

Av temaer som blir tatt opp er: «Internasjonal opplevelse, Aktiv ungdom, Fredskorps, SIU, Frontrunners, Gallaudet  - 
studier og internasjonalt møtepunkt for ungdom.»
Ansvarlig for seminaret:  Janinicke Kvitvær, leder Norges Døvesforbunds Ungdom
 Joseph Murray, leder Internasjonal avdeling, Ål folkehøyskole
Seminaret er gratis og hver enkelt påmeldt vil få tilsendt søknad skjema som sendes til NAV lokalt.
Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Barne-, ungdoms- og velferdsdirektoratet 
og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
Målgruppe:   Ungdom over 18 år
Påmeldingsfrist:   1.november 2010
Påmelding sendes Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Ål,
v/Joe Murray, joseph.john.murray@al.fhs.no
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Halvårskurs
i ASL / engelsk for døve

på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Søknad sendes:
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Bakketeigen, 3570 Ål

aal.folkehogskole@al.fhs.no    -    www.al.fhs.no

Det ukentlige timetall  på ASL-/engelsk-linjen vil være på 
ca.12 timer per uke. Ut over disse timene skal du følge 
undervisningen sammen med årselevene.

Fellesfag: 
Døves historie, kultur, språk og organisasjon.

Valgfag: 
Valgfagtilbudene varierer, men eksempler kan være:
ballspill, strikking, tegning/maling, filmanalyse, digital foto 
og bildebehandling, fysisk aktivitet, scrapbooking og 
trafikkteori.

Kurset koster kr. 32.500
Denne prisen dekker kost og losji, undervisnings-
materiell og turer. Undervisningen er gratis.

Skoletur:
Elevene på årskurset reiser på en 10 dagers skoletur til 
Beijing i mars måned. Du har anledning til å bli med, men 
må betale et tillegg på kr. 6.500 for denne turen.
Frist for påmelding (bindende) er:  15. desember 2010
Frist for betaling kr. 6.500 er:        20. januar 2011

NAV:
Du kan søke NAV om økonomisk støtte. 
Trenger du hjelp til dette tar du kontakt med Helge 
Svanåsen (helge.svanaasen@al.fhs.no) . 
Du kan i tillegg søke stipend i Statens Lånekasse.

Spørsmål: 
Kontakt  rektor Berglind Stefànsdòttir  
(berglind.stefansdottir@al.fhs.no) eller
Karin K. Nielsen (karin.k.nielsen@al.fhs.no)

Kurslengde:  16,5 uker 
Kursstart:  04.01.2011 
   (innreise)
Kursslutt:  14.05.2011

Nedre aldergrense er 18 år. 
Et gjennomført halvårskurs 

gir 1 konkurransepoeng
ved opptak til høyskole

og universitet.

Kurslengde:  16,5 uker 
Kursstart:  04.01.2011 (innreise)
Kursslutt:  14.05.2011

Nedre aldergrense er 18 år. Et gjennomført 
halvårskurs gir 1 konkurransepoeng ved opptak 
til høyskole og universitet.
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CAISANNE LUND, 19 ÅR
1: Jeg studerer barne-

vernspedagogikk på 
Høgskolen i Oslo, 
det er treårig studiet 
som gir bachelor.
2: Jeg valgte bar-
nevern fordi jeg er 
veldig glad i barn, 

og har lyst å jobbe 
med barn og ungdommer. Det er mange 
interessante temaer rundt barn i dag.
3: Som barnevernspedagog kan jeg jobbe 
i barnevernet, på skoler og institusjoner, 
som rådgiver på ulike steder og en rekke 
andre stillinger. Helst vil jeg jobbe i 
barnevernet og bidra til å bedre barnas 
hverdag derfra.
4: Jeg har ikke fått tolk dette skoleåret, 
og kjemper fortsatt for å få. Men jeg 
fortsetter å gå på skolen hver dag likevel. 
Og jeg stortrives! 

LARS PETTER 
LINDMANN, 
21 ÅR
1: Jeg studerer 
nanoteknologi, det 
vil si læren om de 
minste atomene og 
deres egenskaper og 

oppbygning. 

2: Jeg valgte studiet siden naturfag har 
interessert meg svært mye, dessuten er 
nanoteknologi svært fremtidsrettet. 
3: Yrkene studiet kvalifiserer seg til fav-
ner vidt, alt fra forsker, ulike realfagsrela-
terte yrker i det private arbeidmarkedet, 
lærer med mer.
4: Jeg har fått tolk til noe av undervis-
ningen, men ikke til alt, men opplever 
det ikke som et stort problem. Jeg klarer 
meg med å lese ekstra til eksamen. Til 
tavleundervisning i matematikk kan det 
også fungere uten tolk.

ANNE-LINE L. KIRSTE, 
25 ÅR

1: Jeg studerer dans 
på Bårdar akademi 

i Oslo. På skolen 
har vi selvfølgelig 
ulike danseklasser: 
ballett, moderne, 
jazz, stepp, hip 
hop, pardans og 

improvisasjon. De 
andre i klassen min har 

korundervisning og individuelle sangti-
mer, men jeg har en avtale med skolen 
om at jeg bruker disse timene til lyttetre-
ning med en audiopedagog som kommer 
til skolen. 
2: Grunnen til at jeg valgte å studere 

dans er at jeg rett og slett ikke kan tenke 
meg å drive med noe annet. For meg er 
dans livet, jeg bare må danse. 
3: Jeg kan jobbe som danser i ulike 
oppsetninger eller show, eller bli med i 
dansekompanier. Jeg har også veldig lyst 
til å jobbe for Teater Manu igjen.
4: Jeg har to tolker fra 9 til 16.45 hver 
dag; dessverre ikke to faste tolker hele 
uken. Hvis det er behov for ekstraøving 
etter skoletid, for eksempel ettermiddag, 
kveld eller helg, opplever jeg ofte at det 
kan være vanskelig å få tak i tolk.

KRISTINE DAHL, 20 ÅR
1: Jeg studerer fysioterapi ved Høgskolen 
i Oslo.
2: Det å bli fysioterapeut startet som en 
ide da jeg gikk på ungdomsskolen og 
har hele tiden ligget i bakhodet. Jeg er 
nysgjerrig på sammenhengen mellom 
kropp, kosthold og trening. Det er slike 

spørsmål studiet gir 
svar på. Jeg er selv 

veldig glad i å 
trene!
3: Det er stort 
behov for fysio-
terapeuter og 
er ikke så redd 

for at det skal 
bli problemer med 

Døve studenter

Studentbølge blant døve

helge.herland@doveforbundet.no

Den nye generasjonen døve er vokst opp med tegnspråk. Bare i Oslo er det flere enn 50 døve 
som tar høyere utdanning på universitet og høgskoler. Det har vært selvsagt for dem at familien 
har behersket tegnspråk. Det har vært naturlig for dem å klage hvis lærerne i skolen har hatt 
et for dårlig tegnspråk. De ser på tospråkligheten tegnspråk og norsk som en selvfølge, flere av 
studentene har også gode kunnskaper i andre fremmedspråk.

Fremdeles velger de fleste døve som tar høyere utdanning å bli 
lærere og vernepleiere, men det blir stadig mer vanlig å velge 
utradisjonelt. I Oslo finner vi ca 50 døve studenter innenfor så 
ulike studier som spansk, psykologi, historie, sykepleie, Latin-
Amerika, dans, animasjon, journalistikk, sosiologi, fysikk, 
molekylærbiologi, nanoteknologi, antikk kultur og klassisk 
tradisjon, bibliotek og informasjonsvitenskap, barnevern, 
administrasjon og ledelse, fysioterapi og mange andre fag som 
for bare 10 – 20 år siden var utenkelig for døve. Aksepten av 
tegnspråk som undervisningsspråk har åpnet kunnskapsdøren 

for stadig flere, samtidig som tolketjenesten har åpnet tilgan-
gen til høyere utdanning, selv om den fremdeles setter grenser 
for noen studenter. Les Jannicke B. Kvitværs ytring på side 23.
Døves Tidsskrift har møtt noen av studentene i Oslo for å vise 
litt av spennvidden i studiene. Vi stilte disse spørsmålene til 
fremtidens håp:    

1: Hva studerer du?
2: Hvorfor har du valgt det studiet?
3: Hvilke yrker kan studiet kvalifisere for?
4: Bruker du tolk?
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4: Jeg har tolk. De første to studieårene 
var det enklere å få tolk, dette året var 
det verre, og jeg måtte mase meg til å 
få tolk til forelesninger. I tillegg blir det 
flere intervjuer, diverse feltarbeid osv og 
da må jeg bestille tolk fra gang til gang 
og håpe på det beste.

ASBJØRN TVEIT, 26 ÅR 
1: Jeg studerer bi-

bliotek og informa-
sjonsvitenskap 
ved Høgskolen i 
Oslo.
2: Jeg har alltid 
likt å lese bøker 
og jobbet på 
skolebibliote-

ket på Hetland 
videregående skole. 

Jeg var nysgjerrig på hva studiet kunne gi 
meg og jeg finner studiet veldig interes-
sant, spesielt bruken av datateknologi. 
Bibliotekene skal være en kombinasjon 
av tradisjonelt bibliotek og informasjons-
sentre og da er selvsagt data et viktig 
verktøy. 
3: Det er jobbmuligheter både innenfor 
offentlige og private biblioteker. Direkte 
kundebehandling kan jeg ikke arbeide 
med, men på bibliotekene fins det mange 
andre oppgaver jeg kan løse like godt 
som alle andre. 
4: Jeg har vært heldig med å få tak i tolk.

EIVOR BERG, 23 ÅR
1: Jeg studerer psy-

kologi på Univer-
sitetet i Oslo.
2: Jeg ønsket 
en høyere 
utdanning 
og det måtte 
være innenfor 
et felt der jeg 
fikk jobbe 

med mennesker. 
Jeg tenkte at det var 

så mange døve lærere og barnevernspeda-
goger at jeg ville prøve noe annet. Derfor 
ble det psykologi. 
3: Jeg mener det er behov for psykologer 
som behersker tegnspråk, derfor mener 
jeg det er plass til meg i arbeidslivet etter 
utdanningen.
4: Jeg er heldig og har tolker, det vil si jeg 
bruker skrivetolker. Det er mulig for meg 
fordi jeg har en hørselsrest jeg kan nytte 
under forelesningene og da gir skrivetol-
kene meg flere klare fordeler: jeg utnytter 
hørselen jeg har ved FM-anlegget - vi 
slipper å bruke tid på å finne de rette 

tegnbegrepene for fremmedord - jeg slip-
per å ha blikket stivt rettet på tegnspråk-
tolkene, men kan se både på foreleseren, 
powerpointen og på skrivetolkingsskjer-
men – og sist, men ikke minst: jeg har 
hele forelesningen på PC-en og slipper 
å sitte og notere ned det som sies. Dette 
ville jeg ikke klart uten en bra hørselsrest, 
så jeg anbefaler ikke denne tolkeordnin-
gen til hvem som helst.

PETTER NODDELAND, 
21 ÅR, OSLO

1: Jeg studerer norsk- 
og verdens historie 

(bachelor), på 
Universitet i 
Oslo. 

2: Historie 
er noe som 
interesserer meg 

veldig. Jeg har 
tenkt å ta master i 

døvehistorie etterpå, fordi jeg mener at 
døvehistorie er en så altfor undervurdert 
og underforsket område. Jeg vil være med 
og utforme feltet.

3: Jeg er først og fremst ut etter en 
forskerjobb, men da må jeg ha minst en 
master. Med bachelor kan jeg få arbeid 
på museum, i arkiv og liknende. Med 
master kan jeg skrive innlegg i media, 
forske etc. Om jeg tar doktorgrad, litt for 
langsiktig for meg - men jeg vurderer det 
sterkt, så får jeg ekspertstatus.

4: Heldigvis har jeg fått tolk fordi en an-
nen døv som studerte noe annet i fjor har 
byttet linje og begynte på samme studiet 
som meg. Så da bruker vi hans tolk. 

THOMAS BLIX, 25 ÅR
1: Jeg studerer sosiologi 

ved Universitetet i 
Oslo.
2: Jeg har alltid 
vært samfunns-
interessert og 
spesielt i rela-
sjoner mellom 

mennesker og da er 
sosiologi midt i blinken.

3: Sosiologi kvalifiserer til mye, for 
eksempel utrednings- og planleggingsar-
beid, prosjektarbeid, dokumentasjons- og 
informasjonsarbeid, markedsføring, 
personaladministrasjon, organisasjonsut-
vikling, informasjon og journalist. 
4: Jeg har to faste tolker.

kommunikasjonen mellom dem jeg be-
handler og meg. Kanskje bør jeg fokusere 
på unge med idrettsskader i stedet for 
eldre mennesker som kan være vanskelige 
å forstå. Jeg tar disse utfordringene slik 
de kommer!
4: Jeg er veldig fornøyd med de tolkene 
jeg har.

ANN KRISTIN EKERHOVD, 
32 ÅR

1: Jeg studerer ‹‹Dia-
logmarkedsføring 

og sosiale medier›› 
ved Bedriftsøko-
nomisk Institutt 
(BI) i Oslo. Studi-
ene tar jeg i tillegg 
til full jobb i Tele-
nor. Tidligere har 

jeg utdanning blant 
annet fra grunnfag 

mediekunnskap og treårig studium på BI 
og Norges Markeds Høgskole innenfor 
informasjon og samfunnskontakt (PR).
2: Det er et nytt studium som BI startet 
opp denne høsten fordi sosiale medier 
er fremtiden innenfor markedsføring. 
Flere bedrifter/organisasjoner burde være 
aktive både på Facebook og Twitter som 
er blant de viktigste nye markedsføring-
skanalene.  
3: Studiet er jobbrelatert, siden jeg jobber 
med å markedsføre Telenor Open Mind 
programmet. I tillegg blir det en slags 
repetisjon av tidligere studier ved BI.
4: Fordi studiet er jobbrelatert får jeg 
tolk gjennom ordningen ‹‹tolk på ar-
beidsplassen››.

ANJA H. TOLSRØD, 
22 ÅR, ANDEBU.
1: Jeg studerer siste år på bachelor i jour-

nalistikk på Høgsko-
len i Oslo.

2: Jeg har alltid 
hatt lyst til å 
bli journalist. 
At jeg er veldig 
glad i å skrive 
og leke med 
ord, er kreativ 

og har interesse for 
fotografering er ingen 

ulempe i så måte. I tillegg er jeg nysgjer-
rig, følger med på alt som skjer i samfun-
net, samt at jeg har interesse for politikk 
både nasjonalt og internasjonalt, pluss 
sport og kultur.
3: Journaliststudiet er profesjonsrettet, 
og kvalifiserer for journalistisk arbeid i 
trykte medier, nettpublikasjoner, radio 
og TV.
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ASTRID 
FRAFJORD, 
19 ÅR
1: Jeg studerer 
molekylærbio-
logi og biologisk 
kjemi på Univer-

sitetet i Oslo. Jeg er 
på tredje semester og 

studerer hvordan gener, celler og utvik-
lingen av hele organismer fungerer. 
2: Jeg har valgt studiet fordi jeg synes at 
genetikk og celler er veldig spennende. 
Jeg har veldig lyst å spesialisere meg på 
immunforsvaret.
3. Studiet åpner for arbeid innenfor 
forskning og laboratorium. Jeg kan jobbe 
for eksampel for farmasøytisk industri, 
næringsmiddelindustri og annen kjemisk 
og biomedisinsk industri.
4. Jeg har fått tolk, men jeg har ikke fått 
fast tolk. Jeg ønsker å ha fast tolk siden 
studie innebærer masse faguttrykk, og 
tolken må kunne faguttrykkene slik at de 
kan klare å oversette til tegnspråk. 

Studenter
Før snakket man på universiteter om 
grunnfag, mellomfag og hovedfag, 
men i 2003 (Kvalitetsreformen) ble 
det innført nye betegnelser. Et treårig 
universitets- eller høgskolestudium gir 
nå betegnelsen bachelor grad (BA). 
Bachelor er et engelsk ord og står for 
‹‹den laveste akademiske grad››. En slik 
utdanning gir 180 studiepoeng.  
Noen fortsetter med studier, vanligvis i 
to år – eller 120 studiepoeng og får mas-
ter graden (MA). Det er også et engelsk 
ord og kan oversettes med det som tidli-
gere var hovedfag eller magistergrad. At 
man i Norge har valgt engelske titler er 
ikke tilfeldig, det er i erkjennelse av at 
utdanning og yrker er blitt mer interna-
sjonal – og BA og MA er noe som blir 
brukt i de fleste europeiske land. 
Hvis man fortsetter utdanningen er 
neste utfordring doktorgrad (ph.d). 
Det er vanlig med 3 – 4 års studier for 
å ta en doktorgrad som består i at man 
forsker i et spesielt tema. Siste doktor-
graden i tegnspråkmiljøet var Patrick 
Kermit i Trondheim med en avhandling 
om ‹‹etiske vurderinger av tilnærminger 
etter at barn har fått cochleaimplantat››. 
Vi kjenner ikke til at døve i Norge har 

tatt doktorgrad, men det kommer nok 
snart! En doktorgradsstudent får ikke 
lån eller stipend fra Lånekassen. Det er 
derfor vanlig at studenten får en lønnet 
stipendiatstilling ved et universitet eller 
en høgskole. En slik stilling innebærer 
ofte 25 % arbeidsplikt i form av retting 
av eksamensoppgaver, ledelse av grup-
pearbeid og å assistere foreleserne ved 
undervisning.

Tegnspråkstudier
De som tar utdanning som tegn-
språktolker studerer i dag enten ved 
Høgskolen i Trondheim, Høgskolen i 
Bergen eller Universitetet i Oslo. Det er 
et treårig studium som gir BA. Det ser 
ut for at tolkestudiet i Oslo fra høsten 
2011 flyttes til Høgskolen i Oslo, slik 
at all utdanning at tegnspråktolker 
skjer gjennom høgskolesystemet. Men 
hva med døve som ønsker å studere sitt 
eget språk? Tidligere var det tilbud om 
grunnfag og mellomfag i tegnspråk ved 
Universitetet i Oslo, men de siste årene 
har mangel på penger gjort at tilbudet 
er borte. Det er et paradoks at det skjer 
samtidig som tegnspråk blir ett av de 
fem språkene som innlemmes i en felles 
norsk språklov. Også forskning i norsk 

tegnspråk blir skammelig lavt priori-
tert. Tegnspråkfaget har vært en del av 
Institutt for spesialpedagogikk ved Uni-
versitetet i Oslo. En uheldig blanding 
av spesialpedagogikk og språk, kan det 
virke som. Selvsagt er spesialpedagogikk 
viktig for de som trenger det, men det 
er har ingenting med norsk tegnspråk å 
gjøre. De fleste ønsker derfor at fors-
kning i tegnspråk og studier til døve i 
eget språk flyttes til et språkmiljø på 
universitetet, kanskje til Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier? 

Ansatte
De som er ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger ved universitet og høg-
skoler har disse yrkestitlene.
Toppstillinger: professor * dosent * 
forsker 1 / seniorforsker
Førstestillinger: førsteamanuensis * 
førstelektor * forsker 2  / seniorforsker * 
postdoktor
Mellomstillinger: amanuensis * univer-
sitetslektor / høgskolelektor * forsker 3
Rekrutteringsstilling: stipendiat

Vi vet at døve Odd-Inge Schrøder er 
førsteamanuensis ved Universitetet i 
Oslo. 

MARIUS BERGE EIDE, 21 ÅR
1: Jeg går på studiepro-

grammet Fysikk, 
astronomi og me-
teorologi på UiO, 
jeg er inne i mitt 
tredje semester og 
tenker å fordype 
meg innen astro-

nomi.
2: Jeg fikk smaken 

for fysikk på videregå-
ende, vi utforsket og stilte spørsmål 
ved naturen og så hvordan ting henger 
sammen. Siden det fortsatt er mye man 
ikke vet om naturen er det lov å være 
nysgjerrig og lete etter svar. Det er noe 
av det beste jeg vet. Så finnes det også litt 
spesielle sammenhenger, for eksempel at 
avstander kan måles i sekunder eller tid i 
meter, og at jeg kan reise til en stjerne og 
tilbake, og komme tilbake yngre enn lil-
lebroren min! Det er slike ting jeg gjerne 
vil forstå.
3: Det vanligste når man studerer realfag 
er å fortsette studiene til man har en 
mastergrad, eller gjerne en doktorgrad, 
det er ikke før man er på det nivået at 
man egentlig er sikret en fysikerjobb. 
Men det er vanskelig å definere hva job-
ben til en fysiker er - de finnes overalt, 

AGGIE VICTO-
RIA HAND-

BERG, 19 ÅR, 
OSLO
1: Jeg holder på 
med en bachelor-
grad i Latin-Ame-
rika studier på 
Universitet i Oslo 

og har akkurat startet 
på det andre året.

2: Grunnen til at jeg valgte studiet er at 
jeg lærer mer spansk, samtidig som jeg 
kan sette meg inn i politikk, kultur og 
andre samfunnsvitenskapelige aspekter 
ved et gitt område (her: Latin-Amerika), 
noe man ikke har samme mulighet til 
når man kun studerer språk.
3: Det spørs veldig på hvilket aspekt jeg 

fysikere jobber innen IT og programme-
ring, bygg og anlegg, industri, på skoler, 
med administrasjon, og på universitetet. 
Og jeg har selv møtt flere rakettforskere. 
Kanskje det er akkurat det som frister 
mest? En jobb innen romfart? Jeg håper 
selv at jeg kan være med å forme fremti-
dens Norge nå som oljen går tom. 
4: Jeg har tolk.

velger å fordype meg i, men et standard 
svar er: innen undervisning og forskning, 
men også innen statsforvaltning og ulike 
kunnskaps-, og interesseorganisasjoner.
4: Ja, jeg har tolk.

Bachelor, mastegrad, og ph.d.!?
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Norge har et av verdens beste 
tolketilbud – sies det. Men vent 
litt, hvordan kan det da ha 

seg at døve studenter i rike Norge ikke 
får noen tolk i det hele tatt? Du skal til 
fastlegen i morgen for en vanlig helse-
sjekk, du får tolk. Jeg skal på skolen i 
morgen på en viktig informasjonsdag, jeg 
får ikke tolk. Hvem er mest bortskjemt 
her? Du eller jeg? Eller er det tolken selv? 
Ja, spørsmålet jeg stiller er; Norge har 
et av verdens beste tolketilbud, men for 
hvem? For oss tolkebrukere – eller er 
det for tolkene selv? 

En lærer kan ikke velge og vrake mel-
lom klasser. En rørlegger kan ikke velge 
mellom det å reparere et toalett eller å 
reparere en lekkasje på kjøkkenet. En sy-
kepleier kan ikke velge mellom pasienter. 
De tar det de får, de har selv valgt dette 
yrket og det er jobben deres. Men tol-
kene? Neida, de kan bare velge og vrake. 
Jeg ser ikke noe rettferdighet her. Gjør 
du? I så fall, hvorfor gidder ikke frilans-
tolkene å tolke for døve studenter?

Dette må vi spørre tolketjenesten 
om, det er de som har skapt tol-
kesystemet og som nå har gravd 

sin egen grav. De trodde vel ikke at en si-
tuasjon som dette skulle oppstå? At døve 
i min generasjon skulle invadere universi-
teter og høyskoler. At de nå ikke har nok 
skoletolker å tilby oss og at kapasiteten 
er sprengt har de seg selv å takke for. 
Udugelige arbeidsavtaler gjør at Norge 
ender opp med mange frilanstolker som 
hele tiden utnytter systemet, ved kun å 
ta oppdrag som gir mest penger i egen 
lomme. Frilanstolkene kan nemlig velge 

og vrake mellom tolkeoppdrag som de 
får tilsendt, men i en så ekstrem situasjon 
som dette er det sprøtt at frilanstolkene 
ikke kan møte tolketjenesten på halv-
veien og tolke for døve studenter? Det er 
jo selvsagt fordi de kan få så mye mer ved 
å ta andre oppdrag. 

Er problemet at tolketjenesten er så 
dårlig at de ikke klarer å admi-
nistrere tolkene riktig? Eller er 

problemet at tolketjenesten får så lite i 
tilskudd av departementet at de ender 
opp med å få pengepotten sin tømt før 
året er omme? For det er vel departemen-
tet som styrer det hele til sist, det er de 
som sitter med alle pengene, penger som 
de ikke vil dele med resten av Norge. 

Siden det er et helt klart brudd på 
diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven § 4 så jobbes det nå med 

å få problemet løst, men problemet vil 
ikke forsvinne over natta. Tolkesyste-
met vil fremdeles være der neste skoleår, 
– og året etter der igjen. Skjevhetene i 
systemet må rettes opp. Tolkebrukernes 
interesser må komme i første rekke, ikke 
tolkenes egne økonomiske vinninger.

Så igjen spør jeg; hvem er det jeg 
skal skylde på for at jeg sitter her 
uten tolk? Frilanstolkene? NAV ved 

tolketjenesten? Departementet? Nei, jeg 
vet ikke helt og jeg bryr meg ikke. For 
meg er dette fremdeles en og samme sak, 
jeg skylder på dem alle.

VERDENS BESTE

TOLKETILBUD, ja gitt!
Jannicke B. Kvitvær, døv student uten tolk

Hvis døve studenter ikke får tolk, hvem skal vi skylde på? Frilanstolkene? NAV ved tolke-
tjenesten? Departementet? Jeg vet ikke helt og jeg bryr meg ikke. For meg er dette en og 
samme sak, jeg skylder på dem alle.

Verdens beste tolketilbud?

Jannicke B. Kvitvær er 
22 år. Hun kommer fra 
Stavanger, og studerer 
offentlig administrasjon, 
organisasjon og ledelse 
ved Høgskolen i Oslo.

Udugelige arbeids-
avtaler gjør at Norge 
ender opp med 
mange frilanstolk-
er som hele tiden 
 utnytter systemet...

DT spør: 
- Hvorfor har du valgt dette studiet, 
Jannicke? 
- Jeg har alltid vært interessert i disse 
fagene. Studiet er en blanding av alt 
mulig fra organisasjon og offentlig styre 
til forvaltningsrett og statsvitenskap, så 
slipper jeg å velge bare et bestemt fag. 
- Hvilke jobb kan studiet kvalifisere til?
- Stillinger innenfor offentlig eller privat 
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sektor, blant annet som prosjektleder, 
saksbehandler osv. Eller stillinger innen-
for større organisasjoner og bedrifter som 
er avhengig av samspill med offentlig 
sektor. 

Kommentar 
fra tolketjenesten
Vi har bedt leder ved tolketjenesten 
ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og 
Akershus Annette Wilhelmsen Hansen 
kommentere noen av synspunktene fra 
Jannicke B. Kvitvær. 

- I midten av september leverer vi 
tolketjenester til 39 studenter i høyere 
utdanning. Samtidig er det 5 studenter 
som har påbegynt studiene uten tolk 
eller foreløpig fått avslag på tolk. I til-
legg kommer en student som får tolk fra 
medio oktober og to som ikke har fått 
tolk og som har utsatt studiene til høsten 
2011. NAV Vi arbeider kontinuerlig for 
å få finne løsninger og finne frem til flere 
tolkeressurser.

- Hva er problemet med å finne tolk 
til alle, er det økonomisk betinget 
eller finnes det ikke nok tolker?

- Utfordringen er sammensatt. For 
det første søker flere hørselshemmede 
studenter til Oslo-området enn før, 
og antallet er økende. For det andre 
er tolking i høyere utdanning både en 
kvantitativ og kvalitativ utfordring: én 
student trenger gjerne 2 - 3 tolker, og 
kravene til fagforståelse gjør at det kan 
være få tolker å velge blant. For det tredje 
har det i mange år ikke vært rom for flere 

stillinger på tolkeområdet, noe som gjør 
at mer utdanningstolking går på bekost-
ning av annen tolking. Og for det fjerde 
gir forsøk på å rekruttere flere frilans-
tolker lite resultat. For det femte sliter 
tolketjenesten med et svært gammeldags 
og tungvint datastyringssystem som 
binder opp mye ressurser i administra-
sjon i stedet for tolking. Og for det sjette 
kan det være ganske krevende å få på 
plass en så omfattende tolkekabal i løpet 
av tre uker fra slutten av juli når opptaket 
til studiene er kjent og til studiestart i 
midten av august.

- 

Jannicke B. Kvitvær spør om frilan-
stolkene ikke gidder å ta oppdragene 
for studenter, fordi de vil tjene mer 
på andre oppdrag?

- Mange frilanstolker gjør en stor innsats, 
og uten dem ville tolketilbudet i Oslo-
området bli kraftig svekket. Ett av NAVs 
tiltak for å rekruttere flere frilanstolker til 
utdanningstolking er at vi har sendt ut et 

tilbud om en ekstraordinær tilleggsavtale. 
Avtalen åpner for å tilby tolkene inntil 40 
timer tolking pr. uke, med en garantert 
avtaletid ut studieåret 2010/2011. Så 
langt har responsen på den ekstraordi-
nære tilleggsavtalen ikke vært tilstrekke-
lig til å sikre utdanningstolk til alle som 
trenger det. På vegne av tolkebrukerne 
ønsker jeg frilanstolker som ser verdien av 
å inngå i denne typen langvarige oppdrag 
og relasjoner. Jeg tror det vil gi mer og 
bedre tjenester for brukerne og et rikere 
og mer interessant arbeid for tolkene.

- Forstår du at de som ikke får tolk 
til utdanningen er fortvilet?

- Ja, selvsagt. Enhver har rett til utdan-
ning, og døves historie viser i seg selv 
hvor viktig utdanning er. Derfor er det 
få ting som er viktigere for tolketjenesten 
enn å kunne dekke behovet for utdan-
ningstolk. Situasjon i høst er ille for de 
studentene som ikke har fått tolking eller 
nok tolking. Dette er ikke i tråd med 
NAVs visjon om at ‹‹vi gir mennesker 
muligheter››. Derfor opplever vi i tolke-
tjenesten dette som en stor belastning. Vi 
arbeider kontinuerlig videre utover i stu-
dieåret for å finne løsninger. Og ethvert 
forslag fra tolkebrukerne til hvordan vi 
kan få mer ut av dagens tolkeressurser, vil 
vi se på med det største alvor.  

Mange frilanstolker 
gjør en stor innsats, 
og uten dem ville 
tolketilbudet i Oslo-
området bli kraftig 
svekket.
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Debatten rundt opplæring av 
døve har gjennom historien 
vært preget av ulike visjoner 
om hvordan man på beste 
måte kan undervise døve 
elever. Dette har ført til mye 
teoretisk metodestrid. Odd-
Inge Schrøder ved ISP har 
benyttet forskningsterminen 
sin til å se nærmere på bladet 
Journal for døve 1890-1894.
For å belyse døve sin situasjon 
gjennom tidene velger Schrø-
der å trekke frem dette sitatet 
fra 1806 av professor Nyerup i  
Det skandinaviske Litteratur-
selskabs Skrifter: ‹‹Dövstum-
me, disse saa saare ulykkelige 
blant vore Medmennesker, som, 
ved at mangle Hörelse og Mæle, 
ere berövede saa utallige Livets 
Glæder, ere seg selv og Samfun-

det til Byrde, og ihenseende til 
intellectuel og moralsk Uddan-
nelse staae paa det laveste Trin 
af Cultur.›› Sitatet viser de 
store utfordringene knyttet 
til døveproblematikken både 
tidligere og i fremtiden.
Striden om de forskjellige 
undervisningsmetodene har 
i stor grad dreid seg om døve 
barn. Ifølge Schrøder dukker 
det da opp viktige spørsmål 
å besvare, som hvordan det 
gikk med disse barna senere 
i livet, og hva de selv mente 
om opplæringen. Dette er 
prosjektets mål: å finne frem 
til dokumentasjon av hva de 
døve selv mente om hvilke 
undervisningsmetoder var 
best, i hvilken grad det var et 
nettverk mellom voksne døve 

i Europa på tiden da bladet 
ble gitt ut, og hvordan ‹‹The 
Establishment›› reagerte på de 
voksne døves meninger, fortel-
ler Schrøder.

Forskningsprosjektet har tatt 
utgangspunkt i et lite blad: 
Journal for døve 1890-1894 
som ble utgitt av fire døve 
menn; kjøpmann Carl Wer-
ner, typograf Chr. Bjørnstad, 
malermester Axel Fleischer 
og kartograf Ragnar Ziener. 
De tilhørte alle sammen 
døvemiljøet i Kristiania, De 
norske døvstummes forening 
i Kristiania, som ble grunn-
lagt i 1878. Felles for disse 
mennene var at de fastholdt 
bruken av tegnspråk ved siden 
av talespråk. Og nettopp 
dét fører rett inn i kjernen i 
debatten omkring opplæring 
av døve. Tradisjonelt inntas 
det en posisjon der man enten 
mener at talespråk og munn-
avlesning er den riktige måten 
for å integrere døve, eller man 
stiller seg på den andre siden 
og mener at tegnspråk er det 
beste – og foretrukne – red-
skap blant døve, forteller 
Schrøder. Selv mener han at 
dette er en gal tilnærming, og 
sammenligner seg selv med 
Ole Brumm og sier: – Ja takk, 
begge deler.
På den tiden da bladet kom 
ut var Abnormeskoleloven av 
1881 trådt i kraft. Konsekven-
sen var at datidens døveskoler 
måtte velge kun én undervis-
ningsmetode. Resultatet ble at 
den orale metoden ble enerå-
dende ved de syv døveskolene 
som fantes i Norge på denne 
tiden. Likevel kunne elevene 
bruke tegnspråk seg imellom 
og ellers på fritiden. Med 
bakgrunn i blant annet dette 
mener Schrøder at tegnspråk 
er den beste metoden i større 
sosiale sammenhenger, og at 

elevenes bruk av tegnspråk seg 
i mellom viser viktigheten av 
å velge den metoden som til 
enhver tid fungerer best.
Prosjektet viser at bladet blant 
annet fokuserer på enkeltper-
soners virke innenfor feltet. 
Scrøder trekker frem en 
historie fra bladet om en døv 
lærer ved Kristiania og Hamar 
døveskole som måtte gå av, 
fordi han som døv ikke kunne 
være lærer ved en oral skole. 
Eller om De norske døvstum-
mes forening sin søknad om å 
få førstelærer Conrad Svend-
sen ordinert til prest for døve. 
Han ble ordinert og ansatt av 
døveforeningen i 1893. Svend-
sen som tidligere hadde vært 
for den orale metoden, ble selv 
forfekter for bruk av tegn i 
forkynnelse og gudstjeneste.

Bladet forsøkte dessuten å få 
frem de døves egne menin-
ger. I det første nummeret 
av bladet blir det sakset fra 
tysk døveblad for å få frem 
hva de døve selv ville, sier 
Schrøder. Og allerede på 
denne tiden fantes det en 
transatlantisk bevegelse for 
å bevare tegnspråk og få det 
inn i døveskolene. Det var 
internasjonale kongresser for 
voksne døve i Paris, Berlin, 
Stockholm og Chicago fra 
1890-årene. Dette var voksne 
døve som selv hadde gjen-
nomgått undervisning fra 
skoler med manuell (dvs. 
tegnspråk og skriftspråk) eller 
oral metode (kun talespråk). 
Deres primære bekymring 
var at kunnskaps- og språkni-
vået blant Europas døve gikk 
merkbart ned.
Prosjektet er ikke avsluttet, 
det er mange brikker som skal 
på plass, og i høst drar Schrø-
der til Leipzig i Tyskland 
der det største biblioteket for 
døvelitteratur befinner seg.

Journal for døve 1890 - 1894
Odd-Inge Schrøder (61 år) var en av de første døve studentene i Norge. Han arbeider i dag som 
førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk (ISP). I universitetes 
internblad, UV fokus, er han i september omtalt i en artikkel av Malin Solli Johansen. Vi har 
fått tillatelse til å gjengi artikkelen.
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Zuluenes nasjonaldag
Dagen etter vi kom fram var vi på Zuluenes ‹‹17 
mai›› og fikk hilse på Zuluenes konge. Vi fikk 
sitte i et telt som var satt opp for kongen og hans 
følge. 

Vi gav ham en bok med bilder fra Sandefjord. 
Han var svært glad for at vi hadde utveksling og 
at elever fra Afrika får lov til å dra på studiebe-
søk i Norge. Etter dette dro vi på Market Thea-
tre, der vi så en forestilling hvor de ikke brukte 
tale eller tegn, men bare kroppsspråk.  Dette var 
nytt for noen av oss hørselshemmede, men vi 
forstod godt hva de mente etter hvert.

De neste dagene var vi på forskjellige museum. 
På Mandela museum fikk vi kunnskap om 
Hector Petersen, studenten som ble drept fordi 
han nektet å lære Afrikaans. Det var et ‹‹her-
skespråk›› som myndighetene ville at alle fargede 
skulle lære seg. Vi så også en stor kirke som 
heter Regina Mundi. Kirken var et samlingssted 
under apartheidregimet hvor det ikke var lov til 
å snakke politikk. Politiet hadde flere ganger tatt 
seg inn i kirken og skutt mot folk.

Foreldre til elevene, som senere skal besøke oss 
i Norge, laget velkomstbraai (braai betyr grill) 
med grillet kjøtt og kylling.

Millioner av år tilbake
Onsdag ble vi tatt med til Maruping. Stedet 
viste hvordan det var for millioner av år siden 
på jorda. Vi kjørte med båt i en hule med vind, 

luft, vann, is, ild og jordskjelv. Vi gikk også over 
en bro hvor det var laget en visuell illusjon som 
gjorde at vi nesten datt over på siden når vi gikk 
over brua. Museet viste mye teknikk og utstil-
linger om hvordan jorden var blitt til. Vi fikk 
også demonstrert trusselen fra dagens forurens-
ning. Det var laget modeller av urmennesker 
og menneskeaper.  Vi fikk også se skjellettet 
av Luzy, som inntil nå er regnet som det første 
menneske på jorda.
Neste museum var i en hule som hadde blitt 
brukt som gruve for å utvinne kalkstein som 
ble brukt industrien. Da de sprengte hulene 
oppdaget de noen skjeletter, ett kalles for ‹‹Little 
foot››. Det skjellettet er enda ikke ferdig utgravd 
fordi de bruker tannlegebor i arbeidet, de jobber 
veldig forsiktig for ikke å ødelegge noe. Vi ble 
guidet 66 meter under jorda i hulen og den var 
full av dryppstensformasjoner. Vi måtte krabbe 
gjennom små åpninger for å komme gjennom 
hulen. Den lå på en høyde i landskapet, men 
allikevel var det en innsjø inni hula. En som 
hadde dykket for å finne ut hvor stor og dyp 
innsjøen var hadde omkommet. Tauet han 
brukte for å finne tilbake hadde blitt kuttet på 
de skarpe steinene. De har kommet 40 meter 
ned i innsjøen, og de vet at den er dypere, men 
nå får ingen lov til å dykke der fordi hulene går 
så mange veier og steinene er farlig skarpe.

Apartheid museum
Torsdag var vi på Apartheid museum og så 
hvordan hvite mennesker hadde undertrykt 
og drept mange uskyldige fargede mennesker. 

Skoleutveksling 

til Soweto i Sør-Afrika
Daniel Andrè Sæves var en av 
fem hørselshemmede elever 
fra Sandefjord videregående 
skole som i tiden 25. sep-
tember til 6. oktober besøkte 
Morris Isaacson High School 
i Soweto, Sør-Afrika. 

I tillegg til elevene var det 
med fem ansatte fra skolen og 
to tegnspråktolker. 
Vertskapet i Soweto var seks 
elever og tre lærere, som 
senere skal gjøre gjenvisitt i 
Norge. Daniel har sendt oss 
en rykende fersk artikkel 
direkte fra Afrika. 

Hele gruppen med elever fra Sandefjord videregående skole og 
Morris Isaacson High School. Artikkelforfatter Daniel er num-
mer fire fra høyre bak.
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De hadde lover om at hvite og fargede 
ikke fikk være sammen eller kjøre med 
samme buss, eller bruke samme toalett, 
ja de fikk ikke en gang lov til å sitte på de 
samme benkene.

I Botanical Gardens fikk vi oppleve 
mange forskjellige trær og blomster 
fra ulike land. Der var det også mange 
flotte vannfontener og vi så frosker som 
svømte.På kvelden inviterte vi de søra-
frikanske vertene våre på indisk middag 
med kylling og nanbrød.
Fredag dro vi til Constitution Hill. Det 
hadde vært et fort da Boerne hadde 
herre dømmet over området og senere 
fengsel for både hvite og fargede fanger. 
Det var stor forskjell på cellene som de 
hvite fangene hadde hatt og de som var 
for de fargede. På cellene for de hvite 
bodde det 3 personer på et stort rom 
med hver sin seng, mens de fargede ofte 
måtte bo 30 på et stort rom uten senger. 
De måtte også spise ute og toalettene var 
åpne slik at alle kunne se når de gikk på 
toalettet. De fargede fangene ble leid ut 
til farmere til hardt arbeid. Da de kom 
tilbake til fengselet måtte de kle seg helt 
nakne så de ikke kunne smugle noe inn.
Fengselet hadde også blitt brukt til 
Nelson Mandela da han ble arrestert på 
begynnelsen av 1960-tallet. Han fikk 
den største cellen fordi han var utdannet 

advokat og ble derfor behandlet ganske 
bra. Det er nå bygd opp en ny rettssal for 
‹‹høyesterett›› av stein som kom fra deler 
av fengselet som nå er revet. Der fantes 
det største nye flagget i Sør-Afrika som 
noen kvinner har laget.
Neste sted vi besøkte var en ølbryggeri. 
Der fikk vi smake gammeldags øl som 
ble brygget hjemme i hyttene. Nå var det 
et stort moderne bryggeri som også viste 
gamle biler som ble brukt før og hvordan 
det så ut i husene i gamle dager.
Lørdagen var satt av til shopping på 
Bruma Lake Flea Market. Der var det 
masse afrikansk kunsthåndverk som 
masker, stoffer, klær, osv. Vi kunne prute 
på prisene. Det vil si at de forslo en pris 
og vi svarte at vi ville ha en bedre og la-
vere pris. Så var det fram og tilbake til vi 
begge var fornøyd. Dette var helt nytt for 
de fleste av oss og morsomt å lære. Vi dro 
etterpå til Eastgate mall.  Dette er blant 
en av mange store kjøpesenter som finnes 
i Johannesburg. Dette er et av de største 
kjøpesenter jeg har sett i mitt liv.
Søndag var vi på Johannesburg Zoo hvor 
vi så mange forskjellige dyr som finnes i 
Afrika. Vi spiste lunsj midt i parken med 
apekatter rett ved siden av oss. Sammen 
med elevene på skolen vi besøkte laget vi 
et eventyr om Askeladden og trollet og 
en Zuludans. Da vi var i parken, øvde vi 
på dette for å kunne vise det på en skole 

for døve som vi skulle besøke dagen etter.
I Soweto finnes det en skole for døve som 
heter Sizwile School for the Deaf. Skolen 
har 240 elever fra førskole (fra 3 år) og 
ut kombinert videregående (studiespesia-
liserende og yrkesutdanning). 56 elever 
fra 3 – 12 år, som bor langt unna, bor i 
internat på skolen.  Det var en avdeling 
for gutter og en for jenter med 6 – 8 
senger i hver avdeling, og da var det lett 
å snakke sammen. De dro hjem hver 
helg. Skolen hadde flere busser, så mange 
elever ble hentet hver dag. Vi fikk besøke 
flere klasser, og det var sterkt å møte døve 
elever som vi kunne snakke med fra et 
land så langt borte. De var så åpne, og vi 
fikk e-postadresser til flere av dem som 
gikk på high school trinnet.
Vi har bodd midt i Soweto, hvor det 
bare bor bare fargede sørafrikanere hos 
en vertsfamilie. Vi ble tatt i mot med 
åpne armer og mange av deres venner og 
familie ble vi også kjent med. Siste dagen 
var vi på Morris og fikk møte elever og 
lærere der. Når dette skrives skal vi på 
avskjedsbraai.  De vi skal besøke har 
svømmebasseng, så vi får bade før vi 
legger ut på 11 timers flytur hjem. På 
hjemturen skal vi innom Amsterdam og 
besøke Anne Franks museum. Turen har 
vært en fantastisk opplevelse – et positivt 
kultursjokk som vi kommer til å huske 
for alltid.

En elefant elevene møtte 
i dyrehagen.



28 5/2010

Vetland skole, Oslo
1: Skolen har 67 helårselever
2: Ingen deltidselever, men 

skolen har ansvaret for ca 
120 elever rundt i Oslosko-
lene. I tillegg har Vetland 
ansvar for 58 barn under 
skolepliktig alder, det 19 er 
i Voldsløkka barnehage og 
resten i andre barnehager 
eller hjemme.

3: 13 elever begynte på 1. 
trinn i august. Totalt fikk 
skolen 18 nye elever dette 
skoleåret.

4: Vetland har begynt som læ-
rebedrift og tatt inn 2 døve 
lærlinger innenfor barne- 
og ungdomsarbeiderfaget 
dette skoleåret.

Skådalen skole, Oslo
1:  Skolen har 21 helårs-

elever, noen av dem bor 
på elevhjemmet. Skolen 
hadde et spesielt stort antall 
avgangselever i vår. I tillegg 
til helårselevene har skolen 
en gruppe som kommer fast 
en dag for uken.

Skolene for døve og tunghørte
helge.herland@doveforbundet.no

Mange lesere er nysgjerrige på hvordan det går med sin gamle barneskole. Vi har derfor gjort en 
rundspørring til de skolene for døve og tunghørte. Vetland skole i Oslo og Auglends skole i Sta-
vanger er kommunale skoler, mens skolene Skådalen, Nedre Gausen, Hunstad og Møller fortsatt 
er statlige skoler. Det såkalte Midtlyngutvalget foreslår at alle døveskolene blir kommunale. Det 
vil komme en Stortingsmelding i vinter som tar opp dette spørsmålet, så blir det til syvende og 
sist Stortinget som bestemmer om de statlige døveskolene skal fortsette – eller om kommunene 
skal overta ansvaret for alle grunnskolene. Våre spørsmål til skolene er:

1: Hvor mange helårselever har skolen?  
2: Hvor mange deltidselever?
3: Hvor mange elever begynte på 1. trinn i høst?
4: Noe nytt på skolen i år?

I neste blad
Vi har ikke fått svar på spørsmålene fra A.C.Møller skole i 
Trondheim og Nedre Gausen skole i Holmestrand. I neste blad 
vil vi presentere situasjonen ved de videregående skolene for 
døve og tunghørte.

2: 25 deltidselever som kom-
mer fast fire eller flere 
uker i året. Disse har noen 
ganger søsken med seg som 
også går på Skådalen. Alt 
i alt blir dette omtrent 60 
barn som skolen gir ulike 
tilbud til.

3: Ingen elever på 1. trinn.
4: Skolens avdeling for konsul-

tative tjenester arrangerer av 
og til elevtreff, og da er det 
mange tunghørte elever som 
deltar. Det har vært gradvise 
endringer i organiseringen 
av opplæring av hørselshem-
mede barn i mange år nå, 
men elevene har fremdeles 
behov for noen tilpassede 
tilbud og de har glede av  
samvær med andre hørsels-
hemmede.

 
Hunstad skole, 
Bergen
1: 18 heltidselever dette sko-

leåret.
2: 33 deltidselever i grunn-

skolen, 4 deltidselever i 
førskolen

3: Ingen elever begynte på 1. 
trinn

4: Skolens Comenius-prosjekt 
‹‹Building brighter futures››, 
som var omtalt i forrige 
Døves Tidsskrift skal pre-
senteres på en konferanse 2. 
november på Gardermoen, 
på et seminar som Senter 
for internasjonalisering av 
utdanning står bak. 

 Byggeprogrammet for 
Nattland oppveksttun, som 
omfatter Nattland skole, 
Hunstad skole og Pinnelien 
barnehage blir antakeligvis 
ferdigstilt i løpet av septem-

Skådalen skole. Auglend skole.

Hunstad skole.

ber 2010. Så er det mange 
som håper av byggingen av 
den samlokaliserte skolen, 
eller oppveksttunet, kan få 
fortgang. 

Auglend skole, 
Stavanger
1: Skolen har 34 hørselshem-

mede elever, 17 elever på 
barnetrinnet og 17 elever 
på ungdomstrinnet.

2: 3 elever på barnetrinnet er 
besøkselever som er her en 
dag i uken.

3: På 1. trinn begynte det 2 
elever.



295/2010

For 16 år siden ble jeg ført opp kirke-
gulvet av min far. Jeg kan ennå frem-
kalle de magiske, brusende følelsene fra 
bryllupsdagen, bare ved å lukke øynene 
og konsentrere meg om minnene. Den 
gang kunne jeg ikke tegnspråk, så tolk 
var uaktuelt for meg. Derfor hadde 
min tilkomne ektemann (Trond), 
presten og jeg en generalprøve dagen 
før Dagen. Der ble vi enige om at når 
presten hadde spurt meg om jeg ville ha 
mannen som stod ved min side, og jeg 
skulle svare, da skulle presten se på meg 
og nikke diskrè. Slik skulle jeg forstå 
når jeg skulle gi mitt svar. Vi syntes alle 
tre dette var en grei måte å gjøre det på, 
siden vi visste at jeg ikke kom til å høre 
hva presten sa og når han sa det.
Så kom den store Dagen. Trond og 
jeg står side ved side foran presten 
som taler. Bak oss er kirkebenkene 
fulle av rørte mennesker som er vitne 
til dette vakre øyeblikket. Jeg på min 
side begynner å bli en smule stresset. 
For presten som skal nikke svakt mot 
meg som signal på at han har stilt meg 
spørsmålet jeg venter på, er ikke klar 
over sitt eget kroppsspråk. Hele tiden 
under talen, veksler han blikket mellom 
meg og Trond. Samtidig nikker han 
svakt mot meg, mot Trond, tilbake 
mot meg, og så mot Trond igjen. Og 
slik fortsetter det. Flere ganger er jeg på 
nippet til høyt og tydelig å si JA, for jeg 
synes å se at presten gir meg signalet vi 
var blitt enige om. Men hver gang jeg 
åpner munnen, skjønner jeg i siste liten 
at spørsmålet ennå ikke er stilt. Etter 
det som jeg synes virker som en evighet, 
men som bare er noen få minutter, 
hvisker jeg så ubemerket jeg kan til 
Trond: «Dytt meg i siden når jeg skal 
svare». Trond kikker litt usikkert bort 

på meg, men får et bestemt og sikkert 
blikk tilbake fra sin brud. Etter enda 
en liten stund, kjenner jeg at Trond gir 
meg et lite dytt i siden: «JA!» svarer jeg. 
Høyt, tydelig og stolt. Jeg vet at jeg skal 
få enda et spørsmål, om å elske å ære 
inntil døden skiller oss ad. Og ganske 
riktig, etter enda en liten stund får jeg 
et nytt lite dytt i siden fra min kjære: 
«JA!» sier jeg nok en gang. Med brud-
gommens «ja», blir vi så erklært for rette 
ektefolk å være. En for meg kronglete 
måte å få prestens spørsmål på, er ikke 
til hinder for berusende lykkefølelse. 
Det fungerte på en måte.
Gjestene på bryllupsfesten visste om 
hørselstapet, og jeg fikk talene og san-
gene skriftlig. Men selv om jeg syntes 
det var helt greit at alle visste om mitt 
hørselstap, så likte jeg ikke at de kunne 
merke hørselstapet mitt. Hørselshem-
mede som ikke er vokst opp med 
tegnspråk er vant til å skulle fungere på 
hørendes premisser. Det betyr ofte at 
vi har en følelse av å være til bry når vi 
ikke hører hva som blir sagt. Om følel-
sene er relevante eller ikke kan diskute-
res, men det er en følelse svært mange 
av oss deler, særlig i ung alder. 
Da min far skulle tale under middagen, 
hadde jeg manuset hans, og dermed 
mulighet til å få med meg hva han sa. 
Men jeg ville jo ikke at de andre skulle 
merke noe. Derfor så jeg ikke på manu-
set, men gjemte det i fanget. Jeg kikket 
heller opp på min far, for det gjorde de 
andre. Jeg smilte når de andre smilte, 
nikket når de andre nikket. Når talen 
var over, gjemte jeg manuset i en fold 
i brudekjolen. Så gikk jeg på toalettet 
for å lese den. På toalettet kunne jeg 
låse døra uten at noen stilte spørsmål 
ved det, der kunne jeg i fred og ro, helt 

ubemerket, lese den fine talen pappa 
nettopp hadde holdt for meg. 
Det fungerte på en måte.
Virginia Satir har skrevet en liten bok 
som heter «Om å skape kontakt». I 
forordet skriver hun:

«Det jeg presenterer
har bakgrunn i
en universell menneskelig erfaring.
Vi er alle født små,
og av en bestemt mann og kvinne.
Fra fødselen og til i dag
har hver og en samlet
en mengde erfaringer – 
vi kaller det fortid.
Og det vi har foretatt oss
hittil
har fungert på en måte.
Spørsmålet er bare,
Hva har det kostet
og
Kunne prisen vært mindre…»

Hørselshemmet,
hva så?

Det fungerte 
på en måte...

Anne Kristine Grønsund, er 
fast spaltist i DT i år. 
Sivilstatus: 38 år, gift, to gutter. 
Fødested: Grimstad.
Utdannet: Lærerhøyskolen på 
Notodden, og audiopedagog-
utdannelse fra ISP, Universite-
tet i Oslo.
Jobb: Har jobbet som lærer 
både på Skådalen og Nedre 
Gausen. De siste årene har 
jeg jobbet som rådgiver/
tegnspråkkonsulent på Nedre 
Gausen og har mest kontakt 
med foreldre til hørselshem-
mede, men også med lærere 
og elever.
Hørselsstatus: Født tunghørt, 
men som godt voksen ble 
hørselstapet større og de siste 
årene har jeg vært døv. 
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To av nominasjonene omfattet Ipek D. 
Mehlum, som var nominert til beste 
kvinnelige hovedrolle for sin innsats i 
Pinocchio, og Kjersti Fjeldstad for sin 
innsats som stemmeskuespiller i samme 
skuespill. I tillegg var Pinocchio nominert 
som årets beste barne- og ungdoms-
forestilling.  
Men til tross for bemerkelsesverdige tre 
nominasjoner, måtte teatersjef og regissør 
Mira Zukermann og de to andre nomi-
nerte fra Teater Manu, gå tomhendte 
hjem. Men ingen av dem så særlig skuffet 
ut da prisutdelingen var unnagjort, i så 
fall skjulte de dette godt, noe som ikke er 
særlig overraskende med tanke på at de er 
meget erfarne skuespillere.  
- Jeg er veldig fornøyd med kvelden, 
men det er litt synd at vi ikke vant når 
vi var nominert til tre priser. Jeg hadde 
håpet litt på en av prisene, det kriblet 
godt i magen underveis, men jeg er på 
ingen måte skuffet. Det er stort bare å bli 
nominert til disse prisene, sier teatersjef 
Zuckermann.
På en kveld der det vrimlet av skuespil-
lere og andre kjendiser fra A og nedover 
bokstavrekken, så de to nominerte og 

Zuckermann ut til virkelig å trives i det 
gjeve selskapet. Det ble brukt mye tid 
til gratulasjoner av andre nominerte, og 
ikke minst vinnerne. Like barn leker 
visstnok best, og det gikk mye tid til 
å mingle med fiffen. Døves Tidsskrift 
fikk likevel lirket ut noen ord fra både 
Mehlum og Zuckermann. 

Viste frem Pinocchio
På denne kvelden var begge to tydelig 
begeistret over at de kunne få vise frem 
tegnspråket på en slik scene. Teater 
Manu fikk æren av å spille et utdrag av 
Pinocchio i starten av programmet, og 
høstet stor applaus – av typen hender 
som slår mot hverandre i takt. 
- Vi fikk vist frem Pinocchio for alle i sa-
len her, og det er jeg veldig fornøyd med, 
sier Zuckermann. 
På spørsmål om disse nominasjonene kan 
sees på som en anerkjennelse av Teater 
Manus særegne kunstneriske utrykk, 
svarer regissøren: 
- Så absolutt! Bedre enn dette blir det 
ikke! Dette er på en måte en ‹‹siste›› 
stasjon for teaterverden hvor hele teater-
Norge og presse kommer og får se hvem 

Teater Manu er og får samtidig sett 
tegnspråket på scenen. Det er en aner-
kjennelse og bidrar i tillegg til å avmys-
tifisere døvhet og tegnspråk, for mange 
teatersjefer føler seg usikker overfor døve 
skuespillere.  

Mehlum supplerer og sier at samfunnet 
er blitt mer modent.
- Vi er blitt mer global og folk er mer 
tolerante når det gjelder andres kulturer 
og språk, sier den tyrkisk-norske skue-
spilleren, mens hun prater videre om 
sine forhåpninger for den kommende 
språkloven. 

Større krav til Pinocchio
Men denne kvelden var det Teater Manu 
som sto i fokus.  Døves Tidskrift lurer på 
om de har noen tanker om hvorfor Tea-
ter Manu har blitt nominert i så mange 
kategorier i år. Er det gjort annerledes i 
Pinocchio enn i tidligere produksjoner? 
Zuckermann mener det er det særegne 
kunstneriske utrykket, hele scenografien 
og ikke minst de to nominerte som har 
gjort en fabelaktig jobb.  I tillegg sier 
hun at de hadde større krav til Pinocchio, 

Nesten en Hedda

Tekst og bilder Morten Sletten

Teater Manu stilte mannsterke opp til årets utdeling av norsk teaters store bransjepris, Hedda-
prisen på Riksteateret i Oslo. Teater Manu hadde nemlig klart kunststykket å bli nominert til 
ikke bare én, men hele tre priser. 
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blant annet på grunn av videopresen-
tasjonen i bakgrunnen, sterke lyder og 
en spennende lysdesign. Både hun og 
Mehlum trekker frem at hele ensemblet 
har fungert meget bra. 

- Pinocchio har klart å vise et stykke 
som både barn, ungdom, voksne og 
familier har hatt stor glede av, uansett 
sanser. Teater Manu har hatt stor fokus 
på visuelle effekter i kombinasjon med 
en magisk scenografi, sier Mehlum, og 

roser samarbeidet 
med Zuckermann og 
Fjeldstad. 

Alle tre så ut til å 
nyte kvelden til det 
fulle, og har nok i lø-
pet av arrangementet 
fått ekstra inspira-
sjon til å gi mer av 
seg selv i fremtidige 
oppsetninger. En pris 

eller tre hadde gitt Teater Manu en plass 
i historiebøkene til norsk teater, men 
denne kvelden var de nok mer enn nok 
fornøyd med å ha gjort et inntrykk på 
hele teater-Norge. 

Vinnere
For de spesielt interesserte kan vi nevne at 
Trine Wiggen tok prisen for beste kvin-
nelige hovedrolle, mens Sogn og Fjordane 
Teater fikk prisen for særlig kunstnerisk 
innsats. Før det ringer fra Brageteateret 
fikk prisen for beste barne- og ungdoms-
forestilling. Ekstra interesserte kan sjekke 
de øvrige vinnerne på Norsk Teater- og 
Orkesterforenings hjemmeside:
http://www.nto.no/pub/NTO/
news/?aid=485#NTO

Les mer på 

www.rycon.no

 
Rycon AS har i over 15 år utviklet gode verktøy 
for deltakelse i arbeidslivet.

kompetanse på hørselshemmede og døve.

området.

Rycon AS 

Rycon AS, Ryensvingen 11b

Vi skaper arbeidsglede!
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Kan du hjelpe oss 

å hjelpe andre tegnspråklige?
Er du døv/tunghørt og har tegnspråk som primærspråk? Vi trenger din deltakelse i et forsknings-
prosjekt, hvor vi skal utvikle en tegnspråklig nevropsykologisk test. Prosjektet gjennomføres 
i samarbeid mellom Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, Conrad Svendsen Senter og 
Senter for yrkesrettet attføring (NAV).

Bakgrunn for prosjektet
Nevropsykologisk testing kan være viktig. Ofte for å undersøke om en person har sykdom, hjer-
neskade eller spesielle kognitive (mentale) vansker, som gjør at man trenger behandling, tilrette-
legging eller hjelp. Eksempel på skade/sykdom kan være demens eller slag. 

Flere nevropsykologiske tester vi har i dag er basert på norsk talespråk. Det kan gjøre at resulta-
tene til en døv person blir feiltolket. Dette gjelder spesielt verbale hukommelsestester, hvor man 
blir bedt om å huske ord. Vi ønsker å lage en verbal hukommelsestest test som kan gi riktige re-
sultater også for døve. Vi har derfor omarbeidet en verbal hukommelsestest (CVLT II) fra norsk 
talespråk til norsk tegnspråk. 

Din deltakelse er viktig for oss
Testen vi har laget skal nå prøves ut på tegnspråklige personer, for å se om den fungerer som den 
skal. Hvis du ønsker å delta, vil du gjennomgå vår hukommelsestest. I tillegg blir du bedt om å 
svare på noen andre oppgaver og spørsmål. Slike tilleggsoppgaver er vanlig i denne type forskning, 
og gir oss viktig informasjon når vi skal tolke resultatene. Samlet tar alle oppgavene ca 1 time. Vi 
er ikke ute etter dine resultater, men å se om testen fungerer. Din deltakelse er altså viktig for at 
vi skal kunne se om vi har klart å lage en god nok test, som i framtiden kan brukes på andre døve 
som har behov for dette. 

Anonymitet
Dine resultater vil behandles slik at du ikke kan gjenkjennes av andre. Hvis du kjenner en av for-
skerne kan du gi oss beskjed, så vil oppgavene gis av en annen person.

Belønning 
Deltakelse belønnes med 5 flaxlodd.

Kontakt
Du vil få mer informasjon om prosjektet, før du eventuelt bestemmer deg for å delta. Kan du 
tenke deg å delta, er du nysgjerrig eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med en 
av forskerne under.

Nevropsykolog Knut-Petter Langlo (NSHP), tlf 916 45 984, 
knut-petter.saetre.langlo@oslouniversitetssykehus.no
Psykolog Hanne Urnes (NSHP), hanne.urnes@oslo-universitetssykehus.no
Psykolog Ragna Erdal-Aase (CSS), ragna.erdal-aase@signo.no
Psykolog Anita Puhr (NAV-SYA), anita.puhr@nav.no
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Det kom spillere fra 13 land og 30 klub-
ber. Mest langveis farende var spillerne 
fra Dubai, Forenede Arabiske Emirater. 
De kom allerede 1.august og hadde 
treningsleir med trener, leder og tolk. 
Etter en uke kom en egen fotograf fra 
Dubai! De reiste hit med full økonomisk 
støtte fra Dubai Club for Special Sports. 
Spesielt hyggelig var det også å få besøk 
av to klubber fra Russland, Kosmic-Nord 
fra St.Petersburg og KGB fra Moskva. De 
kjørte bil og ferge hele veien. Spillerne fra 
St.Petersburg  bodde på Drammen Døve-
forenings hytte Skogheim og stortrivdes 
der. Ellers kom spillerne fra Tyskland, 
Polen, Nederland, Sveits, Østerrike, Ita-
lia, Sverige, Danmark, Finland og Island.

300 serie
På åpningsdagen, i første pulje og attpåtil 
i den første serien, slo Aljaber Ali Hassan 

fra Dubai til med 300-serie. Det var hans 
første noensinne og han viste stor glede.  
Anders Nordell, Sverige, viste storspill 
med gode 1303 på 6 serier. Henrik 
Nordal vant stor respekt ved å komme på 
5. plass med 1171, nest best av de norske 
var Stein Erik Wroldsen med 1132 på 10. 
plass. Dag Hafstad fra Bergen kom på 
12. plass med 1109. Ellers fant man de 
norske spillerne et godt stykke nede på 
resultatlisten.
Svensken Lena Lundh åpnet meget bra 
med 1141. Beste norske var Trude Nilsen 
med 1118 og 4. plass. Ingen andre norske 
jenter klarte å hevde seg i toppen.

Andre dag var det konkurranse i double. 
Danskene Flemming Jensen og Pierre 
Bocquet vant. Beste norske par var Hen-
rik Nordal og Stein E. Wroldsen på 7. 
plass. Det gikk bedre for damene med 4. 
plass for Ine Lorentzen og Ann-Cathrin 
Larssen fra Oslo.

Etter All Event 12 serier sammenlagt, 
var det klart for Matchplay. Noe nytt for 
døve både her i landet og i utlandet. Det 
var en spilleform som fanget interessen 
og bød på harde kamper. Man måtte vin-
ne to serier for å slå ut motstanderen. Det 
ble flere 2 - 1 kamper, da mange spillere 
vant hver sin serie. Det var kun 4 norske 
herrer og 2 kvinner som deltok i Match-
play. Dag Hafstad ble slått ut tidlig i 
1/8 dels finalen. Ine Lorentzen og Trude 
Nilsen ble slått ut allerede i første runde. 
Det ble norsk herredominans i semifina-
lene.  I den ene semifinalen slo russe-
ren Dmitry Kuznetsov vår egen unge, 
kommende stjerne, Henrik Nordal.. 
Stein Erik Wroldsen slo evigunge Einar 
Hartveit i den andre semifinalen. Mos-
kvaspilleren I finalen ble Kuznetsov for 

sterk for Stein Erik Wroldsen og vant 
2-1. Det ble vist mye bra spill til tross for 
litt vanskelig oljeprofil på banen.
I kvinnenes semifinaler var fire nasjoner 
representert: Italia, Finland, Tyskland 
og Danmark. Det sier noe om bredden 
og jevnheten blant jentene. Finske Satu 
Lintula gikk til topps med finaleseier 
mot Anna Maria Zardi fra Italia. Det 
var spennende helt til siste rute og 2-0 til 
Lintula. 
Turneringen ble avsluttet med premi-
eutdeling for de forskjellige øvelsene og 
spesiell oppmerksomhet for 300-spilleren 
Aljaber Ali Hassan fra Dubai som kom i 
full sjeikdrakt. Tilslutt var det gave over-
rekkelser fra klubber til arrangøren. Det 
ble sagt at Dubai planlegger å arrangere 
internasjonal bowlingturnering i desem-
ber 2011. Det er sikkert mange som vil 
dit. Det er ikke mulig å skrive ned alle 
resultatene fra turneringen, de interes-
serte henvises til: http://odsk-bowling.
dinstudio.no/news_1.html

Suksess for internasjonal bowling-
turnering Oslo 12. - 14.august i Oslo
Tekst og bilder Stein Erik Wroldsen

Etter 1 ½ år med forberedelser var det med litt gru arrangørene Oslo Døves Sportsklubbs 
bowlinggruppe så dagene nærme seg for internasjonal bowlingturnering i Metro bowlinghall 
på Lørenskog. Men engstelsene ble gjort til skamme, da hele arrangementet gikk knirkefritt og 
helt etter tidsskjemaet.

Vinnerne Dmitry Kuznetsov, Russland og Satu 
Lintula, Finland.

Aljaber Ali Hassan får premie for 300 serien av 
arrangørene Ann-Cathrin Larssen og Stein Erik 
Wroldsen.
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Trenden viser nedgang i aktiviteten, 
og sviktende rekruttering bekymrer, 
sa Rundhaug. Som eksempel ble det 
nevnt at døveidrettslagene nesten ikke 
arrangerer klubbmesterskap lenger og 
at vinteridretten sliter.   Ingen norske 
skiløpere deltok i Deaflympics for tre 
år siden og det er heller ingen å sende 
til lekene i Slovakia 2011. Den lokale 
aktiviteten endres også, i retning av 
turer og andre sosiale aktiviteter.                                                                                                   
- Noe må gjøres for å få døveidretten 
på fote igjen, avsluttet Rundhaug og 
var glad for at idrettspresident Tove 
Paule og representanter fra aktuelle 
særforbund kunne delta på seminaret.

Tove Paule:  Døveidretten 
må være proaktiv 
Idrettspresident Tove Paule innledet med 
å si at seminaret har rett fokus - mot 
fremtiden. Idrett for funksjonshem-
mede og døveidretten er nå integrert 
innen særforbundene, som har ansvar for 
organisering og tilrettelegging av fysisk 
aktivitet.  Også toppidrett, der krav til 
treningsmengde og oppnådde resultater 
avgjør internasjonal deltagelse. 

- Integrasjonen krever kompetanseutvik-
ling på alle plan og det en stor utfordring 

å spre informasjon til særforbundene og 
videre nedover i systemet, sa Tove Paule. 
Dersom vi skal utvikle idretten sammen, 
er det viktig at døveidrettslagene selv er 
proaktive og ser mulighetene. Man kan 
ikke bare sitte og vente, og døve må åpne 
seg mer og bidra med å spre informasjon 
og kompetanse, fortsatte Paule. Hun 
fortalte også om gleden av å oppleve 
Deaflympics 2009 i Taiwan og fremhevet 
spesielt kasteren Trude Raad som et flott 
forbilde for døve utøvere som vil satse på 
toppidrett.

Dårlig lim?
Hamar Døves Idrettslags Johnny Olsen 
takket Idrettspresidenten for at hun 
hadde tatt seg tid til å komme og over-
rakte henne et skriv med synspunkter på 
døveidrettens situasjon.   Han syntes det 
ble sagt mange fine ord, uten at det var 
noe nytt.   
- Jeg tviler på at ting lar seg gjennomføre 
fordi limet og bærekraften som NDI 
tidligere hadde som egen organisasjon er 
blitt borte.   Nå sliter vi med dårlig lim, 
døveidretten står tilbake ribbet og svek-
ket, prisgitt særforbundene, sa Johnny 
Olsen. Han stilte spørsmål ved premis-
sene for denne organiseringen, som han 
mener ikke går døveidrettens vei.  

Det er ikke bare å rette blikket framover.  
Dagens utfordringer som døveidret-
ten sliter med må løses først hvis vi skal 
komme videre, mente Gunnar Hansen 
og gjentok et gammelt krav, at NIF 
sentralt må ansette en kompetent idretts-
konsulent med inngående kjennskap til 
døves språk, kultur og funksjon i idretten 
og samfunnet.   Altså en person som kan 
følge opp, samordne og bistå særforbund, 
kretser, lag og andre med informasjon, 
råd, hjelp og overføring av kompetanse.                                                                                     
– Dette er en kjempeoppgave og døve 
ildsjeler makter ikke dette på frivillig 
basis i det lange løp, sa Gunnar Hansen.

Reaksjoner på fotballforbun-
dets nei til døvelandslag
Deretter var det særforbundenes tur til å 
fortelle om sitt arbeid med døveidretten. 
Først ute var Henrik Lunde, fagansvarlig 
for inkludering i Norges Fotballforbund 
(NFF) opplyste at døvefotballen er orga-
nisert som utvalg i NFF. Strategien er å 
opprettholde og videreutvikle fotballen 
blant døve. Noen døvelag spiller i seri-
esystemet og det finnes døve som spiller 
integrert på lag med hørende. I tillegg 
spilles døvemesterskap i fotball og futsal, 
som døveutvalget i NFF organiserer.  
Men hittil har NFF ikke villet satse på 

Døveidrettsseminaret 2010
Tekst:  Knut Bjarne Kjøde 
Foto:    Arne Karlsnes                       
                                                                                                                                                      
                         
Møtelokalene på Ullevål 
stadion var stedet for årets 
døveidrettsseminar lørdag 
1. oktober. Nærmere 40 
deltagere med NIF-president 
Tove Paule i spissen satt 
benket da lederen i Norges 
Døveidrettsutvalg (NDI), 
Edvard Rundhaug, ønsket 
velkommen og redegjorde for 
dagens tema: 

«Hvordan kan vi utvikle 
 døveidretten framover?» 

Trude Raad inspirerte 
med sine erfaringer som 
hørselshemmet idretts-
utøver.
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landslag for døve fordi døvefotballen an-
ses som breddeidrett og ikke toppidrett.  
Noe som har skapt frustrasjon og en 
følelse av oppgitthet i døvemiljøet.  Ikke 
uventet ble temaet berørt på seminaret.   
Flere mente at døve trenger landsslag 
som «gulrot» for å skape motivasjon og gi 
spillerne et mål å se frem til. Det ble sagt 
at NFF’s definisjon av toppfotball ikke 
er tilpasset døvefotballen. Det kan ikke 
være meningen at døve spillere må ha 
fotball som hovedbeskjeftigelse og spille i 
eliteserien for å kunne ha et landslag?
Henrik Lunde forsto frustrasjonen, men 
man må forholde seg til hva NFF har 
bestemt. Han kunne likevel opplyste 
at det skal holdes døvefotballseminar i 
Bergen i februar. Alle som jobber med 
fotball for døve vil bli invitert for å drøfte 
veien videre.

Bowlingforbundet fikk ros 
Norges Bowlingforbund fikk ros på 
seminaret for godt arbeid med bow-
ling for døve. Men man sliter litt med 
rekrutteringen. Flere døve spillere på 
herresiden nærmer seg pensjonsalder, 
men vi har også en som er ung og 
lovende, fortalte sportssjef Erik Garder. 
I tillegg til spill i lokale ligaer, turne-
ringer og NM, spiller døve også i egne 
innbyrdes turneringer og døvemester-
skap som døveidrettslagene arrangerer.                                                                                                      
Erik Garder kunne fortelle at NBF ikke 
får økonomisk støtte fra NIF til å satse 
på døvelandslag, fordi det ikke anses som 
toppidrett. Hvilket er synd og Garder ba 
NIF revurdere denne holdningen, slik at 
også døve får adgang til toppidrettssente-
ret og blir fulgt opp foran internasjonale 
mesterskap og Deaflympics.   

Tove Paule husket 
 resultatene fra deaflympics!
Arild Groven, generalsekretær i Norges 
Skytterforbund, fortalte at døve skyttere 
er med i vanlige klubber, men vet ikke 
hvor mange. Han sa at skytterforbundet 
trengte hjelp til å vite hvilket nivå døve 
skyttere ligger på internasjonalt. Da var 
Tove Paule raskt på pletten og forklarte 
Groven vinnerresultatene i rifle under 
Deaflympics i Taiwan. 
Kjempeapplaus til idrettspresidenten! 
Groven syntes resultatene er veldig bra, 
og sa at skytterforbundet må ha mer 
penger fra NIF til toppidrett for å kunne 
satse på landslagsskyting for døve. Men 
det er en jobb å gjøre i rekrutteringsar-
beidet.

Bente Holsing, integreringsansvarlig i 
Norges Friidrettsforbund, sa at hun ikke 
har hatt fokus på døve, men ønsker å bli 
med videre og trenger mer kunnskap. 
Hun ønsker også gode eksempler og 
erfaringer fra døve som har drevet med 
friidrett.  Hun syntes det har vært et nyt-
tig seminar, og at friidrettsforbundet er 
stolte av å ha Trude Raad som utøver.     
Emma Lindquist, utviklingskonsulent 
i Norges Badmintonforbund, fortalte 
om arbeidet med det unge talentet Hege 
Ulstein som imponerte med delt 9. plass 
av 32 deltagere i EM for døve nylig.  

10 hørselshemmede 
spillere på aldersbestemte 
lag i Kolstad fotball 
Frode Haugen i Kolstad Fotball, Trond-
heim, fortalte hvordan de har lykkes med 
å inkludere 30 forskjellige nasjonaliteter 
i bydelen. Klubben har også 10 hørsels-
hemmede spillere på aldersbestemte lag.                                                            
- Med innvandrerne går det greit fordi 
alle hører og prater norsk. Men for døve 
oppstår kommunikasjonsutfordringer 
både på og utenfor banen, spillerne kan 
føle seg utenfor i sosiale sammenhenger, 
sa Frode Haugen.  Kanskje dette er årsa-
ken til at klubben ikke har døve spillere 
på seniornivå. De fleste melder overgang 
til døves idrettslag og finner tilhørighet i 
tegnspråklig miljø. 
        
Klubbutvikling 
og rekruttering
Utviklingskonsulent Kari Leer Bache 
Hansen innledet om klubbarbeid og 

klubbutvikling. Deltagerne fikk oppleve 
hvordan dialog, diskusjon og gruppear-
beid starter kreative prosesser.  Metoden 
tas med videre lokalt i idrettslagene. 

Men det viktigste fremlegget kom helt 
på slutten da NDIs styremedlem, Irene 
Korstad, presenterte ideer og forslag til 
konkrete rekrutteringstiltak. Her var 
det mange kommentarer og spennende 
diskusjoner.  Men dessverre hadde Tove 
Paule og særforbundene allerede gått…

- Å delta i deaflympics 
var som å komme hjem
Det var også veldig synd at idrettstop-
pene heller ikke fikk med seg Trude 
Raads erfaringer som hørselshemmet 
toppidrettsutøver. Hun fortalte om 
sin oppvekst på hjemstedet i Sogn og 
Fjordane, der støtte fra familie, venner og 
hennes trener har betydd mye for karri-
eren.  Hun er i dag en av landets mest lo-
vende kastere og satser mot OL i London 
2012. Det var spesielt interessant å høre 
hvordan hun takler utfordringene som 
hørselshemmet blant hørende deltagere 
på reise, trening og konkurranser i inn og 
utland.  Selv om dette gir henne mange 
flotte opplevelser, la hun ikke skjul på at 
hun kan føle seg utenfor hvis hun ikke 
har tolk med. 

 - Men da jeg deltok i Deaflympics i 
Taiwan var det som å komme hjem, sa 
Trude!  Tegnspråket bandt oss utøvere 
sammen på en helt annen måte enn hva 
man opplever i andre internasjonale stev-
ner og jeg kunne kommunisere ubesvært 
med alle jeg møtte.  Det var fantastisk, 
avsluttet jenta som skaffet Norge gull i 
slegge og diskos. 

Nettopp derfor er døveidretten så viktig 
og NIF må få slutt på den stemoderlige 
behandlingen av Deaflympics som døve 
opplever i forhold satsingen på paralym-
pics. 

Kvelden før seminaret var det nemlig 
mottakelse på slottet for alle som deltok 
i OL og Paralympics i Vancouver, men 
ikke for Deaflympics deltagerne. 
Slikt smerter!

Idrettspresident Tove Paule oppfordret døve-
idretten å åpne seg mer og være proaktive.
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Torsdag  14.10  kl 19 Bergen/DNS – Premiere!
Fredag  15.10  kl 19 Bergen/DNS
Mandag  18.10  kl 19  Ål kulturhus
Onsdag  20.10  kl 19 Ålesund/Parken kulturhus
Fredag  22.10  kl 11 og 19 Trondheim/Olavshallen 
Mandag  25.10  kl 19 Horten/Bakkenteigen Kulturhus
Onsdag  27.10  kl 19  Kristiansand/Rosegården Teaterhus
Fredag  29.10  kl 19 Stavanger/Sola Kulturhus
Tirsdag  02.11  kl 19 Oslo/Teater Manu
Onsdag  03.11  kl 19 Oslo/Teater Manu
Torsdag  04.11  kl 11 Oslo/Teater Manu
Fredag  05.11  kl 19 Oslo/Teater Manu
Lørdag  06.11  kl 18 Oslo/Teater Manu
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 Oslo


