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Utvalget har også sett på tegnspråkskolenes fremtid. 
I utredningen foreslår utvalget blant annet en nedleg-
gelse av de statlige skolene. Det er oppsiktsvekkende 
at et utvalg uten kunnskaper om tegnspråk og døves 
og tunghørtes skolesituasjon kan foreslå noe slikt. 
En samisk representant i utvalget tok protokolltilførsel 
i samiske spørsmål, fordi hun mente samenes spesi-
elle språklige og kulturelle situasjon ikke kom godt 
nok fram i utredningen. Den samme mangelen lider 
utredningen av når det gjelder døves situasjon. Utval-
get har gitt råd i saker om døve, uten å kjenne døves 
kultur og språk og uten at noen døve selv har fått være 
representert i utvalget. Det kommer 
samtidig som departementet arbei-
der for å innlemme norsk tegnspråk 
i en felles norsk språklov. 

Det vil være en ulykke for døve og 
tunghøre barn om tegnspråksko-
lene overføres fra statlig til kom-
munalt nivå. Da vil den enkelte 
kommunes økonomi og kompe-
tanse bestemme det skoletilbudet barna vil få. 

Departementet må oppnevne en ny arbeidsgruppe 
med kunnskaper om døve og tunghørte barns lærings-
situasjon, med mandat til å se spesielt på hvordan 
undervisningstilbudet til døve og tunghørte barn best 
kan gis.
 

La	tegnspråkskolene	leve!
Kunnskapsdepartementet har hatt et utvalg i arbeid for å komme med forslag til bedre 
opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Utvalget er kalt Midtlyngutvalget, 
etter navnet på lederen Jorid Midtlyng som sammen med 15 andre utvalgsmedlemmer har 
levert utredningen «Rett til læring». 

•	 Det	må	settes	inn	ressurser	på	at	undervisningen	ved	
de statlige skolene kan bli enda bedre.

•	 Det	må	forskes	mer	på	tospråkligheten	norsk	tegn-
språk og norsk og utvikles gode pedagogiske verk-
tøyer. 

•	 Det	må	iverksettes	en	plan	for	å	bygge	ut	og	styrke	
tegnspråkkompetansen på alle områder i skolene. 

•	 Det	må	utredes	om	tvillingskolemodellen	vil	være	
en fordel for barna, altså om en statlig døveskole kan 
knyttes til en kommunal skole – og hvordan begge 
skolenes elever kan høste fordeler av dette.   

 
Tegnspråkskolene i Oslo, Ber-
gen, Holmestrand, Andebu og 
Trondheim må beholdes fordi de 
representer en viktig arena der barn 
med tegnspråk som førstespråk får 
mulighet til å utvikle identitet og 
felleskap. Skolene skal gi et tilbud 
både til helårselever og deltidselever 
som går integrert i hjemmeskolene. 

Navnet på skolene bør skiftes fra hørselsskoler til 
tegnspråkskoler da det vil bidra til en heving av status 
for språket samt synliggjøring av tilbudet. De stat-
lige tegnspråkskolene må opprettholdes, kvaliteten 
på tilbudet må forbedres og tegnspråkbruken styrkes. 
Tegnspråkskolene forvalter flere hundreårs erfaring og 
kunnskap og må ikke raderes bort av et kunnskapsløst 
Midtlyng-utvalg.

Det vil være en ulykke 
for døve og tunghørte 
barn om tegnspråksko-
lene overføres fra statlig 
til kommunalt  nivå.

Helge	Herland
redaktør

Neste Døves Tidsskrift kommer 15. februar.
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- Det er 9. året vi arrangerer kurset, 
forteller inspektør Karin Nielsen. 
- Vi har stort sett de samme lærerne hvert 
år, men vi prøver også å fornye oss. I 
år er tegnspråkpoesiverkstedet og mini 
juleverkstedet de nye tilbudene.

Karin er det beste bevis på at også høren-
de kan fungere godt i den pedagogiske 
staben på Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve. Hun behersker tegnspråk og 
har vært ansatt på skolen i 23 år. Karin 
har vært primus motor for disse kursene 
i alle år, og er en svært avholdt kurssjef 
både blant deltakere og lærere på de år-
lige førjuls kursene.

Rikt	språkmiljø
Det er inspirerende å besøke kurset. Vi 
går fra klasserom til klasserom og møter 
bare fornøyde og glade deltakere. Her 

kan man lære en ny hobby i et miljø der 
alle bruker tegnspråk, i stedet for å delta 
på kurs med tolk på hjemstedet. Delta-
kerne er fullt inkludert i undervisnin-
gen, de lærer av hverandre, og den gode 
replikken og latteren sitter løst. Vi ser at 
lærere og elever sammen skaper et trygt 
og godt læringsmiljø. Kort sagt: på Ål 
folkehøyskole og kurssenter for døve er 
det godt å være!

I gruppen som Bente Lisbeth Køk under-
viser lager de ulike smykkegjenstander 
som halskjeder, armbånd, øredobber, 
fotlenker osv. Det må da være noe å over-
raske kjæresten med i julegave. I rommet 
ved siden av er Lina Nilsestuen en enga-
sjert lærer i scrapbooking. Utrolig hvor 
mye vakkert de tryller fram av småpynt, 
album, kort, bilder, esker og mye annet. 
Sannelig treffer vi ikke gamle rektoren 

ved Ål barneskole Bjarne Ragnhildstveit 
som en av lærerne også. Han lærer delta-
kerne den gamle norske husflidtradisjo-
nen sveiping. Med sveiping er det mulig 
å lage treprodukter som brødfat, kurver, 
bokser med lokk og liknende. Bjarne 
bruker til vanlig tegnspråktolk i klassen, 
men akkurat da vi er innom har tolken 
pause, uten at det legger noen demper 
på aktiviteten. Elevene skryter av en grei 
lærer, og den pensjonerte rektoren bruker 
hele seg for å gjøre seg forstått. Tarja 
Riitta Wroldsen leder tilbudet til dem 
som har meldt seg på kurset i portret-
tegning. Elevene tilegner seg en spesiell 
teknikk der de kan overføre fotoportrett 
til malerlerret. De har med sine egne bil-
der som blir skannet på PC og forstørret, 
og så bruker de akrylmaling. En gruppe 
godt voksne får undervisning i internett 
for nybegynnere av tålmodige Rune 

Kunst-	og	håndverksuke

Årets	kurs	på	Ål
helge.herland@doveforbundet.no

Ål folkehøyskole har 30 årselever, de fleste er døve, men det er fremdeles en gruppe hørende 
elever som lærer norsk tegnspråk. Nesten hver uke kommer det foreldrekurs, både kurs for hø-
rende foreldre til døve barn og kurs for døve foreldre. Vi våger likevel å si at årets kurs arrangeres 
hvert år i slutten av november, da er det kunst- og håndverksuke. I år med ca 40 deltakere.

Georg Bjerkli sammen med deltakerne på poesiverkstedet, fra venstre: Sigrun Andersen,  Rani Beate Ellingsen, Tone B. Rørvik og Leikny Holden.
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Anda. Det er ikke så lett for nye å sette 
seg inn i alle mulighetene som internett 
byr på, men i løpet av en liten uke får 
deltakerne et grunnlag og så er det viktig 
at de fortsetter å bruke internett hjemme. 
Bare gjennom øvelse, og mot til å feile 
kan man få fullt utbytte av PC-en.

Har	deltatt	på	alle	kursene	
Åse Auensen, Holmestrand, har vært 
med som lærer på alle 9 kursene. Denne 
gangen har hun ansvar for mini juleverk-
stedet sammen med Anne Folland fra 
Bergen.

- Vi gir tilbud om teknikker som ap-
plikasjon, broderi, håndsøm, toving og 
quilting – det som tidligere ble kalt lap-
peteknikk, forklarer Åse.
- Quilting blir bare en mer og mer popu-
lær hobby for mange, sier Anne.

Så forteller de to lærerne om sin store for-
kjærlighet for quiltingens mange finesser. 
Visste du at de to venninnene sommeren 
2008 deltok på Europas Quiltefestival i 
Alsace i Frankrike sammen med 18.000 
(ja, atten tusen) deltakere fra de fleste 
land i Europa!

- Det var en stor opplevelse, forteller de 
to i kor.
- Tenk, det var 200 forskjellige stands der 
vi kunne kjøpe stoffer, tråder, mønstre 
og alt mulig vi trenger til hobbyen vår. 
Vi så de mest fantastiske ting som var 

laget med quilting. Neste sommer er det 
festival i Birmingham, klart det frister å 
være med der også.

Lærerne skryter av de 17 elevene som 
deltar i deres gruppe på kurset.
- Det er kjekt å samarbeide med elevene, 
vi merker at de fort blir varm i trøyen. 
De føler seg trygge med døve lærere, 
mener de to håndarbeidslærerne.
- Hva med å få til quilteutstilling på 
Døves Kulturdager, spør vi.
- En god ide, mener Åse.
- Ja, for quilting for viderekomne er 
virkelig kunst, og mange bruker som oss 
veldig mye tid på dette, supplerer Anne. 

Tegnspråkpoesi	
- Vi må slutte å gjenta at alt var bedre 
før. Vi må åpne oss for det nye. Jeg tror 
at mange misforstår hva tegnspråkpoesi 
egentlig er, sier Tone B. Rørvik Elvenes. 
Hun var sammen med Leikny Holden, 
Sigrun Andersen og Rani Beate Elling-
våg med i gruppen som ble undervist av 
Georg Bjerkli i tegnspråkpoesi.

De veksler mellom å oversette og gjenfor-
telle dikt fra norsk til tegnspråk, eller selv 
utvikle egen poesi på tegnspråk. De får 
mange aha opplevelser om hvordan de 
kan variere språket sitt, hvor mange tegn 
det egentlig finnes i tegnspråk for samme 
begrep. På avslutningskvelden på kurset 
stiller de modige opp og viser noen korte 
poesistykker til stor begeistring for oss 
andre. Georg Bjerkli har arbeidet med 
tegnspråkpoesi i snart 20 år.
- Det begynte i 1990 i døvekirken. 
Sammen med Roar Bredve, Mira 
Zuckermann og Thor Lasse Thoresen 
skulle jeg en helg lage en bordbønn på 
tegnspråk. Bønnen skulle blant annet 
brukes på konfirmantleir, der ungdom-
mene tidligere motvillig hadde lest opp 
stive bordbønner med tegn og tale. 
Den nye bønnen på tegnspråk gjorde at 
plutselig alle konfirmantene ville fremsi 
bønnen, det var morsomt å oppleve. Jeg 
ble inspirert blant annet av Aase Lyngvær 
Hansen og Rolf Piene Halvorsen til å 
fortsette med poesikunsten. Rolf var den 
gang prest i Trondheim og vi samarbei-
det nært.

KUNST-	OG	HÅNDVERKSUKE

Anne Folland og Åse Auensen underviste på mini-juleverkstedet.
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- Skal poesien erstatte salmesangen i 
kirkene?
- Nei, gudstjenestene skal beholde sal-
mene, men kanskje kan vi redusere antall 
salmer og slippe til mer poesi, dans, 
drama og bilder. Det er ikke snakk om 
enten eller, men begge deler.
- Hvordan blir poesien mottatt i kirkene?
- I begynnelsen var mange skeptiske, 
spesielt eldre – mens ungdommen hele ti-
den har vårt positive. I dag føler jeg at de 
fleste har akseptert poesi som en viktig 
og vakker del av gudstjenestene og andre 
kirkelige handlinger.
Georg understreker at det ikke bare er i 
kirken man kan bruke tegnspråkpoesi. 
Også ved ulike kulturaktiviteter for døve 
bør tegnspråkpoesi ha sin naturlige plass, 
og kanskje kan Teater Manu bruke det 
mer som virkemiddel i sine forestillin-
ger. I tegnspråkteater kan det ofte være 
mange replikker og krevende å avlese, da 
kan det være en ide å myke det opp med 
poesi, mener han.

- Hva er tegnspråkpoesi?
- Vi må skille mellom begrepene. Til 
vanlig bruker døve norsk tegnspråk seg 
imellom. Når vi skal fortelle eventyr eller 
andre historier bruker vi også tegnspråk, 
men vi dramatiserer det med visuelle 
uttrykk og effekter. I tegnspråkpoesi 
bruker vi overhodet ikke munnstillinger, 
vi uttrykker alt gjennom kroppsspråk og 
tegn.
- Du spiller på flere virkemidler?
- Ja, man må leve seg inn i fortellingen 
og trekke fram elementer av den rikdom-
men som er i norsk tegnspråk. Vi kan 
for eksempel spille i sakte bevegelser, 
stakkato eller fryse bevegelsene. Vi kan 

bruke gjentakelser som en bevisst effekt 
eller håndformrim og annet.

Det er ikke bare døve som ønsker 
tegnspråkpoesi, også hørende er blitt 
oppmerksom på denne vakre formen for 
kunst, forteller Georg. Han får mange 
henvendelser om å komme til ulike 
arrangementer, men han klarer ikke å 
rekke over alt. Han jobber full stilling 
som tegnspråklærer ved Høgskolen i 
Trondheim.
- Jeg er 59 og nærmer meg pensjonsal-
deren, derfor er jeg opptatt av at flere 
yngre døve skal satse på tegnspråkpoesi. 
Mange unge har et stort potensial, de har 
jeg sett, men de trenger skolering og vil 
ha godt av å komme sammen med andre 
på kurs for å utvikle seg videre. Derfor 
håper jeg det blir enda flere med på 
poesi verkstedet neste år på Ål.

Tre	om	kurset	
Ann Kristin Staberg, Trondheim 
- Det er første gangen jeg er med på 
kurset. Jeg ble med fordi jeg har lyst til å 
lære å lage smykker. Jeg liker å pynte meg 
litt og da er det greit å lage sine egne, det 
gir meg nye utfordringer. Dessuten er det 
viktig å treffe andre, den sosiale delen 
betyr mye. Jeg vil veldig gjerne delta 
neste år også!
- Jeg kunne ønske at kurset var lenger 
enn 5 dager, jeg trives så godt at jeg 
gjerne hadde blitt i 2 uker. Alt er bra på 
kurset, jeg har bare en negativ kom-

KUNST-	OG	HÅNDVERKSUKE

Fra øverst til nederst: Randi Ulvatn Slettebakk, 
Hanne-Britt Valvatne og Ann Kristin Staberg.

Toralv Kvingedal, Kåre Helgesen og Thomas Bjelland.
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mentar: da jeg har usher syndrom og 
ser dårlig skulle jeg ønske bedre lys på 
soverommet.

Hanne-Britt Valvatne, Kristiansand
- Jeg har vært med på kurset 4 – 5 ganger 
tidligere og synes det er veldig kjekt 
å delta. I år er jeg med i gruppen som 
driver med mini juleverksted. Der jobber 
vi mye med quilting, det er spennende 
å se hva vi klarer å få til. Jeg liker det så 
godt at jeg vil investere i ny symaskin 
hjemme, for dette er en hobby jeg vil 
fortsette med.
- Jeg håper virkelig at jeg får være med 
neste år også. Da vil jeg gjerne fordype 
meg i mer av quiltingens teknikker, det 
er så mye mer å lære. Jeg er enig med 
Ann Kristin når det gjelder lys på rom-
mene, vaktmestrene bør gjøre noe med 
det.

Randi Ulvatn Slettebakk, Bergen
- Jeg var med for første gang i fjor, da 
deltok jeg i gruppen som lærte mer om 
hvordan vi kan bruke PC. Jeg var innom 
og tittet på gruppen som jobbet med 
quilting og det så veldig fristende ut. 
Derfor meldte jeg meg i den gruppen i år.
- Å ha quilting som hobby kan gi mange 
fine håndarbeid til bord og vegg, tepper, 
vesker og mye forskjellig. Vi kan være 
kreative og skape ulike mønstre. Disse 
kursene gir mersmak, hvis jeg får delta 
neste år håper jeg at mannen min Tor 
Einar også kan være med. Han ville 
nok likt å delta i gruppen som drev med 
sveiping.
 

KUNST-	OG	HÅNDVERKSUKE

Rune Anda har undervist i data de siste fem 
årene. Her ser vi ham sammen med Kari Samu-
elsen, en av 8 deltakere på internett-kurset.

Jubileum	neste	år	
Kunst og håndverksuken er felles for 
skoleelevene og kursdeltakerne. Skoleele-
vene får et avbrekk i den vanlige under-
visningen, mens kursdeltakerne får møte 
ungdommer og stifte nye bekjentskaper.
 
- Neste år markerer vi 10 års jubileum for 
denne kurstypen. Det er nok lurt å være 
tidlig ute med påmeldingen, avslutter 
inspektør Karin Nielsen ved Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve.

Kari Mette Ellingsen på portrett-tegningskurset hos Tarja Riitta Wroldsen.

Karin Nielsen har hatt ansvaret for kunst- og 
håndverkskurset alle de ni årene på Ål.

Deltakerne i smykkefremstilling har virkelig laget flotte saker hos kursleder Bente Lisbeth Køk.
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Besøk	fra	Palestina

Palestinas	Døveforbund	på	rett	vei!
helge.herland@doveforbundet.no

- Konflikten med Israel og restriksjoner på kjøring i området gjør det vanskelig for oss. Det 
er mange strenge kontrollposter som skal passeres og det er satt opp en 7 meter høy mur for å 
stenge palestinerne ute fra Israel. Muren går tvers gjennom gårder og avlinger, noe som ødeleg-
ger for det palestinske jordbruket. De som fortsatt kan drive dyrking av grønnsaker og frukt har 
store problemer med å få solgt varene, man har ikke adgang til det israelske markedet, slik det 
var før. Det er også umulig for oss på Vestbredden av Palestina og komme inn til døve palesti-
nere i Gaza. Vi vet derfor lite om hvordan det går med døveforeningen der, forteller Muhammed 
Nazzal som er leder i Palestinas Døveforbund.

Tyveri	ødela	mye
NDF har i november hatt besøk av 
fem representanter fra døveforbundet i 
Palestina, fire døve og en hørende tolk. 
De skulle være i landet i vel en uke med 
Toralf Ringsø som gaid, men to av dem 
måtte dessverre ufrivillig bli i nesten tre 
uker. Dalal Al Bassalat var uheldig å 

bli frastjålet håndvesken sin på hotel-
let under NDFs landsråd, der var også 
passet hennes. Å få nytt pass tok lengre 
tid enn noen kunne trodd. En av de 
andre i gruppen, Walid Qadi, ble igjen 
med henne for å vente på passet. Conrad 
Svendsen Senter i Oslo åpnet gjestfritt 
for at de kunne bo der i ventetiden, men 

det er klart det ble en lang ventetid for de 
to, i et fremmed land og med familie og 
barn som ventet hjemme.

- Det var flaut at det skulle skje et tyveri 
i trygge Norge. En spontan innsamling 
blant deltakerne på landsrådet ga vel 
3.000 kroner slik at Dalal kunne kjøpe 

På besøk i Bergen Døvesenter: Foran fra venstre Dalal al Bassalat, Dunia Albassalat og Toralf Ringsø. Bak Rune Anda, Muhammed Nazzal, Walid 
Qadi og Walid Nazzal.
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Besøk	fra	Palestina

seg nytt fotoapparat, for det lå også i ves-
ken. Men passet var det mye vanskeligere 
å erstatte, sier Toralf Ringsø.

NDF har vært engasjert i Palestina de 
siste 10 årene. Målet med arbeidet er å 
bygge opp et sterkt døveforbund. For-
bundet har fem døveforeninger, Nablus, 
Hebron, Betlehem, Ramallah og Qalqi-
lia. Alle foreningene blir ledet av døve 
selv. Toralf Ringsø og Knut Rune Saltnes 
har vært i Palestina flere ganger for å lede 
kurs og møter for å bygge opp et godt og 
demokratisk forbund i et av verdens mest 
urolige hjørner.

- Vi har aldri vært i farlige situasjoner, 
men vi har merket at det er urolig i om-
rådet. Den vanlige palestiner ønsker fred 
og vennskap, med seg selv og sine naboer 
– også med israelerne, mener Toralf.

- Vi regner med at det er ca 8000 døve i 
Palestina, det er litt usikre tall – mange 
er blitt døve etter bombesmell og fostre 
er blitt forgiftet av kjemiske stoffer i 
bombene, forklarer Muhammed.

Muhammed og Toralf har nær og god 
kontakt. Det er morsomt å se hvordan 
de tegner sammen på en blanding av 
norsk, palestinsk og internasjonale tegn 
om hverandre – ofte ved at Toralf bruker 
tegn fra Palestina, mens Muhammed 
bruker norske tegn! Toralf forteller:

- Under besøket i Norge ble program-
met i Oslo noe redusert på grunn av det 
kjedelige tyveriet og at tid måtte brukes 
på politistasjonen. Men for første gang i 
deres liv tok de tog! Turen gikk til Ål, og 
der fikk de for første gang i sitt liv opp-
leve snø! Selvsagt gjorde Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve et sterkt inntrykk 
på gjestene.

Turen fra Ål gikk videre til Bergen, der 
de gjennomførte et travelt program med 
besøk på Asvo-Bergen, Høyskolen med 
tolkeutdanning, døvekirken, Konows-
senter, Vestlandet kompetansesenter, 
Hunstad skole og selvsagt Bergen Døve-
forening. 
I Bergen ble det også tid til å se Pi-
nocchio-forestillingen til Teater Manu, 
og selvsagt ble palestinerne svært begeis-
tret over teatret.

Imponert	over	
sakligheten
- Det var fint å se 
hvor saklig debattene 
på NDFs landsråd 
foregikk. 
Det er mye hardere 
og usaklige disku-
sjoner i vår organi-
sasjon. Vi har mye 
å lære om debatt-
teknikk, møteledelse 
og respekt for den 
enkeltes meninger, 
understreker Mu-
hammed.

- Det er naturlig at NDF er kommet mye 
lenger. Vårt forbund er 91 år og de eldste 
døveforeningene er 130 år. Vi lever i et 
fredelig demokrati, dette i motsetning 
til døve i Palestina. Der er døveorgani-
sasjonen fremdeles i støpeskjeen, landet 
er preget av terror og fattigdom, så de 
har en lang vei å gå – men de har startet 
marsjen, supplerer Toralf.

Noen døve gjennomfører full grunn-
utdanning, som er seks år, men alle er 
ikke så heldige. Det er så mange som 18 
døveskoler i landet, men mange av sko-
lene er små og blir drevet av private for 
innsamlede midler og foreldrebetaling. 
Den palestinske selvstyrestaten gir lite i 
tilskudd til skoledriften. 
Døveforeningene i Hebron og Qalqi-
lia driver sine egne skoler, der brukes 
palestinsk tegnspråk i undervisningen. 
Ellers er det talespråklig undervisning i 
de andre skolene.

- Det er kommet i gang en yrkesskole 
(videregående skole) ved hjelp av midler 
fra Japan. Den er toårig og med eksamen 
som er godkjent av departementet. Det 
siste er veldig viktig, da får elevene vitne-
mål med offisiell stempel på at utdan-
ningen er godkjent av myndighetene, noe 
som gjør det enklere å få arbeid, forteller 
Muhammed.

Bare 25 prosent av døve har arbeid. De 
andre må klare seg så godt de kan, for 
i Palestina er det ikke noe som heter 
verken dagpenger for arbeidsledige, ufø-
retrygd, alderspensjon eller andre former 
for offentlige støtteordninger. 

- De fleste døve klarer seg ved hjelp av 
familien og det dyrkes mye mat i landet. 
Få døve har oppvarming i husene, og det 
kan bli ganske kjølig i murhusene, også 
om sommeren, minner Toralf om.

Prosjektet i Palestina blir betalt av Atlas-
alliansen og Norad. Det skal avsluttes i 
2011.

- Knut Rune og jeg satser på to-tre besøk 
til i landet, og så skal de klare seg selv. 
De har laget handlingsplan og vi vil 
sjekke at de følger opp med handling. 
Planene innebærer blant annet at det 
opprettes to nye døveforeninger på Vest-
bredden, styrking av tegnspråkets stilling 
blant annet gjennom en tegnordbok og 
at tegnspråk blir et fag på universitetet, 
bygge opp en tolketjeneste osv.

- Kjenner den vanlige palestiner noe til 
Norge?
- Nei, det er lite det – de vet at det 
er kaldt i Norge, og noen kjenner til 
Sverige. Vi nordmenn kjenner bedre 
til situasjonen i Palestina enn de døve 
palestinerne kjenner Norge. Vi får mye 
informasjon på TV og i avisene. 
De fleste døve i Palestina er analfabeter 
og har lite utbytte av å lese aviser og ny-
heter på TV. Derfor er døveforeningene 
så viktige. Men det er et veldig gjestfritt 
folk, det er rause og hyggelige mennesker 
som deler på det de har. 
Så arbeidet i prosjektet gir meg mye, 
avslutter Toralf Ringsø.
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Noen av leserne husker kanskje at 
Døves Tidsskrift for 10 år siden 

skrev om Håkon Korneliussen (35) som 
alltid har jobbet som fisker, men som ble 
truet med at han måtte bli landkrabbe 
fordi kravene til de som skal jobbe som 
fiskere er at de kan oppfatte talespråk 
på to meters avstand, uten å jukse med 
munnavlesning. Det klarer ikke Hå-
kon. Han ble døv 2 år gammel og har 
gått på døveskolen i Trondheim. Etter 
skolen flyttet han hjem til Skjervøy, nord 
i Troms, der han begynte å jobbe som 
fisker på brorens reketråler. NDF prøvde 
å få omgjort regelen i loven, uten å vinne 
fram. Men Håkon fikk dispensasjon, og 
det får han nå for to år av gangen. Han 
har snart jobbet i 20 år som fisker, nesten 
uten uhell.

- For 5 år siden jobbet jeg på en snurre-
vadbåt. Vi lå ved kai og drev vedlikehold 
av nøter. I det vi skulle ta snurrevaden 
om bord, fikk skipperen en telefon. 
Derfor ble han ble uoppmerksom da 
han skulle styre blokka og en kjetting på 
15 – 20 kilo falt ned i hodet på meg. Det 
var altså ikke min feil og i ettertid har jeg 
hatt mye plager i nakke og skulder, men 
det ser ut som jeg er på bedringens vei. 
Vi døve er flinke til å bruke øynene og 
det er viktigst. På fiske kan det bli veldig 

at redaktøren er med båten i Barents-
havet. Nei, intervjuet skjer på internett. 
Helst ville Håkon at vi skulle bruke 
bildetelefon, han har en ooVoo-telefon, 
som fungerer langt nord i havet – men 
pinlig nok: redaktøren sin bildetelefon på 
kontoret fungerer ikke. Vi spør Håkon 
om han har vært ute i farlige situasjoner i 
sine 20 år på sjøen?
- Jeg har opplevd mye uvær, men den 
båten jeg jobber på nå, F/v Kvitbjørn, 
vil tåle masse juling uten problemer. Jeg 
husker en tur da jeg var 16 år. Det var 
på en reketråler, vi var på Svalbard og 
fisket. Så skulle vi hjem til jul. Vi dro fra 
Longyerbyen og midt mellom Svalbard 
og Bjørnøya blåste det opp til full storm 
og orkan. Båten ble nediset og vi kunne 
ikke gå ut for å banke bort isen, for bøl-
gene var minst 10 – 15 meter høye. Det 
var medvindsbølger, så det føltes som om 
vi surfet. Båten slingret voldsomt og det 
var umulig å holde seg fast. Så kom det 
en monsterbølge som slukte båten, vi var 
på vei til bunns, jeg vet ikke hvor lenge 
båten var under vannet, men som et un-
der klarte båten seg og kom seg opp igjen 
på bølgetoppene. Det er det verste jeg har 
opplevd på havet og man kan trygt si at 
vi var glade for å komme hjem med livet i 
behold. Det er klart vi kan bli redd når vi 
opplever slikt vær, men til vanlig føler jeg 

Døv	fisker	i	hardt	vær

helge.herland@doveforbundet.no

- Akkurat nå fisker 
vi etter kongekrabber 

utenfor Finnmarks-
kysten. Vi bruker 

amerikanske teiner, det 
er samme typen som 

man ser på tv-kanalen 
 Discovery, i deadliest 

catch – eller dødsfarlig 
fangst som det kanskje 

ville hete på norsk. 

Det er en farlig jobb, 
i fjor var det en av 
mannskapet som brakk 
leggen da han fikk en 
teine over seg - men 
som regel går det bra. 
For 3 år siden var jeg 
med på selfangst i 
Østisen. 
En stor opplevelse å 
være på ishavet.

Håkon Korneliussen.

bråkete om bord når hydraulikken er på, 
slik at hele mannskapet har problemer 
med å høre det som sies.
- Hvordan prater du med de andre på 
båten?
- Når vi jobber blir det mye bruk av 
kroppsspråk, altså vi uttrykker oss 
visuelt, som jeg sa: det er ofte mye støy 

under arbeidet. Dessuten jobber vi veldig 
selvstendig og vi kjenner hverandre slik 
at vi har et godt samarbeid. På fritiden 
om bord blir det nok en del skriving hvis 
vi står fast, ellers snakker folk tydelig og 
jeg leser på munnen, pluss at jeg snak-
ker slik at de forstår meg. Vi er 9 mann 
om bord, 6 russere, 1 engelskmann og 2 
nordmenn.
Da skrives det naturlig nok på  engelsk. 
Ellers er Håkon en utadvendt kar som 
lett får kontakt med folk. Ingen må tro 
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meg trygg. Det viktigste er å vise respekt 
for havet og huske på ordtaket som sier: 
havet gir og havet tar.

Reglene	
stopper	fortsatt	døve
Håkon Korneliussen har bevist at det 
går greit for døve å jobbe som fisker. Nå 
har han lyst til å prøve seg som stuert 
innen oljevirksomheten (offshore), eller i 
utenriksfart. Det er mye større båter enn 
fiskebåtene han til nå har jobbet på, og 
mye tryggere arbeidsplasser. Men så er 
problemet å få dispensasjon fra kravet om 
god hørsel.
- Jeg kan ikke forstå hvorfor det kan bli 
problem om en jobber i byssa. Jeg vet 
at en matros må ha walkie-talkie på seg 
i offshore, men han arbeider på dekk. 
Men kokken jobber i byssa. Jeg er mektig 
irritert over at de som lager lovene ikke 
skjønner at det burde gis adgang for døve 
som vil jobbe i byssa.
- Hvordan kan de få varslet deg om det 
skjer noe?
- Jeg har trådløs vibrator på meg hele 
tiden. Den varsler brann eller om de 
ønsker at jeg skal komme opp i styre-
huset. Hvis jeg jobber på dekk i dag og 
skipperen vil si meg noe, så trykker han 
bare på knappen, det vibrerer og jeg snur 
meg og ser opp til styrhuset hva han vil. 
I dag har vi tekniske løsninger som gjør 
det fullt mulig for døve å jobbe på alle 
slags båter.

- Hvorfor ønsker du å jobbe på større 
båter?
 - Min bror har en bedrift som er spe-
sialister på å utleie av fartøy og mann-
skap til offshore næringen, for eksempel 
følgebåt for seismikk eller vaktbåt for ol-
jeplattformen. Det er veldig trygge båter 
å jobbe på og vi kan ikke forstå hvorfor 
jeg ikke får lov. Fiskeriyrket er jo mye 
farligere å jobbe i enn de store båtene 
som er knyttet til oljenæringen. 
De som sitter bak skrivebor-
dene og lager regelverket burde 
komme seg ut og se hvordan jeg 
fungerer på havet, eller snakke 
med skipperen om hvordan det 
er å ha en døv blant mannska-
pet. 

Håkon er svært ivrig når han 
forteller om disse urettferdige 
reglene som stenger døve ute fra 
sjøfartsyrkene. Vi lover å sende 
saken over til NDFs arbeids-
livsutvalg. De kan gå videre 

med saken igjen overfor myndighetene, 
mener vi – men han har enda en historie 
han vil fortelle før vi kutter kontakten 
mellom kontoret i Bergen og båten på 
Finnmarkskysten.
- For et halvt år siden var en kompis 
av meg styrmann på en offshore båt. 
Han spurte om jeg ville søke arbeide på 
samme båt. Da kunne jeg jobbe i lag 
med han i India. Jeg forklarte ham om 
regelverket og at det ville bli vanskelig 
å få dispensasjon. Han ringte til mann-
skapssjefen i rederiet, men det er ikke 
mye de kan gjøre så lenge reglene er så 
strenge når det gjelder krav til hørsel. Jeg 
mener at døve som er gode sjøfolk burde 
få dispensasjon uansett størrelse på båten 
og uansett hvor den seiler i verden. Her 
ombord i Kvitbjørn er det internasjonalt 
mannskap og vi har ikke noen problemer 
med å samarbeide godt.

 
 

 

Nå kan du handle blomster på tegnspråk i Oslo… 
 

Medlemmer i NDF får 20 % rabatt på planter og 30 % på blomster. 
Halv pris på levering i hele desember og januar. Bestill nå! 
 
Vi åpner ny blomsterbutikk i Glassmagasinet på Stortorvet i januar,  
men tar i mot bestillinger f.o.m. 1. desember per mail eller telefon.  
Hos oss vil du oppleve høy service og vi prøver alltid å gi kundene  
det de ønsker. Og du kan bli ekspedert på tegnspråk fordi vi satser  
på hørselshemmede. Faste utkjøringer – men vi tilbyr hurtig levering   
på maks 1 time fra mottatt bestilling. 
 
Cathrine’s hobby og blomsterverksted 
Stortorvet 9 – Glassmagasinet, 0155 OSLO 
Tlf.: 47 37 68 54 / SMS 934 81 551 
E-post: cathrines_blomsterverksted@hotmail.com 
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 Brukertilpassede 

hørselstekniske hjelpemidler 

Personlig sikkerhet og god 

kommunikasjon i dagliglivet 

 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord, tel.: 33 47 33 47, fax: 33 47 33 45 

e-mail:vestfoldaudio@online.nowww.vestfoldaudio.no 

 

FlexiBlink 
Programmerbart varslingssystem som tilpasses ditt liv! 

Varsling, telefoner, 
stemmeforsterkere, 
lydanlegg, teleslynger, 
krypterte samtaleforsterkere 
øreplugger, spesialløsninger 



Iris 

alarmsentral med display. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viser alarmårsak og -sted 
Hvilket barn? 
Hvilken dør? 
Hvilken telefon? 
Hvor brenner det?

Junior 

lommevibrator/ mottaker 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symboler og varsling tilpasset 

ditt behov – hjemme og på 
arbeidsplassen. 
God rekkevidde. 

lytte
øynene?

Kan du medmuseumsnett.no/NDM/
ndm@sverresborg.no 
tlf: 73 89 01 15
sms: 91 85 42 05/40 48 83 40

Velkommen til opplevelse og læring på 
Norsk Døvemuseum

Du �nner oss i Rødbygget, Bispegata 9b, Trondheim

Bli	medlem	av	NDF	du	også!

www.deafnet.no
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Designtrykkeriet er en videreføring av Døves Trykkeri som ble etablert i 
1951. Etter den gjennomgropende opprustningen vi startet høsten 1998, 
er Designtrykkeriet i dag en veletablert, moderne og anerkjent gra� sk 
virksomhet. Vår kvalitet og leveringsevne er fullt på høyde med våre 
dyktigste konkurrenter og vårt prisnivå er markedstilpasset. Designtrykkeriet 
er også en lærebedrift innen gra� ske fag og er kvali� sert til å gi fagbrev som 

mediegra� ker, o� settrykker og gra� sk ferdiggjører. Fra januar 2006 ble 
Designtrykkeriet et heleid datterselskap i ÅstvedtGruppen som er en av
landets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrifter med 9 forretnings-
områder. Du kan lese mer på www.astvedt.no. Hos oss er det også mulig 
å bestille diverse tegnspråkmateriell som f.eks. Tegnordbøker, kurshefter, 
håndalfabetplakater osv. Send forespørsel til: � rma@designtrykkeriet.no

GRAFISK DESIGN OG WEB DESIGN – OFFSETTRYKK – FERDIGGJØRING – LIMFRESING – FOLIERING – SPIRALISERING - ADRESSERING OG PLASTPAKKING - PUNKTSKRIFT

Designtrykkeriet AS, Postboks 3171 Årstad, 5829 Bergen, tlf. 55 20 77 88  www.designtrykkeriet.no

NAF med veihjelp 
via SMS!
NAF-medlemmer som er døve eller har 
nedsatt hørsel, kan nå få veihjelp via SMS. 
Medlemskapet er personlig så du får vei-
hjelp enten du kjører egen bil, leiebil eller 
sitter på med andre. Du er dekket hele 
døgnet uansett om du er i Norge eller på 
biltur i Europa. 

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

Ditt medlemsnummer i NAF
Hvor du befinner deg
Registreringsnummer 
Hva er årsaken til at du trenger veihjelp

Du vil så få svar via SMS med informasjon om forventet  
oppmøtetid osv.

Som NAF-medlem får du tilgang til en rekke andre  
medlemsfordeler som gir deg et tryggere og mer  
økonomisk bilhold. På naf.no kan du lese mer.

•
•
•
•

Meld deg inn på naf.no

Send SMS til  417 16 119

TELEFONLØSNINGER FOR HØRSELSHEMMEDE – UTVIKLET I NORGE

R

www.commidt.com

COMMidtAS • PB 198, 7601 Levanger
Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01
E-post: post@commidt.com
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Har du mobiltelefon
og høreapparat?

Bluetooth halsslynge med integrert
samtaleforsterker til mobiltelefoner
og audioutstyr gir god lyd - uten støy.
Passer alle typer høreapparat med
telespole.

Vi gir deg god lyd – uten støy.

Godkjent som
hjelpemiddel

Sounds better

Comm_ann-Døvestidsskrift_sept09_180X90_BLUES-1:Layout 1  24-09-09  16:02  Side 1
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Flerkulturelt	arbeidsliv
32 deltakere fra 16 land var første helgen i advent samlet til arbeidslivsseminar på Lørenskog. 
Deltakerne deler et felles ønske om snarest mulig å få fast jobb. De fleste har erfart at det er 
vanskelig å komme inn i arbeidslivet.

Dyktige	forelesere
Å forelese til en gruppe døve fra 16 land, 
der noen har vært i Norge bare i 1 – 2 
år er en stor utfordring. Den oppgaven 
løste NDF s arbeidslivsutvalg med leder 
Knut Bjarne Kjøde, Camilla Høiberg og 
de andre på en glimrende måte. Det er 
fascinerende å se hvordan en kombina-
sjon av norsk tegnspråk og internasjonale 
tegn kan binde sammen ulike mennesker 
fra Afrika, Asia og Europa. Knut Bjarne 
foreleste om norsk kultur generelt, og 
om arbeidskultur spesielt. Han fortalte 
at innbyggertallet i Norge nærmer seg 
5 millioner, og en halv million av disse 
er innvandrere selv, eller de er født i 
Norge med innvandrerforeldre. De fleste 
kommer fra Polen, Sverige, Tyskland og 
Irak. Det ble spurt om hvor mange døve 
innvandrere vi har? Noen mener vi har 
1.000, men noe sikkert svar har vi ikke. 
Vidar Sæle, daglig leder i Oslo Døvefore-
ning, har en oversikt som viser at bare i 

Oslo-området er det 300 døve innvan-
drere.
- Innvandrere bidrar til mangfold, nye 
impulser og arbeidskraft, sa blant annet 

Knut Bjarne. Han pekte på at arbeidsle-
digheten blant innvandrere er tre ganger 
så stor som for andre. Han fortalte om 
arbeidslivets skrevne og uskrevne regler, 
der det norske arbeidslivet fremhever seg 
som velordnet, med ro på arbeidsplas-
sene. Bedriftene har også høy kompe-
tanse og produktivitet, der arbeidernes 
rettigheter og plikter er forankret i lov-
verket og avtaler mellom arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene, fastslo Knut 
Bjarne.

Grafisk	designer	fra	Pakistan
Muhammed Maqsood Riaz fra Pakistan 
har vært i Norge i 4 år og har endelig fått 
prøve seg som grafisk designer.
- Jeg har fått arbeid hos Statens legemid-
delverk i Oslo. Der jobber jeg med layout 
av plakater og i blad. Jeg trives veldig 
godt blant flere hundre hørende ansatte. 
Det viktigste for meg er å få bruke 
evnene mine i et yrke som jeg behersker. 
Jeg har tolk hver dag fra kl 9 til 10, men 
ellers klarer jeg meg selv.

helge.herland@doveforbundet.no

Fem som alle kommer fra land i det tidligere Jugoslavia, fra venstre ekteparet Nexhat og Kimete 
Berisha fra Kosovo – nå bosatt på Ål, Ramize Salihua fra Makedonia – nå bosatt i Oslo, ekteparet 
Tarik og Amela Talie fra Bosnia, nå bosatt i Trondheim.

En av de største innvandrergruppene kommer fra Polen. På seminaret deltok fire polakker, fra ven-
stre Magdalena Bugaj, Bergen, Ewa Sasim Løvik, Stavanger, Magda Swiercz, Ål – og den heldige 
mannen er Mateusz Bugaj. Bergen.
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- Hvorfor kom du til Norge?
- Jeg ble gift med en norsk kvinne som 
har pakistanske foreldre. Vi har en sønn 
på 3 år, forteller en stolt Riaz. Norge er 
et fredelig land i motsetning til Pakistan, 
det er godt å bo her.
- Hvorfor grafisk arbeid?
- Jeg har utdanning og 12 års erfaring fra 
grafisk arbeid fra hjemlandet. For å spe 
på lønnen jobber jeg også av og til på et 
bakeri, ofte er det nattarbeid. Har man 
familie trenger man penger, smiler Riaz.
For å lære norsk tegnspråk og norsk har 
han vært elev både på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve og på Oslo kom-
mune sitt voksenopplæringssenter på 
Skullerud.

God	arbeidsmoral	er	viktig
Camilla Høiberg som er leder av i NDFs 
prosjekt «Bemann Norge med funksjons-
hemmede» og medlem av NDFs arbeids-
livsutvalg utdypet arbeidsgivernes krav 
til sine ansatte. Det stilles andre krav i 
Norge enn i andre land, understreket 
hun – blant annet ved at Norge har full 
likestilling mellom kvinner og menn i 
arbeidslivet. 
- Mange av dere kommer fra land der 
kvinner kulturelt sett er underlagt man-
nen, derfor er det viktig at dere forstår 
norsk kultur, og at det her i landet er like 
vanlig med kvinnelige arbeidsledere som 
mannlige.

Hun gikk så grundig inn på hvor viktig 
det er å overholde arbeidstiden, straks 
melde fra om sykdom, ikke forlenge 
 feriene, for eksempel reise til hjemlandet 
og bli en uke ekstra. Kort sagt: arbeids-
moral og lojalitet til arbeidsgiverne er 
helt avgjørende for å lykkes i arbeidslivet 
i deres nye hjemland, presiserte Camilla.

Fra	Afrika	til	Norge
Shafia Ali Abdullahi kom fra Somalia for 
4 år siden.
- Jeg er 22 år og kom sammen med 
mamma og fire søsken. Først bodde vi i 
Trondheim, men nå bor vi Oslo og jeg er 
elev ved voksenopplæringen på Skul-
lerud. I Somalia er det farlig å bo, det er 
fryktelige krigshandlinger og mye terror, 
derfor var det en stor lettelse å komme til 
fredelige Norge.
- Hva drømmer du om å arbeide med?
- Jeg vil gjerne jobbe på lageret til Ikea, 

Alle deltakerne på NDFs arbeidslivsseminar samlet.

jeg har prøvd meg litt der og trivdes 
veldig godt. Det å få kjære truck og holde 
orden på lageret – eller drive med andre 
oppgaver, for eksempel hjelpe til med 
masseutsendelser av reklame, det er fint 
teamarbeid.

- Hva gjør du på fritiden?
- Da spiller jeg fotball, jeg trener fire gan-
ger i uken – to ganger med Oslo Døves 
Sportsklubb og to ganger med Oslo City, 
som har litt høyere nivå enn døvefotbal-
len.

Stort	behov	for	
voksenopplæring
Veteranen i Nav sin yrkesveiledergruppe 
for døve og tunghørte heter Knut Døn-
nessen. Han er også medlem av NDFs ar-
beidslivsutvalg og foreleste på kurset om 
vanlig spørsmål knyttet til samfunn og 
arbeidsliv.  Det er helt nødvendig å lære 
seg bra norsk fremholdt han, og så ga han 
innføring i hvordan det norske velferds-
samfunnet er bygget opp med storting, 
politiske partier, valg, helsevesen, skatter 
og avgifter, folketrygd, egenmelding, 
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NDFs	Arbeidslivsseminar

voksenopplæring, og målet er å komme 
meg ut i arbeid. Gjerne kontorarbeid, og 
gjerne i en bank.
- Tenker du også på å stifte familie?
- Det er mine foreldre som skal finne 
ektemann til meg, slik er vår kultur og 
jeg synes det er greit. De vil finne en 
pakistansk mann og jeg har bedt om at 
det må være en døv mann og det har de 
lovet meg, svarer Bazam Haq.

Gruppearbeid	og	
erfaringsutveksling
For å kunne fordøye de forskjellige fore-
lesningene ble temaene utdypet i grup-
pearbeid, der ressurspersoner fra NDFs 
arbeidslivsutvalg, Skullerud voksen-
opplæring og døve mellomtolker bidro 
til at kunnskapen ble enda klarere. Døve 
mellomtolker? Ja, Grace Wing-Sum Ho, 
Hong Kong, Tarja Wroldsen, Finland 
og Katarina Rozsas, Slovakia har vært 
så lenge i Norge at de behersker kunsten 
å overføre kunnskap til nye landsmenn. 
De husker sin egen første tid i landet og 
vet hvilke situasjon de nye innvandrerne 

Alle i denne fine gjengen har tilknytning til Oslo kommunes voksenopplæring på Skullerud. Fra 
venstre Darius Kazlaukas fra Litauen, Bazam Haq fra Pakistan, Marit Kjus Garden fra voksen-
opplæringen, Ramize Salihua fra Makedonia, Mohammed Mahdj Hussein fra Irak, Shafia Ali 
Abdullahi fra Somalia og Muhammed Maqsood Riaz fra Pakistan.

 sykemelding osv.  Spørsmålene til Knut 
var mange. Det er sjelden vi ser så enga-
sjerte kursdeltakere.
Ekstra inspirert ble de av forelesningen 
til Ramize Salihua fra Makedonia. Vi 
presenterte hennes solskinnshistorie på 
arbeidsmarkedet i forrige blad. På semi-
naret fortalte hun hvordan det er mulig 
å lære seg godt norsk og å få seg jobb om 
man bare har vilje og pågangsmot.

Muslimsk	kvinne
En annen deltaker på kurset var Bazam 
Haq (26) fra Pakistan. Hun kommer fra 
en familiekultur der det slett ikke er van-
lig at kvinner får delta på denne typen 
seminarer. Men foreldrene har skjønt 
hvor viktig samlingen er for henne.     
- Jeg har vært elev ved Sandaker videre-
gående skole og hatt praksis på Rycon. 
Nå får jeg mer kunnskap på Skullerud 

Godt humør er viktig på alle seminarer, her er 
det Camilla Høiberg til venstre og Magdalena 
Bugaj som bryter ut i latter under et rollespill.

befinner seg i og kan på en god måte 
tilpasse språk og informasjonsflyt.
Bjørn Kristiansen, som er sekretær for 
NDFs arbeidslivsutvalg, orienterte om 
muligheten for likemannsarbeid for 
innvandrere. 
Daglig leder i Oslo Døveforening Vidar 
Sæle fortalte om de fire flerkulturelle 
prosjektene i døveforeningens regi. For-
eningen så at det ble stadig flere døve 
innvandrere som ikke ble integrert i 
foreningsmiljøet, derfor engasjerte de seg.  
De har hatt egne treff med internasjonal 
mat, turer til forskjellige steder og i en 
periode også en aktiv teatergruppe. Noen 
har også hatt studietur til London for 
å hente kunnskap om hvordan arbeidet 
for innvandrere drives der. I år har Oslo 
Døveforeningen fått 20.000 kommunale 
kroner til virksomheten. Det siste pro-
sjektet til døveforeningen var flerkultu-
relt arbeidsliv. En undersøkelse blant 32 
innvandrere i arbeidslivet viste at de er 
sysselsatt i så ulike yrker som bilmeka-
niker, kokk, sjåfør, kirkegraver, sveiser, 
omsorgsarbeider og flere andre. På 
spørsmål om hvordan de klarer kommu-
nikasjon på norsk tegnspråk svarer hele 
30 at de klarer det godt. På spørsmål om 
hvordan de kan lese skriftlig informasjon 
svarer bare 17 at de klarer det bra, mens 
15 svarer mindre bra. Hvis de selv må 
uttrykke seg skriftlig, svarer 13 at det går 
greit, mens resten sliter med det.

Ja, vi ville nok slite med de samme 
problemene om vi var innvandrere til Pa-
kistan, Polen eller Somalia. Mange sier at 
vi som er født i Norge har vunnet første 
gevinst i lotto. Det gjør inntrykk å på oss 
å være sammen med døve fra andre kan-
ter av verden som ser det som sin høyeste 
drøm å få et norsk pass og inntektsgiven-
de arbeid. Seminaret ga mye inspirasjon 
til både deltakere og forelesere. 

Knut Dønnessen er Nav veteran når det gjelder arbeid for døve og tunghørte, her blir han tolket av 
Liv Solbø Nesse i en av flere flotte forelesninger på seminaret.
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60	år
OLE GERHARD KVITFJELL, Trofors, 
blir 60 år 16. desember.

WENCHE EVENSEN, Skien, blir 60 år 
10. januar.

ROBERT BRZESZCZ, Oslo, blir 60 år 
15. januar.

AUD-ELINOR ØKSNES, Steinkjer, blir 
60 år 19. januar.

GEORG BJERKLI, Trondheim, blir 60 
år 27. januar.

50	år
KJELL HELGE HOGSTAD, Sem, blir 
50 år 20. desember.

ANNE GRETE VOLD, Drammen, blir 
50 år 4. januar.

ASTRID SUND, Tranby, blir 50 år 7. 
januar.

TRINE HAGEN, Oslo, blir 50 år 22. 
januar.

WERNER HALLE, Skoppum, blir 50 
år 25. januar.

OLE-KRISTIAN 
KOLSTADBRÅTEN, 
Ål, blir 50 år 
25. januar.

TARJA RIITTA WROLDSEN, Ål, blir 
50 år 31. januar.

ARNE PAULSEN, Tolvsrød, blir 50 år 
1. februar.

BJØRN ARVID KRISTIANSEN, Oslo, 
blir 50 år 2. februar.

TORE WINDINGSTAD, Nøtterøy, blir 
50 år 13. februar.

PERSONALIA	

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

Død

LINDIS SØRHAUG ASKLUND, Ås, 
født 5. april 1982, døde 8. september.

BJØRG ESTER TANGJERD, Hau-
gesund, født 11. august 1939, døde 7. 
november.

TONI EVA AKERØ, Bergen, født 
5. april 1960, døde 22. november.

95	år
INGA GARNES, Haddal, blir 95 år 18. 
januar.

90	år
BJARNE GRIMSTAD, Trondheim, blir 
90 år 17. desember.

80	år
MARIE SAMUELSEN, Stavanger, blir 
80 år 28. desember.

SOLVEIG DAVIDSEN, Narvik, blir 80 
år 6. januar.

INGER KJELDSEN, Harstad, blir 80 år 
7. januar.

75	år
RUTH BAADE, Oslo, blir 75 år 31. 
desember.

ODDNY KRISTENSEN, Oslo, blir 75 
år 16. januar.

ANNE-LISE JOHANNESSEN, Dram-
men, blir 75 år 23. januar.

VICTOR SIG. AKSDAL, Askøy, blir 75 
år 13. februar.

70	år
TORMOD ÅSAN, Kristiansand, blir 70 
år 28. desember.

SONJA ANNIE JENSEN, Brekstad, blir 
70 år 2. januar.

Bryllup
Diana Berly Steinstø og Manfred Habec-
ker giftet seg 26. september 2009 i Oslo 
Tinghus. De hadde en flott dag!

	 REKAN	REBWAR
	 MAM	AGHA
Rekan er elev ved Ål folkehøyskole for 
døve. Han kommer fra Irak og den 
eneste fra sin familie i Norge. Han håper 
på en god fremtid i Norge, men foreløpig 
gleder han seg over å ha fylt 18 år. Det 
gjorde han 4. september. Hans store 
lidenskap er fotball. 

ISA	LEONORA	V.	TROLAND
Gratulerer så mye med 2 års dagen 21. 
desember. Vi er kjempeglad i deg, Isa!
Bursdagsklemmer fra mamma Veronica 
og pappa Bjarte.

Neste	blad	kommer	15.	februar	2010.	Stoff	til	personalia	må	være	hos	oss	før	26.	januar.	
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Studiespesialisering, Service og samferdsel, 

Yrkesfag (i samarbeid med naboskoler) 

 

Briskeby videregående skole gir et skoletilbud til elever med nedsatt 
hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråket. Undervisningen 
foregår i små grupper etter vanlig læreplaner for videregående 
opplæring. 
Briskeby har følgende programområder: 

• Studiespesialisering 

• Service og samferdsel 

• Diverse yrkesfaglige programområder i samarbeid med 
Buskerud Fylkeskommune 

 
Høy trivsel - Godt læringsmiljø - Erfarne og engasjerte lærere 
Små grupper/klasser - Hørselstekniske hjelpemidler  
Miljøtilbud på fritiden 

 

Hjemmeside:www.statped.no/briskeby        
Mailadr.: brisekby@statped.no 
 
 

 

 
Knutepunktskole for hørselshemmede 
Undervisning på tegnspråk i egne grupper, eller integrert med tolk  
og undervisning i egen gruppe i fellesfag. 
Vi samarbeider med Sogn vgs slik at man kan velge program- 
områder som den skolen tilbyr og ta fellesfag på Sandaker. 
 
Det er botilbud knyttet til skolen. 
 

Se skolens tilbud på: www.sandaker.vgs.no 

 

 

                                                                                  
 

Er du klar for videregående skole?  
Ønsker du opplæring i et tegnspråklig miljø? 
 
Hordaland Fylkeskommune 
Nordahl Grieg vgs 
Knutepunktskolen i Hordaland 
  

Se skolens tilbud på www.vilbli.no                

eller på skolens hjemmeside: www.ngv/hfk.no 

 

Velkommen til oss! 
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www.clarionosloairport.no 

 
.       Oslo 
                    Bergen 
                    Trondheim 
                    Tromsø 
             
 

   
 

Til nye og gamle kunder av vår 
nettbutikk på www.mamut.net/moller 
 
God jul og godt nytt år fra   
 

 
 

God Jul og godt nytt år 

 
 
 
 
O J Brochs gate 16 A, 5836 Bergen 
E-post: asvo.bergen@signo.no 
Tlf: 55 33 40 40 - www.asvobergen.no 
 

Vi ønsker alle en riktig god jul 
 
 
 
 
 
Postboks 160 – Nordstrand, 1112 Oslo 
Tlf.: 23 16 75 00 – Ttlf.: 23 16 75 01 
www.conradsvendsen.no 

 
 
 
 

God Jul og godt nytt år 
 
Nav`s spesialtjeneste for hørselshemmede og døvblinde 
er tilgjengelig for brukere over hele Norge. Tjenesten har 
lang og bred erfaring, god kompetanse og relevante 

arbeidsmetoder. 
 
Kontakt ditt lokale Nav kontor for nærmere kontakt. 

 
Hjertelig takk til alle 
våre annonsører for 
støtten i 2009. 
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Elever	på	Sandaker	med	botilbud
Et lenge følt savn er nå gått i orden. Elever ved Sandaker videregående skole i 
Oslo som har behov for botilbud kan få dette på Conrad Svendsen Senter på 
Nordstrand. Det er tilrettelagt for 10 elever, der to elever deler leilighet, men 
med hvert sitt rom. 
I tillegg har bokollektivet felles oppholdsrom, stue og kjøkken. På bokollektivet 
jobber det både døve og hørende ansatte som behersker tegnspråk. Det er laget 
en fin brosjyre om tilbudet og informasjon kan fås hos liv.guntvedt@signo.no og 
iver.berg-olsen@signo.no
Sandaker er vel kanskje den eneste videregående skolen som gir undervisning 
på norsk tegnspråk, på de andre videregående skolene brukes det i stor grad 
tegnspråktolker. Det er muligens derfor flere og flere elever søker seg til skolen i 
Oslo? På bildet ser vi to av elevene i aksjon på det felles kjøkkenet. 
Foto: Elisabeth Moe. 

En novemberkveld var redaktøren en 
av flere prøvekaniner da Den Natio-
nale Scene prøvde ut et system som 
viste teaterreplikkene som tekst på en 
liten boks som kalles SendText.  Vi var 
10 – 15 døve og tunghørte som satt på 
forskjellige steder i salen under forestil-
lingen ‹‹Jan Herwitz››, en ekte bergensk 
folkekomedie spilt på dialekt. De første 

15 minuttene brukte vi til å finne ut 
av hvor vi mest hensiktsmessig skulle 
holde boksen, slik at vi både kunne lese 
teksten og følge med i det som skjedde 
på scenen. Etter hvert som forestillin-
gen skred fram fikk vi bedre og bedre 
tak på det, så vi tror med litt tilvenning 
så kan dette fungere bra. Fordelen med 
SendText er at vi kan sitte hvor som 
helst i salen og teksten forstyrrer ikke 
for noen. Det ideelle ville selvsagt vært 
å få teksten under eller over scenen, slik 
vi leser tekst på kino, men det vil ikke 
teatrene være med på. Og får vi ikke 
den beste løsningen, kan nok den nest-
beste løsningen fungere greit. Vi gleder 
oss allerede til neste forestilling som 
blir tekstet. For hver forestilling vil ikke 
være tilgjengelig, det kreves at det er 
en ansatt som styrer teksten slik at den 
følger replikkene – så tekstet teater må 
annonseres på spesielle forestillinger. 

Helgeland Døveforening har hatt jule-
bord på ‹‹Fru Haugens hotell›› i Mosjøen. 
Det er Nord-Norges eldste hotell, et 
veldig koselig sted. 

Det er lenge siden forrige julebord i 
foreningen. Arnhild Thom og Odlaug 
Kjølleberg samlet døve som bor isolert i 
det langstrakte Helgeland-distriktet. 
Den lille gruppen døve trivdes godt i lag 
med 200 andre feststemte mennesker. 
Det bugnet av god skalldyrmat og 
forskjellige julemiddager, og med deilige 
desserter, smakfulle kaker og kaffe. 
Julestemning med dansemusikk.

- Den beste julebordsmaten jeg har 
opplevd, er konklusjonen til Odlaug 
Kjølleberg.

På bildet ser vi fra venstre Arnhild 
Thom, Kaj Rune Thom, Odlaug Kjøl-
leberg, Pirkko Bogevold, Grethe Morten-
sen, Kjell Solhaug, Fred Willy Mauer og 
Sead Pekic. 
Foto: Bo Gøran Henrikson. 

Rune	Anda	bytter	beite
Daglig leder i Bergen Døvesenter de 
siste syv årene, Rune Anda, har fått et 
års permisjon for å jobbe som sekretær/ 
IT-konsulent på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve. Han begynner i 
jobben 4. januar og skal pendle mellom 
Bergen og Ål hver helg. Bergen Døvesen-
ter vil ansette vikar det året Rune er på 
Ål, men idet bladet trykkes er det ikke 
klart hvem som overtar stillingen. Bergen 
Døvesenter har 389 medlemmer og har 
opprettet en egen barnehage, Nubben 
Barnehage AS, som holder til i husets 

Teatertolking	i	Bergen

rehabiliterte kjelleretasje. Foreningen er 
kjent for stor aktivitet, med månedlige 
medlemsblad og verdens beste hjemmesi-
der på internett. 

Julebord	
på	Helgeland



2110/2009

Det
skjer
i	Norge

Stavanger	
Døvesen-
ter	stenger
Fra 1. februar 
og ut året vil 
Stavanger 
Døvesenter være 
stengt på grunn 
av oppussing 
og ombygging, 
forteller styreleder 
Oddveig Hansen. 
Medlemmer må 
derfor sjekke 

Januar  
30 - 31  Døvekirkens fellesmøte, 

Stavanger
Februar 
06 - 07  Døvemesterskap i futsal, 

Oslo
Mars
05 - 07  NDFU skolemesterskap på 

ski, Ål
06  Årsmøte i Møre og Romsdal 

Døveforening  
18  Årsmøte i Bergen Døvesenter
18  Årsmøte i Stavanger Døve-

senter
April
10  Årsmøte i Oslo Døvefore-

ning  
Mai
06 - 08  NDFs likemannskurs for 

eldre, Oslo
14 - 22  EM i bowling, Aten.
Juni  
04 - 06  NDFs landsmøte i Tromsø
04 - 06  NDHS årsmøte, Tromsø
21 - 26  Norsk barne- og juniorleir, 

Ål
23 - 27  Døvegruppen Regnbuen 25 

års jubileum

Juni-juli  
28 - 03  Nordisk Kulturfestival, 

Stockholm
Juli
01 - 03  Deaf Art Now, Stockholm
05 - 10  Nordisk-Baltisk idrettsmes-

terskap, Åland
05 - 11  Nordisk juniorleir, Sverige
05 - 13   Nordisk ungdomsleir, Sverige
16 - 18  Smølatreff
23 - 29  Nordisk juniorleir, Island
August 
02 - 07  Sommerleir for pensjonister 

ved Frelsesarmeen, Golsfjel-
let

21 - 28  EM i badminton, Sofia
September 
16 - 17   Nordisk eldremøte i Gøte-

borg 
25  Døves Dag 
  Døvemesterskap i fotball, 

Trondheim
Oktober 
01 - 03  Døves Kulturdager, Molde
29 - 30  NDFU seminar, Oslo
November
  EM i futsal, Zurich
  

Døvekirke	i	Vestfold?
- Nå kan vi ikke vente lenger. Vi er lei 
av å ha gudstjenester i forskjellige kirker. 
Det er et stort behov for en døvekirke i 
Vestfold, sier kirkeverge for døvemenig-
hetene Tor Einar Lie, til Tønsberg Blad.
Vestfold har ifølge ham en stor og 
voksende befolkning som er døve. Det 
er rundt 1.000 tegnspråkbrukere med 
behov for et kirketilbud her, opplyser Lie. 
Staten er bedt om å bidra med 800.000 
kroner til dekning av renter og avdrag til 
nytt kirkebygg.
– Vikarprest Terje Johnsen har allerede 
startet sin prestetjeneste i Vestfold, og 
vi har lånt oss inn i St. Olavskapellet i 
Sandar menighet i Sandefjord i påvente 
av at vi får vår egen kirke, sier Lie.
Det er i dag fem døvekirker i Oslo, Sta-
vanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Kommer den neste kirken i Vestfold?

Vi	beklager	feil!
Det er lett å få trykkfeil i bladet, og noe 
må vi leve med, men i forrige blad ble 
det for ille. Vi beklager veldig for både 
dem det gjelder og leserne. Vi skrev om 
bioingeniøren Marina Pavlovna Novik-
ova, men i overskriften ble bioingeniør til 
boligingeniør. På ungdomssidene skrev 
vi om NDFUs identitetsseminar, der ble 

Michael tillagt feil etternavn, han heter 
Michael Haukeland. På sportssiden har 
vi et bilde av tidligere ledere i Stavanger 
Døves Idrettsforening. Der er Thor Inge 
Jacobsen blitt til Tor Inge Gausnes. I ar-
tikkelen fra NDFs landsråd har vi glemt 
at Signe Sæther Bekkvik også er medlem 
av Ny-giv komiteen. Vi gremmes og lover 
å skjerpe oss.

Både Stavanger Døve-
senter og Oddveig Han-
sen er i utvikling, ingen 
tvil om det!

Det	skjer	i	2010

hjemmesidene, www.stavanger.dovesen-
ter.no, for program og sted for møter i 
2010. 

Med forbehold om endringer.
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SYN	

PÅ	SAKEN
SYN	

PÅ	SAKEN

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

Et	inkluderende	arbeidsliv	for	døve	på	AKS?
Av Paul Helland på vegne av døve ansatte ved AKS

Dette innlegget er fra en gruppe døve som 
jobber på AKS (Andebu kompetanse og 
skolesenter) som vil ta opp problemer vi 
møter på grunn av dårlige holdninger 
hørende kolleger viser, og hvorfor vi trenger 
holdningsendringer overfor døve ansatte.

Døve som er i arbeidslivet er opptatt av 
kontakt med sine kolleger. For eksempel 
når det er lunsjpause er det viktig at alle 
brukes tegnspråk straks det kommer 
en døv til stede. Døve som har pause er 
interessert i sosial kontakt, og vil vite hva 
de andre snakker om.

Som døve ansatt har vi opplevd for-
skjellsbehandling på arbeidsplassen. I et 
tilfelle ønsket en døv å bytte arbeidsopp-
gaver etter å ha arbeidet som miljøarbei-
der og hatt ansvar for den samme eleven i 
6 år. Det var svært krevende og den døve 
ansatte trengte nye oppgaver og tok dette 
opp med sin leder. Men han opplevde 
ikke å bli hørt. Han fikk beskjed om at 
han måtte fortsette å arbeide med den 
samme eleven til tross for stor slitasje. 
To av hans hørende kolleger ba også om 
avløsning, og nye oppgaver da de hadde 
noe av den samme opplevelsen da de var 
utslitt. De fikk straks bytte arbeidsopp-
gaver, mens den døve måtte fortsette som 
før. 

På arbeidsplassen til en av oss er det 15 
ansatte. Det er bare en døv som er fast 
ansatt. Gleden var stor da ytterligere en 
døv fikk midlertidig ansettelse i deltids-
stilling. Det betydde at to døve kunne få 
anledning til å arbeide sammen en helg i 
måneden. Det var viktig for oss å kunne 
komme på arbeid en helg hver måned og 
treffe en døv kollega som vi kunne kom-
munisere ubesværet med. Men det skulle 
ikke vare lenge, bare ca. fem - seks helger 
i løpet av et halvt år. 
Da ble turnusen splittet. Dette tok den 
ene døve opp med lederen, men fikk 
beskjed om at det var av hensyn til en 
annen ansatt som fikk en bedre skyssord-
ning til jobb. Lederen sa at dette også var 
drøftet med den andre døve kollegaen. 
Men da vi to døve snakket med hveran-
dre, ble det klart at ingen av oss hadde 
sagt seg enig i turnusskiftet. Vi fikk bare 
beskjed at sånn ble det. Vi opplevde oss 
fullstendig oversett. På denne arbeids-
plassen arbeider miljøarbeidere/- tera-
peuter med å gi tjenestetilbud til døve 
med andre funksjonshemminger i tillegg. 
Holdningen til tegnspråk er dårlig på 
denne arbeidsplassen. Det er ikke høy 
bevissthet om at tegnspråk skal brukes 
hele tiden, for å inkludere både elever og 
ansatte som er døve.  Bare noen få kol-
legaer er flinke til å bruke tegnspråk.

En av oss som underskriver dette innleg-
get har mer enn tyve års arbeidserfa-
ring og har arbeidet under flere ledere. 
Erfaringen tilbake i tiden var at lederne 
var oppmerksomme på sine døve ansatte. 
De ble hørt, tatt med på råd, og det var 
en selvfølge at alle skal bruke tegnspråk, 
selv om de behersket det varierende grad.  
Opplevelsen er nå en tilbakegang, der 
døve kan oppleve seg utenfor og tilside-
satt på arbeidsplassen.

Vi er døve ansatte som de seneste årene 
har forsøkt å si ifra om de negative 
utviklingen der mange hørende ansatte 
lar være å bruke tegnspråk, og at døve 
ofte føler seg isolert og utenfor i arbeids-
situasjonen. Vi har tatt dette opp på 
husmøter. Bedriftshelsetjenesten har også 
satt fokus på dette. Det har også vært 
innlegg i Døves tidsskrift og Signofolk. 
Men til tross for dette kan vi ikke se at 
situasjonen har blitt noe bedre. Vi er der-
for en gruppe døve som kommer med et 
felles innlegg. Vi ser at det må komme en 
holdningsendring hos hørende ansatte. 
Vi forventer at dette blir diskutert på alle 
arbeidsplasser og i ulike grupper, og at vi 
skal få se en endring i praksis – et miljø 
som inkluderer alle.

Jeg kommer fra Våler i Solør, Hedmark. 
Jeg har opplevd mange avslag på mine 
tolkebestillinger, bare noen ganger får jeg 
tolk. Dette holder ikke når jeg er eneste 
døve personen i Våler kommune. Det er 
et problem at det er vanskelig å få tak i 

Ansett	flere	tolker	i	Hedmark
Av Stian Rusten

tolk når en bor ute i provinsen. Sånn skal 
det ikke være.
Nå har jeg fått avslag på tolk på julebor-
det sammen med mine arbeidskollegaer. 
Også i fjor fikk jeg avslag på tolkebestil-
ling til julebordet. Dette er veldig dårlig. 

Tolketjenesten i Hedmark burde ansette 
flere tolker slik at det blir riktig antall i 
forhold til hvor mange døve som bor i 
Hedmark. Foreløpig har de bare tre faste 
stillinger og resten er frilansere. Det er 
utrolig dumt!
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Norges Døveidrettsutvalg (NDI) synes 
det var leit å lese at Unni Helland leg-
ger skylden på oss fordi vi ikke hadde 
prioritert unge døve idrettsutøvere til 
Deaflympics i Taipei. I den anledningen 
ønsker vi derfor å komme med nærmere 
informasjon til leserne om hvordan 
denne prosessen fungerer. 

Det er ikke riktig at NDI nedprioriterer 
unge døve idrettsutøvere. Tvert imot er 
de en viktig gruppe som vi ønsker å satse 
på. Dette handler om kvalifikasjonskrav 
og uttakskriterier som er blitt utarbeidet 
av oss og Norges Idrettsforbund (NIF). 
I forhold til disse kravene nådde kvin-
nelandslaget i fotball dessverre ikke opp. 
Vi har også innsett at dette kan være 
uheldig når det gjelder rekruttering av 
unge utøvere i fremtiden, men hvor skal 
fokuset ligge? Enten unge i fremtiden 
eller andre etablerte utøvere som har 
oppnådd kriterier som kvalifiserer til 
deltakelse? Skal vi sende et fotballag eller 
enkelutøvere med dårligere trenings-
grunnlag eller uten resultater fra konkur-
ranser bare fordi de er unge? I så fall på 
bekostning av andre etablerte utøvere 
som har oppnådd sine krav? Olympiatop-
pen sendte noen norske idrettsutøvere 
(hørende) til Beijing i fjor, der de ikke 
hadde medaljesjanser, fordi de hadde et 
godt treningsgrunnlag og hadde kvali-
fisert seg gjennom de kriteriene som var 
gitt i forkant.   

Økonomien har også betydning for stør-
relsen av troppen, slik det også er for OL 
og Paralympics. Styret i NIF besluttet 
den endelige troppens størrelse i forhold 
til uttakskriterier og med hensyn til øko-

Prioriterer	døveidretten	feil?
Av Edvard Rundhaug, leder i NDI - svar på innlegg fra Unni Helland i forrige DT

nomien. De valgte å innskjerpe kravet 
for plasseringsmulighet i Deaflympics, 
nemlig medaljeplass. 

Det er ikke riktig å si at bowlingdelta-
kerne, som består av mange utøvere med 
høy alder, burde sitte hjemme når de 
har oppnådd kvalifikasjonskravet som 
bowlingforbundet har utarbeidet. 
Norges Fotballforbund (NFF) anbe-
falte ikke å sende kvinnelandslaget 
til Deaflympics. Dette på tross av at 
Døveutvalget i NFF og NDI innstillte på 
deltakelse. 

Det som skjer med uttak til Deaflympics 
er at særforbundene kommer med sin 
innstilling, før NDI kommer med sin 
vurdering, og saken går videre til styret i 
NIF for endelig vedtak. Vi har hatt noen 
møter med presidentene og generalsekre-
tæren i NIF for å diskutere uttak. Det 
har vært en prosess som vi ønsket å være 
med i, men det er slik at styret i NIF er 
det øverste leddet i organisasjonen. Det 
er de som tar den endelige beslutningen 
for uttak til Deaflympics, OL og Para-
lympics.
 
Vi håper at Unni Helland kan begynne 
å se på muligheter for fremtiden og utar-
beide en strategisk plan i nært samarbeid 
med NFF og Døveutvalget.

 
EN RIKTIG GOD 
tegnspråkjul! 

- med 
eller uten 

pepperkaker ;-) 
 

Fra alle i Signo

De valgte å inn-
skjerpe kravet for 
plasseringsmulighet i 
Deaflympics, nemlig 
medaljeplass.
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ØSTENFJELSKE DISTRIKT 
Oslo  

• Søndag 13.desember  18.00  Lysmesse med konfirmantene. Oslo døvekirke 
• Tirsdag 15.desember 10.00 Førjulsamling for Vetland, barnetrinnet. Oslo døvekirke 
•    12.00 Førjulsamling for Vetland, ungdomstrinnet. Oslo  
                                                     døvekirke. 
• Onsdag 16.desember  10.00   Barnehagegudstjeneste for Voldsløkka. Oslo døvekirke 
• Torsdag 17.desember 10.00   Førjulsamling Skådalen, barnetrinnet. Oslo døvekirke 
                                         12.00   Førjulsamling Skådalen, ungdomstrinnet. Oslo døvekirke 
• Julaften  12.00 Julaftensgudstjeneste, St. Hanshjemmet. 
• Julaften  15.00 Julaftensgudstjeneste, Oslo døvekirke. 
• Julaften  16.30 Julaftensgudstjeneste, Conrad Svendsen Senter. 
• 1. juledag  11.00 Juledagsgudstjeneste, Oslo døvekirke. 
• Tirsdag 29.desember  17.00   Barnejulefest, Oslo døvekirke 
• Fredag 8. januar 18.00 Voksenjulefest, Oslo døvekirke. 
 

 
Alle som er alene julaften ønskes velkommen til døvekirken i Oslo for å feire jul. 
Arrangementet starter med gudstjeneste kl.15.00 julaften. Middagen begynner kl 16.30.  
Påmelding til 952 09 906. Vi trenger også frivillige som kan stille opp! 
 
 
Vestfold 

• Søndag 13. desember 16.00 Førjulsgudstjeneste, St. Olavs kapell, Sandefjord.  
• Søndag 28. desember 16.00 Julefest, Døvesenteret i Sandefjord. 
 

 
Hedmark 

• Torsdag 17.desember 16.30 Adventsgudstjeneste, Storhamar kirke. 
 
 
Buskerud 

• Lørdag 19. januar 11.00 Julefest, Ål. 
 
 
 
 

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2009  
DØVES MENIGHETER 
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SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT 
Stavanger 

• Tirsdag 8. desember kl.10.00. Gudstjeneste for barnehage og skole i Stavanger 
døvekirke 

• Julaften kl. 15.00. Gudstjeneste i Stavanger døvekirke. 
• Søndag 3. januar. Julefest i Stavanger døvesenter. 

 

Haugesund 
• Søndag 6. desember kl.14.00. Gudstjeneste i Skåre kirke. Kirkekaffe i Haugaland 

døveforening. 
 

Kristiansand  
• Søndag 13. desember kl.11.00. Gudstjeneste med dåp i Oddernes kirke. 
• Lørdag 16. januar kl.14.00-18.00. Julefest i Vest-Agder døvesenter.  

 
VESTENFJELSKE DISTRIKT 
Bergen 

• Tirsdag 8. desember. Pinnelien barnehage. Juletrepynting i Bergen døvekirke 
• Tirsdag 8. desember kl.16.30. Opptak til årets julegudstjeneste på TV, i Bergen 

døvekirke 
• Torsdag 17. desember kl. 10.00. Nubben barnehage har kirkevandring i Bergen 

døvekirke 
• Mandag 21. desember kl.13.00. Skolegudstjeneste for Hunstad skole i Bergen 

døvekirke 
• Julaften kl.12.00. Andakt på Konows senter. 
• Julaften kl.15.00. Gudstjeneste i Bergen døvekirke. 
• 1.juledag kl.13.00. Andakt med lystenning og sosialt samvær i Bergen døvekirke. 
• Tirsdag 29. desember kl.19.00. Misjonsforeningens juleselskap hos Astrid Tokle. 
• Lørdag 9. januar kl.15.00-18.00. Julefest i Bergen døvesenter. Påmelding. 

 

Møre 
• Julaften kl.14.00. Gudstjeneste i Volsdalen kirke 
• Lørdag 2. januar kl.15.-19.00. Julefest i Volsdalen kirke. Påmelding. 

 
NORDENFJELSKE DISTRIKT 
Trondheim 

• Onsdag 16.desember kl.16.30. Skolegudstjeneste i Trondheim døvekirke 
• Julaften kl.12.00. Gudstjeneste på Havsteinekra helse- og velferdssenter. 
• Julaften kl.15.00. Gudstjeneste i Trondheim døvekirke. 
• 1.nyttårsdag kl.11.00. Gudstjeneste på Havsteinekra helse- og velferdssenter. 

 

Levanger 
• 3. januar kl.11.00. Gudstjeneste i Bamberg kirke. 

 

Tromsø 
• Se kunngjøringer på tekst-tv eller i lokalavisen 

 
I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2.juledag 26.desember kl.11.00.         
I år kommer den fra Bergen døvekirke. 
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Svaret mitt er: Nei, den gjelder 
i store deler fremdeles. Men i 
dag ser vi mer av hele bildet, 
ikke kun én del av det. Den 
nye teorien og den gamle 
teorien kan trolig forenes i 
én språkmodell. Men det har 
ikke alltid vært slik. I 2010 
er det 50 år siden den første 
lingvisten, nemlig William C. 
Stokoe, beskrev et tegnspråk 
(amerikansk tegnspråk) som 
et fullverdig språk. Samtidig 
er det 20 år siden Norge fikk 
sin første doktor i tegnspråk, 
Marit Vogt Svendsen.
Det er en god anledning til 
å se litt tilbake og samtidig 
litt fremover: I 2009 ble NTS 
ikke bare anerkjent som full-
verdig språk, politikerne har 
også anerkjent språket som en 
del av den norske kulturarven. 
Men veien dit har vært lang og 
tung. Språkvitere fikk helt fra 
starten av for 50 år siden den 
vanskelige oppgaven med å 

bevise at tegnspråkene var full-
verdige språk. Og veien dit var 
gjennom å bevise at tegnspråk 
var ganske like talespråk. Da 
var det naturlig å holde seg til 
de delene av tegnspråk som 
ligner mest på talespråk. 
Men tegnspråk som NTS har 
mer å by på. I dag er det flere 
av oss språkvitere som tror at 
tegnspråk som NTS har to 
søyler som grammatikken de-
res er bygget på: NTS forener 
visuelle måter å danne mening 
på med måter å danne mening 
på som vi kjenner fra auditive 
språk som norsk. 
Dette betyr i praksis at tidli-
gere beskrivelser av NTS som 
ble basert på de delene som 
lignet mest på talespråk ikke 
er feil, men de er kun en del av 
hele bildet. Likeså er den delen 
av NTS som er bygget på 
måter å kommunisere visuelt 
og som vi for tiden holder på 
beskrive mer i detail, kun en 

del av hele bildet. Til sammen 
danner de grunnlaget for hele 
det norske tegnspråk. Så her er 
det ikke snakk om enten-eller, 
men om:
Ja takk, begge deler! Norsk 
tegnspråk er helt norsk og 
samtidig veldig annerledes. 

Det første året med tegnspråk-
bølger har nå gått, og jeg vet 
at mange av dere der ute har 
lurt og fremdeles lurer på ting 
og tang i forhold til NTS. 
Samtidig er vi nå inne i en tid 
der vi formulerer ønsker for 
oss selv, våre kjære og for frem-
tiden. Derfor vil jeg oppfordre 
dere om å sende inn ønsker til 
Døves Tidsskrift om hva tegn-
språkbølgen skal inneholde i 
2010. Så vil jeg, så langt som 
mulig, prøve å etterkomme 
disse ønskene. 

Send spørsmål til: 
helge.herland@doveforbundet.no

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

Tegnspråk-
bølgen

Norsk tegnspråk – helt norsk 
og veldig annerledes
Etter nesten et helt år med tegnspråkbølger har jeg etter hvert fått stadig flere spørsmål 
om norsk tegnspråk og spesielt om hva vitenskapen vet om språket. Ett av spørsmålene 
har jeg fått gjentatte ganger: Det du skriver i bølgene og det vi har lært før om NTS er 
ganske forskjellig. Betyr det at den gamle teorien ikke stemmer lenger?
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- Nå har Teater Manu eksistert i åtte år, og det er på tide vi 
jobber mer med det som er vårt aller viktigste verktøy, nem-
lig scenespråket, sa teatersjef Mira Zuckermann – før hun øn-
sket de nær 30 deltakerne velkommen til Teater Manus første 
språkseminar. 
Målet for seminaret, som ble avholdt på 
Litteraturhuset i Oslo mandag 23. novem-
ber, var å begynne å kartlegge hva som må 
jobbes videre med for at hele publikum, 
både døve og hørende, skal ha mulighet 
til å oppfatte alt som sies fra scenen. Paal 
Richard Peterson innledet med å peke på 
sentrale utfordringer: at døve og hørende 
får med seg det samme, at publikum opp-
fatter hva som sies fra scenen og at det som 
er i teksten som antydninger og skjulte 
budskap også forblir dette når teksten 
gjøres til scenespråk. 
- Jeg vil peke på et viktig skille. Det er 
mellom det å oppfatte og forstå. Det er 
ikke gitt at jeg forstår alt som sies fra sce-
nen, men jeg må ha mulighet til å oppfatte 
det, sa Peterson. 
 
Han spurte om det da kunne være 
nødvendig å av og til gjenta sentrale 
poenger selv om de ikke står i manus. 
Han påpekte at tegnspråk gir et mang-
fold av mulige måter å si ting på, og at 
den personlige opplevelsen til skuespiller 
og regissør derfor får stor betydning for 
hvordan replikken sies. Det kunne bety 
at den individuelle tolkningen til skue-
spilleren ikke nødvendigvis var i samsvar 
med publikums tolkning. Og at hørende 
publikummere som kan tegnspråk dermed 
får en fordel: manus i øret og oversettelsen 
på scenen. 
- Samme fenomen gir tegnspråk en stor 
fordel som scenespråk, nettopp fordi dette 
mangfoldet av muligheter kan gjøre scene-
språket variert og spennende, sa Peterson. 
 
Peterson omtalte også det at tegnspråk 
er et visuelt språk, og at oversettelse fra 
skriftspråk er vanskelig dersom det er 
mange skjulte budskap i teksten. Han 
brukte setningen ‹‹Jenta var liten og tynn, 
og hadde mye bagasje›› som eksempel:
- Prøv å oversette den setningen til tegn-
språk uten å legge til en mening, nemlig at 
du er bekymret for om jenta klarer å bære 
alt. Og hva kan bagasje bety, spurte han. 
 
Odd-Inge Schröder, førsteamanuensis 
ved Institutt for spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo, pekte på at norsk er 
sekvensielt (først, så, deretter..) mens tegn-
språk er simultant (mye sies på en gang). 
- En fremførelse på scenen er vanligvis en 
oversettelse, og et spørsmål vil være hvor 
mye som skal ‹‹lånes›› fra norsk talespråk 
i denne oversettelsen, sa Schröder. Han 
pekte dessuten på at norsk tegnspråk et 
muntlig språk, og derfor må sammenlig-
nes med muntlig norsk, ikke skriftlig. 
 
Det samme poenget fremhevet direktør i 
Språkrådet, Sylfest Lomheim:
- Jeg tror ikke tegnspråk er vanskeligere 
å oversette til enn andre talespråk. Og 
dersom det er slik at norsk tegnspråk gir 
mange valgmuligheter, betyr det at språ-
ket er rikt, sa Lomheim. 

Teknikk
Fire oversettere, Irene Greftegreff, Beata 
Slowikowska, Rolf Piene Halvorsen og 
Svein Arne Peterson fortalte om prosessen 
med oversettelsen av Peer Gynt og Natta 
lyser sitt mørker. Til begge stykkene ble det 
laget en DVD med replikkene oversatt, 
men man opplevde at denne ble lite brukt. 
- Kan det hende det rett og slett er teknik-
ken som satte sine begrensinger, spurte 
Irene Greftegreff, og pekte på hvor mye 
lettere det er å ta frem et papir med skrift-
lige notater enn å bære med seg en PC på 
scenen. 
 

Alle påpekte betydningen av at overset-
teren er med lenger inn i prosessen når 
et stykke skal settes opp. For å få til best 
mulige replikker, er et samarbeid mellom 
regissør, skuespiller og oversetter/språk-
konsulent viktig. 
 
 
SAGT	I	DEBATTEN:
- Regissørene har en tendens til å ta seg for 
stor frihet i forhold til manus, og velger 
vekk og legger til etter personlig smak 
(Torstein Bugge Høverstad)
 
- Ved oversettelse betyr mening alt (Sylfest 
Lomheim)
 
- La gjerne publikum få lov til å undre seg 
litt, vi må ikke gjøre spillet overtydelig 
(Ipek Mehlum)
 
- Regissørens betydning er viktig. Han el-
ler hun må inn like tidlig som oversetterne 
(Hanne Riege) 

Dagen ble oppsummert med fire punk-
ter å jobbe videre med:

1. Regissør må inn mye tidligere i 
prosessen, og oversetter/språkkonsu-
lent må bli værende lenger. Parallelt 
med dette må skuespillerne få frihet 
til å utforme sine replikker i samsvar 
med sin oppfatning av karakteren de 
spiller. 

2. Tegnspråk er et muntlig språk, og 
dermed blir mangfoldet av mulige 
oversettelser stort. Vi må lære av 
andre som oversetter for scene. 

3. I debatten videre er det viktig å 
skille mellom det å oppfatte og det å 
forstå. 

4. Det er behov for å utdanne ‹‹tegn-
språklogopeder›› til bruk for 
skuespillere og andre som skal stå på 
scene eller foran kamera. 

Teater	Manu

Scenespråk	
et	satsingsområde

Irene Greftegreff.

Sylfest Lomheim.
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Det er snart jul, og mange barn skriver 
ønskelister til julenissen. Da jeg var 
liten ønsket jeg meg lego og Commo-
dore 64 til jul. Men i dag har vi jo stort 
sett det vi trenger, og det er vanskelig 
å svare når familien spør hva en ønsker 
seg. Med den levestandarden vi har 
i dag kjøper vi jo likevel det meste vi 
har lyst på – hvis det ikke er snakk om 
altfor dyre ting som hytte på fjellet eller 
en Ferrari. 

Men noen ting er vanskelig å få kjøpt. 
Gode venner, snille barn, hyggelige 
naboer og en trivelig arbeidsplass er 
eksempler på ting som man ikke kan 
kjøpe, bare håpe på å ha. Likevel er det 
en del vi døve kan ønske oss, som ikke 
kan kjøpes. Så her er min ønskeliste!

Kjære norske kinematografer!
Som døve småbarnsforeldre, kunne vi 
tenke oss å ta med barna på kino og se 
en film for hele familien! For eksempel 
Istid 3 eller en annen morsom anima-
sjonsfilm. Det er fint at det er norsk 
tale siden barna er små og ikke kan 
lese tekst. Og noen av filmene vises 
både med norsk og med engelsk tale. 
Men det vises ikke med norsk tale og 
norske tekster. Det gjør det vanskelig 
for oss – man har ikke så lyst til å sitte 
i to timer og ikke skjønne noe og ikke 
kunne prate med barna om filmen et-
terpå. Så til jul ønsker jeg meg av dere 
at dere tekster barnefilmer slik at alle 
barnefamiliene med døve foreldre kan 
gå på kino!

Kjære kulturminister!
Siden tegnspråk nå er langt på vei 
akseptert som et offisielt norsk språk, 
ønsker vi oss at dette følges opp i 
praksis med økt satsing på tegnspråk-
produksjon! Ser vi på de tre største 
norske byene, har vi miljøer som jobber 
med å produsere tegnspråkmateriale 

i Trondheim og i Oslo. I Trondheim 
har vi Utviklingsavdelingen på Møller 
kompetansesenter som lager multime-
dia på tegnspråk. I Oslo har vi Døves 
Media som lager TV-programmer og 
annen video for døve. Men i Bergen har 
vi ikke noe tilsvarende på fast basis – 
bare prosjekter. Til jul ønsker jeg meg 
av Kulturdepartementet en satsing for å 
opprette et varig tegnspråkproduksjons-
miljø også i Bergen!

Kjære NRK og TV2!
Dere sender mange morsomme norsk-
produserte programmer på TV. For 
eksempel humorprogrammer som ‹Uti 
vår hage› og Otto Jespersen. Av og til 
er det også tekstet på tekst-TV. Men 
når det kommer ut på DVD, er det 
ingen tekst! Dette er jo å oppfordre til 
kriminalitet – da vil jo mange ønske å 
legge det ut på nettet for å få custom 
(hjemmesnekra) undertekster, slik at vi 
kan laste det ned MED tekst istedenfor 
å kjøpe DVDen. Så kjære tv-kanaler, 
til jul kan dere tilrettelegge slik at 
lovlydige borgere med behov for tekst 
kan kjøpe DVDene eller kanskje få dem 
i julegave?

Kjære Stiftelsen Signo og Statped!
Mange døve i Norge har Signo og Stat-
ped som sin arbeidsplass. Jeg har også 
jobbet i både Signo og Statped, og har 
gode arbeidserfaringer fra begge. Men 
når jeg betrakter systemet og organisa-
sjonen, slår det meg at andelen døve og 
hørende ansatte er ikke jevnt fordelt. 
Ser man på hierarkiet, er det nesten 
bare hørende på toppen og mange døve 
på bunnen. Nesten ingen døve jobber 
på ledelses- eller administrasjonsnivå 
verken i Statped eller Signo. Mange i le-
derstillingene kan heller ikke tegnspråk 
og har ikke førstehånds kunnskaper 
eller kjennskap til døve og tegnspråk. 
Hvorfor blir andelen døve mindre jo 

lenger opp du kikker i organisasjons-
kartet? De siste årene virker det som om 
det har blitt verre og ikke bedre, og det 
er litt bekymringsfullt. Når døve eller 
tegnspråklige forsvinner fra toppen, blir 
det vanskeligere for døve å nå opp. Det 
er mye lettere om du allerede har døve 
som holder dørene åpne på toppen enn 
å være den som må bryte barrieren. Så 
til jul ønsker jeg meg en mer bevisst 
holdning og forståelse for at mang-
fold styrker en organisasjon – også på 
ledelsesnivå!

Til slutt et lite, personlig ønske som 
kanskje ikke er så viktig for alle DTs 
lesere, men...

Kjære BKK!
Jeg bor i rekkehus på Bønes, og har 
jeg kabel-TV levert av dere. Vi har alle 
de kanalene vi trenger, men av en eller 
annen grunn er det ikke tekst-TV på 
NRK Super/NRK3. Så når vi vil se på 
barne-TV med barna eller et interessant 
program om kvelden, kan vi ikke bruke 
tekst-TV side 333. Det er ikke kjekt å 
se ‹‹tekstet på side 333›› på skjermen 
og så er det bare svart når vi trykker 
på tekst-TV knappen. Om dere kan ta 
med tekst-TV når dere sender ut NRK3 
i kabelnettverket, ville det vært en fin 
julegave til oss!

Jeg har mange flere ønsker også, men 
det får kanskje vente til neste jul!

Til slutt ønsker jeg alle lesere av DT 
og deres familier en riktig god jul og 
godt nytt år, og la oss gjøre 2010 til et 
framgangsrikt år for døvesaken!

Uhørt tar nå en pause fra nyttår, men 
kommer sannsynligvis tilbake etter som-
meren!

Uhørt!
Ønskeliste Finn Arild Thordarson
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Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn 
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som 
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen 
av en ny, ubehagelig vokspropp.

Orion Pharma AS, Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo. Tlf: 400 04 210. www.revaxor.no

 

 
 

  
 

 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
Bachelorutdannelse i tegnspråk og tolking 
 
Med denne utdannelsen blir du godkjent tolk for døve, døvblinde og 
døvblitte. I løpet av studietiden skal du tilegne deg kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som en 
profesjonell tolk. 
 
Etter fullført utdannelse kan du bli ansatt som tolk ved tolketjenestene, 
hjelpemiddelsentralene, ved arbeidsplasser med døve ansatte, i skoler 
og høgere utdanning eller ved ulike institusjoner og organisasjoner. 
Du kan også velge å jobbe som frilanstolk. 
 

Velkommen til oss. 

 

Les mer om HIB og 
studiet på: www.hib.no 
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Kurs for besteforeldre, tanter, onkler og andre.

Grunnkurs: 28. februar – 5. mars 2010.

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst 
med to språk og to kulturer, familieliv og kommunikasjon. 
Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, 
med i alt 7 uker fordelt over flere år. 
Kurset (undervisning, kursopphold og reise) dekkes av NAV, 
etter søknad.

Påmeldingsfrist: 1. februar 2010
Påmelding sendes Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 
Ål, v/ Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no,  tlf / sms 950 19 323

Vi har kurs for deg som har et døvt/tunghørt barn 
i familie og annet nettverk 

Kurs for døve foreldre

God jul og velkommen til kurs i 2010!

Ledig stilling for tolk på arbeidsplass

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve søker etter arbeidstolk.
l Oppgavene er primært knyttet opp til tolking for rektor og består blant annet i tolking av samtaler og møter 

med offentlige myndigheter. Det stilles høye krav til gode ferdigheter i stemmetolking. 
l	Ved ledig kapasitet kan stillingen tillegges andre oppgaver.
l	Lønn etter avtale.  
l	Plikter og rettigheter i samsvar med gjeldende tariffavtaler.
l	Pliktig medlemskap i pensjonskasse.
l	Tiltredelse så snart som mulig.
Spørsmål kan rettes til ann-kristin.malmquist@al.fhs.no
Søknad med CV sendes innen 1. januar til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve v/ fungerende rektor, 
Bakketeigen , 3570 Ål.
Eller elektronisk til ann-kristin.malmquist@al.fhs.no

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse opprettet 
av Norges Døveforbund. 
Skolen ligger i Ål kommune som er den største kommunen i Hallingdal, 
med 4700 innbyggere. 
Ål har en storslagen natur og gode forhold for sport og friluftsliv. 
Ål har regionalt helsesenter og et veldrevet kulturhus med mange gode tilbud 
for skolens innbyggere og for regionen. Ål har videregående skole, 
godt utbygd grunnskole, kulturskoletilbud og full barnehagedekning.

Følgende kursgrupper vil bli invitert til kurs våren 2010:
Uke 10: Døve innvandrere, fremmedspråksgruppe (Trinn 12)
Uke 10: Trinn 7, årskull 05/06
Uke 15: Trinn 13, årskull 99
Uke 18: Trinn 10, årskull  02/03
Uke 22: Trinn 3, årskull 08/09
Uke 23: Trinn 16, årskull 98
Uke 24: Trinn 8, årskull 07, døv/hørende par
Uke 36: Trinn 1, årskull 10
Uke 38: Trinn 9, årskull 04
Uke 41: Trinn 4, årskull 08/09
Uke 42: Trinn 6, årskull 07
Uke 43: Trinn 1, årskull 10
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Elever og ansatte på Ål Folkerhøyskole og kurs-
senter for døve ønsker alle en riktig god jul !
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Svensk	heder	til	Con
Den årlige 
Døve film-
festivalen i 
Sverige har gitt 
hederspris til 
Con Mehlum, 
i tildelingen av 
prisen heter det:

‹‹Han var den første, han er den største 
og han har vist sine kortfilmer under 
åtte av Døvefilmfestivalens ti år! Alltid 
nyskapende, alltid innovativ og alltid 
kvalitet. Døvefilmfestivalen vil hylle 
denne kreative mannen fra Norge med et 
tilbakeblikk på hans filmer.››

Marlin	Matlin	kjemper	for	nett-teksting

Ronny	med	rolle	i	Tyst	Teater	
Ronny P. Jacobsen er engasjert som skuespiller av Tyst Teater i Sverige. 
Han skal spille i forestillingen ‹‹Halvsjupocken›› (Halvsyvgutten). 
I omtalen av forestillingen skriver Tyst Teater blant annet:

- Man blir sint når man vil forstå hva som sies, men ikke får lov til å gjøre det. 
Sonette er 11 år og døv. Hun er lei av at hennes familie ikke lærer seg tegnspråk. 
For å slippe sin vanskelige hverdag flyr hun inn i en virkelighetsfjern fantasiverden. 
Der treffer hun spennende og merkelige figurer. Hun havner i en eksplosiv action.

Det er en skoleforestilling, målgruppen er i alderen 0 – 12 år. Forestillingen har pre-
miere 20. januar i Stockholm og etterpå blir det turne med 50 forestillinger. Ronny 
håper at forestillingen også kan vises i Norge. 

Nordisk	kulturfestival
28. juni til 3. juli er det Nordisk kul-
turfestival for døve i Stockholm. Se mer 
informasjon på http://www.dovkultur-
festival2010.se/

Arrangørene, Sveriges Dövas Forbund, 
vil gjerne ha aktive kulturarbeidere fra 
Norge. Døve som er interessert i å delta 
med utstilling, håndverk, amatørteater, 
foto, kunst poesi, dans og liknende kan 
ta kontakt med Norges Døveforbund, 
Helge Herland – helge.herland@dovefor-
bundet.no

Vi skrev i forrige blad om Merete og 
Stein Arne Karlsen som står i spissen 
for en motorsykkeltur gjennom 8 av 
USAs stater 1. – 17. september neste år. 
Foreløpig er 21 døve påmeldt til denne 
opplevelsesrike turen, men påmeldings-

Marlin Matlin er verdens mest kjente 
døve skuespiller. Hun har vunnet Oscar 
for sine prestasjoner i filmen. Men hun 
engasjerer seg også i døves kamp for 
et tilgjengelig samfunn. Sammen med 
representanter fra døveforbundet i USA 
besøkte hun kongressen for å påvirke 
politikerne til å innføre krav om at alle 
filmer som vises på DVD og internett 
skal tekstes. I 1990 besøkte Matlin den 
samme kongressen for å få til teksting 
av tv-programmer, det lyktes hun godt 
med. 
Nå, 20 år senere er nesten alt som 
sendes på tv i USA tekstet. Men med en 
stadig økende produksjon av videoer på 
internett, uten teksting, virker det som 
om klokken er skrudd 20 år tilbake, 
sa Matlin blant annet i sin budskap til 
politikerne. Som et eksempel nevnte 
Matlin sin egen rolle i filmen «Dancing 
with the star» som ble sendt på inter-
nett uten teksting. Et annet eksempel 
hun nevnte var filmen «Trollmannen fra 
Oz», som også ble sendt uten tekster på 
internett. Denne filmen betyr noe helt 
spesielt for Matlin, det var den filmen 
som inspirerte henne til å bli skuespil-
ler. Nå ville hun se filmen sammen med 

sin hørende datter, men så var det altså 
ingen tekst! På samme måte ble avdu-
kingen av statuen av døvblinde Helen 
Keller på Capitol Hill kringkastet uten 
teksting. Slikt går ikke an, forklarte 
Matlin de amerikanske politikerne.
Politikerne lovet å få til samme regler 
for filmer på DVD og internett som de 
som gjelder for tv-kanalene, altså alt må 
tektes. 

USA	på	tvers	på	motorsykkel
fristen er utsatt til 1. februar slik at flere 
har mulighet til å bli med. 
Det arbeides for å få med tolk(er) og ar-
rangørene håper at ikke stivbeinte regler 
for finansiering av tolk skal sette en stop-
per for dette.
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Det
skjer
i	verden

OL	i	2012
Ordføreren i London har satt i gang 
en undersøkelse for å finne ut hvordan 
London kan gjøres mer tilgjengelig og 
inkluderende i oppkjøringen til som-
mer OL i 2012. Ordføreren vil også 
innspill fra døveorganisasjonen om 
hvilke ønsker de har for at lekene ha 
kan bli en stor opplevelse for døve. 
Han mener lekene i 2012 er en enestå-
ende mulighet til å vise verden hva 
Storbritannia mener med en inklude-
rende og tilgjengelig by.

New	Zealand	
Som en markering av den internasjo-
nale dagen for funksjonshemmede 
3. desember ga myndigheten i New 
Zealand for første gang ut samfunns-
informasjon også på tegnspråk. 

 -  Døve er selvstendige, men til-
gangen på offentlig informasjon 
på tegnspråk har vært begrenset, sa 
sosialminister Wong ved lanseringen 
av tilbudet. 

Den tegnspråklige informasjonen er  
produsert i samarbeid med  New Zea-
lands Døveforbund, som representerer 
landets 7000 døve.  Informasjonen er 
tilgjengelig på internett og DVD. 
Temaet for årets internasjonale dag 
for funksjonshemmede var å gi alle 
muligheter til å utnytte sine evner for 
å bli inkludert i samfunnets sosiale og 
økonomiske utvikling. 

Styret og ansatte
i Norges Døveforbund

ønsker alle medlemmene
en god jul

og et godt nytt år!
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NYTT	FRA	NDF

Ingen	endringer	i	tolkefinan-
sieringen
Norges Døveforbund har jobbet mye 
med å forbedre tolkeordningen de siste 
årene. Forbundet var blant pådriverne 
for å få gjennomført tolkeutredningen i 
2008.
- Denne hadde mange gode forslag, som 
vi håpet skulle bli fulgt opp raskt, sier 
generalsekretær Paal Richard Peterson.
Men det som derimot skjedde ved årets 
statsbudsjett, var at det ble foreslått end-
ringer i finansieringsordningen hos NAV. 
Disse endringene ville svekket døves rett 
til tolk på en dramatisk måte.
Nå har Stortingets Arbeids- og sosialko-
mite stoppet disse endringene.
- Dette er vi veldig glade for. Dette er 
en stor seier, og det viser at det nytter å 
kjempe, sier Peterson. Han understreker 
det gode samarbeidet NDF har hatt 
med de andre organisasjonene i dette 
arbeidet: Hørselshemmedes Landsfor-
bund, Foreningen Norges Døvblinde og 
Landsforeningen for kombinert syns- og 
hørselshemmede/døvblinde. 
- Nå er vi tilbake til utgangspunktet. 
Nå må vi igjen jobbe for at Tolkeutred-
ningen 2008 følges opp. Heldigvis ser 
flertallet i komiteen at det er nødvendig 
med endringer, fordi man ønsker at sek-
toransvarsprinsippet må vurderes. Dette 
er også veldig i tråd med våre tanker, sier 
Peterson. 

NDF har sammen med andre organisa-
sjoner for funksjonshemmede purret på 
Barne- og likestillingsdepartementet, 
fordi høringsutsendingen til utrednin-
gen om varer og tjenester til Diskri-
minerings- og tilgjengelighetsloven 
stadig blir forsinket. NDF forventer at 
det blir tatt inn i lovteksten at nor-
ske tv-kanaler har plikt til å tekste og 
tegnspråktolke sine sendinger, at nor-
ske kinofilmer skal tekstes og at det skal 
gis tekstet informasjon på tog, busser, 
fly osv.
I sitt svar til NDF sier statsråd Audun 
Lysbakken (bildet) at arbeidet med 
utredningen har tatt lengre tid fordi 
det har vært nødvendig med ytterligere 
utredninger om de økonomiske konse-
kvensene av lovforslaget. I sitt svar sier 
han blant annet videre:
 
- Jeg har stor forståelse for at funksjons-
hemmedes organisasjoner er skuffet 
over at utredningen ikke er sendt på 
høring slik det var planlagt. Jeg kan 
forsikre om at dette på ingen måte 
innebærer noe linjeskifte eller nedprio-
ritering av saken fra departementets 

side. Spørsmålet om tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne 
er et viktig tema for regjeringen. I 
regjeringens politiske plattform, Soria 
Moria II, slås det blant annet fast at 
fravær av tilgjengelighet, også til varer 
og tjenester, er diskriminering. 

Departementet mener en ny økonomisk 
konsekvensanalyse bør kunne starte 
opp i februar 2010 og ferdigstilles i au-
gust 2010. Statsråden har som målset-
ning at rapporten skal sendes på høring 
så snart det lar seg gjøre etter at den er 
behandlet i departementene. 

- Jeg lover å følge arbeidet tett, og gjøre 
det jeg kan for at den oppdaterte tids-
planen følges, sier statsråden.

Nytt	styre	for	Døves	Media	
Disse er oppnevnt som styremedlem-
mer for Døes Media fra 1. januar 
2010. Jens Barland, Stavanger, Irene 
Greftegreff, Oslo, Hanne B. Kvitvær, 
Stavanger, Mira Zuckermann, Oslo og 
Helge Herland, Bergen. I tillegg kom-
mer ansattes representant. Varamed-
lemmer er Torill Ringsø, Trondheim, 
Rune Anda, Bergen og Joe Murray, 
Ål.

Diskriminerings-	
og	tilgjengelig-
hetsloven

NDFU jobber for at de hele tiden 
kan gi ungdommene et bedre tilbud 
gjennom seminarer, leirer og andre 
arrangementer. For å trekke enda flere 
ungdommer inn i arbeidet har NDFU 
opprettet flere undergrupper med 
ansvar for gjennomføring av ulike tiltak 
som: internasjonal gruppe, seminar-
gruppe, vintergruppe, leirkomite og 
valgkomite. Er du interessert i å være 
med i en av disse komiteene så kontakt 
leder jannicke.kvitvaer@gmail.com
NDFU gir informasjon gjennom De-
afnet, Døves Tidsskrift og Facebook. I 
2010 vil vi opprette egen, fast ungdoms-
side på Deafnet. Vi vil invitere til eget 

deafhood-seminar, kurs for ledere i or-
ganisasjonskunnskap, leirer og mye an-
net. Ta kontakt med oss hvis det er noe 
du ønsker at NDFU skal engasjere seg i. 
Ungdomsorganisasjonen vil ha hjelp til 
å nå stjernene neste år, og ønsker alle en 
god jul og et godt nytt år.

NDFU	sikter	mot	
stjernene	i	2010



3510/2009












 
 
 
   
 

 
Gi din viktigste julegave til de foreldreløse døve søstrene Linet og Ellen?  
 
 

Deaf Aid kan skaffe skoleplass til dem, men det avhenger helt  
av deg. Uten din hjelp vil de havne tilbake på barnehjemmet.  
 
Benytt gjerne konto 2320.15.09920 eller meld deg inn som  
Deaf Aid Venn i dag på www.deafaid.org og du vil hjelpe både 
Linet, Ellen og andre døve barn. 
 
For mer informasjon les artikkelen på www.deafnet.no 
 
God Jul fra oss i DEAF AID 
 
 
 
 
 

 Er du døv eller hørselshemmed og elev ved 
en videregående skole i Oslo-området? 

 Trenger du et sted å bo?

 Vi har nå startet et bokollektiv på 
Nordstrand i Oslo.

Botilbud til 
hørselshemmede elever 
på videregående skole i Oslo

NDF	ut	av	
døvblittutvalg
Forbundsstyret har bestemt at NDF 
ikke velger nye representanter til Hør-
selshemmedes Landsforbunds utvalg 
for døvblitte. Begrunnelsen er at NDF 
ikke har kapasitet i administrasjonen 
til å følge opp arbeidet. NDF trekker 
seg også fra Voksendøves Nordiske 
Råd.

Samarbeid	med	
Frelsesarmeen	
Frelsesarmeens leirtilbud til eldre 
døve opplever svikt i økonomien, og 
samtidig har NDF ingen egne leirer 
for eldre. NDF vil derfor gjerne sam-
arbeide med Frelsesarmeen og går inn 
med 50.000 kroner fra kulturmidlene 
for årlige leirer for eldre.  

Palestina	og	
Madagaskar
NDFs bistandsprosjekter utfases de 
neste årene. Atlasalliansen gir støtte til 
prosjektene i Palestina og Madagaskar 
i 2010 og 2011, så er det slutt. Da skal 
begge landene ha to sterke og oppe-
gående døveforbund.

Døves	Kulturdager	
til	2014
Døves Kulturdager arrangeres 2010 
i Molde, 2011 i Oslo, 2012 i Kristi-
ansand, 2013 i Trondheim og 2014 i 
Haugesund. 

Postboks 160, Nordstrand, 1112 Oslo
Tlf: 23 16 75 00 - Teksttlf.: 23 16 75 01

E-post: css@signo.no
Hjemmeside: www.conradsvendsen.no
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Fredag 4. desember kl 
19.30 kunne forbunds-
leder Hanne B. Kvitvær 
åpne de 42. Døves Kul-
turdager, denne gang i 
et av de flotte amfiene 
på Høgskolen i Oslo. 
Bare 100 deltakere var 
samlet, fordi mange 
andre allerede var på 
plass i Teater Manus 
lokaler for å se på den 
første av to forestillinger 
av ‹‹Sjalusi››. For årets 
kulturdager var ikke av 
det tradisjonelle slaget. 
Basen med verksteder, 
foredrag og utstillinger 
var på Høgskolen. Så 
måtte man trikke til 
Teater Manus lokaler 
for å oppleve tegn-
språkteater og til Aker 
Brygge for å få en smak 
av den hørende stan-
dup-kulturen.

helge.herland@doveforbundet.no

Annerledes
Døves	
Kulturdager
Lenge så det ut til at det ikke 
skulle bli kulturdager i 2009. 
Ingen døveforeninger ville 
påta seg ansvaret som ar-
rangør. Da tok NDF-sentralt 
selv ansvaret. Med generalse-
kretær Paal Richard Peterson 
som leder for en liten gruppe 
NDF-ansatte og styrefolk ble 
det kulturfest i hovedstaden.

Selv så vi kveldens andre forestilling av ‹Sjalusi›› 
(bildet under). Nesten 200 benyttet muligheten 
til å oppleve våre to største kvinnelige skuespillere, 
Mira Zuckermann og Ipek D. Mehlum, sammen 
på scenen. Med seg hadde de debutanten Ditte E. 
Sæther Behrns og Con Meklum. Han var opp-
havet til hele sjalusidramaet, men var bare tildelt 
en statistrolle i forestillingen. Men i e-postene 
som lynte mellom kvinnene var han så visst ingen 
statist. Noen hver kunne nok tenke seg å være i 
Con sine bukser, andre ble kanskje forskrekket 
over hvor mye lidenskap og krangel et mannebein 
kan skape. Det er stort å oppleve Mira og Ipek 
sammen på scenen, det slår gnister mellom dem, 
og så tolker Ditte sin mer beskjedne rolle på en 
god måte. Scenografien var enkel, men bildene på 
storskjermen var geniale i Agataha Wisny regi. Av 
de som hører bedre enn oss fikk vi igjen bekreftet 
at den talespråklige skuespilleren Kjersti Fjeld-
stad er unik i sin evne til å tolke de ulike rollene. 
Instruktør Mange Breivik har med enkle midler 
skapt en forestilling vi frydet oss over. 

Radarparet Niels Kris-
tensen, styremedlem 
i NDF og generalse-
kretær Paal Richard 
Peterson (bildet over) 
overtok etter Kvitværs 
åpningstale. De ledet 
en morsom og engasje-
rende ouiz konkurranse, 
eller spørrekonkurranse 
som det heter på godt 
norsk. Alle i salen ble 
delt opp i tre lag, og alle 
måtte bidra til å finne 
svar på både teoretiske 
som praktiske spørsmål. 
En veldig populær form 
for underholdning og i 
to timer holdt Knoll og 
Tott i NDF på med sine 
utspekulerte oppga-
ver. Vet du hva som 
er verdens nordligste 
ølbryggeri? Tiger, Mack 

eller St. Andrews? Eller 
hvem som er statsmi-
nister i Storbritannia? 
Tony Blair, Howard 
Brown eller Gordon 
Brown? Sats på Mack 
og Gordon Brown. 
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DØVES	KULTURDAGER

Lørdag morgen var alle utstillerne vel etablert 
på Høgskolen. På bildet ser vi Astrid Sund fra 
Eikholt senter for døvblinde i samtale med en 
interessert besøkende. 

I døvemiljøet har vi ganske mange med Usher-syn-
drom, døve som har innsnevret synsfelt eller kik-
kertsyn, mange av disse kvier seg for å ta kontakt 
med hjelpeapparatet. 
Dette er en av flere viktige oppgaver for Eikholt 
fremover, fortalte Astrid oss – og Døves Tidsskrift 
vil komme tilbake til saken senere. 

Andre utstillere på kulturdagene var NRKs tegn-
språkkanal, Tolkeforbundet, Internasjonal misjon 
for døve, Rødbyggets akademiske forening, Døve-
museet, Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 
Nasjonal enhet for hørsel og psykisk helse, Peter 
Schmidt med sine billedtelefoner og flere andre 
utstillere som sammen skapte liv og kommunika-
sjon i de store friområdene på skolen.

Det siste ville ikke Ditte E. Sæther Behrns være 
med på. Hun mener begrepet ‹‹deafhood›› signa-
liserer en enda sterkere samhørighet til tegnspråk. 
Hun pekte på at begrepet er utviklet av den engel-
ske døveaktivisten Paddy Ladd, som har skrevet 
en bok om dette – en bok mange yngre som Ditte 
nærmest betrakter som en bibel i døves kamp for 
rettigheter og likestilling. Lars-Åke uttalte seg 
kritisk til en del av det som står i boken og mente 

at Ladd blir for ekstrem i mange spørsmål. Ditte repliserte at ‹‹deafhood›› 
bygger på de felles opplevelser, erfaringer og prosesser som alle døve har i seg, 
uansett hvor de er vokst opp eller hvordan de har vokst opp. Det går på hva 
en døv person er. Det går på mange hørendes overgrep mot døve i form av 
maktpolitikk, moralsk ansvar og økonomiske interesser. Dette skjer fremdeles 
i dag, hevdet Ditte og navnga flere etater som jobber innenfor døvemiljøet – 
vi nøyer oss med å nevne at Døves Media, en av NDFs datterbedrifter var et 
av selskapene som ble stemplet som et firma som driver audisme. Audisme? 
Jo, du har lest om oralisme, altså den talespråklige undervisningsmedtoden 
mange døve opplevde på døveskolene tidligere. Og audisme, er en annen 
–isme, det er hørendes undertrykking av døve i hverdagslivet. Poenget med 
‹‹deafhood›› er at døve skal ha et positivt syn på seg selv, at ingen skammer 
seg over å være døv, at døve ikke føler seg dårligere enn hørende og at man 
våger å vise at man er døv. Altså de samme målene som debattene om døv 
bevissthet hadde på 1980-tallet, mener vi. 

Folk måtte velge mellom foredrag som gikk paral-
lelt. Først sto valgets kval mellom å følge med på 
Lars-Åke Wikström og Ditte E. Sæther Behrns 
foredrag om ‹‹døv bevissthet og deafhood›› - eller 
et foredrag om hvordan tolketjenestens kan bli 
bedre av Eivor Berg, Beata Slowikovska og Paal 
Richard Peterson. Vi valgte det første foredraget, 
fordi vi aldri helt har forstått hva som er forskjellen 

på døv bevissthet og deafhood, dette engelske ordet og tegnet som er ‹‹døv + 
begge hender med flat hånd som føres til magen› (se bildet av Ditte un-
der). Lars-Åke ga et historisk tilbakeblikk på hvordan tegnspråk og dermed 
også døve gjennom alle år har blitt undertrykket av storsamfunnet. Denne 
negative holdningen påvirket døves holdning til seg selv. For mange var det 
flaut å bruke tegnspråk og skulle man bruke det burde det helst være et ‹‹pent 
tegnspråk››, med tegn som fulgte talespråket og uten for mye mimikk. På 
1960-tallet fikk vi perioden med tegnspråknorsk. Men folk som lærte seg 
dette oppdaget raskt at de tilegnet seg et system som var forskjellig fra det 
språket døve selv brukte. Britta Bergmann ble så nysgjerrig på dette at hun 
fikk i gang den første forskningen på svensk tegnspråk på universitetsnivå 
i Stockholm. Lars-Åke innrømte glatt at han den gang var en rebell, altså 
en opprører som kjempet for at døve skulle komme ut av den tvangstrøyen 
det hørende samfunn hadde gitt dem. Fra USA kom begrepet ‹‹deaf power›› 
(døv makt), men et slikt militant begrep passer dårlig for nordiske forhold, 
derfor valgte Norden å bruke begrepet ‹‹døv bevissthet››. Med det mente man 
at døve skulle våge å være seg selv, og ikke prøve å være en kopi av hørende. 
Døve skulle være stolte av sitt tegnspråk og kreve respekt og anerkjennelse i 
samfunnet. I Sverige i dag tar barn og unge tegnspråk som en selvfølge, det 
er utenkelig for dem å måtte kjempe for rettigheter slik vi gjorde for 30 – 40 
år siden, sa Lars-Åke blant annet. Selv tunghørtorganisasjonen i Sverige 
satser på tegnspråk, og ser med undring på Hørselshemmedes Landsforbund 
i Norge som ikke forstår at tunghørte fungerer som døve i mange sosiale 
situasjoner. I dag er det oppstått en nytt moteord, ‹‹deafhood››, men egentlig 
betyr det vel det samme som døv bevissthet, spurte han.

På grupperommene var det verksteder med an-
siktsmaling og barneteater, digital fotobehandling, 
bridge, salsa og indisk dans, som vi ser på bildet 
der Veesin Bjørke instruerer lærevillige barn i de 
rette trinnene.
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De to neste foreles-
ningene vi måtte velge 
imellom var ‹‹Humor på 
tegnspråk›› ved Odd-
Inge Schröder – eller 
‹‹Dommerjævel›› ved 
Tom Henning Øvre-
bø. Da vi har vært 
med på foredraget av 

Så var det nesten jul-
aften, to uker på for-
skudd. 
Forbundsleder Hanne 
B. Kvitvær og nestleder 
Cathrine Stensrud delte 
ut tre oppmerksomhe-
ter. 
Først var det årets 
kulturpris som gikk 
til veteranen Halvor 
Greftegreff for sin store 
innsats for døves histo-
rie og for opprettelsen 

Odd-Inge før valgte vi 
å følge toppdommeren 
Øverbøs fortellinger om 
veien fra en spinkel og 
uerfaren 15 åring som 
dømte seniorkamper 
i de lavere divisjonene 
til dømming i cham-
pion liga, der kampen 

Chelsea – Barcelona 
dannet et klimaks. Etter 
den kampen måtte han 
smugles ut fra England, 
smugles inn i Norge 
og erfare at hans eget 
hus var omringet av 
en medieflokk. Og alt 
bare fordi han i leken 

av Norsk Døvemuseum 
i Trondheim. 
Den andre kulturprisen 
som brukes å deles ut til 
en ildsjel i døveforenin-
gens grasrotarbeid ble i 
år ikke delt ut, fordi det 
var kommet få forslag 
fra lokalforeningene. 
Litt merkelig med tanke 
på de mange som gjør 
en stor innsats i døvefo-
reningene og sjelden blir 
ordentlig takket.

Neste pris var årets ar-
beidslivspris, som går til 
en bedrift som har lagt 
forholdene godt til rette 
for døve ansatte. 
Framo Fusa AS var 
den stolte mottaker av 
prisen. Bedriften har 
flere døve ansatte og 
driver det stort innenfor 
utvikling av utstyr til 
skip og oljevirksom-
het, spesielt leverer 
de mange pumper av 

enorme dimensjoner til 
disse virksomhetene. 
Bedriften har inkludert 
døve arbeidstakere på 
en god måte. De har 
arrangert tegnspråkkurs 
for kolleger, sørger for 
tolking ved møter og so-
siale tilstelninger og ser 
på døve som en ressurs 
i bedriftens arbeid. Sty-
releder Gunnar Grette 
tok i mot og takket på 
vegne av bedriften.

Hvor er amatørteater-
gruppene? Ved årets 
kulturdager var det bare 
teater Eureka som stilte 
opp. Det ser ut for at de 
er den eneste gruppen 
som driver med teater 
hele året, og at det som 
skjer i de andre byene 
mer har form av skip-
pertak i ny og ne. Ung-
dommene fra Trond-
heim viste forestillingen 
‹‹De tre››, et stykke de 
selv har utviklet. De 
fem skuespillern gledet 
med fine kostymer, godt 
tegnspråk og vakker 
tegnspråkpoesi. Men 
kanskje kunne budska-
pet vært litt tydeligere? 
Hva ville teatergruppen 
fortelle oss, at tegnspråk 
forener antar vi – men 
hva med kvinnen i 
teltet, hva ville hun for-
telle oss – ja, det lurer 
vi på fremdeles og da 
har vel kanskje teatret 
oppnådd et av sine mål. 
De tvinger oss til å 
tenke og gjøre våre egne 
tolkninger. 

om fotballen hadde 
foretatt noen få dom-
meravgjørelser som 
det var diskusjon om 
var riktige. Avgjørelser 
han måtte ta i et tidels 
sekund i en heksegryte 
av et fotballstadion, og 
der fotballekspertene 
etterpå kunne studere 
videoopptak av hendel-
sene gang på gang og 
i saktefilm og selv da 
være usikker på hva rett 
avgjørelse burde vært. 
Til tross for slike opp-
levelser, og at du hver 
søndag blir møtt med 
ropet ‹‹dommerjævel››, 
enten du dømmer på 
Ullevål, Stavanger sta-
dion eller i Tromsø, så 
trives Øvrebø med det 
sosiale miljøet i fotbal-
len. Han har minner fra 
reiser over hele verden, 
som da lyset gikk i 
en kveldskamp i den 
tidligere Sovjetrepublik-
ken Georgia, og det 
ble stummende mørkt. 

En lighter måtte gjøre 
nytten for å få lagene ut 
i garderobene, der det 
heldigvis var to stea-
rinlys man kunne dele 
på for å finne klær og 
utstyr. Kampen måtte 
avlyses. Tom Henning 
når sitt publikum på en 
fin måte og spørsmålene 
sto i kø etter foredraget. 
På bildet blir han tolket 
av Monika Sundkvist.
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Men forbundsleder og 
nestleder var ikke fer-
dige, også avgått rektor 
på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve, 
Per Ove Ny bråten, ble 

Så ble en travel helg 
avsluttet med en rolig 
formiddag i Oslo Døve-
forenings lokaler, der 
foreningens seniorgrup-
pe hadde ordnet en flott 
julemesse med forskjel-
lige håndarbeidsartikler. 

Det var kaffe, smør-
brød, kaker og den gode 
praten mellom venner. 

Vi er heldige som har 
vårt eget språk og 
kultur, og neste år er 
det nye kulturdager i 
Molde. 

Sett kryss i almanak-
ken for helgen 
1. – 3. oktober 2010!

Er man en god kultur-
dag deltaker så er man 
også en god morgen-
fugl. Allerede klokka 10 
søndag var det gudstje-
neste i den lune og va-
kre døvekirken i Oslo. 
Vi var ikke mange, men 
vi som var der fikk en 
god opplevelse. Vi-
karprest Liv Espeland 
Jettestuen brukte selv 
sitt nylærte tegnspråk 
til velkomsthilsen og 
bønn. Ellers ble hun 
fremragende tolket av 
Liv Solbø Nesse under 

Folk fikk lørdagsetter-
middagen fri til en hvil, 
julegavehandel eller en 
pubrunde. Gode venner 
har alltid noe å prate 
om og da er det godt å 
skylle det ned med en 
brus eller to. 
Klokka 21 var det klart 
for standupshowet til 
Dagfinn Lyngbø på 
Aker Brygge, der tea-
terlokalene heter Latter. 
Og latter ble det! I en 
time og et kvarter holdt 
han det gående med 
Siri Antonsen og Vigdis 
Solbø Peterson som 
glimrende tolker. Det 
var slett ikke tolkenes 
skyld at noen av Lyng-
bøs poenger gikk over 
hodet på oss. Det var en 
vanskelig forestilling å 
tolke, det gikk så lyn-
fort og mye av humoren 
er spesiell for hørende, 
derfor hadde nok flere 
enn vi problemer med å 
henge med i svingene. 

takket for 30 års innsats 
til beste for døve og 
døveorganisasjonen. De 
mente at han hadde for-
andret seg lite, både hår 
og skjegg var inntakt, 

kanskje noen kilo ekstra 
rundt midjen, men Per 
Ove er en av oss døve, 
innledet de to kvinne-
lige topplederne. 
Han lærte seg fort tegn-
språk, sikkert fordi han 
ikke er av de første som 
går hjem fra et lystig 
lag – men også fordi 
han trives sammen med 
oss, sa de to tuppene. 
De ramset opp at han 
begynte som sivilarbei-
der, gikk over som lærer, 
avanserte til inspektør, 

før han avsluttet med 
mange år som rektor. 
Han var en forkjemper 
for norsk tegnspråk og 
for flere døve ansatte 
på skolen i en tid andre 
institusjoner tviholdt 
på tegnspråknorsk og at 
det var vanskelig å an-
sette døve i bedriftene. 
Han ble også takket for 
at han i alle år har vært 
en god medspiller til 
Norges Døveforbund, 
og at han var en av dem 
som sto i spissen for 

opprettelsen av Teater 
Manu. 
Cathrine og Hanne 
fortalte det de fleste 
visste, at Per Ove aldri 
har vært så veldig aktiv 
verken på fotballbanen 
eller andre idrettsbaner, 
men han har imponert 
med å gå til topps på 
Galdhøpiggen – og ned 
igjen! 
Han ble takket med 
varm applaus og en 
reisegavesjekk til seg og 
familien. 

Men, bevares, vi lo godt 
mange ganger – spesielt 
i historiene som dreide 
seg om hans kones 
fødsel og tilværelsen 
som nybakt pappa. Vi 
kunne håpet at han på 
en lukket forestilling 
bare for tegnspråklige 
kunne tatt litt mer hen-
syn til publikum, at han 
underveis ga tolkene en 
sjanse til å ta seg inn – 
ja i det hele tatt at han 
våget og gå litt utenom 
det oppsatte manuset 
han bruker til vanlige 
forestillinger, men slik 
ble det ikke. Og der 
må nok arrangørene ta 
selvkritikk for dårlig 
kvalitetskontroll. Det 
samme for de av publi-
kum som satt langt ute 
på kantene og som ikke 
så lett kunne se tolkene. 
Så blir det nok en dis-
kusjon om denne typen 
show passer inn under 
Døves Kulturdager?

preken og salmer. Hvis 
man noen gang skal 
diskutere tolkesjangeren 
i døvekirken er det bare 
å bruke Liv som eksem-

pel. Kirkens poesiarbei-
der Karl F. Robertsen 
var også med på å gjøre 
gudstjenesten til en fin 
stund. 
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Reidar	Brenden

‹‹Sjalusi›› var flott bygget opp med bruk 
av storskjerm for å visualisere de evige 
aktuelle konfliktene om sjalusi. His-
torien speiler jo noe som stadig skjer, 
utroskap, sjalusi og konflikter. Kanskje 
gikk replikkene mellom skuespillerne vel 
kjapt. Kunne det vært lettere om man 
tydelige zoomet inn med lys den som 
hadde tegnet? En fin forestilling.

‹‹Pinocchio›› med fantastiske effekter og 
en eventyrverden som passer for både 
små og store, men likevel opp i alt det 
supre med kulisser, effekter, kostymer og 
flinke skuespillere, så savner jeg noe…. 
Jeg husker de eldre skuespillerne som 
Brynjulf Dammen og Kåre Arnesen, de 
hadde noe som dagens skuespillere ikke 
har. De hadde verken effekter eller kulis-
ser, men likevel fikk de publikum til å 
gapskratte. Det klarer ikke skuespillerne 
i dag. Hva kommer det av?

Forestillingen på Latter mener jeg ikke 
hører hjemme på Døves Kulturdager. Jeg 
tror nok mange døve hadde problemer 
med å få tak i poengene, selv om begge 
tolkene var meget dyktige. Det er for stor 
forskjell i døves og hørendes humor til at 
dette kan bli en suksess. Dagfinn Lyngbø 
bruker stemmen og uttrykksmåter som 
det vel er umulig å oversette til andre 
språk, tror jeg. Kanskje vi kan få en døv 
inn i rollen som standup artist, det tror 
jeg ville nådd fram til mange flere.

Henry	Lillejord

Nå er ikke jeg så veldig teaterinteressert, 
så ‹‹Sjalusi›› ble en krevende forestilling, 
men ‹‹Pinocchio› var fantastisk fin med 
mye liv og røre. Jeg liker best komedier 
der det hele tiden skjer noe, ikke bare 
at skuespillerne blir sittende og prate. 
Det er klart at teater på tegnspråk er det 
beste for oss døve. Mye av forestillingen 
til Dagfinn Lyngbø gikk over hodet på 
meg, selv om tolkene var helt topp. Hu-
moren er kanskje litt for spesiell for oss 
døve? Vi burde hatt et felles samlings-
sted etter forestillingen på Latter, nå ble 
døve spredd i grupper på mange ulike 
utesteder.

På Høgskolen var jeg med i gruppen 
som lærte mer om mulighetene innenfor 
digital bildebehandling. Litt synd at 
jeg måtte velge mellom å følge foreles-
ningen til Tom Henning Øvrebø eller 
Odd-Inge Schrøder, jeg ville gjerne hatt 
begge deler. Som gammel fotballdommer 
måtte jeg høre på Øvrebø. Det var svært 
interessant å følge hans fortellinger om 
dommeropplevelser i inn- og utland. Og 
søndag koste jeg meg i Oslo Døvefore-
ning!

Hege	Lønning

Teater Manu har spilt mange ‹‹tyngre›› 
stykker tidligere, derfor var det deilig å 
få servert ‹‹Sjalusi›› med et innhold alle 
kunne forstå. Samspillet mellom Mira 
og Ipek var strålende, og spennende med 
Ditte som ny skuespiller på scenen. Bak-
grunnen på storskjermen var fint laget 
til, så jeg koste med i teatret.

Jeg likte godt også forestillingen ‹‹Evolu-
sjon›› med Dagfinn Lyngbø på Latter. 
Selv hadde jeg ingen problemer med å 
oppfatte tolkene, men jeg forstår at de 
som satt langt ute på sidene slet med 
dette. Med tanke på at NDF hadde kjøpt 
hele forestillingen kunne vi kanskje 
ventet at Lyngbø spilte litt mer på døves 
premisser, at han kunne samspilt mer 
med tolkene og slått av litt på tempoet?

Quizen på Høgskolen fredag kveld var 
kjempebra, det at alle i salen måtte være 
aktive var en god ide. Det var spennende 
å se kulturdagene i ny form. Oslo Dø-
veforening står som arrangør i 2011 og 
må ta en avgjørelse om vi skal kjøre i den 
tidligere vante formen eller som i år være 
åpne for å prøve nye måter å arrangere 
kulturdagene på. 
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Vi ønsker deg velkommen til Hetland videregående  
skole i nytt og spennende bygg! 
 
Hetland har egen hørselsavdeling som tilrettelegger skole- 
tilbudet for hørselshemmede elever i Rogaland. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for elever med 
tegnspråk som førstespråk. For størst mulig valgfrihet blant utdanningsprogrammene, samarbeider   
vi med andre skoler.    
 
Hos oss undervises det både i et tegnspråklig miljø og i et hørende miljø. Tolker ansatt på Hetland 
tolker for elevene ved behov. Teknisk utstyr blir tilrettelagt for den enkelte. 
 
Skolens webadresse: www.hetland.vgs.no 

 

 
 
 
 
 

 

Ål i Hallingdal 
 
Velkommen til Thon Hotel Hallingdal, kun 3 timer fra Oslo og 4 timer  
fra Bergen. Hotellet ligger vakkert til i kulturbygda Ål. Området rundt  
tilbyr en mengde av aktiviteter hele året. Ål Skisenter ligger sentralt til  
med 13 km velpreparerte nedfarter av forskjellige vanskelighetsgrad, 
der fallhøyden er på over 450 m. Her finner du også en av Hallingdals  
beste bakker for nybegynnere og barn, samt 386 km med langrenns- 
løyper. 
Alle Thon Member-kunder får 20% rabatt på dagskort i Ål skisenter. 
  
Påskeferiepriser fra kr. 595,- per person i dobbeltrom inkl. frokost 
  
Barn 0-7 år, kr 150,- per døgn inkludert frokost. 
Barn 8-15 år - kr 350,- per døgn inkludert frokost. 
Barn fra 16 år, voksen pris. 
  
Tilleggspris for middag: kr 330,- per person 
Tilleggspris for lunsj og middag: kr 545,- per person 
Egne barnepriser for lunsj og middag 
  
Thon Junior familiepakke - Påskeferietilbud: kr 1 090,- 
Per døgn for 2 voksne og 2 barn inkludert frokost. 
Tilbudet gjelder fra 26.03 til 06.04.2010 
Vi har store familierom men i begrenset antall.  
Velkommen til oss!  
 
Tlf: 32 08 20 11 -  Fax: 32 08 20 32 - E-post: hallingdal@thonhotels.no -  www.thonhotels.no/hallingdal 
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Deaflympics
I idretten lærer man å gjøre det beste ut 
av enhver situasjon, man kaster skuffel-
sene av seg og går videre. Derfor ble det 
likevel et bra seminar der døve idrettsle-
dere delte informasjon og så med kritisk 
blikk på sitt eget arbeid. For mye kan 
løses med velvilje fra Norges Idrettsfor-
bund, men mye må døveidretten selv ta 
tak i og gjøre bedre. 
Leder i Norges Idrettsforbunds døve-
idrettsutvalg Edvard Rundhaug ledet 
seminaret og innledet med en oppsum-
mering av deltakelsen i Deaflympics i 
Taipei, Taiwan. De fleste mener at det 
selvstyrte kinesiske landet arrangerte de 
beste lekene som noen gang er gjennom-
ført. 
Det deltok 85 land med til sammen 
4.262 aktive og ledere. Russland hadde 
den største troppen på 225, mens Norge 
hadde 7 aktive og 7 i støtteapparatet. 

Arrangørene hadde hele 16.000 med-
hjelpere i sving, 50 tegnspråktolker og 
landet hadde bygget 8 nye idrettsanlegg 
til lekene. 
De norske resultatene er for lengst kjent 
for leserne, men Trude Raads to gull-
medaljer gjør at hun kan bli nominert 
til Norges Idrettsforbunds pris til beste 
funksjonshemmede idrettsutøver i 2009. 
Hun kan også bli kåret til verdens beste 
kvinnelige døve idrettsutøver.  
Edvard tok opp problemene rundt 
dagens tolkeordning som ikke åpner for 
gratis reise- og opphold for tolker ved 
stevner utenlands. Derfor måtte den 
norske troppen i Taipei selv betale disse 
utgiftene. Han pekte også på at flere land 
hadde med mediefolk som rapporterte 
hjem fra konkurransene, blant annet 
hadde Danmark tre som jobbet med 
dette. Noe å tenke på til neste Deaflym-
pics i Aten om tre år. 

Hørselstap	minst	55	db
Edvard fortsatte med å fortelle at det blir 
innført nye prosedyrer for hørselsmåling 
internasjonalt. Fremdeles er kravet at 
hørselstapet minst skal være 55 db på det 
beste øret. Men hørselsmålingene kan ha 
en feilmargin på 10 db, en forkjølelse vil 
for eksempel påvirke resultatet – derfor 
skal det tas to hørselsmålinger i de tilfel-
lene aktive ligger i grenseland mellom 50 
og 60 db. På kongressen til det interna-
sjonale døveidrettsforbundet, som ble 
gjennomført i tilknytning til Deaflym-
pics, ble det bestemt at det man ikke skal 
straffe hele laget hvis en spiller glemmer å 
ta av seg høreapparatet i kamp. Kampen 
skal blåses av straks det oppdages og spil-
leren straffes med rødt kort.

Hørende	spillere	på	laget?
Alle deltakerne på seminaret er enige 
om at internasjonalt skal selvsagt norske 

Leder i døveidrettsutvalget Edvard Rundhaug er en dyktig foredragsholder…. ….og deltakerne følger våkent med!

Seminar	ødelagt	av	tolketjenesten

Norges Idrettsforbunds årlige seminar 3. desember, i flotte lokaler, på Ullevål stadion skulle være 
et forum der hørende- og døve idrettsledere diskuterte hvordan de sammen kan få døveidretten 
opp av bølgedalen. Idrettspresident Tove Paule hadde sammen med flere ledere i særforbundene 
sagt ja til å delta. Men så klarte ikke tolketjenesten i Oslo å skaffe tolker. Tolkene ble bestilt 6 
uker før seminaret, og seminaret var på en vanlig fredag, altså ikke på en helligdag. 
20 døve idrettsledere fra Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Hamar, Porsgrunn og Oslo 
ble sittende med seg selv, uten mulighet til å få bryte meninger med de som i dag styrer døve-
idrettens muligheter. Vi skjønner ikke hvordan tolketjenesten kan prioritere bort et slikt semi-
nar. Det er pinlig for tolketjenesten, mener vi.
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deltakere følge reglene med et hørselstap 
på minst 55 db. Men i konkurranser her 
hjemme er det stor enighet om å lempe 
på kravene. Til nå har for eksempel 
døvefotballen tillat hvert lag å ha med 
to spillere som hører 45 db på sitt beste 
øre. Seminardeltakerne vil gjøre reglene 
i Norge enda mer liberale. De ønsker at 
hvert lag kan ha med opptil to hørende 
spillere på banen samtidig i 11-er fotball 
og en hørende spiller på banen i futsal 
ved døvemesterskap. Dette fordi man 
ikke vil ekskludere hørende spillere 
som er en naturlig del av døvelaget, for 
eksempel barn av døve foreldre eller 
tolker og andre som behersker tegnspråk 
godt. Forslag om dette vil bli tatt opp på 
lagledermøte i døvefotballen, så det gjel-
der altså ikke under futsalmesterskapet 
i februar. Ved døvemesterskap i fotball 
er det allerede innført en regel som sier 
at hvis noen spillere bruker høreapparat 
under kamp blir de straffet med rødt kot, 
og ikke lags straff.

Fotballutvalget
John Erik Johannessen (populært kalt 
Jojo) fortalte fra arbeidet i døvefotbal-
lutvalget til Norges Fotballforbund. Det 
er fortsatt vanskelig å finne forståelse for 
døvefotballen i Norges største særfor-
bund, sa han blant annet. Døvefotballen 
er underlagt forbundets Inkluderingsut-
valg sammen med 30 andre forskjellige 
grupper, som blant annet blinde, utvi-
klingshemmede, innsatte, hiv/aids-grup-
pen, psykiatri, rus, kjønn/seksualitet osv. 
Døvefotballen mottok i år kr. 150.000 
fra fotballforbundet, penger som er 
øremerket til barne- og ungdomsarbeid. 
Norges Fotballforbund har vedtatt at de 
ikke vil bevilge penger til egne døveland-
slag, fordi de ikke holder sportslige mål. 
Den dagen døve vil trene fem ganger for 

uken og har gode internasjonale resulta-
ter å slå i bordet med kan kanskje fotball-
forbundet vurdere en støtte til landslag. 
Døve står fritt til selv å samle inn penger 
til landslagene sine, sa Jojo. Til landsla-
gene har døvefotballutvalget mottatt kr. 
80.000 fra Sosial- og helsedirektoratet 
fra en post med midler som deles ut til 
funksjonshemmede. Begge landslagene 
satser mot EM i futsal i Sveits i november 
2010 og har flere planlagte treningssam-
linger fremover. Spillerne må fremdeles 
være innforstått med at egenandelen for 
å spille døvelandskamper for Norge blir 
høy.

Hva	kan	vi	gjøre	selv
Døveidrettsutvalget med Edvard Rund-
haug og Bjørn Røine i spissen provo-
sete flere ganger lederne fra de lokale 
idrettslagene til å gjøre mer for å styrke 
idretten. De viste til at idrettspresident 
Tove Paules uttalelse om at «døveidret-
ten må på bli mer offensiv og ambisiøs» 
er en utfordring vi må svare på. Så gikk 
debatten om hvordan døveidretten kan 
rekruttere flere aktive, hva som kan gjø-
res med barne- og ungdomsidretten, hva 
man kan bidra med til hørende idrettslag 
som vil tilettelegge for aktive døve og 
hva som blir døveidrettslagenes rolle i 
fremtiden? Trondheim Døves Idretts-
klubb fortalte om et vellykket samarbeid 
i fotball med Kolstad idrettslag. Kolstad 
har vært veldig positive og hver uke 
samles nå 30 døve i alderen fra 14 år og 
oppover til ukentlig treninger på kunst-
gressbanen. Flere yngre døve er integrert 

i Kolstads lag. Den største utfordringen 
med å samle døve og tunghørte barn til 
feles treninger er at mange går integrert i 
hjemmeskolene. Som et resultat av dette 
vil idrettslaget på Hamar satse på en 
ukes idrettsleir til sommeren, for å samle 
disse barna til felles opplevelse. Fotbal-
lutvalget er fortsatt på jakt etter folk 
som vil lede juniorlag under sommerens 
Norway Cup. Døveidretten må klare å få 
flere foreldre til å engasjere seg i idret-
ten for barn, samtidig som flere tidligere 
døveidrettsutøvere bør bidra som trenere 
for den nye generasjonen.

Det ble også debatt om hvor hensikts-
messig det er med et eget døveidrettsut-
valg under Norges Idrettsforbund? Vil 
ikke enkeltutøvere som Trude Raad og 
andre klare seg godt nok i særforbundene 
uten døveidrettsutvalgets arbeid. Bør 
man ikke heller satse alle krefter bare 
på en lagidrett, fotball, slik at Norge 
i fremtiden har en sterk idrett – og to 
sterke landslag som kan representere in-
ternasjonalt. Enere i svømming, friidrett, 
badminton og andre idretter vil vel klare 
seg godt uansett, eller hva?
Selvsagt var flere av deltakerne inne på at 
døveidretten må finne en annen tilknyt-
ningsmodell til norsk idrett enn den vi 
har i dag. Ledere og aktive må få føle at 
de virkelig er med i et idrettsdemokrati 
for å finne mål og mening med å arbeide 
for idretten. I dag føler mange at de lever 
på hørende idrettslederes nåde. Men 
dette er et så stort tema at det bør bli tatt 
opp på et eget idrettsseminar senere.

Døveidrettsutvalget i Norges Idrettsforbund som var vertskap for seminaret: Fra venstre Gunnar 
Hansen, Edvard Rundhaug, Bjørn Røine og Astrid Garaguso.

Leder i Norges fotballforbunds døvefotball-
utvalg John Erik Johannessen jubler sammen 
med Halvar Thoresen og Roger Albertsen. John 
Erik til høyre!
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Av psykolog 
Kathraine Cecilie Peterson

De fleste synes at det å gå til psykolog eller en terapeut er en privatsak. 
Psykologen på sin side er vant til å snakke med pasienten alene. 
Derfor er det gjerne slik at både pasient og psykolog synes det er 
 vanskelig å ha tolk med i terapien. Det er likevel svært viktig at du får 
den behandlingen du trenger og derfor ser vi som jobber på NSHP at 
det er behov for regler (såkalte retningslinjer) for hvordan psykolog og 
tolk skal samarbeide. Dette gjelder ikke bare for døve, men for alle som 
tilhører en språklig minoritetsgruppe.

Bruk	av	tolk	i	terapi

Ikke	lett	å	bruke	tolk	hos	
psykolog
Det er flere miljøer som nå befatter seg 
med temaet bruk av tolk i psykolog-
arbeidet. Når jeg leser om problemene 
som eksisterer der norsktalende psyko-
loger skal yte helsehjelp til samer (Stige, 
2009) og de problemene som oppstår 
ved tolkebruk med flyktninger (Ahlberg, 
2006), ser jeg klare likhetstrekk til de 
utfordringene vi støter på når vi trekker 
inn tolker i arbeidet med tegnspråklige 
døve. Problemstillingene er altså i stor 
grad knyttet til selve det å bruke tolk og 
ikke utelukkende til hvilken spesifikk 
språklig og kulturell tilhørighet pasi-
enten har. Problemer som går igjen er 
mangelfull forståelse for tolkebehovet, at 
barn og familiemedlemmer brukes som 
tolk, problemer knyttet til at tolken og 
pasienten kjenner til hverandre fra før 
og lav kompetanse blant helsepersonell 
vedrørende den tolkefaglige utøvelsen. 

Å bruke tolk i psykologarbeidet er ikke 
lett. Jeg synes det minner om å skulle 
spise middag med polvotter på. Som 
psykolog er jeg årvåken for nyanseringer 
i språkbruk og mulige kilder til feiltolk-
ninger. Det er helt avgjørende for meg 
å oppnå en god kontakt med den jeg 
samtaler med for at jeg skal kunne gjøre 
jobben min godt. Hvis psykologen ikke 
er vant til å jobbe med tolk, kan det hele 
oppleves litt klønete. I tillegg er det en 
tungvint prosess å bestille tolk for en som 

ikke helt vet hvordan dette skal gjøres. 
Det er klinikken som skal betale for tol-
ken og dette må psykologen argumentere 
for overfor sin arbeidsgiver. Hvis tolken 
blir nødt til å reise langt for å komme dit, 
kan det bli enda vanskeligere å få god-
kjent utgiftene. Psykologen kan føle seg 
litt avslørt fordi en ukjent tredjeperson 
deltar i samtalen. At en tolk er tilstede 
er heller ingen garanti for at kommu-
nikasjonen løper knirkefritt. Derfor vil 
mange psykologer tenke at det er mange, 
gode grunner til å droppe tolken. I noen 
tilfeller blir døve stående uten et behand-
lingstilbud på grunn av slike ting. 

Det er likevel ikke hva som er behagelig 
for psykologen som skal styre om det be-
stilles tolk til terapien. Pasientens rett til 
tilpasset informasjon og pasientens mu-
lighet til å medvirke i sin egen behand-
ling er nedfelt i Pasientrettighetsloven 
§ 3-5. Det er en utbredt praksis å bruke 
familiemedlemmer, endog barn som tolk 
(Ahlberg, 2006) og det foreligger i dag et 
underforbruk av tolketjenester i helseve-
senet. Når vi tenker på alle hindringene 
som er involvert er det ikke underlig at 
det blir slik. Men brudd på loven er det 
like fullt. 

Kompetanseheving	blant	
helsepersonell
Psykologen har en plikt til å foreta 
utredning og diagnostisering i arbeidet 
sitt. Dette kan i noen tilfeller innebære 

at pasienten blir bedt om å gjennomføre 
ulike tester. Dette er tester som er laget 
for hørende som har norsk som første-
språk. Testresultater kan fort bli svært 
misvisende, selv om dyktige tolker har 
bidratt i testopptaket. WAIS er det offisi-
elle navnet på det vi ofte kaller IQ-testen. 
Denne testen skal egentlig ikke brukes 
hvis man er nødt til å trekke inn tolk, 
men det er vanlig å gjøre det likevel. Der-
for bør det utformes faglige retningslinjer 
hvor fagpersoner gjøres pliktig å oppsøke 
veiledning hos spesialister som kjenner 
til døve og tegnspråk før slike testresultat 
tolkes og settes inn i rapport. Dette er et 
område hvor vi ser behov for tolker med 
spesiell testkompetanse som kan bidra i 
komplekse utredningssaker. 

Det gjøres hele tiden en innsats for å 
sikre at alle som bor i Norge får den hel-
sehjelpen de har krav på. Dette arbeidet 
må innbefatte kompetanseheving blant 
helsepersonell i faglig samarbeid med 
tolk. Det er mange dilemmaer som kan 
dukke opp. Døvemiljøet er lite derfor 
kan tolken vite ting om pasienten som 
pasienten ikke tar opp i timen. Selv 
erfarne tolker kan oppleve det belastende 
å sitte inne med slik kunnskap. I slike 
tilfeller må tolken være seg bevisst at 
det ikke alltid er slik at pasienten vil at 
terapeuten skal vite alt. 

Et annet problem kan oppstå når tolken 
ber pasienten om å gjenta på et punkt der 
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pasienten er uklar eller usammenheng-
ende, men kanskje prøver å sette ord på 
noe viktig for første gang. Tolkens iver 
etter nøyaktig oversettelse bremser pasi-
enten opp. Tolk og terapeut bør samtale 
om hvorvidt tolken noen ganger kan av-
stå fra avbrytelser for å fremme en annen 
effekt, nemlig at pasienten skal få rom 
til å snakke om vanskelige ting. Dette 
krever i så fall en gjensidig forståelse for 
hverandres fagarbeid. 

Tolk i terapi er et vanskelig tema. Det 
betyr uansett at kommunikasjonen vil 
kreve mye av alle som deltar i samtalen. 
Da er det viktig at særlig fagperso-
nene vet litt om hvordan de skal jobbe 
sammen. Dette behovet har man sett i 
forhold til andre, språklige minoritets-
grupper i Norge og vi håper at det på sikt 
vil utarbeides offentlige retningslinjer. 
Situasjonen i dag er at den gruppen som 
kanskje vet minst om dette (helseperso-
nell) er den som i stor grad bestemmer 
om tolk skal bestilles og setter rammene 
hvordan arbeidet skal foregå. Da er det 
viktig at du som døv vet at du har rett 
på å få behandling om du trenger det 
og at du har rett til å få god tilgang på 
informasjon.
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v Pasientens rett til tolk ved behand-
ling er nedfelt i Pasientrettighetslo-
ven § 3-5 og vurderinger vedrørende 
tolkebestilling gjøres på grunnlag av 
denne. 

v Ved tolkebestilling angis lengde på 
tolkeoppdraget og saksområde (for 
eksempel terapeutisk samtale med 
deprimert person og ektefelle) slik at 
tolken kan forberede seg mentalt og 
faglig. 

v Oppgi hvor mange som skal delta i 
samtalen.

v Ved tolkebestilling kan det være 
lurt å be tolken komme i god tid 
og gjerne før pasienten. Bestill nok 
tid til en forsamtale med tolken 
første gang for å bli enige om felles 
retningslinjer for samarbeid. En 
forsamtale utgjør ca. 15 minutter 
der behandler og tolk gjennomgår 
hvor i rommet de skal sitte, avkla-
ring rundt taushetsplikt, tolkeregler, 
pauser og andre praktiske ting.

v Bestill nok tid til en ettersamtale 
slik at tolk og behandler kan disku-
tere hvordan samarbeidet gikk og 
hva som eventuelt kan gjøres bedre. 
En slik ettersamtale innebærer en 
drøfting av tolkesamarbeidet og 
ikke av pasienten.

v Tolken bør ikke vente sammen med 
pasienten før timen. Tolken bør 
inviteres til å vente på et pauserom 
eller liknende, atskilt fra venterom-
met. 

v Legg inn pauser på samtaler som 
overskrider 45 minutter og avtal 
dette med tolken. 

v Tolken bør ha mulighet til pause 
uten pasient eller terapeut til stede. 

v Ha respekt for tolkens tid. Det er 
ofte andre oppdrag som venter. Det 
er behandlers ansvar å overholde 
tidsrammene. 

v Husk å avbestill tolken dersom du 
blir syk eller pasienten avbestiller. 

v Tolken bør innlede samtalen med 
å gjengi tolkereglene, først til tegn-
språk og deretter til behandler på 

norsk. Dette vil typisk omhandle at 
tolken har taushetsplikt og at tolken 
skal oversette alt som blir sagt. 
Snakk med tolken under forberedel-
sene om hvordan dere gjør dette. 

v Arranger stolene slik at den døve ser 
behandleren og tolken samtidig. 

v Snakk direkte til din samtalepart-
ner. Se på den du snakker til, ikke 
på tolken.

v Still ikke mer enn et spørsmål om 
gangen.

v Still kontrollspørsmål for å sjekke 
om pasienten har forstått.

v Unngå ordtak og unødvendig 
vanskelige ord. Noen norske ordtak 
er uoversettelige og det kan ikke 
forventes at tolken behersker fagter-
minologi. 

v Sjekk om pasienten opplever det 
trygt å gjennomføre samtalen.

v Tolken skal ikke hente eller kjøre 
pasienten eller formidle beskjeder. 
Tolken er en fagperson og ikke en 
assistent eller medhjelper.

v Tolken oversetter det som blir sagt 
og kan ikke la være å tolke det som 
sies, selv om det blir pinlig eller 
ubehagelig. Dette er et viktig punkt 
som skiller profesjonelle, offentlig 
godkjente tolker fra de ikke-profe-
sjonelle.

v Du kan ikke si ting som du ikke 
ønsker at tolken skal oversette og du 
kan ikke ha private samtaler med 
tolken der og da. 

v Oversettelsen fra tolken foregår i 
‹‹jeg-form››, altså oversettes det som 
sies i førsteperson.

v Be om å få den samme tolken hvis 
det skal gjennomføres flere samtaler 
med samme pasient. Dette er ikke 
alltid mulig, men det er helt legitimt 
å be om dette. Da har du mulighet 
til å etablere et samarbeidsforhold 
som er vanskelig når det kommer 
forskjellige tolker til hver time. Fast 
tolk gjør det hele også mer forutsig-
bart for pasienten. Snakk eventuelt 
med tolken om fremtidige avtaler. 

Tips	til	helsepersonell
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God jul og godt nytt år! 
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dager eller andre arrangement i 2010? 
Vi hjelper deg gjerne! 
 

 
        Kari.petersen@kp.no -  www.kp.no 

 

Ål: Bakketeigen,  
3570 Ål 
Tlf: 32 08 10 10 
Tekstlf.: 32 08 19 75 
 
Oslo: Schleppegrellsgate 32 
0556 Oslo 
Tlf: 22 71 48 91 
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Bergen Døvesenter 

Kalfarveien 79 

5018 Bergen 

Tlf. 55 32 83 21, teksttlf. 55 32 79 76        

Faks: 55 31 11 88 .  





 
Haugaland Døvesenter 
 
Haugeveien 35 
5501 Haugesund 
Fax: 52 71 58 24 
E-post: kjell_g_brekke2hotmail.com 

Romerike Døveforening 
Romerike Døveforening og Døves senior-
gruppe ønsker alle medlemmer av NDF en 
fredfylt jul og et Godt Nyttår ! 
 
Globusgården 
Astridsvei 1 
1473 Skårer 
E-post: tekar@online.no 

 
Nord-Trøndelag Døveforening 
 
Ogndalsv 2 
7713 Steinkjer 
Ttlf: 74 14 92 71 
Fax: 74163018 
E-post: nt.dovef@gmail.com 
 

 
Ringerike og Omegn 
Døveforening 
PB 181 – Sentrum 
3502 Hønefoss 
Fax: 22 10 37 18 
E-post: rdf@live.no 
Hjemmeside: www.ring-df.net 

 
Møre og Romsdal Døveforening
Storevågen 75 
6020 Ålesund 
 
Ttlf. 70 14 62 64.  
Fax: 70 15 41 69, 
E-post: post@mrdf.no 

Trondheim Døveforening 

Bispegt 9B, 7012 Trondheim 

Ttlf. 73 53 19 01 

Fax: 73 53 50 01 

 

E-post: trondheim.df@online.no 

Hjemmeside:www.trondheimdf.no/ 
 

Telemark Døveforening 

Tordenskjoldsgt. 15 

3921 Porsgrunn 

Tlf.: 35 55 30 84 

E-post: teledov@c2i.net 


 

 
Sandnes Døveforening 
 
v/ Hildegunn Teigen 
Grovene 33 
4329 Sandnes 
E-post: hi-teig@online.no 

 
Østfold Døveforening 
 
v/ Rune Ohrstrand 
Steinliveien 18 
1663 Rolvsøy 
 
E-post: ru-s-oh@hotmail.com 

Døves Fylkeslag Nordland 
 
Ønsker alle medlemmer et  
riktig godt nytt år. 
 
Tlf.: 924 81 598 
E-post: daniel@dflnordland.org 
Hjemmeside: www.dflnordland.org 
 

 
Aust-Agder Døveforening 
 
v/ Gerda Mikkelsen 
Sundet 
4985 Vegårshei 
 
E-post: bente.grut.olsen@nav.no 
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