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Vi har deltatt på to svært ulike arrangementer i som-
mer. Først på Nordisk Kulturfestival i Stockholm. Så 
på treffet for døve på Smøla. 

Sveriges Dövas Riksförbund hadde laget til et stort 
og variert kulturprogram for Nordens døve. Det var 
forelesninger, teater, utflukter og mye mer. Likevel 
fristet det bare 250 deltakere å komme sammen til 
den tradisjonelle festivalen, som går på omgang hvert 
fjerde år mellom de nordiske landene. Fra Norge var 
det bare 15 deltakere. Det var ikke flere fra Island, 
Danmark og Finland.

De nordiske kulturfestivalene startet i Aalborg, 
Danmark, i 1978. Da avløste festivalen de tidligere 
nordiske kongressene som kom i gang 
allerede i 1907.  På det meste samlet 
festivalene 800 deltakere, og Norge 
har alltid vært sterkt representert. De 
siste årene har deltaker antallet gått 
gradvis nedover. Er det slutt på tiden 
for de nordiske festivalene? 

Døve er blitt mer individualister. Vi reiser ikke lenger 
i flokk og følge til feriehjem og festivaler. Døve reiser i 
dag mer enn noen gang både i inn- og utland, men de 
reiser i privat regi. Vi søker nye opplevelser, eller øn-
sker og gjenta tidligere gode ferieminner, og vi velger 
selv hvem vi vil reise sammen med. 

Skal de nordiske kulturfestivalene videreføres bør de 
endres. Det snakkes mye om et døvesamfunn i end-
ring, men i praksis drives mye av arbeidet på samme 
måte i dag som på 1980-tallet. Vi har ikke svaret på 
hvordan en felles nordisk festival i fremtiden kan klare 
å samle mange, men kanskje vil festivalen tjene på å 
avgrense målgruppen? Kanskje bør festivalen i fremti-
den konsentrerer seg om å samle den gruppen vi i dag 
sliter mest med å nå: foreldre og barn.

Blir det flere kulturfestivaler?
Vi ser samme utvikling i alle de nordiske landene. 
Flere foreldre velger bort tegnspråk til barna, og 
mange velger å holde barna inkludert i hjemmeskolen. 
Barna mister på den måten fellesskapet med andre 
tegnspråkbrukere. For mange foreldre kunne festivale-
ne være en døråpner til tegnspråk, man kunne ufarlig-
gjøre språket og fremme flerspråklighet. Man kunne 
på tvers av landegrensene forstå at man ikke må i nei 
til tegnspråk om man sier ja til cochleaimplantat, men 
tvert i mot vinne noe med å si ja til begge deler.

Fra storbyen Stockholm til Smøla på Nord-Vestlandet 
er det langt. Der ute i havgapet tok noen privatperso-
ner, sammen med den lokale døveforeningen, initiati-
vet til et helgetreff for døve. De regnet med at kanskje 

30 ville melde seg på, men opplevde at 
hele 74 personer strømmet til kommu-
nen som består av 5.800 øyer. 

Det er vanskelig å finne kommuner som 
ligger mer avsides enn Smøla. De som 
kjørte for eksempel fra Bergen måtte 
nytte fem fergestrekninger for å komme 

fram. Folk måtte bo trangt i hus og hytter, likevel ble 
det en stor suksess.

Deltakerne på Smøla ønsket å oppleve den ville vest-
landsnaturen, de ville se hvordan det er mulig for døve 
å vokse opp på slike steder. De hentet kunnskaper om 
tidligere tiders kystfiske og hvordan man livnærte seg 
før oljealderen. I tillegg fikk de tegnspråktolket en 
mektig friluftsteaterforestilling. 

«Vi reiser til Smøla fordi vi vil ha en ferieopplevelse vi 
sjelden får. En reise til Stockholm og festivalen der gir 
oss ikke samme feriefølelse», sa flere av deltakerne. 

Det er ord som Døves Nordiske Råd bør ta med seg i 
diskusjonene om fremtiden til kulturfestivalene. 
        
   

Vi vil ha en ferie-
opplevelse vi sjelden 
får

Helge Herland
redaktør
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Tirsdag 29. juni kl 15 på Sergels torg, 
midt i sentrum av Stockholm, i 28 
grader, er det oppvarming(!) til Døves 
Nordiske Kulturfestival. Den finske rap-
gruppen Signmark leder et stort festival 
tegnkor som vekker både døve og hø-
rende tilskuere med sine kraftige rytmer 
som får kafebordene til å dirre.
Senere på ettermiddagen blir festiva-
len høytidelig åpnet av Ragnar Veer, 
forbundsleder i Sveriges Dövas Riks-
förbund. Tema for uken er «tegnspråk, 
tilgjengelighet og deltakelse», sier han og 
forteller om arrangørenes brede pro-
gramtilbud. Basen for kulturfestivalen 
er Riksteatrets bygninger, litt utenfor 
sentrum av Nordens største by.
I Sverige har Riksteatret ansvar også 
for Tyst Teater. Lokalene er store og gir 

mange muligheter. Flere aktiviteter skjer 
samtidig, derfor må vi som deltakere 
prioritere det vi vil være med på. En grei 
løsning, men i så store lokaler merkes 
det ekstra tydelig at det er lite publikum. 
600 deltakere hadde arrangørene håpet 
på og det hadde de også fortjent. Fra 
Norge er det bare 15 deltakere, og det er 
ikke større grupper fra Island, Finland 
eller Danmark. De fleste kom altså fra 
Sverige, i tillegg til en god del tilreisende 
fra andre europeiske land. Bør den nor-
diske festivalen kanskje omgjøres til en 
europeisk festival? 

Teater
Finland stiller med en ren amatørteater-
gruppe fra Åbo. De spiller en forestilling 
som forteller en ukjent del av døvblinde 

Helen Kellers liv, kalt «Nattens hjerte». 
De fleste kjenner den fantastiske histo-
rien hennes, som brakte henne verden 
rundt og som gjorde både henne og 
hennes lærer Annie Sullivan til verdens 
stjerner i sin tid. Men måtte Helen Kel-
ler i sin, og ikke minst lærerens streben 
etter verdens berømmelse, gi avkall på 
sin livs kjærlighet? Ja, mener den dyktige 
teatergruppen fra Åbo med skuespillere 
av både barn, unge og voksne. De spiller 
på finsk tegnspråk, men forestillingen er 
så visuell at ingen har problemer med å 
oppfatte innholdet. 
Amatører er vel også gruppen som kaller 
seg «Dream Boys», fire voksne homofile 
som spiller en forestilling om det å være 
både døv og homofil. Gruppens bud-
skap er om døve homofile blir dobbelt 

Døves Nordiske Kultur-
festival i Stockholm

Var det den siste nordiske kulturfestivalen vi var med på i sommer? For 8 år siden 
deltok det bare 200 deltakere da festivalen var på Ål. For 4 år siden var det bare 200 
som fant veien til Island. Og i år, i storbyen Stockholm var det ikke så mange flere 
deltakere til det som tidligere var en bred nordisk manifestasjon av døves kultur.

Ragnar Veer, forbundsleder i Sveriges Dövas Riksforbund, åpner kulturfestivalen.
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inkludert i de to minoritetsmiljøene, eller 
om de opplever å bli utestengt fra begge 
miljøene. Forestillingen blir etterfulgt av 
en tankevekkende samtale med publi-
kum og igjen får vi bekreftet at det er 
svært vanskelig for unge mennesker å stå 
åpent fram som homofile. Det er fortsatt 
mange fordommer, også i døvemiljøet - 
og for mange familier er det vanskelig å 
akseptere homofili. En av skuespillerne 
sier det slik: - Da jeg stod fram som 
homofil gjorde jeg det først blant hørende 
homofile, jeg skjulte det lengst mulig for 
døvemiljøet. 
De fire modige har nok ingen stor skue-
spiller fremtid, men budskapet deres er 
viktig og Tyst Teater fortjener ros for å ta 
opp et vanskelig tema.
Norge har ingen teatergrupper med på 
festivalen, men det er knyttet store for-
ventninger til Danmarks Glad Teater sin 
frie tolkning av August Strindbergs «Ett 
drömspel». Ekstra spennende for oss er 
det at Ragna Huse, utflyttet moldenser, 
deltar i gruppen av fire skuespillerstuden-
ter. De fire, som foruten Ragna er; Bo 
Haardell, Gertrud Magnusson og Troels 
Holstein Madsen er elever ved teater-
skolen Glad Teater. De er ferdige med 
de første to av de tre årene på skolen og 
har etter studiene en drøm om at det kan 
etableres et profesjonelt tegnspråkteater i 
Danmark, slik man har i Norge, Sverige 
og Finland.  
Navnet Glad Teater gav oss forhåpnin-
ger om en glad teatertime, men med en 
smule kjennskap til Strindbergs forfat-
terskap burde vi forstått at det ble en 
krevende forestilling. Det er absurd 
teater på sitt beste eller verste, alt etter 
som en tolker det. Vi klarer ikke helt å 
forstå hva teateret vil fortelle oss, og det 
er kanskje meningen med fremvisningen 
også. De ønsker å utfordre publikum og 
overlate tolkningene til den enkelte. Det 
aksepterer vi, men er det riktig å vise en 
«så smal forestilling» på folkelige kultur-
dager? I store byer kan hørende sikkert 
velge mellom 30 forskjellige forestillinger 
om de ønsker å se teater en kveld. Da er 
det enkelt for de som ønsker det å velge å 
se en absurd forestilling. For døve er det 
annerledes. Kanskje spilles det bare en 
eller to forestillinger på tegnspråk årlig? 
Er det da riktig å «tvinge» en vanlig døv 
publikummer å se så sære forestillinger 
som «Et drömspel» må sies å være? Ja, jeg 

Manne af Klintberg (til venstre) og Jianu Iancu trollbandt oss med sine smakebiter av eventyrene til 
Brødrene Grim.

Signmark med rapkor under oppvarmingen til Døves Nordiske Kulturfestival.

spørger kun, vårt kall er ei at svare – for å 
låne noen ord fra Henrik Ibsen. 
De fire danske skuespillerne får vist sitt 
talent. De kan bli en berikelse for døve 
og hele teatermiljøet i Danmark, ja ikke 
bare i Danmark, men for døve i hele 
Norden. Vi ser at nordiske teatergrupper 
på sikt både kan utveksle skuespillere og 
forestillinger. 

Brødrene Grim 
var høydepunktet
Tyst Teater sin forestilling med tre av 
eventyrene til Brødrene Grim er festi-
valens høydepunkt for oss. Hvis noen 
mener at eventyr bare er for barn, så la 
oss få være barn så lenge vi vil. Med en-
kle kulisser og kun to skuespillere, Jianu 

Iancu og Manne af Klintberg, trollbinder 
de oss i den lille timen forestillingen 
varer. Da får vi klassikerne Rødhette og 
ulven, Hans og Grete og Tornerose sov 
i 1000 år. Elegant og avslappet loser de 
to skuespillerne oss gjennom eventy-
rene. Nei, de klarer ikke alle rollene selv. 
Derfor henter de frivillige publikummere 
på scenen og bruker dem i ulike roller, 
til like stor glede for de som får spille 
og vi som får nyte det. Brødrene Grim 
forestillingen er verdt hele deltakelsen på 
kulturfestivalen alene. Vær så snill å ta 
turen til Døves Kulturdager i Molde 2. 
oktober, kjære Jianu og Manne. Dere er 
den beste eksportartikkelen Sverige har 
etter at Saab ble nedlagt!
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Moldejenta Ragna Huse er for lengst blitt danske og deltok som skuespillet med Glad Teater.

- Privat skole, betyr det at dere må betale 
utgifter ved skolen selv.
- Ja, vi får ikke noen støtte fra myndig-
hetene, så for å få økonomien i familien 
til å gå i hop må jeg jobbe hver helg og 
søke støtte fra legater.

Ragna forteller at de valgte et stykke av 
August Strindberg fordi festivalen er i 
Stockholm, forfatterens fødeby. 
- Vi hadde bare fem uker på oss til å ut-
vikle forestillingen og de siste endringene 
ble gjort dagen før vi gikk på scenen. Vi 
har selv utviklet manus på bakgrunn av 
Strindbergs forestilling og har bevisst 
valgt en ganske fysisk sterk fremvisning.
- Forstår du at forestillingen kan opple-
ves krevende for publikum?
- Ja, Strindberg er jo i seg selv krevende 
og publikum var kanskje lite forberedt 
på innholdet i forestillingen. Vi har spilt 
andre typer forestillinger tidligere, men 
av og til må vi våge å utfordre. 

Ragna håper at det nettverket som Glad 
Teater har i Danmark kan hjelpe døve til 
å få på plass et profesjonelt teater.

Ragna får oppfylt sin drøm?
Ragna Huse er utdannet lærer med til-
leggsutdanning innenfor drama. Hun 
har alltid drømt om å bli skuespiller. Nå 
kan hun nå målet i København. Vi spør 
henne hva Glad Teater er?

- Glad Teater er en privat teaterskole i 
København. Skolen har to linjer, en linje 
for mennesker med psykisk funksjons-
hemning og en linje for fysisk funksjons-
hemmede som blinde, bevegelseshem-
mede og altså vi fire døve teaterelever.

Forbundsleder i Finlands Døveforbund Jaana Keski-Levijoki, sammen med Moa Ljungkvist fra Sverige i lånte kostymer fra Riksteatret, ønsker velkom-
men til ny festival i Finland i 2014.
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Forfattersamtaler 
og levende bøker
Teater, foredrag, diskusjoner, mote-
oppvisning, lekeplass, utflukter, kafeer, 
pub, filmfremvisninger og mye mer 
skjer samtidig i mange av Riksteatrets 
saler. Utenfor, i det som er kalt Gaten, 
er det utstillinger og en liten scene som 
presenterer aktuelle forfattere og levende 
bøker. Det siste er døve som forteller 
om episoder fra sitt liv på døveskolen, i 
yrkes livet eller i andre sammenhenger. 
De små stundene samler hver gang 30 – 
40 interesserte. Det er umulig å få med 
seg alt, men noen må nevnes.

Husker godt John Vigrestad
- Kommer du fra Norges Døveforbund. 
Å, jeg minnes fremdeles godt de nordiske 
tegnspråkkonferansene. Vi arbeidet 
så fint sammen på tvers av grensene. 
Spesielt husker jeg nordmannen John 
Vigrestad, han skapte liv og godt humør, 
forteller Gunnel Rooth om vår tidligere 
døvekonsulent som døde så all for tidlig 
på 1980-tallet.
Gunnel Rooth presenterer sin bok om 
døve kvinners historie.
- Først skrev jeg bare et jubileums-
skrift da kvinneforeningen i Stockholm 
Døveforening feiret sitt 100 års jubileum, 
men jeg så at det var stoff til en hel bok, 
minst, forteller Rooth som er hørende 
barn av døve foreldre og som har en lang 
yrkeskarriere som tegnspråktolk.

Gunnel Rooth har skrevet bok om døve kvinners historie.

Ulla-Bell Thorin har utgitt 6 bøker, her i samtale med programlederen.

- Jeg skrev boka om kveldene og nettene 
og jobbet om dagen, smiler den spreke 
kvinnen på 78 år.
- Det tar mye arbeid og tyde gamle pro-
tokoller som er skrevet med fjærpenn og 
blekk i datidens form og språkbruk. 
- Men har døve kvinner sin egen, spesi-
elle historie?
- Ja, så absolutt. Kvinnenes innsats har 
vært viktig for døveforeningenes frem-
vekst, ikke minst økonomisk. Det var 
kvinnene som samlet inn pengene til 
foreningene.
Hun ler godt da hun forteller historien 
om da døveforeningen i Stockholm fikk 

eget toalett for kvinner, det kostet 2000 
kroner som var mye penger den gang. 
Mer alvorlig blir hun når hun beretter 
om kvinneforeningenes sosiale oppgaver.
- Mange døve kvinner var fattige og 
trengte økonomisk hjelp, blant annet til 
tannhelsen. Mange måtte få hjelp til å få 
gebiss, husk at tannhelsen var en helt an-
nen den gang uten fluor og penger til å få 
regelmessig behandling hos tannlegen.
- Møtene i kvinneforeningene var hellige, 
da måtte mannfolkene holde seg hjemme 
og passe på barn og hus, forteller Gunnel 
Rooth som på vårt spørsmål om det var 
forskjell på døve og hørende kvinner ser 
overrasket på oss og svarer:
- Hørende kvinner hilste stivt og formelt 
på hverandre, mens døve kvinner klemte 
hverandre varmt og inderlig, - og så får 
vi smake en av de varme, gode svenske 
klemmene som gjør det så ekstra godt å 
være døv! 

Ulla-Bell Thorin
er en annen forfatter som presenterer seg 
på festivalen. Det er sjelden at en som er 
født døv skriver bøker, men Thorin har 
skrevet hele 6:  Berövat språk, Berövat 
kjærleik, Tornetårer, Tolktrøbbel, Verdt 
respekt og Med högburet huvud.
Hun forteller at hun har skrevet bøkene 
på grunn av sin store kjærlighet til døve 
og tegnspråk. Hun innrømmer at hun 
ikke skriver perfekt svensk.
- Svensk tegnspråk er mitt språk, og så 
skriver jeg svensk så godt jeg kan og på 
min måte – og så får folk lese og oppfatte 
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Tidligere generalsekretær Paal Richard Peterson 
var som alltid en engasjerende og humørfylt 
fore leser på festivalen. Hans tema var kampen 
for å få norsk tegnspråk inn i den felles norske 
språk loven.

bøkene som de selv vil. For å bli bedre 
i det svenske skriftspråket har jeg blant 
annet studert den svenske ordboken fra A 
til Å, smiler den vevre damen.
I debatten kommer det blant annet fram 
at man i Sverige kan gå inn på et hvilket 
som helst bibliotek og be om å få låne en 
bok av Ulla-Bell Thorin og om bibliote-
ket ikke har boka, er de pålagt å kjøpe 
den inn.
Thorin ble rammet av et mindre hjerne-
slag for 3 år siden og er lam i venstre side, 
derfor tegner hun bare med høyre hånd, 
men det gjør hun så godt at tegnspråket 
ikke hemmer hennes tanker. Flere døve 
bør skrive bøker er hennes oppfordring 
til andre, selv er den 72 år gamle forfat-
teren i full gang med å skrive Gøteborg 
Døveforenings 100 års historie.

Vinete Lyxell (bildet til høyre) gledet publikum med utdrag fra afrikanske fortellinger... … og publikum fulgte interessert med.

To forbundsledere som fulgte forelesningen til 
Paal Richard Peterson, foran Ragnar Veer, 
Sverige og bak Herdis Eiriksdottir, Island.

Vineta Lyxell
Blant flere som opptrer som «levende 
bøker» er skuespiller Vineta Lyxell, 
godt kjent fra mange års arbeid ved Tyst 
Teater. Der de andre personene forteller 
om seg selv og sitt liv, velger Lyxell å lese 
utdrag fra eventyr og anekdoter. Men 
ikke fra nordiske eventyr, som lett slutter 
med «at de levde lykkelige til sine dagers 
slutt», men fra afrikanske eventyr som 
ofte gir grunn til ettertanke og reflek-
sjon, sier Lyxell. Hun er en sikker vinner 
for publikummet og når hun også velger 
å avslutte timen med en morsom historie, 
står stemningen i taket.

Norske deltakere
Kulturfestivalen har ikke mange norske 
innslag i programmet, men Con Me-
hlum sine filmer blir vist i kinosalen hver 
dag og Paal Richard Peterson foreleser 
om kampen for å få norsk tegnspråk inn 
i den felles norske språkloven. Det gjør 
han som alltid på en flott måte, med sin 
unike evne til å kombinere kunnskap 
med evnen til å presentere det på en lett-
fattelig og engasjerende måte. Og i Con 
Mehlum har Norge en filmprodusent 
som kanskje er mer kjent i utlandet enn 
her hjemme, og det bør vi gjøre noe med! 

Blir det festivaler 
i fremtiden?
Med så mye bra innslag i programmet er 
det trist at ikke flere får ta del i det. Vårt 
store spørsmål er om det blir flere nor-
diske kulturfestivaler i fremtiden. Til det 
svarer forbundslederen i Finland Jaana 
Keski-Levijoki følgende.
- Ja, det blir festival i Finland om 4 år. 

Vi vil ikke avslutte det som begynte som 
nordiske kongresser allerede i 1907, og 
som siden ble til kulturfestivaler. Men vi 
må sammen med Døves Nordiske Råd 
diskutere form og innhold for festivalen. 
Vi må diskutere hvordan festivalen kan 
bli attraktive for langt flere, blant annet 
for foreldre med hørselshemmede barn 
og for mange hørende som vil oppleve 
døves kultur. 

- Hvor i Finland vil festivalen avholdes?
- Det har vi ikke bestemt. Kanskje i Hel-
singfors? Eller muligens er Åbo en bedre 
by med tanke på tilreisende fra Norden? 
Det hadde vært fristende med festival i 
Lappland, men det vil bli for lang reise 
og for dyrt for deltakerne – men vi skal 
nok finne et sted som kan lokke mange 
til å komme, avslutter den finske for-
bundslederen.
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Dette forteller de to terapeutene Jenny 
Meling Hansen og Marianne Sandholdt 
ved NSHP.

- Hva mener dere med vold i denne sam-
menhengen?
- Fysisk vold er konkrete handlinger som 
strekker seg fra risting, dytting og ørefi-
ker – til alvorlige skadelige handlinger – i 
verste fall drap. For dem som utsettes 
for volden, er den fysiske skaden sjelden 
den viktigste. Det truende inntrykket 
av sinnet som følger handlingene, gjør 
mest vondt. Psykisk vold er handlinger 
som skremmer, ydmyker og kontrollerer, 
eller gjør noe som får andre til å føle seg 
mindreverdig og usikker. Det kan være 
trusler, det kan være nedvurderende og 
ydmykende bemerkninger. Psykisk vold 
får folk til å føle seg små, usikre, urolige 
og redde.

Vold er ditt ansvar
De to terapeutene understreker at vold 
ikke løser noen problemer. Når man 
bruker vold er dette han eller hennes 
reaksjonsform – det er et valgt alternativ. 
Mange vil føle at der ikke finnes alter-
nativer, at det ikke er mulig å reagere på 
andre måter, eller man klarer ikke å styre 
seg selv.

- Den som utsettes for vold tar skade av 
det. Vold gir både fysiske og psykiske sår. 
Det største såret er angsten som volden 
skaper. Vold dreper følelser, og derfor vil 
volden drepe kjærligheten. Den smerter 
også for den som utøver den. Det er 
vondt å leve sammen med en når du ikke 
kan vite om han/hun er sammen med 
deg fordi han/hun er redd deg, eller fordi 
hun/han er glad i deg. Hvis det er et 
mål for deg å kunne leve i et harmonisk 
forhold, preget av gjensidig respekt, så er 
vold den dårligste veien til dette målet.

- Men vil ikke volden etter hvert bli borte 
av seg selv?
- Nei, volden blir ikke borte av seg selv. 
Den enkelte må ta den alvorlig og gjøre 
noe med den. Dette er vanskelig, mange 
kvinner og menn trenger hjelp til denne 
jobben. Som person må du være villig til 
å se på dine egne reaksjoner. Volden blir 
ikke bedre, den blir oftest verre.

Sinnemestringskurs for hele 
landet
De to terapeutene ved NSHP er trent 
på å jobbe med personer som sliter med 
å mestre sinnet sitt. Kurset de tilbyr er 
et gruppebasert behandling med inntil 
seks personer i en gruppe. Terapeutene er 

tegnspråklige, og det brukes derfor ikke 
tolk i gruppen. 

- Det er en forutsetning at alle grup-
pemedlemmene deltar aktivt, og deler 
sine erfaringer med hverandre. Fordelen 
med gruppe er at man kan lære av andres 
erfaringer, og at gruppedeltakerne også 
kan bidra til den enkeltes forandring. 
En forutsetning for å jobbe med sitt eget 
sinneproblem er også at man våger å 
innrømme at dette er et problem overfor 
andre. Gruppen vil møtes en fast dag i 
uken i NSHP sine lokaler i Oslo, og vil 
vare i 20 uker a 2 timer med en pause 
underveis.

I forkant av et gruppetilbud, vil det bli 
satt av tid til individuelle samtaler med 
terapeutene for å kartlegge den enkeltes 
sinneproblem og forhold rundt dette. 
Samt at det er ønskelig med en samtale 
med partner til stede dersom vedkom-
mende er i et forhold. Ettersom døvemil-
jøet i Norge er lite, vektlegger det også 
tid på å prate om den gjensidige taushets-
plikten gruppemedlemmene i mellom.

- NSHP har både regionalfunkjson for 
Helse Sør-Øst, men skal også være et 
nasjonalt tilbud for den hørselshemmede 
delen av befolkningen, samt for de med 
kombinerte sansetap. Det betyr at vi tar 
imot henvisninger fra hele landet for 
denne gruppen. Dersom personer har et 
sinneproblem, kan du kontakte fastlegen 
din og be legen om å sende henvisning til 
oss for å få hjelp til og håndtere dette på 
en bedre måte. Du kan også ta kontakt 
med NSHP dersom du ønsker mer infor-
masjon om tilbudet vårt, avslutter Jenny 
Meling Hansen og Marianne Sandholdt.

Kontaktinformasjon
Oslo Universitetssykehus HF, Aker
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk 
helse, NSHP
0514 Oslo
Teksttelefon: 22 92 34 86
SMS: 95 15 77 82

Bruker du vold når du blir sint?
helge.herland@doveforbundet.no

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) har nå et nytt tilbud til menn og kvinner 
med volds- og aggresjonsproblemer. Sinneterapi er et tilbud til dem som har problemer med å 
finne passende reaksjonsformer. Tilbudet er først og fremst rettet mot personer som utøver vold 
i nære relasjoner, eller som har vansker med å kontrollere sinnet sitt slik at det påvirker de nære 
relasjoner. I tillegg til den hjelp det kan være for den enkelte klient, tror vi også at det kan bidra 
til økt livskvalitet for øvrige familiemedlemmer.
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Under landsmøtet i Molde 2007 del-
tok det en ungdomsrepresentant fra 

NDFU. Vi kom da med et forslag om å 
få innvilget stemmerett ved NDFs lands-
møter. Den gang hadde NDFU nettopp 
endret navn fra Barne- og ungdomsutval-
get. Ved navneendringen ville vi distan-
serer oss fra å være et utvalg, men NDFU 
fikk likevel ikke noe gjennomslag for 
stemmerett på landsmøtet fordi flertallet 
mente at NDFU måtte bli behandlet på 
lik linje som de andre utvalgene i NDF.

Dette skjedde for snart tre år siden. 
Vi følte at NDFU ble forlatt på kaien. 
NDFU fikk ikke være med i den store og 
sterke båten som skulle seile videre mot 
fremtiden. Ungdommene var uønsket om 
bord. Tre år senere er det igjen dags for 
landsmøte og NDFU har ikke gitt opp. 
Med flotte NDFU t-skjorter er vi syv 
ungdommer som tydelig viser hvem vi er 
og hva vi står for. Vi vil representere det 
unge Norge og vi vil engasjere oss, for 
det er jo ingen hemmelighet at NDFU 
de siste tre årene har blitt større og mer 
selvstendig enn vi noen gang har vært 
tidligere.

Vi går inn i salen og hilser til samtlige, 
vi smiler og viser oss fra vår beste side. 
Vi har plass bakerst i salen og i løpet av 
landsmøteforhandlingene snur det seg et 

Da lørdagen kommer og timene 
med landsmøteforhandlingene går 

merker vi at vi begynner å bli mer og mer 
nervøse. Møtelederne presenterer saken 
vår og rastløse begynner vi å vri oss på 
stolene. NDFU får førsteretten til å si et 
par ord, og med stor støtte fra NDF-sty-
ret føler vi at står sterkt. Et par represen-
tanter her og der kommer likevel frem og 
stiller oss spørsmål, det er positive spørs-
mål og vi svarer ved å vise tydelig hva vi 
står for. Da møtelederne ber folk om å 
stemme, reiser NDFU-styret seg opp fra 
stolene på bakerste rad for å se tydelig 
hvor mange stemmer vi får. Forslaget ble 
nesten enstemmig godkjent!

Etter endt landsmøte ble NDFU denne 
gangen tatt om bord i den store og stø-
dige båten sammen med alle andre. Om 
tre år kommer vi til å legge ved kai i Sta-
vanger og da skal NDFU ha to represen-
tanter med stemmerett.  Det er vi glade 
for! Det gir oss motivasjon til å jobbe 
videre med våre saker. NDFU ser frem til 
å samarbeide mer med NDF i fremtiden, 
spesielt i saker som angår unge, som for 
eksempel skolepolitikken, tolkespørsmål 
og studietilbud i tegnspråk.

Har du lyst å bli mer kjent med NDFU? 
Sjekk vår hjemmeside www.ndfu.no 

Et fulltallig, forberedt og forventningsfull NDFU-styre møter opp til NDFs landsmøte i 
Tromsø fredag 4. juni. Allerede da vi entrer hotellet møter vi mange voksne mennesker som 
smiler til oss. Noe er annerledes. For i år vet alle hvem NDFU er. Alle ser på oss med nysgjer-
rige blikk og alle vil hilse på oss.

Av Jannicke Kvitvær, leder i NDFU

NDFU er endelig om bord!

hode her og der. Det er representantene 
som vil ta en titt på oss. For å se om vi 
følger med og for å se hva vi diskuterer. 
NDFU har alt det en selvstendig orga-
nisasjon har, bortsett fra egen lov. Vi 
har egen økonomi, eget valg og egne 
undergrupper. Det eneste vi mangler er 
stemmerett på moderorganisasjonens 
landsmøte. I vinter skrev vi vårt forslag, 
der forklarte vi tydelig hvorfor vi ikke 
så på oss selv som de andre utvalgene i 
NDF. Vi håpet da at saken skulle være 
klar og at folk skulle gi et klart ja, men 
slik ble det ikke, til vår skuffelse var det 
et par foreninger som fremdeles virket 
skeptiske.

På landsmøtet planlegger vi hva vi skal 
si og hvordan vi skal overtale folk til 

å stemme ja. Vi bestemmer oss for å dele 
oss opp i grupper, noen skal prate med 
representantene og noen skal gjennomgå 
våre argumenter. I pausene sprer vi oss, vi 
går rundt og prater med representantene, 
vi spør dem nærmest rett ut hvor de står 
i forhold til vårt lovforslag. Til vår store 
glede er det flere foreninger som støtter 
oss, men likevel tør vi ikke å ta seieren 
på forskudd. Etter bare en dag med 
landsmøteforhandlinger våger vi likevel 
å kjenne på smaken av seier, men hele 
tiden med den vissheten om at alt kan 
skje.

Styret i NDFU med artikkelforfatteren helt til venstre.
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SENIOR

Jeg vil her fortelle noe av det vi i utvalget 
har arbeidet med:

Første sak som ble tatt opp var eldre-
omsorg for døve, som en oppfølging 

av resolusjonen fra landsmøte i 2007. 
Brev og krav ble sendt til Helse- og 
omsorgsdepartement. Videre har vi vært 
i møte med Helsedirektoratet hvor vi la 
frem saken. Det er også sendt en kartleg-
ging av situasjonen for hele landet når 

det gjelder sykehjem og omsorgboliger 
for eldre, for å beskrive hvilket tilbud 
døve har i dag. Men som alle vet, i stats-
apparatet går alt veldig langsomt, der er 
det slik at «Ting Tar Tid».

I 2008 hadde vi likemannskurs for aktive 
eldre døve fra hele landet, med tema «En 
bedre hverdag for eldre døve» og sam-
tidig arrangerte vi kulturtreff for eldre 
døve, et vellykket arrangement som flere 
ønsket vi skulle fortsette med. Vi planla 
samme opplegget i Bergen i 2009. Der 
ble likemannskurset gjennomført med 
temaet «Det gode liv – aldri for gammel». 
Kulturtreff for eldre måtte vi dessverre 
avlyse på grunn av for få påmeldte, dette 
måtte vi gjøre for å unngå å måtte betale 
for hotell som vi hadde reservert.

I 2010 ble det arrangert likemannskurs 
for eldre døve i Oslo med temaet «Når 
sykdommer rammer – hvordan ta vare på 
hverandre». Alle likemannskursene har 
vært vellykkete, med gode forelesere som 
har bidratt til innholdsrike og spennende 
seminarer.

På hvert likemannskurs har det deltatt 
rundt 30 personer fra 8 - 10 lokale 

seniorgrupper. 
 
Våren 2011 vil et nytt likemannskurs bli 
arrangert i Trondheim.
 
I 2008 var vi representer på nordisk 
eldremøte på Island. Utvalget hadde 
ansvaret for å koordinere arbeidet for 
nordisk pensjonisttreff i Danmark. 

Utvalget har også vært involvert i pro-
sjektet helsereiser for døve til Spania. Og 
utvalget har vært med på markeringer 
ved jubileer i lokale seniorgrupper. 

Vi har sendt flere søknader om prosjek-
ter, blant annet for «Eldreveiledere» og 
«Bildetelefon for eldre».

Begge søknader ble avslått. Når det 
gjelder eldreveiledre så har de store 

byene rådgivningskontorer som kan 
brukes til å veilede eldre. Problemet 
er større i distriktene og for døve i de 
minste døveforeningene, som ikke har 
rådgivningskontor i nærheten. Dette er 
en sak som det nye seniorutvalget får 
jobbe med. Søknad om midler til bildete-
lefonprosjektet skulle være en enkel type 
bildetelefon, lett tilpasset eldre døve og 
uten mange vanskelige av og på-knapper. 
Saken er ikke lagt død, men man skal 
jobbe med å finne andre muligheter for å 
søke om støtte.

Dette er noen av sakene seniorpolitis-
kutvalg har jobbet med. Jeg vil spille 
ballen over til seniorgruppen i Bergen 
Døvesenter, og også andre seniorgrupper, 
om å sende inn forslag på andre saker 
som seniorpolitiskutvalg skal jobbe med. 
Så vil jeg ønske det nye seniorpolitiske 
utvalget som blir oppnevnt av forbunds-
styret lykke til.

Er seniorene om bord?
Av Svein H. Sundkvist, leder av seniorpolitisk utvalg

Ved Norges Døveforbunds landsmøte i Tromsø 4. - 6. juni hadde representanten fra Bergen 
Døvesenter en hilsen fra seniorgruppen i døvesenteret. De anmodet om at seniorpolitisk utvalg 
i NDF måtte skiftes ut, fordi utvalget hadde vært for passive og ikke hadde foretatt seg noe. 
Denne saken hadde også vært tatt opp på likemannskurs for eldre døve i Oslo i år, slik Helge 
Herland påpekte på landsmøte. Seniorpolitisksutvalg tiltrådte i november 2007 og har bestått 
av undertegnede som leder av utvalget, Jarle Lid, Ingrid Bodin og Sissel Gjøen fra NDFs admi-
nistrasjon. 

Svein Sunkvist er opptatt av at alle ror i samme 
båt når det gjelder arbeidet for seniorene og 
oppfordrer de lokale seniorgruppene til å sende 
inn forslag om saker som NDFs seniorpolitiske 
utvalg bør arbeide med. Her er han i et av 
treningsapparatene til Havsteinekra omsorgsbo-
liger i Trondheim. 
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Opp med henda!
Kommunikasjon på tospråklige 
arbeidsplasser
Linda Stadshaug og Camilla Foote
Tolkeavdelingen ved Rycon
Oslo 2010
ISBN 978-82-303-1493-7

Boken handler om kommunikasjon på 
tospråklige arbeidsplasser – der det job-
ber både døve og hørende. De to språk 
der er snakk om, er norsk og tegnspråk. 
Bedriftene eller virksomhetene yter 
tjenester til døve. Det vil ofte være 
engasjert TPA – tolk på arbeidsplassen. 
Som forfatterne sier selv, gir boken intet 
fasitsvar. Men det verdifulle ved boken er 
nettopp å gi ulike tips og ulike løsninger 
som skaper refleksjoner.

Boken er rettet mot både døve og hø-
rende lesere. Men av og til er boken mer 
rettet mot hørende enn mot døve lesere, 
kanskje fordi de hørende vet mindre om 
døve enn vi døve om hørende. Likevel 
skulle jeg ønske å få vite mer om turta-
kingsregler i talespråk – slik som å kunne 
vite hvordan man avbryter samtale på (u)
høflig måte. Noe så enkelt som hvordan 
hilse på folk – på min arbeidsplass er jeg 
tross min 63 år fortsatt usikker på å hilse 

når vedkommende ikke har øyenkontakt 
med meg. Ja, de kan med stemmen ha 
sagt Hei først når de er kommet forbi 
meg, men det vet jeg ikke noe om. Bra 
at man tar opp dette på side 51, for 
eksempel VENT regnes ikke som uhøflig 
i tegnspråk, men i talespråk…

Av og til er synsvinkelen fra de hørendes 
side, for eksempel at døve er avhengig 
av å bruke øynene, men hørende er altså 
ikke avhengig av noe. ‹‹Norsk talespråk 
kan høres, men norsk tegnspråk er stille›› 
(s.23, igjen på s.100). Jeg som trodde at 
tegnspråk måtte sees! Stillhet er perspek-
tivet som de med fem sanser (hørende) 
ser fra på dem med fire sanser (døve), Vi 
døvfødte går da ikke omkring og føler 
oss i en øredøvende stillhet!

Mellomtolkarbeidet som døve kan påta 
seg – noe jeg har gjort flere ganger. 
Mellomtolk betyr en døv som støtter 
tolkeren overfor en døv (en innvandrer 
hos politiet og lignende). Ulønnet, men 
av og til har vi fått betaling fra skolever-
ket og sågar fra NAV. Det gjelder å samle 
en oversikt, så det kan gi en presedens. 
Døve tegnbrukere kan av og til bli tol-
kens støtte.

Kvaliteten på tolkingen med en TPA 
oppfattes også av de fleste brukerne 
(hørende og døve) å være bedre. Dette 
skyldes blant annet at tolkene har god 
kjennskap til virksomhetens organise-
ring, arbeidsmetoder, fagterminologi og 
brukernes måte å kommunisere på. Vi 
hadde en tid på Institutt for spesialpeda-
gogikk TPA, og det fungerte godt nett-
opp ut fra ovennevnte avsnitt. Og spesielt 
vi døve medarbeidere fikk mer kjennskap 
til hva våre kolleger sa i korridorer og i 
pauserom.

Det gis oversikt over blandingsformer 
som TSS, NMT og Tegn&tale. Nyttig å 
bli bevisst om ulike kommunikasjonsfor-
mer, og bli bevisst om når det skjer og i 
hvilken grad de kan sies å være effektive 
verktøy. To tankebobler s 54. På side 
55 er det nevnt viktigheten av lys og 
lignende men savner en utdyping med 

visuell støy. Nyttig for hørende å tenke 
nærmere på dette. Jeg har en innvending 
mot en noe uklar formulering: Mimikk 
er uttrykk for ens emosjoner ved ansiktet, 
mens ansiktsbevegelser er ansikt brukt 
språklig som ved spørresetninger, hv-
spørsmål og ved imperativ. Tegnspråk er 
ikke bare mimikk – en viktig distinksjon 
(s.59).

Riktig bra side 63 Ekskludering. In-
kludering side 82. For å kunne spørre 
må man først forstå at man ikke forsto. 
Side 106. Kulturforskjeller med sang og 
musikk side 82 BRA. Glemt boken til 
Jørgensen og Anjum. Enkelte kapitler der 
har video-snutter (som ble tatt opp på 
Rycon!).

Mitt inntrykk av denne boken er posi-
tivt. Det kan brukes mange steder enn 
nettopp på tospråklig arbeidsplass. Jeg 
tenker på steder der en eller to elever 
er integrert – nyttig for lærere i samråd 
med eleven få en dypere forståelse, men 
også på universiteter og høyskoler der 
forelesere kommer i nær kontakt med de 
døve studenter. Ja, selv om det er én døv 
på arbeidsplassen så er det nyttig for kol-
leger, sjefer som personalsjef og lignende. 
Boken er nyttig for tolkestudenter som 
har kontakt med studentforeninger og 
andre praksisplasser. En fin anledning 
til å diskutere og reflektere. Og selvsagt 
døve på ulike arbeidsplasser, på kurs i 
døveforeningene og på foreldrekurs. Hva 
med en dvd-versjon på NTS av dette nyt-
tige prosjektet, Linda og Camilla?
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Blant måter å danne nye tegn 
på finnes for eksempel følgende 
for NTS: 

* Man kan utvide betydningen 
til et eksisterende tegn (ved 
bruk av lånt munnstilling)

* Man kan låne tegn fra et an-
net tegnspråk

* Man kan lage en ikonisk 
fremstilling av det man snak-
ker om (mao et helt nytt tegn)

* Man kan sette sammen to 
tegn til å bli et nytt tegn

I denne tegnspråkbølgen skal 
vi se litt nærmere på disse fire 
forskjellige tegndanningsmåter:
1. Betydningen til et tegn kan 
utvides på to forskjellige måter:
- Man bruker et tegn som er et 
overordnet begrep (som DYR, 
VERKTØY, MØBEL osv.) og 
så snevrer man betydningen 
inn ved å bruke betegnelsen 
for den underordete katego-
rien som munnbilde lånt fra 
norsk (som «ilder», «skyvelær», 
«sjeselong»). Et eksempel på 
dette er at man kan bruke 
tegnet DYR og med munnstil-
lingen «ilder». 

- Den andre muligheten er 
å bruke et tegn som har en 
betydning som grenser til 
betydningen du vil uttrykke. 
Hvis du for eksempel vil si 

«resolusjon» kan du bruke 
tegne BESTEMT og med 
munnstillingen «resolusjon». 

2. NTS har noen tegn som er 
lånt fra andre tegnspråk, dvs. 
andre tegnspråk har brukt 
dette tegnet først og så har man 
begynt å bruke det også i NTS. 
Det er imidlertid ikke alle 
tegn man kan låne fra et annet 
tegnspråk, fordi alle tegnspråk 
har sine egne regler og et tegn 
som fint passer inn i britisk 
tegnspråk kan være feil å bruke 
i NTS.
3. Som beskrevet i tegnspråk-
bølge 5 bruker NTS noen tegn 
for å bildelig vise hvordan noen 
gjør noe, hvordan noe gjøres og 
hvordan noe ser ut. For eksem-
pel kan vi vise gjennom bruk 
av tegn hvordan noen sitter i en 
seilbåt, hvordan man heiser opp 
seil på en seilbåt eller hvordan 
selve seilbåten ser ut. Prinsip-
pene som ligger til grunn for 
dette kan man bruke kreativt 
for å lage nye tegn. Et eksempel 
på dette er hvordan vi i dag 
omtaler bruk av datamaskiner 
og mobiltelefon. Disse tegnene 
var ukjent noen år tilbake og 
har blitt til gjennom bruk av 
bildelighet.
4. Spesielt hørende som lærer 
tegnspråk i voksen alder setter 
ofte to tegn sammen for å lage 

et nytt tegn som skal tilsvare 
et sammensatt ord på norsk. 
Imidlertid er dette ikke helt 
uproblematisk, siden de to teg-
nene i NTS må sammenføres 
av mer enn kun at de kommer 
etter hverandre. Dette prinsip-
pet gjelder i alle språk. I Norsk 
for eksempel sier vi «hestehale» 
og ikke «hesthale». For å mar-
kere at hest og hale til sammen 
danner et nytt ord og ikke er 
to ord som tilfeldigvis dukker 
opp etter hverandre, setter man 
en ’e’ mellom de to ordene for å 
binde dem sammen.
I NTS binder man to tegn 
gjerne sammen ved å:
- la dem få samme håndstilling 
(tegnet DØVEFORENING 
for eksempel brukes ofte med 
samme håndform på «døv» og 
«forening»)

- gjøre bevegelsene kortere og 
fortere eller mer lik hverandre,

- tilpasse munnstillingen og 
eventuelt ansiktsmarkører, 
som f.eks. blikk

Nå har vi sett på hvordan vi 
kan lage nye tegn, men det også 
viktig å vite begrensningene 
og utfordringene ved bruk av 
forskjellige tegndanningsmå-
ter. Dette er et nytt spørsmål 
som vil bli tatt opp i en senere 
tegnspråkbølge. 

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

Tegnspråk-
bølgen

Mangler du et tegn? 
- du kan alltid lage et nytt!
Som nevnt i forrige tegnspråkbølge danner alle språk nye ord/tegn til enhver tid. Språk er under sta-
dig utvikling. Dette gjelder selvsagt også for NTS.
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Til alle nybakte døve foreldre:
Nytt foreldrekurs på Ål: 24. – 29. oktober 2010
Kurset er det første i en kursrekke som er godkjent og 
dekkes av NAV. Dere får tilbud om først 2 uker pr år og 
siden 1 uke pr år, til sammen 18 uker. 
For hørende partnere har vi kurs for familiemedlemmer 
til voksne døve samme uke som kurset for døve foreldre. 
Partnere som ikke kan følge forelesninger og diskusjoner 
på tegnspråk, følger kurset for familiemedlemmer. Gi be-
skjed ved påmelding.

Emner på kursene er blant annet: 
Barns personlighetsutvikling, barns språkutvikling, tospråk-
lighet og tokulturell oppvekst, stimuleringsaktiviteter ute 
og inne, samarbeid mellom hjem og barnehage/skole, lek-
searbeid, samspill og kommunikasjon, offentlige tjenester 
og tilbud til barn og unge, døve foreldres rettigheter m.m.

All undervisning og gruppediskusjoner 
foregår på tegnspråk.

Kurset (undervisning, kursopphold og reise) 
dekkes av NAV. 
Dokumentert tapt arbeidsinntekt vil bli dekket.
For mer informasjon om kurset: 
Kontakt Nora Edw. Mosand, sms  976 77 642 
nora.edw.mosand@al.fhs.no 

Påmelding sendes 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
v/ Sissel Thon, 3570 Ål, 
sms 414 64 556
e-post:  sissel.thon@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.

VIKAR som TEGNSPRÅKLÆRER på kurs
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve trenger vikarer i forbindelse med 1 ukes tegnspråkkurs.  Vi søker etter per-
soner som kan undervise i tegnspråk for kortere perioder; fra 1 uke til 2–3 uker i løpet av høsten 2010 og våren 2011. 
Vi ønsker at du har:
- Minimum en årsenhet i tegnspråk fra høyskole eller universitet
- Undervisningserfaring i tegnspråk
Døve oppfordres til å søke.
Er du interessert i å jobbe hos oss av og til og har spørsmål, kan du kontakte oss på aal.folkehogskole@al.fhs.no. 
Lønn etter gjeldende avtaler, utdanning og ansiennitet. Reiseutlegg vil bli dekket, fri kost og losji på folkehøyskolen. 
Søknad med attester sendes til Ål Folkehøyskole og Kurssenter for Døve v/rektor, 3570 ÅL. 

FREELANCE TOLKER 
Er du interessert i å lære mer om det å være tolk for ledere?
Også interessert i å lære hvordan man skal tolke på ulike områder, slik som i store møter/forsamlinger, formelle 
 møter, telefon-møter, video-konferanse og andre oppdrag? Har du høye språkkunnskaper, som i norsk, engelsk m.v.?
Kan du ta imot kritikk og være villig til å forbedre deg?

Da er dette kanskje noe som er av interesse for deg…

Som leder har jeg behov for en dyktig tolk. 

Interesserte kan få opplæring hos oss i det å fungere som tolk for døve i ledende rolle. Det er ønskelig med 3-4 tolker 
som er villig til å samarbeide med meg på møter og konferanser såvel i innland som i utland. 

Vi kommer til å ha evaluering der vi diskuterer hva som var bra og ikke bra. 

Vi skal fokusere på både praksis (tegnspråktolking) og stemmetolking, diskutere profesjonell, holdning, grense for yr-
kesprofesjon, tegn-/ordforråd, nyanser m.m. Også hvordan oversette i alvorlige og morsomme situasjoner ved større 
eller mindre samlinger. Som leder gjennom 10 år har jeg har ervervet meg erfaring og kunnskap i bruk av tolk. 

I min nåværende jobb som rektor, vil jeg trenge flere personer å samarbeide med. Det kan bli nyttig for deg å få økt 
kunnskap og kjennskap til hvordan du kan tolke for en døv leder og slik nyttiggjøre deg dine egne erfaringer.

Om dette tilbudet er interessant for deg, ta kontakt med meg: berglind.stefansdottir@al.fhs.no 
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PERSONALIA  

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

Død

HARRY ELLINGSEN, Bergen, 
født 1. juni 1939, døde 26. juni 2010.

TOR UNGE VATLAND, Rolvsøy, født 
18. september 1967, døde 27. juni.

CHRISTIAN SLIPER, Oslo, født 9. 
februar 1928, øde 1. juli.

TROND EDLAND, Stavanger, født 25. 
september 1976, døde 19. juli.

ARNULF PEDERSEN, Stavanger, født 
24. november 1932, døde 29. juli.

Runde år

85 år
HJØRDIS KAUPANG, Larvik, blir 85 
år 27. august.

KJELLAUG RØNNESTAD, Folkestad, 
blir 85 år 8. september.

80 år
ASBJØRG SKJEVELING, Hamar, blir 
80 år 31. august.

PER HAUKLIEN, Drammen, blir 80 år 
1. september.

WENCHE MARTINSEN, Oppegård, 
blir 80 år 5. september.

75 år
GUNHILD PEDERSEN, Stavanger, 
blir 75 år 24. august.

TURID KOLBJØRNSEN, 3570 Ål, blir 
75 år 29. august. Ja, det er vår tidligere 
husmor på Ål folkehøyskole og kurssen-
ter for døve.

BORGHILD BØ SANDE, Randaberg, 
blir 75 år 26. september.

MARIE PETTERSEN, Stjørdal, blir 75 
år 8. oktober.

70 år
I forrige blad glemte vi de to jubilantene 
Berit Jarl og Lorents Ness. Vi beklager 
så mye, men håper likevel at de hadde en 
god dag.

BERIT JARL, Moss, fylte 70 år 19. juni.

LORENTS NESS, Ålesund, fylte 70 år 
30. juni.

AUD RUSTEN, Gjesåsen, blir 70 år 29. 
august.

MARIA FULARCZYK. Finstadjordet, 
blir 70 år 8. september.

ARNE KARLSEN, Trondheim, blir 70 
år 18. september.

ODD GÅSEIDNES, Ålesund, blir 70 år 
25. september.

SIGNE KÅSENE, Oslo, blir 70 år 26. 
september.

JOHANNE MARTINSEN, Jakobsli, 
blir 70 år 26. september.

REIDUN JOHANSEN, Oslo, blir 70 år 
4. oktober.

INGER KNUTSEN, Haugesund, blir 
70 år 14. oktober.

60 år
JUDITH LIAØY ERIKSEN, Sistranda, 
blir 60 år 4. september.

SVEIN ERIK JOHANSEN, Løvenstad, 
blir 60 år 14. september.

JUDITH OTT, Bekkestua, blir 60 år 
26. september.

50 år
BORGAR UNDERDAL, Ål, blir 50 år 
22. august.

HEIDI WOLL, Tønsberg, blir 50 år 23. 
august.

LARS AKSEL BERGE, Stavanger, blir 
50 år 16. september.

BENTE GRY THOMASSEN, Tøns-
berg, blir 50 år 19. september.

METTE KARI HJELEN, Porsgrunn, 
blir 50 år 6. oktober.

SISSEL HAAVIK MARKHUS, Oslo, 
blir 50 år 9. oktober.

JADWIGA SOSNA, Drammen, blir 50 
år 10. oktober.

Liam Aidan 
Hurtley Thordarson 
ble født 24. april. Her sammen med 
storebrødrene Anthony og Nicholas.
Stolte foreldre er Finn Arild og Vivi 
Hurtley Thordarson.

Født

Hermine 
kom til verden 22. juli og Hans-Helmer 
er stolt storebror.
Bestemor Sissel Gjøen hilser og gratulerer 
foreldrene, Hans og Katrine.
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KUNSTKURS - med blyant, farger og pensel
Vilhjàmur G. Vilhjàlmsson er lærer på kunstkurset. 
Du  lærer å lage små «kunstverk» med blyant, fargeblyanter og
pastellfarger. Akrylmaling på lerret vil det også bli undervist i.
Villi vil også undervise i fargelære og forskjellige tegne/male teknikker. 
Du trenger ikke å være spesiell flink til å tegne for å delta på kurset og 
du vil få mye individuell veiledning. Det er et kurs for alle - så ikke vær 
redd for å melde deg på.
Villi har sin utdanning fra «Kunst- og håndverkskolen«» på Island og 
fra «Skolen for brukskunst» i København. Han har gjennom årene hatt 
mange kunstutstillinger. Villi er selv døv.
      
 

GAVEIDÈER TIL JUL
På denne gruppa få du anledning til å lage fine smågaver til jul
i toving og lappeteknikk. Du kan bl.a. tove lagtopplomme, kaffepress-
varmer, sittepute, festlige vesker, smånisse, brodere småbilder på tovet 
brikke eller sy  morsomme engler, nisseengler, julehester, små brikker 
og andre ting til jul. Her blir det riktig julestemning og alle kan delta på 
kurset.
Lærere: Åse Auensen og Anne Folland. Åse og Anne er kjent for de 
fleste. Begge reiser mye på  kurs for å  lære nye ting og for å få inspira-
sjon til egen undervisning.
  
 

TEGNSPRÅKPOESIVERKSTED
Georg Bjerkli fra Trondheim vil også i år undervise i hvordan du 
kan lage egne tegnspråkdikt og fremføre de for andre. Det vil bli gitt 
forskjellige øvelser som det skal jobbes med alene og i grupper. Ge-
org Bjerkli har selv mye erfaring med tegnspråkpoesi og du vil få mye 
veiledning og hjelp til å lage dine egne dikt. Kurset er for både  nybegyn-
nere og også for de som ønsker å lære mer.
Lærer: Georg Bjerkli fra Trondheim. Georg er lærer på Høgskolen i 
Sør-Trøndelag avd. lærer- og tolkeutdanning

LAG DINE EGNE SMYKKER
På smykkekurset får du anledning til å lage fine smykker til deg selv eller 
bruke de som gave til andre. Du vil lære å lage for eksempel armbånd, 
fotlenke, ulike typer halskjeder og øredobber . Til smykkefremstillingen 
brukes steiner, forskjellige perletyper og i tillegg fisketråd, strikk eller 
lærtråd. Det vil bli undervist i forskjellige teknikker.
Bente Lisbeth  har mange nye ideer og forslag til hvordan du kan lage 
dine egne smykker.
Lærer : Bente Lisbeth Køk  Bente  Lisbeth er lærer på Ål fhs
          
 

KUNST- OG HÅNDVERKSUKE
ÅL FOLKEHØYSKOLE 22. – 26. NOVEMBER 2010
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SVEIPING/TREARBEID
Sveiping er en gammel norsk husflidstradisjon. Med sveipeteknikken 
er det mulig å lage brødfat, kurver og bokser med lokk. På kurset 
lærer man å lage en boks med lokk og hvordan den kan dekoreres. 
Kurset er for alle og krever ingen forkunnskaper.
Lærer: Bjarne Ragnhildstveit fra Ål. Bjarne har hatt mange kurs 
i sveiping og også undervist skolens elever i teknikken

DATAKURS: INTERNETT OG FOTO
Også i år blir det datakurs for nybegynnere. Man skal bli kjent med 
muligheter som finnes på Internett: Ulike hjemmesider, hvordan 
søke og finne sider, bestille billetter/varer og annet. Vi skal også se 
på hvordan man overfører bilder fra digital fotokamera til datamas-
kin. Ta med bærbar-pc og digital kamera (og kabel mellom pc og 
fotoapparat)!
Lærer: Rune Anda. Han jobber for tiden som sekretær for rektor 
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, og han har i tillegg 
ansvaret for data-parken på folkehøyskolen.

KUNST- OG HÅNDVERKSUKE
ÅL FOLKEHØYSKOLE 22. – 26. NOVEMBER 2009

Innreise:  Søndag 21. november på kvelden. 
 Det går buss fra Ål stasjon til skolen kl. 19.30
 Det vil bli enkel matservering ved ankomst.
 Info møte kl. 20.30 i spisesalen
Kursstart: Mandag 22. november kl 8.45
Kursslutt: Fredag 26. november kl. 10.30

Påmeldingsfrist: 12. november
Deltakeravgift: 1000 kr
Deltageravgiften må være betalt før kursstart!
Skolens bankkonto nr. er: 2320.05.01071  

Reiseutgifter: Skolen dekker ikke alle reiseutgifter!

Du må selv betale reiseutgifter opp til kr. 850,-. 
Utgifter over kr. 850,- dekker skolen. 
Bruk av egen bil: Skolen dekker 2 kr/km og 50 øre for hver 
passasjer.

Det er viktig at billigste reisemåte blir benyttet!

Kursdeltakere fra utlandet:
Kursdeltakere fra utlandet, må selv betale sine reise-
utgifter.

Det er mulig å ta med barn på kurset. Det koster 
300 kr pr døgn og dekker opphold og et tilbud i 
barnehagen eller skolehuset.

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:

ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
3570 Ål

e-post :  karin.k.nielsen@al.fhs.no

VELKOMMEN TIL 
EN SPENNENDE UKE 
PÅ ÅL FOLKEHØYSKOLE

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE UKE P Å ÅL FOLKEHØYSKOLE
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Den store utfordringen med å samle så 
mange på Smøla er innkvarteringen. 
Det finnes lite utleiesenger, og de som 
finnes blir tidlig okkupert av turister 
som strømmer til den vakre øyen mellom 
Trondheim og Kristiansund.
- Vi hadde ikke hjerte til å si nei til noen. 
En nabo flyttet ut av huset sitt og gav 
overnatting til en gruppe døve. Datter 
av en kusine hadde et ledig hus i helgen 
og gav plass til andre, og så ordnet Bjørg 
opp med egen hytte, pluss at hun hadde 
folk boende hjemme hos seg. I tillegg 

brukte vi et tidligere pensjonat – og vårt 
sommerhus hadde plass til 12.
- Hvorfor arrangerer dere treffet?
- Vi er stolte av Smøla. Øya er en del av 
norsk kystkultur som vi unner andre å få 
oppleve.
- Det krever mye arbeid å stelle i stand en 
slik helg med utflukter, felles middager 
på bedehuset, teaterforestilling, gudstje-
neste, kirkekaffe osv. Det må da være en 
helg å slite seg ut på?
- Nei, vi har ikke gjort så mye….. Bjørg 
og mannen Bjørnar har stått på. Møre og 

Romsdal Døveforening har ordnet med 
økonomisk støtte gjennom Norges Døve-
forbund. På kjøkkenet på bedehuset fikk 
vi hjelp av frivillige og så har alle gjestene 
bidratt med godt humør og godvilje, så 
alt har gått helt knirkefritt. Det har vært 
en stor opplevelse for oss å ha så mange 
hyggelige folk på besøk.
Marta og Toralf liker ikke å skryte av seg 
selv og sin egen innsats. Men det er klart 
at Smølatreffet har krevd mye tid og 
krefter fra de to gjestfrie smølværingene. 
Ja, vi vet at Marta kommer fra Hardan-

SMØLA-TREFFET

Smølatreffet et minne for livet!

helge.herland@doveforbundet.no

- Flere har de siste årene spurt oss om å arrangere et treff på Smøla. Bjørg Råket Træthaug sa seg 
villig til å bidra i arrangementkomiteen, så da gikk vi ut i Døves Tidsskrift med invitasjon. Vi 
regnet med at det kanskje kunne komme 25 – 30 deltakere. Derfor ble vi overveldet over at 74 
meldte sin ankomst, forteller vertskapet Marta og Toralf Ringsø.

Alle deltakerne samlet på Ringsøya.
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ger, men halvt smølværing må vi kunne 
kalle henne. Toralf sitt organisasjonsta-
lent og Marta sine praktiske kunnskaper 
utfyller hverandre så glimrende. Og hva 
skal vi si om Bjørg Råke Træthaug og 
mannen Bjørnar?
- Jeg er bare løpergutt for Bjørg, sa Bjør-
nar med et smil.
Du fant ham like gjerne som opp-
vaskhjelp, parkeringsvakt og organist i 
kirken! Mens Bjørg utrettelig var med 
over alt, alltid opplagt og med et smil på 
lur. Hun fortalte engasjert om teaterfo-
restillingen vi skulle se og om døve som 
har levd på øyen. Hun jobbet på kjøk-
kenet, ordnet blomster fra egen hage til 
en nydelig minnebukett, passet på at alle 
var på plass i båtene og ordnet med at det 
ble solskinn nesten gjennom hele helgen. 
Bare da vi var på kirkekaffe søndag kom 
regnet, slik at alle 76 måtte inn i som-
merhuset til Marta og Toralf. Der er det 
to stuer med 100 kvadratmeters plass og 
det gikk som en drøm med kaffe, kaker 
og tegnspråkprat som jo krever litt plass 
det også. 

SMØLA-TREFFET

Toralf Ringsø sammen med vertskapet på Ringsøya, Anne Heggemsnes Gustad og Kåre S. Gustad, 
og tegnspråktolk Vigdis Solbø Peterson.

Fire båter med losskippere (!) sørget for at deltakerne kom trygt fram mellom noen av de 5.800 
holmer og skjær i Smøla kommune.

skreifiske stod i sentrum. Da fisket etter 
Skrei dabbet av på 1930-tallet ble det 
satset på småfiske etter torsk, ål, flyndre, 
hummer osv. Fra 1975 har øya vært uten 
fastboende, men de som har hus og hyt-
ter der er bevisste på at stedet er et land-
skapsvernområde og gjør en stor jobb 
med å vedlikeholde bygningene. Anne 
Heggemsnes Gustad og Kåre S. Gustad 

- Betaling til de som jobber på kjøkkenet 
på bedehuset? Nei, her på Smøla stiller vi 
opp for hverandre. Vi gjør det med glede, 
det er en del av kulturen vår, forklarer 
Bjørg – som er søster til Helge Johan 
Råket som gikk bort for noen år siden.

Tur til øyene
Fire mindre båter måtte til for å frakte 
oss ut til Ringsøya, naboøya til Kjønn-
øya, der Toralf bodde de første ni årene 
av sitt liv. Ringsøya er en perle som i 
dag bare brukes som ferieøy, men som 
tidligere var et viktig handels- og kom-
munikasjonssenter på Sør-Smøla. Fra 
1870-årene var det et aktivt fiskevær, der 

- Vi er stolte av 
 Smøla. Øya er en del 
av norsk kystkultur 
som vi unner andre 
å få oppleve.

- Betaling til de som 
jobber på kjøkkenet 
på bedehuset? Nei, 
her på Smøla stiller vi 
opp for hverandre. 
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er dagens eiere av hovedhusene og var et 
inspirerende vertskap. Anne vokste opp 
sammen med Toralf og det var fascine-
rende å se hvordan kjemien fortsatt var 
der etter 50 år på hver sin kant.
Fra Ringsøya gikk båtturen videre til 
Kjønnøya, øya der Toralf er født og der 
familien bodde de første ni årene av hans 
liv. Etter det flyttet de inn dit Marta og 
Toralf i dag har sommerhus, på et sted 
der man slipper å være redd for å blåse på 
havet!  Det er vanskelig å begripe at noen 
har klart å bo på en så liten øy helt ute 
i havgapet. I dag står bare grunnmuren 
igjen av huset, og de eneste som opphol-
der seg på øya er fire sauer på sommer-
beite. Toralf forteller:
- Mitt sterkeste minne fra øya er at min 
mor står på haugen og speider ut over ha-
vet etter min far. Kommer han velberget 
hjem fra fisket denne gangen også? 
- 4 år gammel ble jeg hentet av båt for å 
fraktes til sykehus. Etter det har jeg vært 
stokk døv. Det var så alvorlig at det stod 
om livet.
Vi kan forestille oss hvordan det var for 
mer enn 60 år siden å frakte en dødssyk 
gutt gjennom holmer og brenninger for å 
komme trygt fram til fastlandet. Under 
vårt besøk slår sommeren til med årets 
varmeste dag og det er idyll og kos. Men 
havet er en skummel arbeidsplass, havet 
tar og havet gir, heter det og har gjennom 
historien kostet mange menneskeliv.

SMØLA-TREFFET

Minnestund utenfor Brattvær kirke. Døveprest Lars Hana holder minnetale over Ole Edevardsen 
Raaket som omkom på sjøen, mens Toralf Ringsø står klar med den vakre blomsterdekorasjonen. På 
stolene sitter etterkommerne etter Raaket.

Fantastiske Bjørg Råket Træthaug, her i aksjon 
som foreleser om døve som har levd på Smøla.

Magnus Hagen og Tanita Rangnes bidro med 
tegnspråkpoesi under gudstjenesten.

Minnestund ved kirken
En av de som ofret livet på havet for det 
daglige brød var døve Ole Edevardsen 
Raaket som omkom på sjøen i 1912 
sammen med broren og en tredje fisker. 
Ole prøvde lykken i USA i noen år og 
skrev blant annet et leserbrev i Døves 
Blad i 1907, der han påpeker de store 
vanskene det er for døve å komme inn 
i Amerika. Uten økonomisk garanti fra 

gudstjenesten holdt han en minnetale for 
Raaket utenfor kirken, der det er reist en 
bauta til minne om de smølværinger som 
har omkommet på havet. I sin tale sa han 
blant annet::
- Vi står ved minnestøtten, Ole Ede-
vardsen Raaket var blant mange slitere. 
Han var døv, men ville ikke la det sette 
grenser. Og han delte sine erfaringer 
med andre, slik at han kunne bidra til 
en bedre verden. Og slik at vi i dag kan 
vite noe om det å leve som døv i Norge 
og som norskamerikaner for hundre år 
siden.
Toralf Ringsø la ned blomster ved min-
nestøtten.

- Vi står ved minne-
støtten, Ole Edevard-
sen Raaket var blant 
mange slitere. Han var 
døv, men ville ikke la 
det sette grenser.

slektninger eller andre fikk ikke døve 
adgang til landet. I 1909 skriver han fra 
sitt opphold i USA at han sliter med var-
men og tørken og at vannmangel fører til 
magesykdom. Arbeidet er hardt og det er 
«meget bedre at være i Norge enn at være 
her», skriver han.
Døveprest Lars Hana hadde ansvar for 
gudstjenesten i Brattvær kirke. Etter 
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SMØLA-TREFFET

Liv Solbø Nesse tolker friluftsforestillingen «Fru Guri av Edøy».

Fullt hus på bedehuset der alle ble samlet om kveldene, og der Marita Hakkebo (mamma til døv), 
Marit Holmen (som kan litt tegnspråk etter arbeid i omsorgsboligene) og Karianne Holmen Nilsen 
(som har lært seg litt tegn av moren Marit) styrte på kjøkkenet som frivillige! Dugnadsånden lever 
på Smøla!

Vertskapet, Marta og Toralf Ringsø, puster ut 
etter at deltakere fra hele landet har hatt en 
fantastisk helg hos dem.

Utrolig nok fikk 74 plass i Marta og Toralfs sommerhus under kirkekaffen. Huset er bygget der det 
tidligere fjøset på gården stod og det meste av byggearbeidet har huseieren selv gjort. 

Teaterforestillingen
«Fru Guri av Edøy» er tittelen på øyas 
friluftsteaterforestilling. Vi sitter benket 
i et vakkert amfi, med de majestetiske 
Tustnafjellene som bakgrunn, den gamle 
steinkirken (Edøy kirke) godt synlig i 
skråningen bak amfiet og med gressvoller 
og natur som gir den perfekte rammen 
om fortellingen. En fortelling som til oss 
døve blir glitrende formidlet av tegn-
språktolkene Vigdis Solbø Peterson og 
Liv Solbø Nesse. Vi blir kjent med Fru 
Guri av Edøy, som er den sterke og sam-
lende kvinnen i familien. Vi blir dratt 
inn i et drama der strid om bygging av 
ny kirke, misnøye med for høye kirke-
skatter til biskopen i Nidaros og genera-
sjonskonflikter blir bundet sammen til 
en lokal historie som hendte for 800 år 
siden. En historie som dessverre også er 
aktuell i vår tid, der spørsmål om fred, 
dialog og menneskelige verdier er vikti-
gere enn noen gang. Fru Guri av Edøy er 
en usedvanlig kvinne som bygger sitt liv 
på tro, tvil, gleder, sorger, motgang – og 
som hele tiden handler ut i fra omsor-
gen til å gjøre det beste for de svakeste 
i samfunnet. Det er en forestilling som 
griper oss.
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Oddvei Haugen og Trond 
Arnesen, Drammen
1: Vi liker å se nye steder i Norge 
og å få oppleve den fantastiske 
naturen landet byr på. Dessuten 
fristet teaterforestillingen og at 
det var mye tid til sosialt samvær 
uten et stramt festivalprogram.
2: Det frister ikke å bruke en 
sommeruke i Stockholm. Vi har 
de årlige Døves Kulturdager i 
Norge, og da blir det mye om 
vi også skal delta på nordiske 
kulturdager.
3: Vi ønsker flere treff i frem-
tiden, hva med Stiklestad, der 
de hvert år oppfører spillet om 
«Olav den hellige». Vi bør ha 
slike treff, men kanskje ikke 
hvert år. Det var fantastisk at 
gudstjenesten kunne kobles til 
en minnestund om en døv som 
mistet livet på havet.

SMØLA-TREFFET

Om Smøla og Stockholm
Vi stilte tre spørsmål til noen av deltakerne ved treffet på Smøla.

1: Hvorfor deltar dere på Smølatreffet?
2: Hvorfor deltok dere ikke på Nordisk Kulturfestival i Stockholm?

3: Hva ønsker dere av treff i fremtiden?

En strålende helg
Samtlige deltakere på treffet på 
Smøla var svært begeistret for 
øya, vertskapet, programmet og 
samværet med de andre. Er det 
noen som tør å ta utfordringen 
med å invitere til treff på sitt 
hjemsted neste år – eller kanskje 
om to år?
- Vi mener dette er noe mange 
kan klare å arrangere. Det må 
ikke være en døveforening eller 
NDF som hver gang står som 
arrangør, men det er fint å ha de 
i ryggen, slik som vi opplevde nå. 
Vi har et fint land med vakker 
natur, og mange har røtter de 
er stolte av. Hørende kan velge 
mellom mange festivaler om 
sommeren. Også vi døve har 
behov for å komme sammen for 
felles opplevelser, så vi oppfordrer 
andre til å gjøre det samme som 
oss på Smøla, avslutter vertskapet 
Marta og Toralf Ringsø. 

Gertrud og Johnny Olsen, Hamar
1: Gertrud er forelsket i Smøla. Som svenske mener hun øya minner om 
den svenske vestkysten. Vi var de første som meldte oss på årets treff. 
2: Store festivaler og Stockholm frister ikke oss. Vi trives best med det 
mer uformelle, der vi opplever følelsen av frihet samtidig som vi har 
fellesskap med andre. Å være på Smøla oppleves som ferie, det gir oss 
nye krefter – det blir ikke det samme i Stockholm.
3: Det er flott om det blir liknende treff andre steder i Norge med et 
like løst og ledig opplegg som på Smøla. 

Kate og Edvard Rundhaug, Bergen
1: Vi har aldri besøkt Smøla, 
men kjenner øya gjennom det 
Marta og Toralf har fortalt. Der-
for var vi nysgjerrige på å delta på 
et slikt uformelt treff for døve.
2: Vi vurderte å delta på festiva-
len i Stockholm, men valgte det 
bort. Vi har gode minner fra den 
nordiske festivalen på Bornholm 
for 12 år siden, men denne gan-
gen passet det ikke.
3: Det er godt med en slik frihelg 
uten barna, som her på Smøla, 
og det bør være mange andre 
spennende steder i Norge man 
kan samles til slike treff. Det er 
interessant å få kunnskap om 
andre steders historie og kultur, 
og å knytte det til døves historie.

Erna og Jann Tomassen, 
Trondheim
1: Erna sin far kommer fra 
Smøla, men det er 30 år siden sist 
vi besøkte øya og det er veldig 
forandret her. Vi har kombinert 
treffet med døve med en familie-
sammenkomst.
2: Vi har aldri vært ivrige 
deltakere på de nordiske kul-
turfestivalene. Vi prioriterer 
heller samværet med familien i 
sommerferiene.
3: Vi ønsker oss flere slike treff 
i fremtiden, der det sosiale og 
følelsen av frihet for den enkelte 
er det viktigste. Det er så mange 
spennende steder i Norge og kan 
dette kombineres med kultur 
som for eksempel en teaterfores-
tilling er det flott.  

Liv og Bjørn Arnesen, Porsgrunn
1: Vi har aldri vært på Smøla tid-
ligere. Vi liker den sosiale delen, 
det å treffe gamle kjente og så er 
det spennende å se hvor Toralf er 
født. Dette treffet er mye bedre 
enn Døves Kulturdager også, for 
her får vi tid til å prate med folk!
2: Nei, vi har overhodet ikke 
vurdert Stockholm og festiva-
len der som et alternativ. Vi 
har så mange andre tilbud om 
sommeren. Vi komme fra ferie i 
Nord-Norge, der vi også var en 
tur innom våre russiske naboer i 
Murmansk.
3: Denne typen treff bør bli 
gjentatt, men vi er avhengig av 
at rette folk drar det i gang, slik 
som på Smøla med Toralf, Marta, 
Bjørg og de andre som har tilret-
telagt alt så godt for oss andre.

Jon Vik og Solveig Uteng, Oslo
1: Vi hadde ikke andre planer for ferien i år og ble fristet av innby-
delsen som var nevnt i Døves Tidsskrift. Det er spennende å oppleve 
naturen på Vestlandet.
2: Vi kjenner Stockholm godt fra tidligere, så vi valgte bevisst bort 
den nordiske festivalen. Det fristet mest med ferie i Norge. 
3: Hva med et treff der vi har øyhopping på Vestlandet? Det ville 
vært spennende, men skal det bli like vellykket som Smølatreffet er vi 
avhengig av at noen dyktige personer står i spissen for arrangementet. 
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Det hender jeg møter mennesker som 
ser på meg med medlidenhet i blikket 
og spør: «Må du ha tegnspråk? Huffa-
meg…, du kan ikke heller munnavlese, 
da?» Jeg har levd hele livet med hør-
selstap, men bare de 11 - 12 siste årene 
med tegnspråk. Erfaringene dette har 
gitt meg gjør denne type spørsmål og 
medlidenhet ubegripelig. Stakkars meg 
liksom? Men hvorfor er det stakkars 
meg som har lært et språk der hørselsta-
pet mitt ikke begrenser meg? 

Jeg kjenner og har møtt mange hørsels-
hemmede, med og uten CI, som ikke 
kan tegnspråk. Flere av dem beskriver 
en hverdag med stor grad av ensom-
het, jobbproblemer, samlivsproblemer, 
vansker med barnas oppdragelse og 
i kontakten med deres skoler fordi 
kommunikasjonshinderet er så uover-
kommelig høyt. De orker ikke mer enn 
det nødvendigste i hverdagen fordi alle 
kreftene brukes opp på det umenneske-
lige å skulle høre når de ikke har ører 
som egner seg nevneverdig bra til det 
formålet. Veien fra en slik tilværelse til 
depresjon er ikke lang, noe også flere 
av dem forteller om. Jeg er glad jeg fant 
veien til tegnspråket.

I et selskap for en tid siden ble jeg 
sittende og samtale med en ung mann 
som «hører litt dårlig» på grunn av mye 
høy musikkbruk. Han hadde plassert 
seg i enden av lokalet, med ryggen inn-
til veggen for å ha best mulig oversikt 
og optimalisere sjansene for vellykket 
kommunikasjon med få personer. Han 
tok selv opp temaet om hørselstapet sitt 
og hvor vanskelig det kunne være i sel-
skap. Det ble utover samtalen naturlig 
å nevne tegnspråk som en mulighet. 
Kjæresten satt like ved og brøt raskt 
inn: «Å nei, huff! Han hører heldigvis 
ikke så dårlig!»

Hvorfor er det så vanskelig for mange 
hørende å se gevinstene ved at hørsels-
hemmede lærer tegnspråk? I Amerika 

er det populært å lære sine hørende 
babyer tegnspråk. Hvorfor er det stilig 
at amerikanske hørende babyer lærer 
tegnspråk, mens det er «huffameg» 
hvis tunghørte «må» lære det samme 
språket? 

Akkurat som tegnspråk ga meg mulig-
het for et mer aktivt og sosialt liv, har 
CI gjort det mulig og lettere for meg å 
være sammen med hørende og kom-
munisere talespråklig i en del situa-
sjoner. Mange døve er nysgjerrige på 
hva jeg klarer og ikke klarer med min 
CI-hørsel. Når de får vite at jeg er for-
nøyd med mitt CI, men fortsatt har et 
skikkelig hørselsproblem, konkluderer 
flere med at CI ikke er bra. Noen synes 
å mene at dersom CI ikke gir normal 
hørsel, er det ikke et godt hjelpemiddel. 
Dette oppleves for meg like ubegripelig 
som når noen ikke synes hørselshem-
mede skal lære tegnspråk. CI gir ikke 
normal hørsel. Men det visste jeg da på 
forhånd! Med CI har jeg bedre hørsel 
enn jeg hadde før jeg ble operert, og 
da synes jeg det har vært vellykket. 
Jeg opplever det nå stort sett greit å 
ha talespråklig kommunikasjon for 
eksempel med ansatte på barnas skoler, 
med betjening i butikker, med naboen 
på gata, helsevesen, offentlige kontorer. 
Mange situasjoner er blitt lettere enn 
før, selv om ikke for eksempel samtale 
i grupper er blitt det. Befolkningens 
manglende tegnspråklige kompetanse 
gjør at selv om jeg kan tegnspråk, så er 
hørselstapet fortsatt til hinder for fri og 
uanstrengt kommunikasjon for meg i 
mange situasjoner. Selv om vi har flotte 
tolker her i landet, så har vi dem ikke 
i lomma og kan trekke dem opp ved 
enhver anledning vi måtte ha behov for 
dem. 

De fleste døve barn i dag får innope-
rert CI. Jeg håper virkelig at døvemil-
jøet unner barna å glede seg over og 
verdsette nytten de har ved CI, til tross 
for dens begrensninger. For barnas 

del, men også fordi det er nødvendig 
dersom tegnspråkmiljøet skal vokse. 
Jeg håper like mye at det hørende og 
det hørselsfaglige miljøet unner barna 
å lære tegnspråk, slik at CI-hørselens 
begrensninger ikke er til hinder for fri 
og uanstrengt kommunikasjon mellom 
tegnspråklige.

Når døve og tunghørte prøver å fjerne 
barrierer for å oppnå så stor tilgjenge-
lighet til samfunnet som mulig – så 
bør samfunnet rundt applaudere deres 
iherdighet og heie på dem, ikke stille 
spørsmål ved, se ned på eller til og med 
kritisere dem. Det gjelder også om vi 
ønsker å være tegnspråklige og å ha CI 
med så god hørsel som mulig slik at den 
kan nyttiggjøres i talespråklig kom-
munikasjon. Vi er ikke først og fremst 
tegnspråklige, eller først og fremst 
talespråklige. Vi er først og fremst 
kommuniserende vesener, med et ønske 
om så aktiv, enkel og rik hverdag som 
mulig - i flest mulige situasjoner.

Hørselshemmet,
hva så?

Å huffameg, å huffameg…

Anne Kristine Grønsund, er 
fast spaltist i DT i år. 
Sivilstatus: 38 år, gift, to gutter. 
Fødested: Grimstad.
Utdannet: Lærerhøyskolen på 
Notodden, og audiopedagog-
utdannelse fra ISP, Universite-
tet i Oslo.
Jobb: Har jobbet som lærer 
både på Skådalen og Nedre 
Gausen. De siste årene har 
jeg jobbet som rådgiver/
tegnspråkkonsulent på Nedre 
Gausen og har mest kontakt 
med foreldre til hørselshem-
mede, men også med lærere 
og elever.
Hørselsstatus: Født tunghørt, 
men som godt voksen ble 
hørselstapet større og de siste 
årene har jeg vært døv. 
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Hunstad + Derby = sant
Sankthansdagen byr på strålende sommer, med blikkstille vær på sjø-
en. Ungdommer fra Huntad skole og Royal school for the deaf i Derby 
får en minne for livet i skjærgården utenfor Bergen. Dagstur med egen, 
gammel hvalskøyte, velvillig lånt ut fra Fjell kommune og med et mann-
skap og en kjempekul skipper.

helge.herland@doveforbundet.no
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Elevene dro opp den ene palen større 
enn den andre. Noen hadde litt pro-

blemer med å få fisken av kroken, men 
det skulle bare mangle: for mange av 
elevene var det den første fisketuren. 

Første gang de fikk fisk. Første gang 
de så hvordan fisken sløyes og 

fileteres, og kan bli til den beste fish and 
chips. Enda mer imponert ble elevene da 
mannskapet dro opp svære teiner fra 200 
meters dyp med dypvannsfisk som lange, 
brosme, torsk, krabber og andre godbiter. 
Skjønt godbiter? En ting har elevene fra 
England og Norge felles, de griner på 
nesen av å spise fisk!   

Hunstad skole er med i et internasjo-
nalt prosjekt der man har fokus på 

døves utdanningsmuligheter og yrkes-
valg. Prosjektet heter «Building brighter 
futures» og samarbeidsskolen er den en-
gelsken døveskolen. I år kom elevene fra 
Derby til Bergen på et ti dagers opphold, 
neste år drar 10 – 15 av elevene fra Hun-
stad til England. Turen på sjøen var en 
hyggelig avslutning på dager der elevene 
jobbet sammen i et felles program. 

- Vi ønsker å skape motivasjon og en-
gasjement hos ungdomsskoleelevene for 
bevisste utdannings og yrkesvalg, slik at 
hver enkelt kan delta og bidra i samfun-
net som likeverdige borgere, sier rektor 
Hilde Sundve Jordheim.

Dagen før båtturen satt vi benket i 
gymnastikksalen på Hunstad skole 

da elever fra begge land sammen presen-
terte bedriftsbesøkene de hadde gjort til 
noen døve og tunghørte arbeidstakere i 
Bergen. I små grupper hadde de besøkt 
arbeidsplasser som bilverksted, kjøre-
skole, knutepunktskole, døvesenteret og 
Hansa bryggeri, der siste bedriften var en 
klar vinner: «der fikk vi pizza og så mye 
brus vi ville drikke». Elevene intervjuet 
de døve ansatte om spørsmål knyttet 
til utdanning, hvilke krav de møter på 
arbeidsplassen, hvordan de kommunise-
rer med de hørende ansatte, arbeidstid, 
lønn osv. Presentasjonen av svarene skjer 
på norsk eller engelsk tegnspråk, og med 
engelsk tekst på billedskjermen.

Det er gledelig å se hvor godt elevene 
kommunisere sammen og hvor 

flinke de norske elevene er i både engelsk 
tegnspråk, engelsk tale og engelsk skrift.  
Vi spør tre av Hunstadelevene hva de 
synes om besøket fra Derby og om de ser 
noen forskjell på det norske og engelske 
skolesystemet?

Alexander Dahl: Det er morsomt å treffe 
døve fra andre land. Jeg kommuniserer 
mest med de engelske elevene ved å 
bruke norske tegn med engelsk munn-
stilling. Jeg gleder meg allerede til vårt 
besøk i England neste år.

Mathias Høie: Jeg begynte som elev på 
Hunstad for bare to år siden og fikk da 
også intensiv undervisning i tegnspråk, 
det har jeg god nytte av og nå skal jeg 
fortsette som elev på den videregående 
knutepunktskolen for hørselshemmede 
i Bergen. Så jeg får dessverre ikke være 
med til Derby neste år. Det er lærerikt 
å være sammen med de britiske elevene, 
og i samværet med dem har jeg blitt mer 
bevisst på bruk av kroppsspråk. Det er 
kanskje mer disiplin i den engelske sko-
len enn i vår skole?

Elisabeth Kindt: Jo, vi må innrømme at 
de engelske elevene oppfører seg bedre 
enn oss, men de har mye dårligere kon-
dis. De slet veldig med å komme seg opp 
på toppen av Ulriken! Derby-elevene har 
lært mye om norske samfunnsforhold. 
Neste år vil vi lære ekstra mye om Eng-
land før vi drar på besøk, så samarbeidet 
mellom skolene motiverer til ekstra 
innsats.

Fakta om Hunstad skole
Hunstad skole utgjør en av fagavde-
lingene i Statped Vest. Skolen er en 
statlig grunnskole (1. - 10. trinn) for 
hørselshemmete elever. Hele vest-
landsregionen er opptaksområdet for 
skolen med både heltids-, deltids- og 
kurselever. Skolen legger vekt på 
tospråklighet, og elever med tegnspråk 
som førstespråk får opplæring i og på 
tegnspråk. Undervisningen tilretteleg-
ges i små grupper og med gode tilret-
telagte tekniske forhold for elevene.

Takk til skipper Terje Skei og mann-
skapet på Rover som gav elevene og oss 
andre en drømmedag på sjøen.
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På deafnet.no skriver Maria Andersen 
(bilde) blant annet:
«Den 21. internasjonale kongressen om 
utdanning for døve er et viktig forum 
der forskere, lærere og andre personer 
som jobber med spørsmål knyttet til 
undervisning og språkutvikling for 
døve møtes for å diskutere og presentere 
sine forskjellige metoder. ICED har for 
mange døve hatt et dårlig rykte etter 
konferansen i 1880 i Milano som vedtok 
at tegnspråk ble forbudt å bruke som 
undervisningsspråk i skole for døve. Dø-
veforbund verden over har lenge prøvd 
å få senere konferanser til ta avstand fra 
Milano konferansens syn, og anerkjenne 
tegnspråk som et likeverdig og viktig un-
dervisningsspråk for døve. Det har vært 
vanskelig å få konferansen til å trekke til-
bake påstanden fra 1880, blant annet da 
det hvert år er nye land og nye personer 
som arrangerer å deltar på konferansen. 
Årets arrangører i samarbeid med den lo-
kale døveforeningen i British Colombia, 
Canada, imponerte alle deltakerne ved å 
ta et klart og tydelig oppgjør med verdi-
ene fra Milano konferansen 1880. Fordi 
årets arrangør ikke har noen forbindelse 

med arrangørene av Milano konferansen, 
og ikke selv har vært representanter for 
verdiene presentert i 1880, kunne de ikke 
direkte be om unnskyldning for det som 
ble vedtatt i 1880, men de anerkjente at 
resolusjonen mot bruk av tegnspråk i un-
dervisning av døve var et fatalt feilskritt. 
Pressemeldingen som ble presentert på 
konferansen innholdt følgende: • Avviste 
alle resolusjoner vedtatt på Milano kon-
gressen som forbød bruk av tegnspråk 
i utdanningsprogram for døve elever. • 
Anerkjenner med beklagelse de avgjø-
rende effektene av Milano kongressen og 
dens vedtak. • Oppfordrer alle nasjoner 
til å sikre at deres utdanningsprogram-
mer for døve aksepterer og respekterer 
alle former for språk og alle kommuni-
kasjonsmetoder. Dette er en selvfølge i 
et menneskerettighetsperspektiv, og det 
følger også FNs konvensjon for funk-
sjonshemmede som har blitt ratifisert av 
85 land i løpet av kun de få årene den har 
vært aktiv. FN konvensjonen represente-
rer et paradigmeskift i forståelsen av og 
synet på funksjonshemmede personer. 
Den anerkjenner funksjonshemmede 
som individer ikke bare objekter. Den gir 

Beklaget Milano-vedtaket
Fra NDF deltok Maria Andersen og Hedvig Sinnes på den internasjonale kongressen om un-
dervisning av døve som ble arrangert i Vancouver, Canada, i slutten av juli. Kongressen sendte 
ut en pressemelding, der deltakerne endelig tok avstand fra den tilsvarende kongressen i Milano 
i 1880, der det ble vedtatt en resolusjon som ikke anbefalte bruk av tegnspråk i undervisningen 
av døve. Resolusjonen la grunnen for at den talespråklige undervisningsmetoden ble brukt i de 
fleste døveskoler verden over helt opp til 1970-tallet.

også direkte anerkjennelsen av tegnspråk 
og oppfordrer landene som skriver under 
å inkludere tegnspråk, både lingvistisk 
og kulturelt, i sine utdanningssystem. 
Kongressens vedtak og FNs konvensjon 
for personer med funksjonshemminger 
peker begge i samme retning, og gir 
oppreisning og støtte til en mer fullver-
dig utdanningssituasjon for døve verden 
over.» 

NDF er utålmodig etter å få ansatt den 
tegnspråkkonsulenten som Stortings-
meldingen om språk bestemte skulle 
tiltre Språkrådets sekretariat i Oslo. 
Direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet 
sier at de også er utålmodige, for de har 
vært klare til å utlyse stillingen siden 
i vinter, men departementet har bedt 
dem vente med dette inntil videre. For 
departementet lever opp til ordene om 
at Ting Tar Tid. I et svar til NDF skri-
ver departementet blant annet:

- Opprettelse av en stilling som tegn-
språkkonsulent i Språkrådet er ledd 
i forslaget om å utvide Språkrådets 
ansvarsområde til å omfatte andre språk 
i Norge enn norsk. Dette involverer 
ikke bare et ansvar for norsk tegnspråk. 
Det reiser også spørsmålet om hvilke 
funksjoner og oppgaver Språkrådet skal 
ha når det gjelder nasjonale minoritets-
språk (kvensk, romani og romanes) og 
alle de nye innvandrerspråkene. Det 
må også foretas en avgrensning mot 

Sametingets ansvar for samiske språk i 
Norge.
Departementet tar sikte på å sende ut 
resultatene av det utredningsarbeidet 
som er gjort om dette i september og 
da vil blant annet NDF få uttale seg. 
Departementet understreker også at de 
i sitt arbeid ikke har støtt på noe som 
skulle tilsi at noen vil ha noe imot at 
Språkrådet oppretter en stilling som 
tegnspråkkonsulent. Så vi må smøre oss 
med tålmodighet en stund til!

Konsulent i Språkrådet

Maria Andersen, NDF.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Husk kulturdagene!

Generalsekretær i Norges Døveforbund
 

Norges Døveforbund skal ansette ny generalsekretær 
i 100 % stilling fra januar 2011.
 
NDF er en interesseorganisasjon med 2400 medlemmer og 23 lokallag, med kontor sentralt i Oslo 
sentrum. Vi jobber primært for å styrke tegnspråkets stilling og døves og tunghørtes tilgjengelighet 
på alle områder i samfunnet. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften og administra-
sjonen som per i dag har 5,7 årsverk.
 
Mer utfyllende annonse kommer på www.deafnet.no
og Norsk Lysningsblad i september 2010. 

For mer informasjon 
– kontakt sissel.gjoen@doveforbundet.no

NDFs kulturpriser
NDF ønsker forslag før 8. september på 
kandidater til kulturprisene. Det er to 
priser, hver på kr. 5.000. Den ene prisen 
skal gå til en ildsjel på lokalt plan i en av 
døveforeningene, mens den andre prisen 
deles ut til en utøvende amatørkunstner. 
Både enkeltpersoner og foreninger kan 
sende inn forslag på kandidater med en 
kort begrunnelse. Send forslag til e-post: 
hanne.kvitvar@doveforbundet.no eller til 
Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 
Oslo. 

Strategimøte
Det nye forbundsstyret og ansatte i NDF 
har strategimøte 19. – 21. august i Oslo. 
Møtet er en viktig oppfølger av landsmø-
tet i Tromsø og vil blant annet ta stilling 
til spørsmål som: 

Hvilke målgrupper har NDF og hvordan 
kan vi imøtekomme de ulike målgrup-
penes behov?

Utvalgsfunksjonen, hvilke utvalg skal 
forbundet ha, strukturen på utvalgene og 
arbeidsformen til de enkelte utvalg. 

Rollefordeling i forbundsstyret og hvor-
dan styret kan bli enda mer synlig. 

Prioriteringer i forhold til handlingspla-
nen som ble vedtatt på landsmøtet.

Fordeling og prioritering av arbeidsopp-
gaver i administrasjonen etter nedbe-
manningen. 

Tiltak for å øke inntektene.

Arrangementer i fremtiden.1.-3. oktober er det Døves Kulturdager i Molde på fantas-
tiske Seilet Hotell som også rommer Kulturhuset Bjørn-
sonssalen. Har du husket å melde deg på? 
Påmeldingsskjemaet sto i forrige Døves Tidsskrift. 
Du kan også gå inn på  deafnet.no og finne påmeldings-
skjema og flere opplysninger om kulturdagene. 
På bildet ser vi tre som vil glede publikum under kultur-
dagene, fra venstre Jarle Lid, Brynjulf Dammen og Reidar 
Brenden – noen av Oslo Døveforenings glade gutter!
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Heddapriser til Teater Manu?
Pinnochio er en av tre barne- og ungdomsforestillinger som er nominert til den prestisje-
tunge Hedda-prisen for 2009. 150 forestillinger er blitt vurdert, så det er en stor fjær i 
 hatten for regissøren av forestillingen Mira Zuckermann, som også er teatersjef på Manu. 
Men ikke bare det! 
Ipek D. Mehlum som spilte Pinnochio er nominert som en av tre kvinnelige skuespillere 
til Hedda-prisen for beste kvinnelige hovedrolle. En fantastisk prestasjon med tanke hvor 
mange dyktige skuespillere som finnes i Norge. Men vi som har opplevd Ipek på scenen er 
ikke overrasket. Hun er ganske enkelt helt fantastisk i de rette rollene, som for eksempel i 
Pinnochio.
I tillegg er Kjersti Fjeldstad (bilde) nominert for særlig kunstnerisk innsats. Hun gir tale-
språk til den tegnspråklige forestillingen og levendegjør på imponerende vis de ulike rollene 
for den delen av publikum som ikke behersker tegnspråk. 
Hedda-prisen deles ut i Oslo 12. september, og selv om ikke Teater Manu, Ipek D. Mehlum 
eller Kjersti Fjeldstad skulle gå helt til topps har de gjort en fremragende prestasjon bare ved 
å bli nominert. Hele døvemiljøet gleder seg sammen med teatret, og ser med spenning fram 
til den endelige avgjørelsen.

Kringkastingsrådet har gitt en advarsel 
til programleder Tore Sagen. Til hvem? 
Tore Sagen er programleder i NRK-
radio. Advarselen har han fått fordi 
han bruker ordet døv i negativ betyd-
ning, for eksempel når han i et program 
spør: «Er Norge verdens døveste land 
for genier?» Oversatt til norsk spør han 
altså om Norge er verdens dummeste 
(kjipeste) land for genier? Tore Sagen er 
altså dum nok til å arbeide i NRK, der 
vi som lisensbetalere sørger for lønnen 
hans. Sagen misliker sterkt advarselen fra 
Kringkastingsrådet, og sier i en kommen-
tar på NRKs nettsider:
- Det må være den konservative fløyen 
av døveforbundet som reagerer på dette. 
Jeg kommer selvfølgelig til å være veldig 
forsiktig med å bruke ordene på tv og i 
radio fremover, men privat kommer jeg 
til å si «døvt» mer enn noensinne. Det 
har en fin retro-svung og er beskrivende 
for noe som er tomt og mangler utstrå-
ling.

Nå var det ikke den konservative (!) 
fløyen av NDF som kontaktet Kringkas-
tingsrådet. Det var Likestillings- og dis-
krimineringsombudet. Og det gjorde de 
fordi de har fått henvendelser fra privat 
personer som ikke vil finne seg i at «døv» 
og «døvt» brukes i negativ betydning. 
Ombudet skriver blant annet i sitt brev 
til Kringkastingsrådet:
- Vi mener at NRK i rollen som all-
mennkringkaster har et særlig ansvar for 
å fremme likeverd og positive holdninger 
til mangfoldet i samfunnet. NRK bør 

Konfirmantjubileum

I begynnelsen av juni feiret 7 av 11 kon-
firmanter 30 års konfirmasjonsjubileum 
i Trondheim. De besøkte blant annet 
Rødbygget med lørdagskafe og muse-
umsbesøk. Om kvelden ble gjensynet 
feiret med middag på en bedre restau-
rant, etterfulgt av pub besøk. I hyggelig 
selskap gikk praten til langt på natt. 
Dagen der på besøkte noen graven til tid-
ligere lærer, Arvid Lervold, som gikk bort 

Torsdag 13. mai ble Simen Domben 
Bårdsen og Marius Johansen konfirmert 
i Tromsø Døvekirke, her sammen med 
døveprest Per Walle. 

Årets konfirmanter 
i Tromsø

i november 2009. Neste treff blir om fem 
år og da håper skolevennene at også June, 
Trond P., Pål og Tor Einar blir med.
På bildet ser vi fra venstre May-Britt 
Nyløkken, Geir Willumsen, Per Harald 
Hanssen, Stein Inge Abelsen, Tom Jons-
son, Tommy Årnes og Trond Sørensen.

derfor ha en særlig bevissthet på å unngå 
bruk av ord og uttrykk som oppleves som 
krenkende for grupper av mennesker. Li-
kestillings- og diskrimineringsombudet 
vil med dette oppfordre NRK og deres 
medarbeidere til ikke lenger å bruke 
ordet «døv» som slang for dumt, teit, 
kjedelig og liknende.

I brevet fra ombudet siteres det fra en ar-
tikkel i journalistenes sitt medlemsblad i 
2005, der Finn Arild Thordarson prøver 
å forklare sine journalistkollegaer hvorfor 

de ikke skal bruke ordet «døv» i negativ 
betydning.
- Bruk av «døv» som nedsettende begrep 
forsterker presset på dem som vokser 
opp med hørselshemning, og bidrar til å 
stigmatisere døve som en mindreverdig 
gruppe. Synet på døve blir negativt. Små 
barn som først lærer seg at «døv» betyr 
«teit», og senere møter et annet barn som 
er døvt – tror dere den døve ungen blir 
tatt imot som en som fortjener like mye 
respekt for andre?»
Men det forstår nok ikke Tore Sagen.

Tore Sagen refset av Kringkastingsrådet
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Det
skjer
i Norge

Inge Albriktsens dikt
Vi har tidligere omtalt døvblinde Inge 
Albrigtsen, Oslo, som har diktskri-
ving som hobby. Nå har han opprettet 
kontakt med en døvblind poet fra USA, 
John Lee Clark, som søkte etter dikt fra 
døvblinde personer i hele verden. Han 
vil samle diktene i en antologi oversatt 
til engelsk. Inge ville gjerne være med på 
dette, så med litt hjelp av Marion Thore-
sen og Britt Greve ble noen av Inges dikt 
oversatt til engelsk og sendt til Clark. 
Han har antatt to av Inges dikt: «Haptic 
communication» og «Visual Therapy».
John Lee Clark har opprettet en «online 
publication of the signing community», 
www.clercscar.com , der han legger ut 
bidrag fra døve og døvblinde, noveller, 
dikt etc. med koblinger til Facebook og 
Twitter for kommentarer til stoffet. Her 
kan man lese om både John Lee Clark 
og hans kone Adrean, om bakgrunnen 
for siden. Han har lagt ut Inges «Haptic 
communication» på denne siden. Ved 
å gå inn på Facebook-linken på siden, 
kan nå hvem som helst kommentere eller 
skrive hilsener til Inge Albriktsen.

Mediabygget er solgt

Døves Media har solgt bygningen på 
Bakketeigen i Ål kommune til Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve. 

På bildet ser vi rektor Berglind Stefans-
dottir og konstituert daglig leder ved 
Døves Media Marit B. Kolstadbråten 
underskrive salgsavtalen. 

Styret for Døves Media har vedtatt å 
samle all virksomhet i det som har vært 
avdelingskontor i Oslo de siste årene, og 
som holder til i samme bygg som Teater 
Manu. De ansatte har fått tilbud om å 
flytte med til Oslo, men bare Kolstad-
bråten har foreløpig takket ja til tilbu-

det. Fra 1. september er det full drift 
av Døves Media fra kontoret i Oslo. 
Høsten vil bli en omstillingsperiode, 
med mye innleid arbeidskraft, men fra 
1. januar vil mediebedriften kjøre for 
fult med «nye koster» i Oslo.

Økonomien til Døves Media har de 
siste årene vært kritisk dårlig, men et 
lån fra NDF på 1.5 millioner kroner har 
sikret den videre driften. 

Marit B. Kolstadbråten er konstituert i 
stillingen som daglig leder fram til 31. 
desember. I løpet av 2011 tar bedriften 
sikte på å ansette fast daglig leder.

Neste Døves Tidsskrift
kommer 15. oktober. Stoff til bladet 
må sendes før 24. september. Alle 
meldinger og bilder til Personalia er 
gratis. Send stoff til 
helge.herland@doveforbundet.no

Flytter du? Husk å sende melding til 
post@doveforbundet.no 
Samme adresse bruker du hvis du 
ikke mottar bladet eller vil begynne å 
abonnere på bladet.
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Irene Korstad og Gunnar Hansen 
representerte for Norge på kongressen. 
Gunnar Hansen forteller at Essen ligger 
et stykke unna Dusserdorf, ca en halv 
time kjøring.
- 30 av 43 medlemsland var til stede på 
kongressen med til sammen 56 delegater. 
Det tyske døveidrettsforbundet markerte 
samtidig sitt 100 års jubileum, og var ar-
rangører av EM i svømming samme helg 
som kongressen ble holdt, sier Gunnar. 
Under kongressforhandlingene ble 
Frankrikes situasjon spesielt diskutert. 
Landet er utestengt fra ICSD, som er 
verdensforbundet for døveidrettsland, 
fordi døveidretten i Frankrike helt blir 
styrt av handikappidretten. I internasjo-
nal døveidrett er det en hellig regel om at 
døve skal styre idretten sin selv, fritt og 
uavhengig av den hørende idrettsorga-
nisasjonen. Som en konsekvens av dette 
måtte sittede president i EDSO Isabelle 
Malaurie fra Frankrike trekke seg som 
president. Frankrike får ikke delta i 
noen form for organisert internasjonal 
døveidrett.
- Det var derfor duket for et spennende 
valg av ny president, der vår egen Bjørn 
Røine konkurrerte med tyrkeren Dogan 
Ozdemir. Bjørn vant tvekampen og fikk 
32 stemmer, mens Dogan fikk 23.  Det 
var spesielt de vestlige landene som gav 
støtte til Bjørn. Men han har en sterk 
posisjon i døveidretetn gjennom sitt 
mangeårige arbeid på internasjonalt plan, 
understreker Gunnar.

Det nye styret består av president Bjørn 
Røine, Norge - visepresident Vasyl San-
dugei, Ukraina - generalsekretær Juha 
Matti Altonen, Finland – kasserer Guido 
Zanecchia, Italia - styremedlemmene: 
Dogan Ozdemir, Tyrkia - Ota Pansky, 
Tsjekkia - Ioannis Stoufis, Hellas.

Første oppgave som venter Bjørn Røine 
er å gjennomføre et seminar for tekniske 
ledere i oktober i Brugge. Han skal også 
kontakte EUD og noen av de internasjo-
nale idrettsforbundene i forbindelse med 
økonomisk støtte. UEFA har allerede gitt 
en støtte på 70.000 euro for perioden 
2010 - 2013. 

Kongressen var ellers preget av at døvei-
dretten sliter i flere land enn Norge.
- Flere EM-arrangementer er avlyst på 
grunn av få påmeldinger. Tidligere er det 

Bjørn Røine 
styrer Europa
Bjørn Røine ble i slutten av juni valgt som president i EDSO, 
sammenslutningen av europeiske døveidrettsforbund, på kon-
gressen i Essen, Tyskland.

meldt at også vinterlekene for døve neste 
år i Slovakia måtte avlyses, men nå er det 
kommet ny melding om at lekene likevel 
blir gjennomført. Arrangørene har i siste 
liten presentert et opplegg for gjennom-
føringen av konkurransene som ICSD 
har akseptert, avslutter Gunnar Hansen.



314/2010

Sport

Les mer på 

www.rycon.no

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

kompetanse på hørselshemmede og døve.

området.

Rycon AS 

Rycon AS, Ryensvingen 11b

Vi skaper arbeidsglede!

EM i badminton
EM i badminton spilles 21. – 28. august 
i Sofia, Bulgaria. Det deltar spillere fra 
14 land og Norge har med bergensjenta 
Hege Ulstein, på bare 15 år.

EM i futsal
6. – 14. november deltar Norge med 
både kvinne- og herrelag i EM i futsal i 
Winterthur, Sveits. I kvinneklassen har 
Norge trukket disse lagene i sin innled-
ningspulje: Tyskland, Italia, Tyrkia og 
Belgia. Herrelandslaget møter disse lage 
i sin pulje: Portugal, Sveits, Østerrike og 
Wales.

Døvemesterskapet i fotball
Døvemesterskapet i fotball blir arran-
gert i Trondheim 18. og 19. september. 
I kvinneklassen deltar Trondheim, Oslo 
og Bergen. De spiller som vanlig 7-er 
fotball. I herreklassen var det vare to 
lag som meldte seg på til 11-er fotball, 
arrangørene selv og Oslo. Dermed blir 

det ikke noe døvemesterskap for herrer, 
det kreves nemlig minst tre lag. I stedet 
har trønderne invitert herrelagene til en 
Norgescup i 7-er fotball. Så må lagleder-
møtet i Trondheim ta stilling til om det 
i fremtiden skal satses på 11-er fotball, 
eller om man er nødt for å nøye seg med 
7-er fotball også for menn. Et slikt forslag 
er fremmet tidligere, men ble da for-
kastet. Men det er tydelig at mange lag 
sliter med å stille med 11 spillere, pluss 
innbyttere – og da er vel 7-er fotball den 
nest beste løsningen?

Jørgen Holden til topps 
i Ukraina
Jørgen Holden har deltatt i konkurranse 
i Ukraina i juli. Han gikk til topp i 60 
skudd liggende med 582 poeng, foran to 
skyttere fra hjemlandet som var fire og 
seks poeng bak. Det deltok også skyttere 
fra Serbia. I helmatch (3 x 40 skudd) tok 
de to skytterne fra hjemlandet revansje, 
med Jørgen på 3. plass.

Døveidrettsseminar 
1. oktober
NDI arrangerer den årlige døveidretts-
seminaret fredag 1. oktober. Seminaret 
er en viktig møteplass for døveidrettsla-
gene, særforbundene og andre. Seminaret 
blir gjennomført i Idrettens Hus i Oslo. 
Temaet er hvordan vi kan utvikle døvei-
dretten fremover. Blant deltakerne finner 
vi både idrettspresidenten Tove Paule 
og visepresidenten Odd-Roar Thorsen. 
I tillegg kommer en mann fra Kolstad 
Fotball som skal presentere deres gode 
erfaring med inkludering av blant annet 
døve utøvere.

Døvemesterskapet 
i futsal 2011
Bergen Døves Idrettsklubb arrange-
rer døvemesterskapet i futsal 26. – 27. 
februar neste år på Haukelandshallens 
tre baner. 
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