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Side 30

Forsiden: 

Casper Vågen foran og Håkon Bollestad var med på laget som vant døve-
mesterskapet i fotball, men de kan mer enn å spille ball – les intervjuet 
med dem på side 18 og 19.
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Norges Døveforbund (NDF) ønsker flere med-
lemmer. Kanskje du kan hjelpe oss å verve et nytt 
medlem? 

Alle som liker norsk tegnspråk bør være medlem hos 
NDF. Vi har i snart 100 år kjempet for at nye gene-
rasjoner døve og hørselshemmede skal oppleve frihe-
ten og gleden det er å kommunisere på et språk uten 
grenser. Gjennom tidene har mange gjort sitt for å 
fjerne norsk tegnspråk – eller for å undergrave utvik-
lingen og vekstmulighetene til språket. Fremdeles i 
dag er det mange motkrefter mot norsk tegnspråk. 
Folk som ikke evner å se rikdommen i språket og 
grunnlaget det gir for tilegnelse av kunnskap, 
sosial tilhørighet og stolthet over å kunne et språk 
som er helt unikt. 

Ifølge stortingsmeldingen om norske språk 
(Mål og mening, 2007 – 2008) er det 16.500 
som hver dag bruker norsk tegnspråk. Det er 
et av de største norske minoritetsspråkene og 
heldige er vi som kan bruke det. Bli med 
oss i kampen for å styrke norsk tegnspråk.

I den samme språkmeldingen sies det 
så riktig: «For alle folk er språk det 
viktigste kulturuttrykket. Som 
kulturnasjon har vi derfor en plikt 
både overfor oss selv og verden 
ellers til å ta vare på vårt eget språk». Hvis ikke vi 
døve, hørselshemmede og hørende venner tar vare på 
norsk tegnspråk, gjør ingen andre det.

Å sikre døve og hørselshemmede full tilgjengelighet 
til samfunnet er den andre hovedsaken NDF jobber 
for. Mye er oppnådd gjennom årene. Ser vi arbeidet 
i historisk perspektiv har vi kjempet fram en kirke-
lig betjening av døve, tegnspråk i opplæringen og 
tolketjeneste i høyere utdanning, arbeidskonsulen-
ter, egen folkehøyskole og kurssenter og en statlig 
tolketjeneste. I nyere tid kan vi nevne opprettelsen 
av Teater Manu og Døves Media, teksting av norske 
kinofilmer og at NRK er verdensledende på teksting 
og tegnspråktolking av TV-programmer. 

Bli medlem i NDF

Hedvig Sinnes
Forbundsleder

Så kan man spørre: hvor mye av dette hadde kom-
met uten NDFs arbeid?  Svært lite, vil vi påstå. 

Men fortsatt kan mye bli bedre. Samfunnet er i 
stadig utvikling og døve og hørselshemmede vil ta 
del i godene.

Derfor arbeider NDF for en mer tilgjengelig og 
kvalitativt bedre tolketjeneste. Vi vil blant annet 
at tegnspråktolking skal være en naturlig del av 
alle større offentlige arrangementer i samfunnet. 
Tolketjenesten må effektiviseres. 

Alle programmer på alle TV-kana-
ler skal være tekstet. Det samme 
skal sendingene på internett være. 
Norsk tegnspråk skal gis større 
plass i TV-kanalene.

Eldre døve som ønsker omsorg 
eller pleie i et tegnspråklig miljø 
skal sikres dette gjennom lovbe-
stemmelse, uansett hvor de bor i 
landet. 

«Arbeid til alle» må bli mer enn 
fine ord. 

Døve og hørselshemmede barn 
skal ha rett til å velge språk. Vi kunne nevnt flere 
eksempler på områder der vi ennå ikke er kommet 
langt nok.

Hadde vi vært fem millioner døve og hørsels-
hemmede, hadde det ikke vært noe problem å få 
gjennomslag for sakene. Men som en minoritets-
gruppe må vi stadig være på vakt, vi må hele tiden 
kjempe, påpeke og argumentere for våre rettig-
heter som borgere. Denne kampen blir lettere jo 
flere vi er. 

DU kan gjøre en innsats for å få flere med på laget 
i arbeidet for en bedre hverdag for døve, hør-
selshemmede, deres pårørende og venner. NDF 
er «fagforeningen» for alle som vil styrke norsk 
tegnspråk og døves tilgjengelighet til samfunnet. 
Vis din solidaritet ved å melde deg inn i NDF.
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Hvor mange kirkebygg bør vi ha?
helge.herland@doveforbundet.no

Leder av Døvekirkenes fellesråd Nora Edwardsen Mosand trakk seg fra sitt tillitsverv bare noen 
dager før det årlige fellesmøtet for døvekirkene. Et møte som fungerer som et landsmøte, med 
diskusjoner om viktige saker og valg av nytt fellesråd. Hvorfor trakk Nora seg plutselig, spør 
mange. I siste Døves Blad er det et nydelig bilde av henne på førstesiden, - inne i bladet takkes 
Nora med gode ord, der døveprost Roar Bredvei bl.a. skriver: «Nora har i disse dager gått av 
som leder i Døvekirkenenes fellesråd». Men hun gikk ikke av, hun trakk seg noen dager før hun 
kunne gjort det på fellesmøte uten at folk får vite grunnen. Døvekirkens mål er mer demokrati, 
men da bør også uenighet i saker tydeliggjøres.

Nora fikk i forkant av fellesmøtet 
spørsmål om hun vil ta gjenvalg for to 
nye år som leder. I fellesrådet er det med 
representanter fra de syv menighetene 
i Tromsø, Trondheim, Møre, Bergen, 
Stavanger, Oslo og Vestfold/Agder. I til-
legg deltar en representant fra de ansatte i 
døvekirkene, en representant oppnevnt av 
Oslo biskop og døveprosten. Til sammen 
10 styremedlemmer. Daglig leder av fel-
lesrådet Tor Einar Lie er sekretær. Nora 
ble spurt om å fortsette som biskopens 
representant i rådet og svarte ja til dette. 
Hun sa ja til spørsmål fra valgkomiteen 
om å fortsette som leder. Så mottar hun 
plutselig et brev fra kontoret til biskopen 
der hun anmodes om ikke å være leder av 
utvalget. 

Nora tar dette som mistillit til den job-
ben hun har gjort som leder de siste årene 
og trekker seg på dagen på grunn av det 
hun ser på som manglende tillit. Hen-
nes vararepresentant Odd Inge Schrøder 
trekker seg samtidig i lojalitet med Nora. 

Saken omtales ikke i Døves Blad, som er 
døvekirkens viktigste informasjonskanal 
utad. Døves Tidsskrift har konfrontert 
biskopens kontor og fått følgende svar 
på våre spørsmål fra stiftsdirektør Elise 
Sandnes.
- Er det noen formell regel i kirken 
som sier at Døvekirkenes fellesråd ikke 
kunne velge biskopens representant, 
Nora Edwardsen Mosand, som leder av 
fellesrådet? Faksimile av Døves Blad med Nora på forsiden.

Kirkemøte 2011 samlet mange sentrale personer i døvekirkene, 
her med biskop Kvarme i spissen. 
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- Forskrift om ordning for døvemenig-
heter og døveprest-tjenesten omtaler ikke 
dette spørsmålet. Biskopens representant 
i fellesrådet kan derfor formelt velges som 
leder for fellesrådet.
- Hvorfor mener dere likevel at biskopens 
representant ikke bør være leder av felles-
rådet?
- Fungerende biskop gav uttrykk for 
en prinsipiell holdning om at en av de 
demokratisk valgte representantene burde 
inneha ledervervet. Det ble samtidig pre-
sisert at det er fellesrådet som velger sin 
leder. Biskopens myndighet er avgrenset 
til å oppnevne en representant.

Uenighet i kirken
Så langt Elise Sandnes. Men hvorfor 
blander biskopen seg opp i hvem som 
skal velges som leder i fellesrådet når 
Nora har hatt denne oppgaven i flere år? 
Noen har nok hvisket i øret på biskopen 
at hun ikke anses samlende nok som 
leder. Hennes ledelse av fellesrådet blir 
oppfattet som for kontroversiell av noen. 
Kontroversiell? Ja, alle som kjenner Nora 
vet at hun neppe ville fått noen jobb i 
diplomatiet. Hun har en direkte stil og 
kaller en spade for en spade. Hennes mål 
er en døvekirke på tegnspråkets og døves 
premisser, nå. 

rådet om noe så enkelt som hvilket språk 
man skal bruke på møtene, er det klart 
det blir uenighet om mye annet også. 
Man skulle tro at representanter valgt av 
menighetsrådene og ansatte behersker 
norsk tegnspråk og at en således kunne 
unngå bruk av tegnspråktolk på møtene, 
men nei. Forståelsen av at bruk av tolk på 
møter er hemmende for mange døve er 
ikke like stor blant alle. 

Hvor mange døvekirker 
bør vi ha?
Det har skjedd mye positivt i døvekir-
kene de siste årene. Blant annet er det 
vedtatt egen handlingsplan for norsk 
tegnspråk. Det er utarbeidet helt nye 
kirkepolitiske målsettinger. Men noen 
mener at for mange spørsmål i kirken 
avgjøres sentralt i Oslo, det er ikke reelt 
demokrati, hevder de. Dessuten er døve-
kirkens dårlige økonomi en evig kime til 
frustrasjon. I så måte har vedtaket om 
opprettelse av en ny døvekirke i Vestfold 

vært splittende for fellesrådet. Flere stiller 
spørsmål ved hvorfor Norge må ha egne 
døvekirkebygg i Tromsø, Trondheim, 
Bergen, Stavanger, Oslo og nå også i 
Sandefjord når man vet at de statlige be-
vilgningene ikke holder følge? I Vestfold 
finnes det endatil en helt ny kirke i Ande-
bu, bygget av Stiftelsen Signo, bare noen 
mil fra Sandefjord – altså to døvekirker i 
samme fylke.

En gruppe mener egne kirkebygg er 
viktig for å bygge aktive og gode me-
nigheter, en annen gruppe mener flere 
menigheter kan bruke modellen de har 
på Møre, der de leier en hørende kirke 
til de kirkelige- og sosiale handlingene. 
I Danmark har de bare en døvekirke, 
i København. Litt humoristisk kan vi 
kanskje si at landet er så lite og flatt at 
alle kan sykle til kirken i hovedstaden, 
men slik er det ikke. I Danmark er det 
kirkelige døvearbeidet delt i tre distrikter. 
I de to andre distriktene enn København 

Døveprest Arne Lundqvist i Tromsø Døvekirke. 

Døveprost Roar Bredvei er sjefen til døveprestene og trosopplærerne.

Noen har nok 
 hvisket i øret på 
 biskopen at hun 
ikke anses samlende 
nok som leder. 
Hennes  ledelse av 
fellesrådet blir opp-
fattet som for kon-
troversiell av noen.

Det er ikke vanskelig å se at bispekon-
toret selvsagt burde invitert Nora til en 
samtale om hennes ledelsesstil, hennes 
 visjoner og arbeidsmetoder for døvekir-
ken. At de ikke gjorde det kan henge 
sammen med en ubevisst holdning til 
døve, at de rett og slett ikke vet at de bør 
behandle døve tillitsvalgte på samme 
måte som hørende tillitsvalgte – og da 
sender man ikke et brev eller en epost om 
slike saker, man inviterer til en prat.

Kan det være så mye å være uenige om 
i fellesrådet? Ja, - da det ble uenighet i 
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brukes hørende kirkebygg, ofte med 
gudstjenester klokken 14 om søndagene. 
Da er det mer naturlig å sammenligne 
Norge med Sverige. Over grensen til vårt 
nærmeste naboland finner vi ingen egne 
døvekirker.
Sigurdur Hafthorsson i Den svenske 
kirken gir denne kommentaren til spørs-
målet: 
- Målet er at døve skal kunne gå i kirken 
i sin lokale menighet, akkurat som 
 hørende. Men dette er ikke realistisk 
fordi det ikke finnes nok prester, diako-
ner og pedagoger som kan tegnspråk. Og 
døve vil jo ta imot Guds ord direkte på 
sitt morsmål og ikke via tolk. 
- I Sverige er kirken oppdelt i 13 bispe-
dømmer. Hvert bispedømme har ansvar 
for at døve får tilgang til gudstjenester og 
kirkelige handlinger på svensk tegnspråk. 
Bispedømmene organiserer ordningen litt 
ulikt, men på steder der det bor mange 
døve har man gudstjenester regelmessig, 
andre steder mer sporadisk. Men alle 
bispedømmer har prester, diakoner eller 
andre ansatte som behersker svensk tegn-
språk – og man bruker de lokale kirkene. 

Hvem er døvekirken?
Døvekirken står sterkt i døves kulturhis-
torie. Døvekirkene, døveskolene, døve-
idretten og døveforeningene er søylene 
som har skapt døvekulturen i Norge. 
Veldig mange døve er medlemmer av 
kirken. Alle som er døpt er medlem-
mer av Den norske kirke. Det er viktig 
å vite at man kan være medlem både av 
den lokale menigheten der man bor og 
av den døvekirken man bor nærmest. 
Døvekirkene tar imot innmeldinger 
fortløpende og har egen stand ved Døves 
Kulturdager i november. Ikke bare døve 
kan bli medlemmer, men også hørende 

barn og annen nær familie av døve kan 
bli medlemmer av døvekirken.

De kirkelige tjenestene er mye mer enn 
bare gudstjenestene. Menighetene har et 
stort sosialt arbeid, diakonalt arbeid, med 
samlinger, møter, hjemmebesøk – og i 
tillegg til dåp, selvsagt konfirmasjon, 
bryllup og begravelser. Noen har kanskje 
ikke tenkt tanken på at en vielse kan 
ordnes veldig privat av en døveprest også 
– noen av de som velger borgerlig vielse 
kan kanskje vurdere dette?

Medlemmene av døvekirken velger ved 
hvert kommunevalg sitt eget menighets-
råd, neste valg er altså i september 2015. 
Menighetsrådet styrer arbeidet i menig-
heten og i kirken. En fra hvert menig-
hetsråd blir valgt til styret i fellesrådet, 
som altså fungerer som et landsstyre for 
døvekirkene.

Fellesrådet velger på sitt første møte etter 
valget sin leder og nestleder. Etter at 
Nora trakk seg heter fellesrådets nye leder 
Ingrid Bodin, Oslo. Med seg i styret har 
hun Marit Gjedrem, Stavanger – Solo-
mon Sium Beyene, Bergen – Lorents 
Ness, Møre – Johan Fjellestad, Trond-
heim – Anne Merete Schøning, Tromsø 
– Knut Syvertsen, Vestfold. De ansatte 
har valgt David Fraser, Oslo og biskopen 
har plukket ut Knut Rune Saltnes, Vest-
fold med Paal Richard Peterson, Oslo 
som varamedlem.   

Fellesrådet har et budsjett på ca. 10 mil-
lioner kroner som skal dekke lønn til en 
del av de ansatte i kirken, vedlikehold, 
husleie, møter og samlinger. Døveprost 
Roar Bredvei er sjefen til døveprestene og 
trosopplærerne, som finansieres av Oslo 

bispedømme. På den måten er døvekir-
ken spesiell, halvparten har biskopen 
i Oslo som arbeidsgiver, mens andre 
halvparten har fellesrådet som arbeids-
giver. Kirkene er arbeidsplass til ca. 30 
ansatte, ikke alle er i hele stillinger – men 
det er noen år siden Conrad Svendsen var 
den eneste presten for døve. Nå er det 12 
døveprester som betjener de tegnspråk-
lige menighetene, i tillegg er det stil-
linger som daglige ledere, trosopplærere, 
kirketjenere, diakon, rådgiver, kateket 
med flere. 

Krevende å forene døve og 
hørende
En så stor bedrift med to forskjellige 
arbeidsgivere stiller store krav til orga-
nisering og styringsmekanismer. Det er 
utfordringer med at halvparten av de 
ansatte er døve, mens andre halvparten er 
hørende. De to gruppene med ulikt språk 
og kultur skal forenes til en sterk enhet. I 
tillegg er de ansatte spredd på syv steder i 
landet. Det skal stor kompetanse i ledelse 
for å klare noe slikt.

Økonomien er nevnt som en stor 
utfordring, der ordtaket «når krybben 
er tom bites hestene» har sin gyldighet. 
Som vanlig er i Den norske kirke har 
også døveprestene ulike meninger om 
mer «skriftlærde» saker i kirken, noe som 
kanskje kommer til uttrykk for eksempel 
i arbeidet med den nye gudstjenestere-
formen. I døvekirkens arbeidsgruppe for 
 reformen har både døveprest i Trond-
heim Per Walle og lekmann Rune Anda 
fra Bergen trukket seg, men hva uenig-
heten i gruppen består i blir innenfor 
kirkens vegger. Ville døvekirken tjene 
på å vise mer åpenhet i spørsmål der det 
råder uenighet?

Bergen Døvekirke på Kalfaret feirer 25 års jubileum i desember, før det holdt kirken til i Nonnese-
ter kapell.

Oslo Døvekirke er et av våre fem kirkebygg for 
døve, det sjette bygget kommer i Sandefjord.
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Personalia
Død
Jorunn Rokkones, Ålesund, født 
23.november 1929, døde 10. juli.

Astrid Gjødtblad, Oslo, født 21. novem-
ber 1927, døde 7. september. 

Aslaug Sørhaug, Bergen, født 10. august 
1922, døde 19. september. 

Runde år

90 år

SIGVARD HOLMGREN, Drammen, 
blir 90 år 28. oktober. 

RAGNAR WOLL, Drammen, 
blir 90 år 8. november. 

85 år
INGARD SØRHAUG, Bergen, blir 85 
år 21. oktober.
MABEL BIRKENES, Oslo, blir 85 år 
22. oktober.
ANNLAUG KOPPEN, Bergen, blir 85 
år 1. november.

70 år
ELLEN KRISTINE SELDAL, Sandnes, 
blir 70 år 24. oktober.

PIRKKO BOGEVOLD, Mo i Rana, blir 
70 år 28. oktober.

50 år
KARI JENNY SKÅLEVIK, Bergen, blir 
50 år 17. oktober. 
OLA BERGENE, Sandnes, blir 50 år 25. 
oktober.
BENTE TØFTUM, Kongsvinger, blir 
50 år 14. november.
AUD KARIN STANGVIK, Trondheim, 
blir 50 år 19. november.

ANDREA LUNDQVIST, Tromsø, 
blir 90 år 18. november.

Tre av skolens ansatte kan i høst feire 25 års jubileum. Elinor A. Rønning og Ann 
Kristin Malmquist ble ansatt 1. august 1989 og Ole Kristian Kolstadbråten den 
1. oktober 1989.

Elinor Rønning jobber som lærer på folkehøyskoleavdelingen og Ann Kristin 
Malm quist på kursavdelingen som fagansvarlig. Ole Kristian Kolstadbråten har i 
alle årene vært skolens vaktmester.

Jubileet ble markert mandag 22. september og alle tre fikk overrakt et gavekort for 
lang og tro tjeneste. 

Ansatte på Ål folkehøyskole gratulerer med jubileet.

3 x 25 år 
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Elinor A. Rønning. Ann Kristin Malmquist. Ole Kristian Kolstadbråten.

Annonsèr i Døves Tidsskrift
 Døves Tidsskrift når fram til 10.000 lesere. 

Ta kontakt med helge.herland@doveforbundet.no
og få et godt pristilbud på annonse.
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Oppvekstkonsulent Aina Therese Fossum 
var en av flere representanter fra NDF på 
konferansen. Hun sier i en kommentar til 
Døves Tidsskrift.
- Vi fikk bekreftet gjennom de fleste fore-
dragene at «føre-var-prinsippet» ble løftet 
frem gang på gang. Nå må vi komme oss 
videre fra diskusjonen om «Hvorfor to-
språklighet» til «Hvordan tospråklighet». 

«Dette er datteren min» 
Fra forelesningen til Marte Eidsand 
Kjørven har vi plukket ut noen sekvenser 
til glede for leserne:

«Hun er hørselshemmet – eventuelt døv, 
tunghørt eller hørende med tekniske hjelpe-
midler. Kjært barn har mange navn! Men 
egentlig er hun bare Vilma – en liten jente 
på tre og et halvt år, med stort pågangsmot, 
temperament og humor. Som elsker å stå 
på hodet i sofaen i prinsessekjolen sin mens 

hun skyter på oss med en lekepistol. Som 
elsker ostepop og ristet brød med smør, men 
ikke lar en grønnsak komme i nærheten 
av munnen sin. Som ler når vi blir sinte 
på henne, som er flink til å rydde, og som 
deler ut verdens beste klemmer.  Som hører 
dårlig. Og Vilma’s hørsel – eller snarere 
fraværet av den – har åpnet dører vi ikke 
visste fantes.» 

«19 måneder gammel – fikk vi konstatert 
nedsatt hørsel etter en hørselstest i narkose. 
Det tok ikke lang tid før vi skjønte at det 
store spørsmålet var tegnspråk eller ikke. 
Jeg googlet herfra og til evigheten, men jeg 
husker spesielt godt en artikkel om Hilde 
Haualand – den første døve i Norge til å ta 
doktorgrad. I artikkelen var det et veldig 
kort intervju med Hildes mor: 
 «- Dere var ikke redd for å satse på tegn-
språk i kommunikasjonen med Hilde?
 - Nei, jeg hadde generelle kunnskaper om 

flerspråklighet. Jeg har alltid vært nysgjerrig 
på andre språk og kulturer. Vi var bevisst 
på at Hilde skulle få være i miljøer med 
ulike språk, både talespråk, kombinasjonen 
tegn og tale – eller tegnspråknorsk som det 
het – og i rent tegnspråklig miljø.
 - I dag kan du vel fornøyd konstatere at 
dere gjorde riktige valg?
 - Ja, jeg tror det. Jeg var trygg på at vi 
valgte det beste. Jeg fryktet aldri at det 
ene språket kunne ødelegge for det andre. 
Det er trist at foreldre til hørselshemmede 
barn fremdeles i dag skal bli stilt overfor et  
dilemma der de må velge enten det ene eller 
det andre språket.»
 
«Det moren til Hilde Haualand sa virket 
så logisk for meg. I tillegg var jeg mye 
på sosiale medier, og kom i kontakt med 
mange voksne døve og hørselshemmede. Jeg 
konstaterte at alle, og da mener jeg absolutt 
alle, som hadde fått lære tegnspråk fra de 
var barn – var glad for det. Jeg oppdaget 
også at det er ganske mange der ute som 
ikke fikk lære tegnspråk i barndommen, og 
som har det vanskelig som voksne på grunn 
av det. Det er heller ikke bare, bare å lære 
seg et nytt språk i voksen alder – det blir 
aldri den samme flyten over det. For oss var 
dette overbevisende nok. Vi bestemte oss for 
at Vilma skulle få en tospråklig opplæring 
i norsk og norsk tegnspråk, og at resten av 
familien skulle gjøre så godt vi kunne med 
å lære oss tegnspråk vi også.» 

Foreldrerådgivningen 
må bli bedre
Aina Th. Fossum forteller at det var enig-
het på konferansen om at foreldrerådgiv-
ningen må bli bedre. Noe av det som ble 
sagt i den anledning var i stikkordsform: 
Foreldre må få all informasjon om rettig-
heter og muligheter så tidlig som mulig. 
Kompetent rådgivning er avgjørende. 
Rådene må være faglig forankret, og ikke 
forankret i myter. Statped må ta tak i det 
som har kommet frem under konferan-
sen og videreformidle det til de ansatte 
som ikke deltok. Kunnskap om hørsels-
hemminger og to-/flerspråklighet må 
inn i de ulike utdanningene som vil ha 
en rådgivende funksjon overfor foreldre, 

- Hvorfor tospråklighet?
I midten av september var det todagers nordisk seminar i Gøteborg med ovennevnte tema. Av 
forelesere fra Norge deltok: Rolf Piene Halvorsen som foreleste om tema for sin doktorgrads-
avhandling, som er omtalt i et tidligere blad. Patrick Kermit med tema «Hvilket språk skal vi 
snakke til barnet vårt?» Og Marte Eidsand Kjørven med tema: «Dette er datteren min.» Konfe-
ransen ble arrangert av Statped, Norge og Specialpedagogiske skolmyndigheten, Sverige.
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og de som skal jobbe med barna. Det er 
fordelaktig å få lære flere språk, og få lære 
de så tidlig som mulig.

Vilma veksler 
mellom språkene
Vilma veksler mellom tegnspråk og tales-
pråk, her er mer fra mammaens foreles-
ning i Gøteborg:

«Mandag fylte verdens beste Vilma tre år. 
Vilma har virkelig blitt en stor jente med 
mye på hjertet. Språket kommer nå for fullt 
- både norsk og norsk tegnspråk. Som regel 
er det en god blanding, noe som er ganske 
naturlig ettersom både barnehagen og vi 
(av ulike grunner) blander språkene i stor 
utstrekning. Likevel har vi såvidt begynt 
å se tendenser til kodeveksling. Da vi satt 
ved bordet og spiste kveldsmat i går, fortale 
Vilma at hun ville lese pulverheksa etterpå 
- om drømmeprinsen, tyven og plageånden. 
Og hun fortalte dette på tegnspråk så klart 
- mest praktisk det, når man putter en hel 
brødskive i munnen av gangen. Så hoppet 
hun ned fra stolen, satte armene i gulvet og 
gav beskjed om at jeg skulle bære henne opp 
ned og kile henne. Fortalte det på norsk så 
klart - mest praktisk det når man står med 
hendene i gulvet og rompa i været. Så det 
vi er i ferd med å få er rett og slett et barn 
der skravla går helt konstant. Mat i munn 
- ingen hindring - hendene opptatt - ingen 
hindring.  herlig å være tre år, ha mye å 
si og to språk tilgjengelig! Gratulerer med 
dagen jenta mi!»

som er utsatt for en vente-og-se-holdning 
enn tidlig innsats og føre-var-prinsippet.

Presentasjonene fra konferansen finner 
du på siden: http://www.nordiska.fhsk.
se/nordisk-konferens-varför-tvaaspraaki-
ghet.aspx. 

- Regiondirektør i Statped, Anne Bak-
ken, lovet at neste konferanse, som skal 
holdes i Norge om to år, vil omhandle 
«Hvordan tospråklighet» og at flere 
rådgivere og ledere fra Statped skal være 
med. Vi får håpe at de to årene frem til 
denne blir brukt effektivt slik at flere 
forstår «Hvorfor tospråklighet», sier 
Aina Th. Fossum. Vi låner et siste sitat 
fra Marte Eidsand Kjøvens forelesning i 
Gøteborg:

«Den kjente barnepsykologen Jesper Juul 
er opptatt av at foreldre bør fokusere på 
å gi barnet god selvfølelse, ikke bare god 
selvtillit. Man bør derfor være forsiktig med 
å gi for mye ros. Det viktigste for barnas 
utvikling er ifølge Juul at de får en trygghet 
på at de er verdt noe i kraft av den de er, og 
ikke i kraft av hva de presterer. 
Jeg tror dette budskapet er spesielt viktig å 
være oppmerksom på for foreldre med hør-
selshemmede barn. For hvilke ferdigheter 
verdsetter vi hos hørselshemmede? Historisk 
har den medisinske og pedagogiske oppføl-
gingen fokusert på hvor godt barna fungerer 
som hørende, eller mer presist, hvor godt de 
snakker og hvor godt de fungerer generelt 
i talespråklig kommunikasjon. En gjen-
ganger i argumentasjonen er at de hørsels-
hemmede barna må forberedes på «den 
virkelige verden» - og denne verdenen er 
blant hørende på hørendes premisser.
 
Det er klart det er viktig å sette barna i 
stand til, på best måte med utgangspunkt 
i barnets forutsetninger, å kunne fungere 

i kommunikasjon med hørende. Ferdig-
heter i talespråklig kommunikasjon gjør 
det enklere å fungere i en hørende verden. 
Men det gjelder å finne balansegangen her. 
Spørsmålet er når taletrening og fokus på 
at barnet i størst mulig grad skal fungere 
som om det var hørende, fører til at barnet 
opplever disse ferdighetene som avgjørende 
for hva det er verdt som menneske. Det 
kan umulig være hyggelig for et barn som 
hører dårlig å føle at omverdenen krever, 
forventer og verdsetter at det skal høre 
best mulig. Hørsel er ikke en ferdighet som 
kan trenes opp i noe særlig grad – det er i 
praksis umulig å leve opp til disse kravene 
og forventningene. Ferdigheter i å skjule 
at man ikke hører hva som blir sagt, er det 
derimot mulig å trene opp – og hørselshem-
mede blir visstnok mestere i nettopp dette. 
Smile når de andre smiler, uffe seg når de 
andre gjør det – eller rett og slett prate så 
mye selv at ingen andre kommer til.

Så hvordan unngår vi at barnet opplever 
at hvor mye det klarer å høre er målet for 
hvor vellykket og verdifullt det er? Det 
finnes sikkert flere måter å forholde seg 
til dette som forelder, men jeg tenker at 
den aller enkleste og tryggeste veien å gå 
er gjennom tegnspråk. Kommunikasjon er 
helt grunnleggende for alle mennesker – og 
for de fleste er det en selvfølge. Man sier 
ikke til en hørende 5-åring at hun er «flink 
til å snakke». Det tar vi som den største 
selvfølge, og dermed definerer heller ikke 
barnet seg selv ut fra språklige egenskaper. 
Dette gjelder selv om det i realiteten er 
ganske store forskjeller i hvor godt språk 
5-åringer har. Vi vil at Vilma vår skal lære 
et språk hun har full tilgang til – et språk 
hun ikke trenger noen spesiell «trening» for 
å beherske. Da tror jeg også det er enklere å 
unngå at hun føler at hvorvidt hun lykkes 
med talespråktreningen er avgjørende og 
definerende for henne som menneske.» 

Det er trist at foreldre 
til hørselshemmede 
barn fremdeles i dag 
skal bli stilt overfor et  
dilemma der de må 
velge enten det ene el-
ler det andre språket.

Vente og se
Oppvekstkonsulenten i NDF mener at en 
av utfordringene er å få rådgivende insti-
tusjoner til å følge opp det som kom frem 
under konferansen og viderebringe det til 
de som ikke var der. Det krever en inn-
sats, fordi virkeligheten for veldig mange 
barn ser helt annerledes ut enn det som 
ble presentert som gode oppvekst vilkår, 
barnehage- og skoletilbud på denne kon-
feransen. Dessverre er det langt flere barn 
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I dag skriver de få profesjonelle skrive-
tolkene vi har rasende fort. Flere av dem 
jobber også som direktetekstere i NRK 
og vi lar oss imponere av hva de presterer. 
Problemet er at det er så få av skrivetolke-
ner, behovet er stort både blant døvblitte, 
tunghørte – men også stadig flere døve 
bruker både tegnspråktolk og skrivetolk 
ved spesielle anledninger – for eksempel 
på eksamener der kommunikasjonen går 
på engelsk. 

Derfor er det et viktig pilotprosjekt som 
er påbegynt ved Høyskolen i Bergen 
(HIB), der 20 studenter nå får spesialut-
danning i skrivetolking.

- Studentene kommer fra hele landet, fra 
Vest-Agder i sør til Troms i nord – og fra 
Rogaland i vest til Oslo i øst, forteller en 
glad Karen Olsen som er prosjektleder 
for utdanningen.

Hun forteller at 5 – 6 av studentene også 
er tegnspråktolker som nå vil utvide 
kompetansefeltet sitt, mens de andre 
«bare» er skrivetolker.

I mange år ble foredrag og møter der 
døvblitte og tunghørte deltok bare 
formidlet på talespråk og ved hjelp av te-
leslynge. De som hørte dårligst falt derfor 
utenfor fellesskapet. Den tidligere døv-
blittseksjonen i Norges Døveforbund var 
en pådriver for at alle møter for døvblitte 
skulle skrivetolkes, selv om det var nok 
av dem som var imot det: «alle hører godt 
nok det jeg sier» – «alle forstår tegnspråk 
slik at vi slipper skrivetolking». Men slike 
argumenter bet ikke på kvinner som 
Oddveig Kaulum og Astrid Sund, som 
frontet bevisstgjøringen rundt skrivetol-
king både i NDF og på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve. Med glede kunne 
de også konstatere at Hørselshemmedes 

Landsforbund (HLF) etter hvert tok 
etter. Det ble slutt på at døvblitte satt 
som nikkedukker og lite eller ingenting 
forstod.   

Ved den stilfulle åpningen av skrivetolk-
studiet ved HIB i september ble det sagt 
mye fint og viktig om skrivetolkprofesjo-
nen. Vi gjengir noen klipp fra åpnings-
talene:

Forbundsleder Morten Buan, HLF:
Dette er en gledens dag. Dere som 
begynner på studiet har valgt å bli bro-
byggere for hørselshemmede i alle livets 
gjøremål. Tolk er nødvendig for at hør-
selshemmede skal bli likestilt i samfun-
net. Dere vil bli en etterspurt gruppe.

Ordfører Trude Drevland:
Studiet er et pilotprosjekt, men det er 
opplagt for alle at dette må bli en varig 

Utdanning av 
skrivetolker 
i Bergen

I 1978, på det første tilpasningskurset for døvblitte på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
satt de hørende folkehøyskole-elevene ved siden av hver døvblitt kursdeltaker og skrev ned på 
papir det foreleserne sa. Men allerede på oppfølgingskurset, et halvt år senere, var det på plass 
en «skrivetolk» som skrev på den gamle, svarte teksttelefonen, Teli. Det gikk laaaaangsomt, så 
foreleserne hadde god tid til å tenke og finne de rette formuleringene. Det siste var viktig, for å 
rette opp misforståelser tok unødvendig tid.

helge.herland@doveforbundet.no

Skrivetolkstudentene har lokaler i det nye høyskolebygget på Kronstad i Bergen, like ved Brann stadion og bare 10 minutters reise med bybanen fra 
sentrum.
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studie, det må statssekretæren notere 
seg og ta med tilbake til den politiske 
ledelsen i Oslo. Jeg har hatt kontakt med 
døvblitte foreldre som hører så dårlig at 
de gruet seg til samtalene med lærerne på 
skolen der barna var elever. En skrivetolk 
løste problemet. I dag gleder jeg meg på 
brukernes vegne. Og til dere tolkestuden-
ter vil jeg si: Å arbeide som skrivetolk gir 
ikke fete lommebøker eller kjendisopp-
slag i media, men gleden dere vil se fra 
brukerne vil veie opp for mye av dette.

Statssekretær Torkil Åmland, Arbeids- 
og sosialdepartementet
Det er 700.000 hørselshemmede, mange 
av disse trenger en tolketjeneste. Kva-
liteten på tolkingen er helt avgjørende, 
derfor er dette studiet så viktig. Tolk i 
arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig 
er nødvendig for å kunne ta del i demo-
kratiet. Selv om det er et pilotprosjekt 
tror og håper jeg det blir et permanent 
studietilbud. Jeg skal i hvert fall heie på 
dere!

Hvem er prosjektlederen?
Karen Olsen er altså prosjektleder for 
skrivetolkutdanningen. Hvordan kom 
hun inn i bransjen?
- Jeg begynte som skrivetolk i 2001 fordi 
en venninne av meg som tok tegnspråk-
studiet i Trondheim synes jeg var så rask 
på tastaturet. Jeg kontaktet tolketjenes-
ten og begynte som ufaglært skrivetolk 
ganske snart. Jeg var heldig å få være 

med på en modulutdanning som var ved 
Universitetet i Oslo i 2004/2005.   
- Du kan ikke tegnspråk?
- Nei, jeg er faglært skrivetolk, ikke 
tegnspråktolk. Men jeg synes tegnspråk 
er flott, så hvis jeg får tid en gang i frem-
tiden er jeg ikke fremmed for å lære meg 
tegnspråk også, smiler hun. 

Hun forteller at hennes engasjement for 
skrivetolking ikke er knyttet til at hun 
har familie eller venner som har behov 
for tilbudet. Hun brenner for det fordi 
det er både en spennende og en betyd-
ningsfull jobb. 

Karen understreker at skrivetolking 
kan brukes i alle situasjoner, det er bare 
fantasien som setter grenser for hvor det 
kan brukes. Det finnes mye flott teknisk 
utstyr i dag man må bare være kreativ i 
hvordan man bruker det, mener hun. 

Både tegnspråk- 
og skrivetolk
Vi får en prat med en av studentene på 
studiet, Cathrine Timm Sundin fra Oslo. 
- Jeg var ferdig utdannet som tegnspråk-
tolk i 2001, men skrivetolkdelen i studiet 
var veldig lite prioritert. Jeg har kun tatt 
noen få oppdrag som skrivetolk i ettertid. 

Karen Olsen er prosjektleder for skrivetolkutdanning, her sammen med ordfører Trude Drevland 
som har et varmt hjerte for døves og hørselshemmedes situasjon i samfunnet.
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Nå har jeg lyst til å ha flere ben og stå 
på, og tror at det i fremtiden vil bli et 
stort behov for denne tolkemetoden. Jeg 
ser for meg at kombinasjonen skrivetolk 
med tegnspråkkompetanse er en meget 
ettertraktet vare.
-  Har du erfart at døve bruker både 
skrive- og tegnspråktolk?
-   Jeg har bare erfaring med skrivetol-
king for kombinert syns- og hørselshem-
mede. Da har jeg blant annet brukt et 
skrivebrett og tusj, eller pc med forskjel-
lige farge på skrift og hvit eller svart 
bakgrunn. Jeg har hørt at noen døve 
studenter nå bruker tegnspråktolktolk 
i kollokviegrupper og skrivetolk under 
forelesning. 
-  Får du mange spørsmål om skrivetol-
king?
-  Jeg jobber som frilans og er tilknyttet 
tolketjenesten i Oslo og Akershus, og 
mottar mange eposter om skrivetolk-
oppdrag hver dag. Jeg håper jeg kan 
bruke mine nye kunnskaper til også å 
løse skrivetolkoppdrag.

HLF + NDF = Sant 
i hvert fall i Bergen. Ved åpningen av 
skrivetolkstudiet var det samlet mye fint 
folk. To av dem representerte hver sine 
lokale foreninger: Mathias Viktorson, 
tidligere leder i HLF-Bergen og Rune 
Anda, daglig leder i Bergen Døvesenter.

- Skrivetolkingen åpner en ny verden for 
oss hørselshemmede, vi som ikke kan 
norsk tegnspråk. En god tolke tjeneste 
både for døve og hørselshemmede er 
viktig. Det er også nyttig for mange 
innvandrere som lettere forstår det som 
skrives på bokmål, enn det som ofte sies 
på dialekt, forklarer Viktorson.

- Er det mange i HLF som bruker skrive-
tolk?
- Alt for få. Det første problemet er å få 
tak i skrivetolk, så er det NAVs tolketje-
neste som ofte leser reglene slik at det 
skaper barrierer for bruken – og så er det 
en oppgave for oss i organisasjonene å 
motivere hørselshemmede til å bli aktive 
deltakere i samfunnet gjennom tolketje-
nesten.
- Det siste er ikke alltid så enkelt?
- Mange av oss hørselshemmede kan 
klare talespråklige samtaler på tomanns-
hånd hvis det ikke er for mye støy i 
omgivelsene. Gruppesamtaler er vanske-
ligere. Mange hørselshemmede gir opp 
og trekker seg tilbake. Jeg tilhører selv 
1968-generasjonen som er vant til å være 
svært aktive i samfunnsdebatten, men 
selv jeg trakk meg tilbake fra det sosiale 
fellesskapet da hørselen ble dårligere, jeg 
måtte kjempe meg tilbake.

Rune Anda beskriver Viktorson som en 
sterk og uredd talsmann både for døve og 
hørselshemmede. Sammen utgjør de et 
radarpar i Bergen kommune sitt råd for 
funksjonshemmede. Men tror Rune at 
også døve vil ha nytte av skrivetolkutdan-
ningen?

- Ja, det mener jeg. Når det blir flere 
skrivetolker vil vi få frigjort tegnspråk-
tolker som i dag bruker tid på å skrive. 
Dessuten ser jeg at døve studenter ofte 
foretrekker begge tolkeformene. I noen 
sammenhenger vil de ha skrivetolking 
fordi det brukes begreper fra latin, en-
gelsk og norsk som det ikke finnes gode 
tegnbegreper for. Bergen Døvesenter har 
gitt sin fulle støtte til HLFs kamp for å få 
i gang utdanning av skrivetolker.

Radarparet Mathias Viktorson (til venstre) og 
Rune Anda viser kaken med skrivetastatur ved 
åpningen av høyskolestudiet for skrivetolker i 
Bergen.

Cathrine Timm Sundin, Oslo, vil være både tegnspråktolk og skrivetolk – her sitter hun foran til 
høyre.

Mathias Viktorson smiler bredt og gir et 
kameratslig slag på skulderen til Rune.

- Jeg ble kjent med Rune for tre år siden. 
Han bruker tegnspråk og jeg talespråk, 
men vi forstår hverandres måte å tenke 
på. Kjemien mellom oss stemte fra første 
stund. Vi fikk til felles møter mellom 
styrene i Bergen Døvesenter og HLF-
Bergen. Vi har så mye felles, understreker 
Victorson. 

- I Norge har vi bokmål, nynorsk, samisk 
og tegnspråk. Selvsagt skal vi i HLF stå 
sammen med døve for at tegnspråk får 
den anerkjennelsen den skal ha. På sam-
me måte gir døvesenteret oss støtte når vi 
trenger skrivetolk, teleslynge osv. Jeg er 
også helt enig i at hørselshemmede barn 
kan få tilgang både til CI og tegnspråk. 
Jeg er en person som snakker rett fra 
leveren og står på de rettighetene vi skal 
ha. HLF-Bergen og Bergen Døvesenter 
er enige i 99 prosent av alle sakene som 
dukker opp, derfor er den felles dialogen 
vi har så veldig viktig og nyttig, avslutter 
Matthias Victorson.   

Rune Anda bare bekrefter det han sier:
- Gjennom felles dialog og gjensidig 
informasjon for vi større forståelse for de 
sakene hver av foreningene jobber med i 
Bergen.
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Språklinje er betegnelsen for et 
kontinuum mellom norsk talespråk 
(vokalt-auditivt) og norsk tegnspråk 
(gestuelt-visuelt) med en rekke over-
gangsformer. 

Tegnbrukere lever i et samfunn der 
norsk tale- og skriftspråk er domineren-
de. Og tegnspråket blir påvirket i mer 
eller mindre grad, og blant de yngre 
tegnbrukere ser vi også påvirkning fra 
engelsk og ASL (som igjen er påvirket av 
engelsk).

Finnes det et «rent» tegnspråk uten 
påvirkning fra norsk? Neppe. Hvis vi 
tenker oss en linje som strekker fra 
norsk tale- og skriftspråk frem til tegn-
språk, kan vi finne varianter og koder 
som overgangsformer blant norske 
tegnbrukere. Vi kan kalle kontaktkoden 
«tegn og tale» der språkbrukerne blan-
der sammen elementer fra hverandres 
språk. Jeg tenker på tidligere tider 
der døve var mange på en arbeids-
plass – f.eks. døve skreddere med 
to-tre hørende skreddere. Der brukte 
døve elementer fra tegnspråk med 
elementer fra talespråket (med eller 
uten stemme), og de hørende plukket 
opp enkelte tegn som de utførte med 
enkelte ord. Den som kun lyttet til, ville 
oppleve det som bruddstykker av norsk 
tale. Og den som kun så uten å høre, 
ville oppleve en hakkete og usammen-
hengende tegnføring. Det var gebrok-
kent, men kommunikasjonsmessig 
fungerte det noenlunde. Slik som andre 
kontaktspråk (russenorsk). 

Tanken er gammel og ikke særlig dypt 
fundert: Ragnar Ziener skrev i Journal 
for døve (1892) om «tegnsproget for-
bundet med talesproget». Men hvilke 
av språkene får overtaket? Tegnspråk-
setningene kan følge på talespråkets 

premisser, men fonologisk er de helt 
forskjellige: Den manuelle delen av 
tegnet HUS er fullstendig annerledes 
enn det talte ord [hus].

NDF stod på 1970-tallet frem for en 
variant som kaltes til å begynne med 
«riktig norsk tegnspråk», der tegnene 
skulle være logiske og illustrere nor-
ske ord. Det skulle være grammatiske 
«tegn» - dvs. for norske bøyninger, 
som fortid og eiendomsform. Men 
dette var ikke konsekvent – det fantes 
ikke tegnformer for å vise nåtid «går» i 
stedet for infinitiven «gå». Nå er denne 
formen «tegnspråknorsken» havnet på 
historiens skrotkasse.

Kanskje er det mer naturlig å bruke 
koden «tegn som støtte» (TSS) dvs. 
den skal hjelpe på munnavlesning og 
forutsetter at man kan norsk og tenker 
på norsk. Da er «tegnene» et godt hjel-
pemiddel. Men dette er ikke tegnspråk. 
Det er kun ett og samme tegnsymbol 
for «gå av» i setninger som «hun går av 
med pensjon», «trikken gikk av sporet», 
«skuddet gikk av» og «Brann gikk av 
med seier over Rosenborg». 

Det er ikke mulig å bruke proformer i 
TSS. Et eksempel på proform: Vi setter 
opp først tegnet BIL, så en refererende 
flathånd med håndflaten ned. Den 
beveger seg opptil høyre, skrenser til 
venstre og humper opp og ned på ulike 
måter. Alt dette med ordbildet /bil/ til 
tegnet BIL, men for resten av flathån-
dens bevegelser vil munnen ledsage 
med egne munnstillinger. De gir en 
masse betydninger. Dette er genuint 
tegnspråklig egenart, og som det kan 
være krevende å oversette til norsk.

Vi snakker her om en flytende språk-
linje - et kontinuum fra norsk og frem 

til tegnspråk. Tegnspråkforskere i andre 
land har tidligere vært på jakt efter 
det spesielle, og det har ført til at jo 
mer unorsk tegnspråksetningen eller 
konstruksjonen er, desto mer ekte er 
det, og glemt at enkelte trekk i språk 
av og til kan ligne på hverandre, og at 
lånegods forekommer i alle språk. 

Hvorfor vi beveger oss på språklinjen, 
kan også skyldes de dialekter vi har. 
Eller sosiolekter – en bestemt gruppe 
vi kan tilhøre, men vi kan tilhøre flere 
grupper med sine varianter. Eller det 
kan være stilnivåer: vi velger forskjel-
lige tegn om vi står på talerstolen, eller 
er sammen med gamle venner, eller er 
i en gruppesamtale med for oss ukjente 
deltagere, eller om vi snakker til en tolk 
som skal oversette det vi sier. 
Tenk på variantene av tegnet DØD som 
er ofte bestemt av konteksten.

Holdningene våre kommer frem om vi 
hevder at en bestemt tegnføring er et 
«ordentlig» tegnspråk mot et «vanlig» 
tegnspråk.
Han snakker/tegner ordentlig eller fint 
(dvs. norskpreget)
Hun snakker/tegner vanlig eller lett 
(dvs. tegnspråkpreget)
Og du: Hvor og når befinner du deg på 
språklinjen?

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

I denne spalten skal vi ta opp en rekke emner knyttet til norsk tegnspråk (NTS). Emnene kan være gramma-
tikk (hvordan tegnene er bygget opp, hvor mange tegn (leksikon), hvordan de settes sammen til setninger) 
og myter om tegnspråk hos brukerne selv. Hva er forholdet mellom leksikon og grammatikk? Hvor mange 
tegnspråkbrukere har vi - 5000 eller 16500?

Språklinjen
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Dagbok fra
Israelturen

Del 2 av 4  - Av Tone-Britt Handberg 

Bilder: Hege Lønning

Lørdag 28. juni
Vi kjørte gjennom Magdala (Maria Mag-
dalenas fødselssted, Luk 8,2) og kom til 
Tabgha og multiplikasjonskirken. Stedet 
for brødunderet (Mark 6,30-44), der fem 
brød og to fisker mettet fem tusen men-
nesker. Under alteret så vi den klippen der 
Jesus skal ha satt kurvene med brød og 
fisk. I kirken var det flotte mosaikkgulv 
med blant annet brød og fiskemotiv. Så 
gikk turen videre til Golanhøydene og vi 
kjørte gjennom store områder som er gjer-
det inn og merket med «forbudt å gå inn, 
fare for miner». Dette er tidligere syriske 
områder som Israel gjenerobret i krigen 
i 1973 og områdene kan fremdeles være 
minebelagte. Det har vært ryddet mange 
steder, men ikke alle og en kan ikke være 
trygg på at alle miner virkelig er funnet 
og uskadeliggjorte. Li gav oss en historie-
forelesning om staten Israels tilblivelse og 
de stadige grenseendringene som har fun-
net sted på grunn av kriger siden 1948 og 
frem til i dag. Så gikk turen til Katsrin der 
en sølvsmed avbrøt sabbatsfeiringen og 
åpnet butikken sin for oss. Vi stoppet også 
ved Ein Gev - der var det et nydelig ut-
siktspunkt der vi kunne se utover hele Ge-
nesaretsjøen. Så gikk turen via Trollstigen 
hadde jeg nær sagt. Veien ned til de varme 
kildene i Hamat Gader var smal, svingete 
og bratt. Rundt oss var det grensegjerder 
til Jordan og Syria blandet med minelagte 
områder. Her lå det nest største spaet i 
romertiden og i dag har israelerne bygget 
et stort badeanlegg der. Det var en meget 
merkelig følelse å bade i 42 grader mens 
luften holdt 47 grader. Badet ble ikke så 
avkjølende, men skitt la gå, bading er dei-
lig uansett. Før vi badet og spiste lunsj så 
vi på foring av alligatorer som lever i egne 
bassenger. Så bar det til hotellet etter en 
liten stopp hjemme hos Josef. Vi var alle 
invitert hjem til ham for å se hvordan han 

og konen bodde og på den flotte utsikten 
over Genesaretsjøen fra huset hans. Det 
var nok den og det faktum at han har til-
fluktsrom i huset sitt som satte mest preg 
på oss. Landområdet på den andre siden 
av sjøen var tidligere syrisk og kan lett bli 
det igjen.

Søndag 29. juni 
skulle dagen starte med båttur på Genesa-
retsjøen, men den ble utsatt til senere på 
dagen fordi vi måtte stoppe på apoteket 
da noen i reisefølget hadde fått turist-
mage. Dette smittet videre til nesten alle 
sammen, så i tur og orden knasket folk 
tabletter for å stoppe diaré. Vi kjørte til 
Peters hus, egentlig hans svigermors hus 
i Kapernaum der Jesus bodde da han vir-
ket i Galilea (Mark 2,1 og Mark 1,29-34). 
Her i Kapernaum finner vi også ruinene 
fra en synagoge fra det 2.århundre, men 
den er bygget på en eldre synagoge som 
trolig er den Jesus preket i. Så dro vi til 
Saligprisningenes berg der det er bygget 
en åttekantet kirke der Jesus skal ha holdt 
sin bergpreken (Matt 5,3-12). Her møtte 
vi en gjeng med 6 - 7 pur unge jenter fra 
Flekkefjord som fikk haik med oss ned til 
hovedveien fordi Li ble bestyrtet over at 
de hadde tenkt å gå den veien uten hatter, 
vann og med lite egnet skotøy i varmen så 
de satt på med oss det lille stykket.
Bussen kjørte videre tilbake til Ginossar 
der vi fikk komme ut i en båt og ut på Ge-
nesaretsjøen. Der ble vi vist hvordan man 
fisket fisk med garn som ble kastet ut fra 
båten, men vi fikk ikke napp. Etterpå fikk 
de av oss som ville komme inn i et mu-
seum og se en 2000 år gammel båt som er 
blitt bevart i mudderet og funnet i 1986, 
heist opp og restaurert. Vi fikk også se film 
om hvordan de fikk båten opp fra mudde-
ret, renset den og identifisert byggemåten. 
Båten hadde blitt bygget og reparert med 

ulike trestykker på Jesus levetid, kanskje 
det var en av apostlenes båter, hvem vet? 
Det var strengt forbudt å fotografere der 
inne så vi kan ikke vise bilder derfra. Så 
gikk turen til sydenden av Genesaretsjøen 
og der elven Jordan renner til et sted som 
heter Yardenit. Der det er bygget et dåps-
sted hvor folk fra ulike kristne retninger 
kan døpes eller gjendøpes i elven Jordan. 
Det stedet en mener Jesus ble døpt ligger 
lengre nedover elven, men inntil nylig 
har det ikke vært mulig å komme til der 
da det ligger i Jordan. Tre av deltakerne 
valgte å la seg gjendøpe i elven. En ame-
rikansk prest som ble tolket av Marianne, 
stod for seremonien med oss andre som 
ivrige tilskuere. Så dro vi til kibbutzen der 
Sølvi bodde som ung og hun viste de av 
oss som fremdeles orket mer gåing rundt 
og fortalte om kibbutzideen og hvordan 
livet der var før og hvordan det er nå. På 
vei tilbake til hotellet gjorde vi en stopp 
og noen av oss hoppet av og fikk besøke 
en jødisk gravlund der kanskje den mest 
respekterte jødiske legen, rabbien og filo-
sofen Maimonides (1135-1204) er begra-
vet. Rabbi Johannes Ben Sakkai (30-90) 
er begravet like ved. Området Maimoni-
des grav ligger på er delt i en kvinne- og 
en mannsside med en vegg slik at vi så en 
halvdel av graven hver. Vi som hoppet av 
bussen måtte gå tilbake til hotellet selv. På 
kartet så det ikke langt ut, men på slutten 
av en lang dag, i varmen og med de oppo-
verbakkene var det tøft!

Mandag 30. juni 
var det avreise fra Tiberias til Jerusa-
lem. Vi kjørte langs med Jordaneleven 
og kunne se rett over til Israels nesten 
eneste vennligsinnede nabo, Jordan. Den 
andre naboen de har en fredsavtale med 
er Egypt. På veien langs med Jordanel-
ven stoppet vi ved et minnesmerke over 7 

Oslo Døves bridgeklubb feirer 75 års jubileum i år og hva passer for å feire klubben? Jo, en tur til 
Israel under ledelse av Eitan Zuckermann godt assistert av to av sine barn, Erik og Sølvi. Opp-
rinnelig var det meningen at bare bridgeklubbens nåværende og tidligere medlemmer skulle dra, 
men med en så dyktig PR-mann som Eitan var vi plutselig 30 deltakere som skulle ut og reise, 
deriblant 4 svenske (2 bridgespillere og deres ektefeller). I tillegg var vi så heldige å få med oss 3 
tegnspråktolker som NAV finansierte (Vigdis, Marianne og Sølvi). 
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jødiske jenter (en av dem var en CODA) 
som ble drept på en felles israelsk-jordansk 
øy som er bygget for å skape fred mellom 
landene (Island of peace). En jordansk sol-
dat gikk i 1997 amok med skytevåpenet 
sitt og drepte de syv jentene før han ble 
stoppet. Turen fortsatte nedover Jordan-
dalen på Vestbredden og vi passerte Jeriko 
som er verdens eldste eksisterende by og 
kjørte oppover til Jerusalem. Jordandalen 

ligger cirka 200 meter under havet og Je-
rusalem ligger 800 meter over havet, så 
da kjører man virkelig oppoverbakke. Vi 
dro rett til Oljeberget og så utover Jeru-
salem og på de jødiske gravene langs med 
bergveggen der Eitans farfar som var en 
kjent rabbi ligger begravet. Så gikk turen 
til Betlehem med buss- og guidebytte. 
Det er ikke tillatt (eller trygt) for israelske 
borgere å besøke Betlehem derfor måtte 
sjåføren og guiden Li bli igjen ved grensen 
til Betlehem. Vi kjørte inn i Betlehem og 
etter en deilig lunsj gikk vi til hyrdemar-
kene. Der var vi inne i kirken som er reist 
på det stedet englene gav hyrdene budska-
pet om at Jesus var født. Deretter gikk tu-
ren til fødselskirken som er reist over den 
grotten der Jesus skal ha blitt født. Stedet 
er i dag merket med en 14-takket stjerne. 

Fødselskirken er delt mellom tre kristne 
retninger, den armenske, den gresk-orto-
dokse og den romersk-katolske kirke som 
hver eier sin del av kirken.  På vei ut av 
Betlehem besøkte vi en butikk som selger 
utskårne figurer i oliventre laget av kristne 
som bor i Betlehem. De har det ikke lett 
i denne palestinsk-kontrollerte byen så vi 
ble oppfordret til å kjøpe ting her. Så gikk 
turen tilbake til grensestedet og vi kunne 
komme inn i vår egen buss igjen med vår 
egen sjåfør og guide, og kjørte de 5 kilo-
meterne tilbake til Jerusalem der vi sjek-
ket inn på hotellet vårt. Under middagen 
spanderte bursdagsbarnet Tom Rosen en 
snaps med kosher vodka på oss alle for å 
feire bursdagen sin og vi overrasket ham 
med bursdagskake som ble båret inn i en 
mørklagt spisesal og satt fremfor ham. 

Fra Multiplikasjonskirken, på klippen under 
alteret sto kurvene med brød og fisk.

Varme kilder i Hamat Gader, vannet holder 42 
grader mens det var 47 i luften.

Tre av deltakerne valgte å la seg gjendøpe.
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Spør advokaten
Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Vi vil plukke ut de mest 
aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advokaten». Vi kan 
ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller besvart. Vi tar forbehold om at 
spørsmålet kan bli forenklet eller endret. Dersom du ønsker å være anonym ber 
vi deg skrive det i henvendelsen. 

Spørsmål til advokaten som ikke tar mer enn halv time koster kr 199. Deretter 
koster vanlig advokatbistand kr 1 899 per time for medlemmer av NDF. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Servering av alkohol
Vi er en forening som skal ha et selskap 
og har leid et lokale i et samfunnshus. Vi 
har invitert alle personene som er med 
i en lukket Facebook-side. Vi har sagt at 
disse får lov til å ta med seg en venn som 
igjen har lov til å ta med seg en venn. Er 
det noe vi trenger å tenke på i forbindelse 
med alkoholservering?

Al K. Hoel

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ja, etter alkoholloven første ledd nr. 
3 så kreves bevilling for servering av 
alkohol i bl.a. forsamlingslokaler. Det 
spiller ingen rolle om alkoholen som 
serveres er gratis for gjestene. I fjerde 
ledd er det unntak som sier at man 
ikke trenger bevilling dersom lokalene 
skal brukes til et «sluttet selskap». At 
selskapet er «sluttet» betyr at det kun 
er inviterte som får delta og at disse 
tilhører en «sluttet krets av bestemte 
personer». Dette følger av en nokså 
fersk Høyesterettsdom inntatt i Rt. 
2014.686. Det er verd å merke seg at 
dommen presiserer at det ikke er nok 
at man skriver seg på en liste. Lovfor-
arbeidene i Ot.prp.nr. 7 (1996-1997) 
sier at selskapet ikke må være «åpen 
for utenforstående». Så lenge de invi-
terte kan ta med seg venner som ikke 
er direkte invitert så må man søke om 
bevilling for å servere alkohol. 

Ødelagt reise
Jeg skulle reise med rutebuss i Norge 
forbindelse med et arrangement som jeg 
skulle være med på. Det var snakk om 
en bussreise på ca. 30 mil. I tillegg til 
at jeg har nedsatt hørsel så er jeg også 
rullestolbruker. Da bussen ankom så ble 
jeg nektet å gå om bord i bussen fordi 
bussjåføren ikke hadde mulighet til å as-
sistere meg med rullestolen. Jeg forsøkte 

å forklare at jeg hadde bestilt billett en 
måned i forkant og gitt beskjed at jeg var 
rullestolbruker. Jeg forstod ikke alt han sa 
men han virket veldig avvisende og til slutt 
bare stengte han dørene og kjørte. Dette 
førte til at jeg gikk glipp av arrangementet 
og hele turen ble ødelagt. Jeg har forsøkt 
å klage til busselskapet men får ikke svar. 
Jeg har ikke lyst å gå til domstolene. Fin-
nes andre måter å klage på?

Hilsen trist busspassasjer

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Dette var en forferdelig trist historie. I 
skrivende stund arbeides det med det 
å opprette en nasjonal klageordning 
der busspassasjerer kan klage. Denne 
ordningen kommer som resultat av en 
ny EØS-forordning som har til hensikt 
å bedre busspassasjerers rettigheter og 
særlig de som har nedsatt funksjons- 
eller bevegelsesevne. Denne forordnin-
gen forbyr diskriminering på grunn av 
bl.a. nedsatt funksjonsevne og forord-
ningen slår fast at busselskaper ikke kan 
nekte passasjerer med funksjonshem-
minger å stige om bord med begrun-
nelse at de er funksjonshemmede. Det 
forutsettes riktignok at passasjeren selv 
har sagt fra minst 36 timer i forveien 
om behovet. I prop.85 (2013-2014) står 
det at staten oppretter egne erstat-
ningsordninger for reiser på mer enn 
25 mil. Interessant nok fremkommer 
også at transportøren heretter skal as-
sistere funksjonshemmede passasjerer 
med å «kommunisere» på terminalen, 
hjelpe med påstigning/avstigning og 
plassering/henting av bagasjen, finne 
frem til setet sitt osv. Det at transpor-
tøren nå pålegges plikter i forbindelse 
med kommunikasjon når den funk-
sjonshemmede passasjeren ankommer 
terminalen eller møtestedet vil kunne 
få betydning for mange døve reisende.

Medansvar
Jeg var ute på fest med en venninne og vi 
drakk alkohol. I utgangspunktet hadde jeg 
tenkt å ta bussen og hente bilen dagen et-
ter siden det var uaktuelt for meg å kjøre 
bilen. Det var da venninnen min foreslo at 
hun kunne kjøre. Hun hadde også druk-
ket men jeg tenkte at det var jo egentlig 
hennes ansvar. Jeg sa at jeg ikke ville påta 
meg ansvaret om hun ble tatt og det var 
greit. Jeg satt på i passasjersetet. Vi ble 
deretter stoppet i promillekontroll og der 
ble venninnen min tatt. Siden det var min 
bil så ble jeg også fratatt førerkort og må 
nå møte for retten. Kan jeg bli straffet for 
noe min venninne har gjort galt?

Hilsen fortvilet passasjer

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ettersom du visste at din venninne 
hadde drukket alkohol og du likevel lot 
henne kjøre bilen din så kan du fratas 
førerkortet og straffes for medvirk-
ning. Det er mange som ikke tenker 
på dette med medvirkningsansvar og 
glemmer at vi som er rundt kan få 
ansvar dersom vi «er med på» at andre 
gjør noe vi burde skjønne er galt.

FLYTTER DU?
Husk at du melder  
flytting til  
medlem@doveforbundet.no

- eller til:

Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO
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Rogaland Teater, Stavanger
Lørdag 29. november kl. 18
Kontakt NDF-Stavanger for billettspørsmål

«Blodig alvor»
Vi avslutter høstsesongen med den forrykende komedien 
Blodig alvor. Dette er foreldremøtet fra helvete som starter 
som et forsøk på kaffediplomati. To dannede foreldrepar 
møtes etter at sønnene deres har vært i slåsskamp. Det 
begynner med forsoningsvilje og tilbud om en kopp kaffe og 
et kakestykke, men derfra går det en nedadgående spiral av 
oppkast, raseri og ødelagt hjemmeelektronikk…

Hålogaland Teater, Tromsø
Lørdag 8. November kl. 20
Kontakt Tromsø Døveforening for billettspørsmål

« Æ har rett»
Det handler om å vokse opp som barnehjemsbarn i åttitallets Finnmark. Det handler om 
det å miste en far, om å miste en mor, om å miste en familie. Det handler om å finne seg 
selv, om å finne løsninger og om å få en ny mor når en trenger det som aller mest. Trine 
Lise Olsen møter verden med en bunnløs ærlighet. Både som utøver og menneske er hun 
utfordrende, overraskende, ikke så lite frekk og ikke minst varmt.
Manuset til forestillingen er utviklet av Trine Lise Olsen i nært samarbeid med Hålogaland 
Teaters dramaturg og dramatiker Tale Næss. Regien er ved Tom Sterri. Æ har rætt! er en 
ærlig, rå og morsom forestilling om retten til å være seg selv.

Tegnspråktolket teater

Kjenner du deg ikke igjen i denne komedien er det mulig du ikke kjenner deg selv.

Anmeldelse iTromsø
Sterk, trist og ekstremt morsom.
 

Anmeldelse Nordlys
Anmelder i Nordlys, Rikke Lange, tar 
av seg hatten for Trine Lise Olsen.
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Gull- 
guttene!

helge.herland@doveforbundet.no

- I Stavanger har vi ikke Rycon eller Signo-Dokken, derfor må vi ut i samfunnet og skaffe oss 
jobber. Det tror vi kan være en fordel. Spesielle bedrifter for døve og hørselshemmede er viktig, 
men mange av oss kan fint klare oss i det ordinære arbeidslivet.

Det er Casper Vågen og Håkon Bollestad som er enige om 
dette. De prater nesten i kor og mener det samme om det 
meste. Der vi spør den ene om noe, svarer like godt den andre. 
Slik er det når to ekte Stavanger-gutter på 23 år har vært venner 
fra barnehagealder og fulgt hverandre gjennom hele skoleløpet. 
Vi besøker dem i oljebyen. Casper har fagbrev som tømrer og 
Håkon har det samme som elektriker.

- Jeg var bare 8 år da jeg bestemte meg for å bli tømrer. Jeg likte 
godt å bygge med legoklosser. Da jeg ble noen år eldre bygget 

jeg hytter i skogen. Jeg var ikke så glad i det teoretiske på sko-
len, jeg likte å drive med noe praktisk, forteller Casper.

- Jeg gikk på ungdomsskolen da jeg begynte å tenke på hva jeg 
skulle bli som stor, smiler Håkon. – Jeg hadde lyst å bli heis-
montør, sier Håkon.

- Hvorfor heismontor? 
- På grunna av den høye lønna, ler Casper og dytter kameraten 
vennskapelig i siden.
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- Jo, det var noe med lønna også, medgir Håkon. Men jeg har 
alltid likt å arbeide med noe mekanisk, jeg tenkte også på å bli 
bilmekaniker - men så landet jeg til slutt på elektrikeryrket, det 
har jeg ikke angret på.
Begge guttene tok videregående skole på Golta, Casper på byg-
ningfag og Håkon på elektronikk. Så fulgte to års lærlingetid 
– og nå har de i 2 – 3 år hatt fagbrev. Hvordan var det å bruke 
tegnspråktolk på videregående skole, spør vi?
- I teoritimene er det hardt fordi du hele tiden må se på tolken, 
svarer Håkon.
- Likevel var det mulig å ta seg en liten blund når stoffet ble for 
tørt, tillegger Casper og så ler begge guttene rått.
- Det var kanskje ikke så kjekt for tolken, sier de i kor – men 
ellers har de bare godt å si om skolegang på Auglend, den vide-
regående skolen og tolkene de der gjorde sitt beste for å slite ut.

Det trengs flere håndverkere  
- Det er stort behov for flere håndverkere. Jeg synes kanskje for 
mange døve satser på en teoretisk utdanning og ikke tenker 
så mye på jobbmulighetene etterpå. Kanskje har studier fra 
høyskole og universitet større status i samfunnet enn håndver-
keryrkene, undrer Håkon.
- Ja, helt klart – det er veldig mange utenlandske håndverkere 
på norske byggeplasser, veldig mange polakker som jobber 
sammen med oss, informerer Casper.
- Men hvordan fikk dere jobbene?
- Jeg fikk hjelp av opplæringskontoret i kommunen. Firmaet var 
skeptisk til å ta inn en døv tømrer. De var usikker på hvordan 
jeg kunne klare å kommunisere – og så var de bekymret for sik-
kerheten på arbeidsplassen, svarer Casper.
- Det samme opplevde jeg, supplerer Håkon. – Men etter bare 
noen uker så de at vi klarte oss helt fint og siden har det gått 
bare bedre og bedre. Vi føler oss godt inkludert blant kollegene.
- Hvordan kommuniserer dere?
- Som sagt er det mange utenlandske arbeidere på norske byg-
geplasser, de snakker ikke norsk. Vi bruker mye kroppsspråk og 
visuell kommunikasjon – og så skriver vi. Som tømrere kan vi 
skrive beskjeder til hverandre på gipsplatene. Det er faktisk let-
tere for oss døve å snakke med utlendinger enn med nordmenn, 
forklarer Casper.
- Men spisepausene må vel være en utfordring?
- Nei, det går greit. Vi er mannfolk fra flere land og har en egen 
humor som gjør at vi forstår hverandre. Dessuten har jeg mobi-
len jeg kan slappe av med, forklarer Casper.

I firmaet som Casper jobber i er det 75 ansatte, mens Håkon er 
ansatt i et enda større firma med 150 ansatte.
- I så store firma må du jobbe sammen med forskjellige mennes-
ker. Noen kjenner du bedre og munnavleser lettere – men stort 
sett går det bra. Jeg har aldri gjort noen store tabber, aldri klart 
å mørklegge Stavanger by, spøker Håkon.
Det er gøy å prate med de to håndverkerne. De veksler mellom 
alvor og tøys og er så trygge på hverandre som bare barndoms-
kompiser kan være.
- Håkon har kjæreste, egen leilighet og bil, opplyser Casper. Jeg 
er singel, men jeg har også egen leilighet, låner mamma sin bil 
og er en grei gutt, reklamerer Casper.
- Men er du flink til å lage mat og holde det ryddig i leilighe-
ten?
- Ja, jeg vasker leiligheten hver fredag og er flink til å lage mat, 
gliser Casper – og hvis det ikke er jenter der ute som faller for 
en slik kar, forstår redaktøren ingenting. Men tilbake til alvo-
ret: Håndverkere tjener vel bra?

- Ja, lønna er god – vi er over kr. 400.000 i grunnlønn og jeg 
har mye overtidsarbeid i tillegg, forteller Håkon – mens tømre-
ren nikker og er enig i den saken.

Ingen store uhell
Ingen av guttene har vært ute for store uhell i jobben. Som døve 
er de ekstra oppmerksomme, bruker øynene godt og får med 
seg det som skjer rundt seg på byggeplassen.
- Jeg hadde et uhell da jeg jobbet med en kabel på taket. Jeg 
kom borti skarpt metall og skar meg i armen helt inn til blod-
åren. Legen måtte sy noen sting, men det er lite å snakke om 
mener elektrikeren.
- Jeg fikk en gang en flis gjennom hodet. Jeg bar en stor plate og 
da jeg skulle sette den ned var jeg uheldig og en flis på 5 – 6 cm 
boret seg gjennom hodet, men legen fikk den ut igjen og hodet 
er like fint. Men jeg har eldre kolleger som har mistet fingre, så 
det gjelder å passe på, advarer tømreren. 
Litt artige episoder oppstår jo fra tid til annen.
- På en byggeplass var det en dame som ropte på meg, forteller 
Håkon. Jeg så henne ikke. Hun ble sur og gikk sin vei og det 
har jeg blitt godlynt mobbet for av arbeidskameratene etterpå.

Sur hvis han taper
Både Casper og Håkon er idrettsatleter. De driver både med 
friidrett og fotball og er som sagt gode venner, men ser de noen 
feil hos den andre? De tenker lenge og vel før de svarer på spørs-
målet, det er visst ikke så lett å finne feil hos den andre.
- Det kan irritere meg at Håkon ofte bruker lang tid på å svare 
når jeg spør om noe, kommer Casper endelig på.
- Casper blir så fryktelig sur når vi taper i fotball, det går ikke 
an å snakke med ham før lenge etterpå. Slik har det vært helt 
fra skoledagene. I hvert friminutt spilte vi fotball i skolegården 
og hver kamp var som en VM-finale for Casper. Han hater å 
tape, sier Håkon.
Da vi besøker guttene i Stavanger står de på farten til døve-
mesterskapet i fotball i Bergen. De virker ikke helt overbevist 
når jeg sier at jeg skal love å heie på dem! Og så gikk de helt til 
topps, les sporten.

Fremtiden?
- Kanskje jobber jeg som tømrer til jeg blir pensjonist? Kan-
skje tar jeg mer utdanning, kanskje som anleggsarbeider – det 
ser spennende ut å betjene gravemaskin. Eller kanskje tar jeg 
utdanning som elektriker, tror de tjener litt bedre enn tømrere, 
ler Casper.
- Som håndverkere kan vi ta tilleggsutdanning. Vi har ogå 
muligheter for å avansere i firmaet, mener Håkon.
Vi takker for praten. Vi har fått bekreftet at vi har mange flotte 
ungdommer og at døve kan gjøre en like god jobb som alle 
andre, for som Casper sier:
- Jeg likte godt at sjefen kom til meg og fortalte at firmaet er 
svært fornøyd med meg og håper å få beholde meg videre. 
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Radio til døve
Vilhjalmur Vilhjalmsson fra Island for-
talte at det bor ca. 300 døve på Island og 
at halvparten er medlemmer i Reykjavik 
Døveforening. Han fortalte at de er 
begynt å tolke programmer fra radio og 
opera (!) for å stimulere eldre døve. Det 
er også flere eldre som deltar i maraton-
løp. 
Noen døve bor i seniorboliger sammen 
med hørende, der det er venteliste for å 

Nordisk seniormøte
i Kouvola

Av Unni Gran

To timers busstur fra Helsingfors ligger Kouvola, byen som var stedet for det tradisjonelle nor-
diske seniormøte som avholdes annethvert år, på rundgang mellom landene. 22. – 25. september 
var Unni Gran og Toralf Ringsø de norske lederne som deltok på møtet, sammen med to ledere 
fra hvert av de øvrige nordiske landene og hele styret på åtte personer fra Finlands Døves Pensjo-
nistforening. I tillegg deltok det to døve tegnspråktolker fra Danmark – og to døve tegnspråk-
tolker fra Finland. De oversatte fra og til finsk tegnspråk. De to norske representantene oppfattet 
greit det tilpassede tegnspråket til representantene fra Island, Danmark og Sverige – men når 
det brukes finsk tegnspråk måtte de melde pass. Da var det godt å titte på det som ble tolket til 
dansk- eller svensk tegnspråk. Vi merker oss at både Danmark og Finland har utdannet døve 
tegnspråktolker. Som vanlig ble erfaringsutveksling mellom landene vektlagt på møtet.

få plass. Vilhjalmsson reiste spørsmål om 
hvor mye seniorarbeidet kan forvente 
av økonomisk støtte fra døveforbund og 
kommuner?

Politisk bevisstgjøring
Ingvar Edwall, som er tidligere studi-
ekonsulent i Sveriges Dövas Riksförbund 
(SDR), var en av representantene fra 
Sveriges Døves Pensjonistforbund. De 
er en selvstendig enhet under SDR med 

kontorplass på forbundskontoret. De mot-
tar etter antall medlemmer. De har 672 
medlemmer og er opptatt av hvem som 
velges til å tale døve seniorers sak i Sverige. 
God argumentasjon er helt avgjørende for 
å få gjennomslag politisk, sa Edwall. De er 
opptatt av å markere seg i samfunnet for 
eksempel gjennom Døves Dag og jobber 
stadig for at omdømme til døve kan bli 
enda bedre. Det er egne seniorboliger i 
Stockholm, Gøteborg og Ørebro.

Alle deltakerne ved det nordiske seniormøte, fra venstre Helena Torboli, Finland – Bent Brøndum, Danmark – Vibeke Borup, Danmark – Unni 
Gran, Norge – Viljalmur Viljalmsson, Island – Kristinn Arnar Diego, Island – Thyra Lindström, Sverige – Toralf Ringsø, Norge – Ingvar Edwall, 
Sverige.
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Døve trimmer mindre enn 
hørende
Bent Brøndum, Danmark, nevnte at 
en undersøkelse viser at eldre døve ikke 
er flinke til å trene og til å drive fysisk 
aktivitet. Det er viktig med trening for 
å forebygge skader, få sterkere kropp og 
lever lengre, fortalte han. Danske Døves 
Landsforbund vedtok i 2013 å legge ned 
seniorutvalget. I stedet har de opprettet 
en stilling som seniormedarbeider, med 
ansvar for arbeidet rundt eldresaken. 
De to representantene fra Danmark 
som deltok er valgt som ressursperso-
ner for eldre. Brøndum ble også valgt i 
hovedstyret i DDL i år. I Danmark har 
eldre tilbud om veiledning på tegnspråk. 
Veiledere besøker den enkelte døve og gir 
informasjon, og kan også være medhjel-
pere for eksempel hos legen eller i møte 
med banken. Deres oppgave er å sikre at 
den døve har forstått det som formidles 
gjennom tolk.

NDF med fellesreiser
Toralf Ringsø er leder for seniorutvalget 
i Norge. Han la fram en rapport som 
fortalte om NDFs handlingsplan for de 
neste årene, blant annet om eldre døves 
rettigheter, likestilling og tilgjengelig-
het i samfunnet, tilrettelegge for ulike 
møteplasser og tilbud om reiser for 
seniorer og kurs og opplæring med mer. 
Han nevnte at 100 seniorer var til stede 
under workshopen ved Bergen senior-
gruppes 40 års jubileum. Der framkom 
mange gode forslag, ideer, ønsker og krav 
for en bedre hverdag og livskvalitet for 
eldre døve. Ringsø fortalte også at NDF 
har ni lokale seniorlag med variert tilbud 
og program og at døve i Norge ønske 
samme botilbud som i de andre nordiske 
landene, at de kan velge omsorgstilbud i 
et tegnspråklig miljø uansett hvor de bor 
i landet. De norske representantene viste 
også bilder fra ulike aktiviteter i Norge, 
fra turen til Solgården og neste års store 
begivenhet med Hurtigruten.

Sørvissenter
Det ble også tid til å besøke Åmli sørvis-
senter i Hyvinkaa. Senteret har fem ulike 
boenheter for døve: eldre, demente, døv-
blinde, døve med psykiske eller fysiske 
funksjonsnedsettelser og downs syn-
drom. Til sammen 70 beboere i alderen 
25 – 84 år. Det er 60 ansatte.  Senteret 
har også korttids- og avlastningsavdeling 
og kaller inn ekstra-personell ved behov. 
Det var en døv sykepleier ansatt. De 
ansatte får opplæring i tegnspråk i inntil 
to år, hvis de ansatte ikke tilegner seg et 
godt nok tegnspråk må de slutte. 

De som tilegner seg kompetanse i tegn-
språk får lønnstillegg.  

Hver bogruppe har eget program og 
ansatte har respekt for beboernes ønsker. 
Valg av muligheter er mange: Turer, 
musikk, håndverk, arbeidsstue, trim, tan-
dem, fysioterapeut, badstue (selvsagt!), 
svømmebasseng, riding og mulighet for 
handleturer. Senteret inviterer kunst-
nere som opptrer og folk som kan lede 
verksteder med ulikt innhold. Målet er 
å aktivisere beboere gjennom et bredt 
program. 

Finsk «landsmøte»
Det nordiske møtet deltok som obser-
vatører ved valget som Finlands Døves 
Pensjonistforbund hadde på nytt styre. 
To representanter fra hver av de 19 pen-
sjonistforeningene deltok på «landsmøte» 
for pensjonistene. I tillegg kom en del 
gjester og ansatte slik at det til sammen 
var 60 deltakere. Finlands Døveforbund 
betaler 50 prosent og pensjonistforenin-
gene selv 50 prosent av utgiftene ved 
møtet.

Finsk prosjekt
Helena Torboli fortalte om sitt eldre-
prosjekt, «visjon 2016 – 2020». Hun 
har intervjuet både unge og eldre døve, 
coda, døveforeninger og sørvissenteret. 
Hun vil jobbe med det fram mot 2020 

og tar opp spørsmål som: Hvordan vil 
fremtiden bli som eldre hvis jeg trenger 
for eksempel rullator eller rullestol. Kan 
jeg fortsatt bo hjemme eller bør jeg bo 
på sørvissenter? Selv om man er sprek og 
frisk i dag har man ingen garantier for 
fremtiden. Derfor er det viktig å vite hva 
som finnes av ulike tekniske hjelpemidler 
for å fungere best mulig. Det er mye nytt 
innen teknologi, mye informasjon gis 
gjennom sosiale medier og fortsatt gjen-
nom radio – men hva med informasjonen 
til eldre døve?

Hva skjer de neste årene?
I 2015 blir det nordisk seniortreff på 
Hurtigruten Bergen – Nordkapp – Ber-
gen 9. til 20. september. Året etter arran-
geres det nordiske seniormøte på Island i 
september. I 2017 er Sverige vertskap for 
nordisk pensjonisttreff.
Avslutningsdagen reiste deltakerne via 
Borgå (finsk navn Poorvoo) til Helsing-
fors. Borgå er fredet av UNESCO på 
grunn av sine mange gamle bygninger. 
Det er også byen hvor den første under-
visningen av døve i Finland startet. Carl 
Oscar Malm, født i 1826, og senere døv, 
fikk skolegang i Sverige og kom tilbake 
og startet den første privatundervisnin-
gen i 1846. I Borgå er det reist en byste 
som ærer Carl Oscar Malm sitt minne. 
Vi nevner at den finske rapperen Sign-
mark har laget en egen låt om Malm.

De norske deltakerne foran bysten av Carl 
Oscar Malm.

Norge hadde Andreas Christian Møller som 
grunnla den første norske døveskolen i 1825 i 
Trondheim. I Finland har Carl Oscar Malm 
skrevet navnet sitt med gullskrift i historien. 
Han startet privatundervisning av døve i 1846 
og begynte senere som lærer ved den første døve-
skolen i Finland, Åbo i 1859. Både Møller og 
Malm var selv døve.
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Norges Døveforbund

Flere medlemmer
- NDF har hatt en stabil medlemsmasse 
på rundt 2.150 medlemmer, men vi vet 
at vi kan klare å få flere nye medlemmer, 
sier generalsekretær Bjørn A. Kristiansen.

Han forteller at det siste landsmøtet ved-
tok et handlingsplan som blant annet sier 
at målet er å rekruttere 800 nye medlem-
mer frem til våren 2016, altså til neste 
landsmøtet.

- Vi lager en konkurranse der de tre 
døve foreningene som klarer å verve flest 
nye medlemmer får premie ved lands-
rådet  i mai 2015 på Ål, frister Bjørn og 
forsikrer at det vil blit tatt hensyn til stør-
relsen på døveforeningene slik at det blir 
en mest mulig rettferdig konkurranse.

De som melder seg inn nå får sterkt 
reduserte priser på kontingenten. Påmel-
dingsskjema og mer informasjon finner 
man på deafnet.no, i den nærmeste døve-
foreningen eller til Norges Døveforbund, 
Grensen 9, 0159 Oslo.

NDFs tolkeutvalg
NDF har opprettet et tolkeutvalg der 
både tolker og døve er representert. Disse 
deltar i utvalget: Hilde Haualand - leder, 
Margareth Hartvedt, Sissel Gjøen – alle 

døve, og tolkene: Ingeborg Skaten, Jes-
sica P. B. Hansen, og Linda H. Røsvik. 
Utvalget skal blant annet arbeide med 
spørsmål knyttet til organiseringen av 
Tolketjenesten og rettighetene for bruk 
av tolk, der NDF aner en innstramming i 
forhold til dagens regelverk. Arbeidet for 
sterkere brukermedvirkning i Tolketje-
nesten blir også en sentral oppgave.

Statstilskudd 
 ungdomsarbeidet
NDF har mottatt kr. 338.878 i grunn-
støtte til barne- og ungdomsarbeidet i 
2014. Tilskuddet gis fra Fordelingsutval-
get som er underlagt Barne- likestillings- 
og inkluderingsdepartementet.

NDFs omdømme
Enhver organisasjon ønsker å ha et godt 
omdømme både overfor egne medlem-
mer og utad i samfunnet. NDF har alltid 
vært en organisasjon med stor troverdig 
og godt omdømme, men noe kan alltid 
gjøres bedre. Derfor har forbundsstyret 
opprettet et utvalg som skal arbeide med 
tiltak som kan gjøre omdømme enda 
bedre. I utvalget deltar: Bjørn A. Kristi-
ansen, Aina Th. Fossum og Ellen Østrem 
fra NDF – pluss to eksterne ressursperso-
ner som enda ikke er helt avklart.

Hvem leder NDFs 
 arbeidslivsutvalg?
- Jeg heter Julia Anh Thu Ølmheim og 
bor i Oslo.

- Jeg lærte tegnspråk da jeg var tre år 
gammel siden mitt hørselstap ble oppda-
get såpass sent. Kanskje det kan sies at jeg 
var heldig som ble født midt på åttitallet i 
en tid hvor tegnspråk fikk en positiv opp-
sving. Jeg fikk oppleve tegnspråk som un-
dervisningsspråk og som et teoretisk fag 
uten at det ble stilt spørsmål om hvorvidt 
jeg burde vært integrert i en klasse med 
hørende elever. 

- Med bakgrunn i en flerspråklig opp-
vekst gjennom en tegnspråklig barnehage 
og døveskole, hvor tegnspråk alltid har 
vært mitt hjerte nærmest, har jeg aldri 
vært i tvil når jeg skulle foreta valg som 

omhandlet språk. Jeg valgte eksempelvis 
tegnspråk som førstespråk når jeg fikk 
valget mellom norsk og tegnspråk som 
førstespråk på videregående skole, i en tid 
da valget var ganske nytt. Jeg fikk derfor 
erfare hvordan det var å ha en annerledes 
læreplan enn alle andre i en klasse med 
rundt 25 elever som hadde norsk som 
førstespråk. 

- Det har bydd på noen praktiske utfor-
dringer. Min norsklærer på videregående 
sa at det var helt umulig å gi meg en 
annerledes undervisning, vurdering og 
karakter bare fordi jeg hadde valgt å følge 
læreplanen «norsk for elever med tegn-
språk som førstespråk» siden mine norsk-
ferdigheter var minst like gode som de 
fleste, til og med bedre. Det er derfor en 
myte å tro at elever som følger læreplanen 
«norsk for elever med tegnspråk som før-
stespråk» ikke blir gitt forventninger og 
krav til norskferdigheter på lik linje med 
andre som har norsk som førstespråk.

- Nok om tegnspråk. Nå skal jeg si noe 
om meg selv i tillegg til det som allerede 
er kommet på trykk i Døves Tidsskrift. 
Jeg er utdannet sosialarbeider og har en 
sønn på seks år. I løpet av de siste tre 
årene har jeg veiledet familier på veien 
mot selvhjulpenhet gjennom arbeid eller 

Bjørn A. Kristiansen. Julia Anh Thu Ølmheim.
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trygd ved Nav Grünerløkka sosialtje-
neste. I juli i år ble jeg håndplukket til 
en annen stilling som spesialkonsulent 
ved kvalifiseringsprogrammet på samme 
sosialtjeneste, noe som jeg for tiden ser på 
som en spennende utfordring. 

Fra ide til egen bedrift
Årets arbeidslivsseminar avholdes i Stjør-
dal 5. – 7. desember på Rica Hell Hotel. 
Er du usikker på hvordan du skal starte 
egen bedrift - eller driver du allerede for 
deg selv og ønsker å utveksle erfaringer 
med andre?
Bli med på årets arbeidslivsseminar. 
Blant temaene som tas opp er: Forut-
setninger for etablering og lykkes som 
selvstendig næringsdrivende. Hvilke type 
foretak? Enkeltmannsforetak, AS, ASA 
etc. Overlevelsesstrategier. Regler og 
personlige krav. Økonomiske støtteord-
ninger. Erfaringsutveksling. Innovasjon 
Norge holder et innlegg. Døve som er 
selvstendig næringsdrivende forteller om 
sine erfaringer.
Deltakeravgift som dekker reise, hotell og 
mat: Medlemmer i NDF kr. 500. Ikke-
medlemmer kr. 1500.
Se mer informasjon på deafnet.no

Lite kunnskap!
Barne- likestillings- og inkluderings-
departementet arbeider med å endre 
forvaltningsloven, slik at det blir forbudt 
mot bruk av barn som tolk – og her sikter 
de ikke spesielt til tegnspråktolking, men 
tolking på mange ulike språk. I hørings-
utkastet fra departementet er likevel 
tegnspråk nevnt, og da defineres en tolk 
slik, hold deg fast: «En tolk er en som 
overfører mening muntlig fra et språk til 
et annet, med tegnspråktolking mellom 
lyd og bevegelser.» (vår utheving). NDF 
har selvsagt reagert på dette og forklart 
hva norsk tegnspråk er. Vi anbefaler 
representanter fra departementet å melde 
seg på NDFs seminar i Oslo 10. og 11. 
november, les under.

«Ansvar for tegnspråk»
NDF arrangerer årets språkkonferanse i 
Oslo mandag 10. og tirsdag 11. novem-
ber, mandag med start klokken 9 og av-
slutning klokken 17 med disse temaene:
*  En ungdom forteller om sine erfaringer
*  Norsk tegnspråk i sosiolingvistisk 

perspektiv - en sammenligning ved 
Muruvik Vonen

*  Tospråklighet, er den annerledes for 
tegnspråkbrukere? ved professor Karen 

Emmorey
*  Tegnspråkenes status i Europa ved dr. 

Markku Jokinen, President EUD
*  Språk åpner dører - hva jeg fant bak en 

ny dør ved Marte Kjørven  
*  Å vokse opp i en tegnspråklig familie 

ved Torill Ringsø 
*  How deaf children learn ved klinisk 

nevropsykolog Peter Hauser
*  Building Numeracy with Deaf Ma-

terials ved førsteamanuensis Claudia 
Pagliaro 

*  Språklig intoleranse ved professor 
Øystein Vangsnes

*  Paneldebatt
*  Oppsummering

Tirsdag fra kl 9 til 15 med dette pro-
grammet:
*  Building Numeracy with Deaf Ma-

terials ved førsteamanuensis Claudia 
Pagliaro

*  How deaf children learn ved klinisk 
nevropsykolog Peter Hauser

*  Deaf gain ved Joe Murray
*  Oppsummering og Avslutning
Påmelding snarest, se deafnet.no

- Det er flere ting som er gledelig i denne 
planen, og det er at norsk tegnspråk (og 
samisk) blir sidestilt med de andre basis-
fagene, mulig dette gir en bedre likestil-
ling av de tre læreplanene vi har i Norge, 
sier Aina Th. Fossum, oppvekstkonsulent 
i NDF.
 
- Endelig stilles det kompetansekrav til 
de som skal undervise i tegnspråk, også. 
Dette er bare et forslag da det må en lov-
endring til for å få det vedtatt, så det vil 
bli en høring på saken. Det stilles krav til 
30 studiepoeng i tegnspråk for å under-
vise i grunnskolen og 60 studiepoeng i 
ungdomsskolen, sier Aina.
 
Klipp fra «Lærerløfte»
•	Regjeringen vil stille krav om relevant 

kompetanse i undervisningsfaget for alle 
lærere i grunnskolen som underviser i fa-
gene matematikk, engelsk, norsk, samisk 
og norsk tegnspråk.

 • Regjeringen tar sikte på å omgjøre 
grunnskolelærerutdanningene til femårige 
masterutdanninger i 2017. Master i 
lærerutdanningsfagene norsk, samisk, 
norsktegnspråk, matematikk og engelsk 
skal prioriteres.

 
- Det er veldig mange positive momenter 
i denne strategien. Men jeg sitter igjen 
med et viktig spørsmål, hvordan skal det 
gjennomføres? Spør Aina.
- Det er dessverre lite fokus på didaktikk, 
formidling og det sosialpedagogiske. Det 
gjør deg ikke automatisk til en god lærer 
om du har 30 eller 60 studiepoengp på 
papiret. Spesielt for døve og hørselshem-
mede barn er pedagogikken, fagdidak-
tikken, formidlingsevne og personlig 
egnethet så uhyre viktig, mener jeg, at 
det er dette som virkelig er av avgjø-
rende betydning for at barna skal lære 
mer. Det krever og en evne til å tenke 
ulike pedagogiske metoder da døve og 
hørselshemmede barn ikke nødvendigvis 
lærer på samme måte som hørende barn. 
Hjelper lite med kunnskap om du ikke 
klarer å formidle og overbringe dette til 
mottakeren, avslutter oppvekstkonsulen-
ten i NDF.
(se mer informasjon på facebooksidene til 
NDFs foreldre og oppvekstutvalg.
 
 
NDFs gavekonto
Gaver kan gis til: Norges Døveforbund, 
Grensen 9, 0159 Oslo, konto 8200 06 
08072.

«Lærerløftet»
Regjeringen la 1. oktober frem sin nye 
strategi «Lærerløftet». Denne strategien 
skal først og fremst heve kunnskapen 
hos læreren slik at man når målet om at 
elevene lærer mer. Det blir satt i gang 
en omfattende videreutdanningsplan 
da kompetansekravene hos lærerne som 
skal undervise i de ulike fagene økes 
betraktelig. Staten går inn både med 
stipendordninger og støtte til deler av 
vikarbudsjettet, men kommunene må 
bidra med dekning av 25-40 prosent av 
vikarutgiftene, reiseutgifter, opphold og 
læremidler.  
 

Aina Th. Fossum.
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Norge rundt
Men er helt bra er det ikke....
Bergen kommune har arrangert storby-konferanse for Kom-
munale råd for funksjonshemmede. Der var daglig leder i 
Bergen Døvesenter invitert til å holde et innlegg om døves 
situasjon i samfunnet. Det hører til hans arbeidsoppgaver å 
informere om dette og han var sikker på at Tolketjenesten 
ville betale tolker under ordningen «tolking i arbeidslivet». 
Men nei, så enkelt var det ikke. NAV svarte at de ikke ville 
betale for dette og sendte ansvaret over til Kommunalt råd for 
funksjonshemmede. Forsamlingen på konferansen forfattet 
da dette brevet til Tolketjenesten ved statsråd Robert Eriksen:

Rett til å delta!
De mest grunnleggende forutsetninger for menneskelig frihet er 
retten til kommunikasjon, menings- og ytringsfrihet. For døve 
og hørselshemmede skal denne retten sikres gjennom tilgang til 
tolketjeneste.
Døve og hørselshemmede gis rett til tolking etter tre lover: 
folketrygdloven, opplæringsloven og domstolloven. I tillegg gir 
pasientrettighetsloven og forskriftene, retten til tilrettelagt kom-
munikasjon.

Tolketjenesten i Hordaland har valgt å vise til et Rundskriv om 
representasjonsordning i kommuner, for funksjonshemmede og 
skriver: Vi har kommet frem til at brukers rett til tolk i flere til-
felle har vært knyttet til annen lovgivning og ikke Folketrygden, 
blant annet møte i Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Hva døve og hørselshemmede faktisk har rett til kan ikke 
neglisjeres ved å vise til tilfeldige rundskriv og for å slippe å ta 
regningen selv – det vil føre til en innskrenking i tolkeretten og 
vil lett oppfattes som diskriminerende fordi det forskjellsbehand-
ler døve og hørselshemmedes muligheter til fri kommunikasjon 
på linje med hørende.

Vi er av den oppfatning at alle tolkerettighetene burde vært 
samlet under Folketrygdloven i stedet for at den ligger spredt 
rundt i lovverket som i dag. Rett til tolk vil jo alltid være knyttet 
til personens hørselshemming.

Regjeringen har fremdeles ikke funnet en løsning på hvordan 
rett til varer, tjenester og informasjon skal innlemmes i Diskri-
minerings- og tilgjengelighetsloven. Så lenge dette ikke er på 
plass er heller ikke diskrimineringsvernet godt nok for døve og 
hørselshemmede og det er innlysende at Tolketjenesten da ikke i 
tillegg kan hindre døve og hørselshemmede i deltakelse på sam-
funnets mange arenaer.

Rune Anda holdt ikke sitt planlagte innlegg, istedet leste 
Matthias Viktorsson opp manuset til Rune. Matthias repre-
senterer HLF-lokalt og er fast medlem av Bergen kommune 
sitt råd for funkjsonshemmede, mens Rune er varamedlem. 
De to har et samarbeid andre NDF- og HLF-folk burde dra 
lærdom av. (Bilde av Matthias og Rune på side 12.)

Tolketjenesten tok til fornuft
Vi fortalte i et tidligere Døves Tidsskrift  at Tolketjenesten ved 
NAV-Hordaland hadde sagt opp arbeidsavtalen med en rekke 
frilanstolker – blant dem noen av våre dyktigste. Begrunnelsen 
var at de påtok seg for få tolkeoppdrag. Tolkenene reagerte med 
stor skuffelse og både NDF og Bergen Døvesenter engasjerte 
seg i saken, fordi døve ikke har råd til å miste en eneste dyktig 
tolk. Det  har vært dialog mellom tolkene og NAV og heldigvis 
har Tolketjenesten tatt til fornuft - og for en gangs skyld sett sa-
ken fra døves ståsted. Det betyr at Solveig K. Breivik, Christina 
Kryvi, Elisabeth T. Olsen, Ingeborg Skaten og Torill S. Zahl 
fortsatt er tegnspråktolker med gyldig arbeidsavtale med NAV

Helga 19. – 21. september hadde Døves Fylkeslag Troms sitt 
årlige høsttreff. Turen gikk til vakre Mefjordvær på Senja. 
Foruten døve fra Troms var det også med med deltakere fra 
Trondheim, Averøy og Trofors, i ekte Nord-Norsk gjestfrihet. 
Biler ble brukt til å komme fram fredag kveld til middag og 
sosialt samvær. Lørdagsformiddag tok et par av deltakeme seg 
en lengre kajakktur, mens andre vandret ut i naturen, hvor 
lunsjen ble inntatt i en lavo. Hva kunne vel være bedre enn det 
når helgas tema var fysisk fostring?
Om ettermiddagen var det tid for renselser i badestamp, sauna 
og grillhus. Etterpå startet grillingen og alle inntok nok kalorier 
og vitaminer til å klare kveldens og nattens bravader med vitser, 
gode historier og kanskje nogot attåt. Søndag ble det biltur 
hjem, mett på gode minner, god mat og mange fine opplevelser.

Høsttreff i Medfjordvær

Mer enn kr. 20.000 kom inn i lynaksjonen for å skaffe penger 
til landsmøtet i Madagaskar Døveforbund. Primus motor Rune 
Anda sender takk til døveforeningene i Innlandet, Vestfold, 
Oslo, Hallingdal, Stavanger, Trondheim, NDF og en rekke 
privatpersoner.(total kr 20.200). Landsmøtet ble gjennomført i 
Antsirabe siste helg i september (bildet).

Takk til Madagaskargivere
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For å svare på disse spørsmålene ble det foretatt kvalitative 
dybdeintervjuer av et mindre antall voksne døve personer, som 
ble stilt en rekke spørsmål om deres medborgerskap. Bergwitz 
kan ikke norsk tegnspråk, så intervjuene foregikk ved hjelp av 
tegnspråktolk, og ble tatt opp på videoer, som senere ble analy-
sert ved hjelp av fenomenologisk analysemetode.

Bergwitz mener at døve befinner seg i et spenningsfelt mel-
lom ønsker om normal samfunnsdeltakelse, deltakelse som 
funksjonshemmet og deltakelse som medlem av en språklig 
minoritetsgruppe. Ut fra intervjuundersøkelsens resultater ble 
det trukket to idealtypiske samfunnsorienteringer, den ene 
basert på en døvekulturell orientering, den andre på en stor-
samfunnsorientering. Disse to forskjellige dimensjonene i døves 
medborgerskap ble benyttet til å belyse ulike mønstre i døves 
samfunnsdeltakelse.

Medborgerskapet knytter enkeltmennesket til samfunnet, og 
en forståelse av denne sammenhengen har en naturlig relevans 
for samfunnsvitenskapelige og sosialpolitiske perspektiver. 
Målsettinger om å forbedre døves integrasjon og samfunns-
deltakelse, samt effektivisere tilrettelegginger for dette, må ta 
hensyn til døves samfunnsorienteringer, slik at de ikke bryter 
med grunnleggende menneskerettigheter som medborgerskapet 
skal ivareta. 

I avhandlingen ser han på medborgerskap ut ifra tre perspek-
tiver; rettigheter, deltakelse og identitet. Han ser på døves 
hverdagsliv og hva de har krav på, i form av formelle og reelle 
rettigheter knyttet til utdanning, arbeid og rettssystemet. Han 

trakk fram at mangelfulle rettigheter gir seg ofte utslag i frus-
trasjon over tolketjenesten og utelatelse fra politiske og kultu-
relle arenaer. Videre kom han inn på spenningsfeltet mellom 
døve og døvblitte.

Bergwitz fremholdt at det er ulike former for deltakelse. 
Talespråklige forkjempere prøver for eksempel å få døve til å 
delta i samfunnet på samme måte som hørende. At flere og flere 
døveskoler nedlegges vil utfordre døvesamfunnet i tillegg til 
teknologiske nyvinninger, sa han blant annet. 

Han kom videre inn på at døve tradisjonelt har blitt sett på 
som funksjonshemmede. Norsk tegnspråk har vært undertryk-
ket. Først på 1960 tallet ble det interesse for tegnspråk også i 
forskningsøyemed.  Senere er tegnspråk blitt inkludert i men-
neskerettigheter. Døves identitet er sterkt knyttet til tegnspråk 
og døvekultur. 

Døves medborgerskap
Cand.sociol. Øyvind Bergwitz forvarte i september sin doktoravhand-
ling om «Døves medborgerskap». Avhandlingen består av en under-
søkelse av døves oppfatninger om eget medborgerskap i det norske 
samfunnet, og det stilles spørsmål om hvordan døve opplever sine ret-
tigheter, sin identitet og sin samfunnsdeltakelse som medborgere. Vi-
dere spørres det etter hvordan døves fortolkninger av eget medborger-
skap kan ha betydning for deres samfunnsdeltakelse, og i særlig grad 
for motivasjonen til arbeidsdeltagelse.

Bergwitz mener at døve befinner seg 
i et spenningsfelt mellom ønsker om 
normal samfunnsdeltakelse, deltakelse 
som funksjonshemmet og deltakelse 
som medlem av en språklig minori-
tetsgruppe.

Øyvind Bergwitz blir gratulert av NDFs generalsekretær Bjørn A. Kris-
tiansen

Opponentene trakk fram at døve er en interessant gruppe i 
samfunnsforskningen på grunn av eget språk og identitet. I 
gruppen på ti som han hadde intervjuet hadde bare en per-
son CI, og av opponentene ble det stilt spørsmål ved hvilken 
betydning CI kan ha for identiteten. Bergwitz repliserte at han 
mener døvekulturen vil videreføres uavhengig av teknologisk 
utvikling.

Opponentene fremholdt også at avhandlingen sterkt vektla 
døves situasjon i arbeidslivet og lite eller ingenting om døves 
utdannelse. Til dette svarte doktorgradskandidaten at mange 
døve føler seg utestengt fra arbeidslivet, de blir ikke en gang 
innkalt til intervju. Det er en massiv barriere av fordommer og 
uvilje, derfor er dette er viktig tema å belyse.

Øyvind Bergwits startet sitt arbeid med oppgaven for ca. 10 
år siden. De første årene var den finansiert gjennom midler 
Norges Døveforbund fikk fra Extraspillet.
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Verden rundt

Verdenskongressen i Tyrkia 
Presidenten i WFD Colin Allen ønsker alle velkommen til 
Istanbul 28. juli til 2. august neste år. Det er 17 verdenskon-
gressen og første gang den arrangeres i Tyrkia – og første gang 
det arrangeres helt på grensen mellom Europa og Asia. Presi-
denten skryter av forarbeidet til arrangørene og reklamerer med 
at Tyrkia er et av de vakreste landene i verden. I innbydelsen 
understreker han at kongressen ikke bare er åpen for døve, 
men like mye for foreldre og familie av døve, tegnspråktolker, 
fagpersonell og andre som jobber sammen med døve. 
WFD har 133 medlemsland. Temaer for kongressen er 

Feministisk Initiativ, Folkpartiet, Miljøpartiet, Nye Moderater-
na, Sosialdemokraterna og Vänsterpartiet. De tre partiene som 
ikke gav tegnspråkliginformasjon var Centerpartiet, Kristdemo-
kraterna og Sverigedemokraterna. Så får vi se før stortingsvalget 
i 2015 hvor mange av de norske partiene som vil gi informasjon 
om sitt program på norsk tegnspråk.
Kilde: www.sdr.org

Torrevieja, Spania
I forbindelse med åpningen av ny pass- og utlendingavdeling i 
Torrevieja er det installert bildetelefon der publikum kan kom-
munisere med politiet via videooverføring 24 timer i døgnet, 
365 dager i året. Politistasjonen er på størrelse med en norsk 
pølsebod, men kommunikasjonen vil kunne foregå på flere 
språk, også på tegnspråk.  Etter å ha dokumentert hvem man 
er ved å vise fram pass, identifikasjonskort eller førerkort, kan 
man for eksempel legge inn en anmeldelse uten å oppsøke eller 
vente på politiet. Det fremgår ikke i omtalen om det er spansk 
tegnspråk eller «internasjonalt tegnspråk». Mange nordmenn fe-
rierer i Tooervieja, som ligger bare 4 – 5 mil fra Alicante. Byen 
er kjent for sin store saltproduksjon.

Hanne B. Kvitvær må snart be-
stemme seg for om hun vil stille opp 
som styremedlem for en ny periode 
i WFD.

«Strengthening Human Di-
versity» som kan oversettes til 
«Sterkere menneskelig mang-
fold». I dette menes det at døve 
gis anerkjennelse som en del av 
det menneskelige mangfoldet. 
– og at døves situasjon i hele 
verden blir styrket innenfor 
områder som språk, kultur-
studier, utdanning, arbeidsliv, 
tilgjengelighet, teknologi og 
helse. 
Colin Allen nevner også det 
viktige arbeidet med å fortsette 
kampen for FNs konvensjon 
for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD). Mer 
informasjon www.wfdcon-
gress2015.org 

Konferanse for akademikere
5. – 7. februar neste år avholdes den syvende internasjonale 
konferansen for døve akademikere i Leuven, Belgia. På konfe-
ransen presenteres de siste forskningsresultatene, de blir kunn-
skapsutveksling, inspirasjonshenting og mulighet til å bygge 
nettverk med andre akademikere og forskere. www.

Politisk informasjon på tegnspråk
Før Riksdagsvalget i Sverige i september gav 6 av 9 politiske 
partiet ut informasjon på svensk tegnspråk. Det var partiene: 

Gratulerer Danmark!

Det er nok ingen nyhet for de fleste, men det er en så god mel-
ding at den tåler å gjentas. I mai vedtok det danske Folketing 
(Stortinget) å anerkjenne dansk tegnspråk. Det blir i lov slått 
fast at Dansk Språknævn (Språkrådet) også skal ivareta ansvaret 
for tegnspråk. Vi gleder oss med våre venner i Danmark og hå-
per anerkjennelse av språket vil føre til økt bevisthet knyttet til 
døves språk, kultur og tilgjengelighet i det danske samfunnet.

Janne Boie Niemelä, leder i Danske Døves Landsforbund.



276/2014 Døves Tidsskrift

Verden rundt
Krever bedre undervisning i Finland

Kaisa Alanne og Liisa Kauppinen fra Finland deltok som forelesere på 
NDF-Stavanger sitt seminar om FN-kovensjonen CRPD som blir omtalt 
i neste blad.

Finlands Døveforbund krever at undervisningen av døve og 
hørselshemmede barn må bli bedre. I en resolusjon til Under-
visningsdepartementet fremholder de at barna ofte plasseres i 
skoler ut i fra medisinske diagnoser og at familiene ikke alltid 
blir trukket inn i beslutningen om valg av skole.

En utredning som Utdanningsdepartementet og Finlands Dø-
veforbund har gjennomført viser at det er under 100 døve elever 
i grunnskolen, men elevene er spredde i ulike deler av landet. 
Bare en ytterst liten andel av barna får undervisning på tegn-
språk – eller undervisning i tegnspråk som morsmål. Mange 
av barna opplever ensomhet i sin bostedsskole. Skolene er ikke 
oppmerksomme nok på barnas språklige og kulturelle behov, og 
tilbudet begrenses ofte av den enkeltes skoles økonomi.

Finlands Døveforbund krever at tegnspråklige barns rettigheter 
sterkere forankres i lovverket. Også tospråkligheten og paral-
lellspråkligheten hos coda-barn, hørselshemmede barn og barn 
med CI må få tilstrekkelig språklig oppmerksomhet, slik at de 
blir lettere for disse barna å komme til skoler der det brukes 
tegnspråk. 

Barn som er elever ved bostedsskolene skal garanteres undervis-
ning i sitt morsmål for eksempel gjennom fjernundervisning. 
Kilde: www.kl.deaf.fi

Madagaskar Døveforbund 

Fra Madagaskar Døveforbund (FMM) har vi fått takkehilsen 
til døve og hørende i Norge for støtten til gjennomføring av 
FMMs generalforsamling (landsmøte) samme helg som det var 
Døves Dag: 27 og 28. september 2014. 

11 lokale døveforeninger fra Antananarivo, Antsirabe, Mo-
rondava, Belo Tsiribihina, Mahajanga, øya Sainte Marie, Fara-
farangana, Vaigandrano, Toliara, Ambatondrazaka og Toama-
sina deltok på landsmøte, mens 7 foreninger meldte forfall.  80 
døve var samlet i Antsirabe. Statsråd for helse og sosial var også 
til stede. Neste landsmøte blir i Morondava i vest på Madagas-
kar i 2018. 
   
Det nye styret i FMM: Dimby ble gjenvalgt som president, ms 
Lolona, visepresident – hun bor i hovedstaden Antananarivo. 
Både president og visepresident er døve. Resten av styret ble ms 
Lala, døv, kasserer,  bor i Antananarivo, ms Noro, døv, styre-
medlem, bor i Antananarivo, mr Noely, hørende, styremedlem, 
bor i Antananarivo, mrs Andeline, døv, bos i Toamasina, i 
tillegg skal det velges en ekstra hørende styrerepresentant. Det 
betyr at styret foreløpig består av 2 menn og 4 menn – det 
må være eneståede for et land i Afrika. Og så blir det 5 døve 
og 2 hørende i styret, det også ganske oppsiktsvekkende i den 
verdensdelen. Kanskje Norges Døveforbund kan ta litt av æren 
for dette? 

Fra venstre: Dimby, ms. Lolona, ms. Lala og ma. Noro

Du kan melde deg på Døves 
Kulturdager helt fram til åp-
ningen fredag 7. november. 
Du får oppleve:
•	 John	Smith	show
•	 Festmeny	av	Teater	Manus	 

 internasjonale artister
•	 Teatergruppene	til	flere	 
 døveforeninger og CSS
•	 Verksteder
•	 Eget	barneprogram
•	Utstillinger

•	 Byvandring
•	 Gudstjeneste
•	 Sosialt	samvær	i	 
 Bergen Døvesenter

Se www.bgds.no

Lørdag kveld blir det bl.a. sanger 
som blir tolket.
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I disse dager redigeres Pippifilmene og ord som 
«negerkonge» erstattes av «konge». Mange sier: 
er det så farlig? Barna skjønner jo at det ikke er 
vondt ment. Svaret er ja: det er farlig. Det betyr 
noe hvilke ord man bruker. 

Forleden fikk jeg en hyggelig invitasjon fra lokal-
laget av Tolkeforbundet med spørsmål om jeg 
kunne holde et foredrag om samarbeid. Jeg takket 
ja, og funderte på tittel for foredraget. Det første 
som falt meg inn, var «Samarbeid mellom tolk og 
bruker». Men stopp litt. «Bruker»? 

En «bruker» av er en som mottar tjenester noen 
yter. Dermed kan man si at brukeren plasseres i et 
slags underlegent forhold til den som yter tjenes-
ten. Brukerbegrepet blir dermed klientgjørende.  
Jeg er selvsagt takknemlig for at jeg som døv kan 
«bruke» tolkene gratis og dermed delta i samfun-
net som far og som velger. Men jeg må ikke være 
så takknemlig at jeg tar til takke med hva som 
helst. Jeg skal ha rett til å stille krav om kvalitet, 
kompetanse og tilgjengelighet. Slik kan jeg heller 
muligens sees på som en kunde i et marked med 
rett til å klage på en «kjøpt» tjeneste? Men hvilke 
klagemuligheter har jeg – egentlig? Enten kom-
mer tolk til møtet, eller ikke. Klager jeg, er møtet 
allerede ferdig når jeg får svar på klagen. 

Prinsippet om at de som «bruker» en tjeneste skal 
være med å utforme den, er det mange som er 
enige i. Derfor er krav om «brukermedvirkning» 
blitt sentralt hos de som leverer tjenester. Men 
stopp litt igjen. «Brukermedvirkning»? Det er noe 
som stusser. Tolketjenesten finnes fordi døve skal 

kunne delta fullt og helt i samfunnet og «gjøre sin 
plikt og kreve sin rett». Tolketjenesten er så sentral 
for min mulighet til å være samfunnsborger, at 
jeg som døv strengt tatt ikke kan ta til takke med 
kun å «medvirke» til at tjenesten fungerer. Uten 
en velfungerende tolkeordning, ingen ytrings-
frihet for døve. Og da blir det igjen litt «farlig» 
hvilke ord vi velger: brukerbegrepet dekker ikke 
dette sentrale elementet: at tolkeordningen er min 
inngang til demokratiet i Norge. Jeg er ingen 
«bruker», men en «borger» i samfunnet fordi 
tolketjenesten som finnes skal sikre grunnleggende 
demokratisk deltakelse. 

Jeg vil påstå at tolkeordningen vil fungere enda 
bedre den dagen vi alle begynner å se på «bru-
kerne» som «borgere». Som noen som skal ha rett 
til å delta og med en visshet om at denne deltakel-
sen bare kan sikres om retten til tolk er reell. Da 
vil alt annet enn en dekningsprosent på 100 være 
uakseptabelt. 

Er det så farlig? Ja, jeg arresterer meg selv i å se på 
meg som en «bruker». Jeg er en borger med rett 
til å delta. Jeg endte opp med å kalle foredraget 
for «Samarbeid mellom tolk, tolkebruker og døv». 
Håpet at den tittelen var passe kryptisk. Det 
er den hørende som ikke kan tegnspråk som er 
«bruker» i det perspektivet.  Men vent litt. Den 
hørende er vel også en «borger»? Mulig jeg må 
endre tittelen igjen. Det betyr nemlig noe hvilke 
ord man bruker. 

Er det så farlig?
Av Paal Richard Peterson

Spaltist
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For mer informasjon og påmelding kontakt: Karin K. Nielsen (karin.k.nielsen@al.fhs.no)

Uke 48; 23.-28. november 2014

Anne O. Folland, Åse Auensen, Natalia 
Lagowska, Kolbrun Hreidarsdottir og  flere.

Ornament (maling), collage med tekstiler (søm), collage 
med papir, servietter, stoff (lim), smykker, glasskunst, 
matkurs.
Kursavgift:  kr. 1000,- (inkludert materiell). 

Betales til Ål folkehøyskole, konto 
2320.05.01071

Reiseutgifter: Du betaler selv reiseutgifter opp 
til 900 kr. Utover 900 kr. dekker 
skolen.

www.al.fhs.no

For mer informasjon og påmelding kontakt Berglind 
 Stefansdottir på e-post: kurs@al.fhs.no

Påmeldingsfrist: 10. november

Det tradisjonelle kurset i kunst og håndverk er tilbake!

I samarbeid med Visual Language og 
Visual Learning ś Motion Light Lab, 
er vi glade for å tilby en workshop i 
utvikling av en tospråklig App design.
I workshopen vil deltakerne lære om 
App design og utvikling for iOS-en-
heter, inkludert prosessen bak VL2 
Storybook App, The Baobab Tree. 
På seminaret vil deltakerne lære om 
User Interface (UI) og User Experi-
ence (UX) design, og grensesnittet 
til Apples Integrated Development 
Environment (IDE) på Xcode. 

Deltakerne vil lære å lage apps, 
som inneholder historier formidlet 
på flere språk, uten å måtte skrive 
kodelinjer gjennom VL2-utviklet 
Storybook Creator program. 

www.al.fhs.no

Vi vil dele vår verktøykasse, tips, triks, og tekniske 
 ekspertise i app utvikling. 
For å delta, må du ta med din egen Mac laptop med Xcode 
lastet ned. 

Instruktører: Melissa Malzkuhn, VL2 Digital Strategies 
Manager og Tim Kettering, Programmerer.

Kostnader:  Nav dekker kurset etter søknad.  
(Inkludert kost og losji).

Etter påmelding får du tilsendt informasjon og et ferdig ut-
fylt søknadsskjema til NAV. Etter godkjenning dekker NAV 
også utgifter til reise. Påmelding (navn, adresse, fødselsnr) 
og spørsmål sendes til: kurs@al.fhs.no 
Kurset må ha minimum 8 deltakere for å gjennomføres.

Påmeldingsfrist: 14. november

Bruk av dataverktøy til utvikling av iPad app
Søndag 7. desember kl. 20.00 til fredag 12. desember kl. 10.30

Melissa Malzkhn

Tim Kettering
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Krise i kvinnefotballen
Bare tre lag klarte å stille lag i kvin-
neklassen, selv om den spilles som 7-er 
fotball. Det ble spilt dobbelserie og 

DM i fotball med sosial profil
helge.herland@doveforbundet.no

Døvemesterskapet i fotball ble gjennomført i Bergen helgen 4. og 5. oktober. Lørdag truet 
vindkastene med å ta med seg både ballen og spillerne ut i Nordsjøen, men søndag var det ekte 
bergensvær: vindstille, med sol fra blå himmel. Mesterskapene i fotball og futsal er de største 
arrangementene for unge døve og hørselshemmede.

Beste unge spiller, Andrine Olgeirsdottir, Oslo 
– og mesterskapets beste spiller Silje Skårvold, 
Trondheim.

Trondheim Døves Idrettslag gikk som alltid til topps i døvemesterskapet, foran på bilder ser vi målvakten Lena Rørstad Røyseth. Bakover til venstre: 
Silje Skårvold, Tone Rørstad, Unni Helland og Lise Lundbakk. Bakover til høyre: Liv June Krag, Sivan Hamalow, Beate Solem, Nina Solem og Heidi 
Sem Aasbø.

Trondheim vant alle kampene, bortsett 
fra den siste – da slet Oslo seg til 0 - 0. At 
bare tre lag deltar i kvinneklassen fortel-
ler mye om situasjonen blant jentene. Ja, i 
den siste kampen mellom Oslo og Bergen 
avtalte lagene å bruke bare fem spillere på 
banen fordi Bergen hadde flere skadete 
spillere. Fem spillere på banen opplever 
man eller bare i årsklassene under 10 år, 
da blir det nesten litt pinlig.

Bedre i herreklassen
Nivået blant de åtte lagene herreklassen 
var bedre, ihvertfall blant de lagene som 
spilte seg fram til semifinalene som ble 
svært spennende. I begge kampene måtte 
det ekstraomganger til for å kåre finalis-
tene – og i begge kampene ble resultatet 
til slutt 3 – 2. Stavanger beseiret Bergen, 
- og Trondheim slo Oslo. I finalen ble det 
3 – 2 (!) seier til Stavanger over Trond-

heim etter en god og spennende kamp. 
Men også herrene spiller nå 7-er fotball, 
det er et langt skritt tilbake hvis Norge 
fortsatt skal konkurrere i internasjonal 
døvefotball. Der er det bare 11-er fotball 
som gjelder, men som en leder sa: Skal 
vi spille 11-er fotball vil det bare bli tre 
lag i døvemesterskapet, nå deltar åtte lag. 
Tross alt er det sosiale viktigst når døve 
fra alle kanter av landet møtes til fotball-
kamper, så får vi vel akseptere at det er 
slutt på gode, gamle dager i døveidretten.

Døvefoballutvalget nedlagt
På lagledermøtet før mesterskapet gikk 
Morten Sletten av som leder av Norges 
Fotballforbunds utvalg for døve. Det 
kom ikke som noen overraskelse da det 
var annonsert i godt tid før. Likevel 
hadde ikke idrettslagene klart å finne 
fram til ny leder, eller nye styremedlem-

Sport
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Beste unge spiller Ola Morten Ognøy, Sta-
vanger – og mesterskapets beste spiller Magnus 
Torgersen, Stavanger.

Stavanger har det beste laget blant guttene, fra venstre foran ser vi Ola Morten Ognøy, Magnus Torgersen, Kjell Rune Ådneram, Knut Einar Haave, Øystein 
Cederløv og Håkon Bollestad. Bak fra venstre Marcus Lid, Daniel Høllesli, Casper Vågen, Argjend Shehu, Arild Michaelsen, Jonny Thoresen (lagleder). 

Oslojentene som klarte uavgjort mot de suverene trønderpikene. Øverst trener: Matthijs Terpstra. 
Andre rad fra venstre: Kristine Netskar Trobe, Kaja Mathilde Bråten, Ingrid Mai Eie, Caisanne 
Lund, Katrine G. Søyland Terpstra og Mia Aspelien. Neders fra venstre: Andrine Olgeirsdottir, 
Tanja Aas, Petrine Olgeirsdottir, Guro Rugseth, Marion Strandvik og Hanne Marte Bråten.

opphold i Bulgaria. Da smaker det dårlig 
at Norges Idrettsforbund markedsfører 
seg under slagordet «Idrett for alle». Da 
Norges Døves Idrettsforbund ble tvangs-
integrert i den store idrettsfamilien skulle 
alt bli så mye bedre. Norges Fotballfor-

bund skulle sørge for at døvefotballen 
fikk levelige kår, resultatet er at de snart 
har klart å radere døvefotballen helt ut av 
kartet. 
Resultater og mer informasjon om mes-
terskapet finner du på www.bdik.no
  

mer i utvalget. Det er trist. Hvis ikke 
døve selv vil lede idretten sin er det snart 
slutt på alt som heter fotball og futsal for 
døve. Samtidg forstår vi at det er vanske-
lig å få ledere til å stille opp innenfor de 
rammebetingelsene som Norges Fotball-
forbund har bestemt. De sier absolutt 
nei til å støtte døvelandslagene i fotball 
og futsal økonomisk. Kvinnelandslaget i 
futsal skal delta i EM i Bulgaria i novem-
ber, må betale alle utgiftene ved trenings-
samlinger, drakter, utstyr, trener, reise og 

Sport



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

�

�

�

�

premiere under kulturdagene 
i bergen 8. november. 
spilles også i kolbotn 

11. november. kl. 18

�

Festmeny

ipek d. mehlum braam jordaanace mahbaz anthony guyon

john maucere torunn bakkestuen

jon savage rita mazza

paal r. petersson


