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Torsdag 20. september kl.15.30-17.30 har NDF 
en punktdemonstrasjon utenfor lokalene til 
TV2 i Oslo, Karl Johansgate 14 og utenfor 
 lokalene i Bergen, Nøstegaten 72. Vi håper 
på stor oppslutning av medlemmer og sympati-
sører.

Aksjonen er et ledd i flere tiltak for å få lan-
dets nest største allmennkringkaster til å ta sitt 
ansvar på alvor, slik at tv-
sendingene blir tilgjengelig for 
hørselshemmede. NDF krever 
at TV2 tar i bruk hurtigskri-
vere for å direktetekste pro-
grammer. TV2 feirer sitt 20 års jubileum, men 
fremdeles har ikke hørselshemmede tilgang på 
nyhets programmer, debatter og sportssendinger. 
På den måten utestenger TV2 flere hundretusen 
seere. 

NRK har de siste årene vist hvordan det er 
mulig å inkludere hørselshemmede gjennom 
teksting og tegnspråktolking av programmer. 
Nesten alle NRK1 programmene er i dag til-
gjengelig for hørselshemmede, og kringkastings-
sjef Hans Tore Bjerkaas har uttalt at målet for 
NRK er at alle programmer skal bli tilgjenge-
lige. Når NRK på en slik suveren måte gir hør-
selshemmede tilgang til direktesendte program-
mer, hvorfor skal ikke TV2 klare det?

Det vil koste ekstra penger. Kanskje to millioner 
kroner må investeres i utstyr? Kanskje vil det 
koste fem millioner kroner årlig å drifte en teks-
teavdeling? Det er omtrent det samme som TV2 
betaler for å vise en fotball-landskamp. Tidligere 

TV2 må ta ansvar
kunne vi lese i avisene at de var villige til å be-
tale en milliard kroner for senderettighetene til 
alle norske fotballkamper. Det er tall som setter 
kostnadene ved å direktetekste programmer i 
perspektiv.

Kulturdepartementet har et stort ansvar for at 
TV2 skal gjøre sendingene tilgjengelig for hør-
selshemmede. Til nå har departementet inntatt 

en merkelig passiv holdning. De 
snakker fremdeles om at kravet til 
TV2 bør være teksting av alle pro-
grammer mellom klokka 18 og 23, 
unntatt direktesendte programmer. 

Men hvorfor gi unntak? Kulturdepartementet 
må ta inn over seg at det er fullt mulig å tekste 
alle programmer – og at hørselshemmede hører 
like dårlig mellom klokka 23 og 18. Depar-
tementet har en politisk ledelse som arbeider 
under slagordet «Alle skal med».

Hver dag splittes familier med hørselshemmede 
og hørende foran tv-apparatet hvis de velger å se 
et TV2-program. Fremdeles aner ikke hørsels-
hemmede hva som gjør Davy Watne til en slik 
populær sportsjournalist. Viktige samfunnsde-
batter skjer i beste sendetid uten at hørselshem-
mede har mulighet til å ta del i det. Program-
lederne i nyhetssendingene blir ikke tekstet, og 
om enkelte andre innslag i sendingene tekstes er 
det ren bingo om alt eller bare litt blir tekstet.  
Hvor lenge kan Kulturdepartementet sitte rolig 
å se på en tv-kanal som diskriminerer en seer-
gruppe større enn Bergens befolkning? Hvor 
lenge har TV2-ledelsen samvittighet til å eksklu-
dere gruppen?  

Hver dag splittes 
familier

Helge Herland
Redaktør
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Det er Rune Anda som forteller. På 
flyet hjem fra Madagaskar den gangen 
spurte han resten av gruppen på 12 – 13 
nordmenn om det var greit at han startet 
en innsamlingsaksjon til Døves Hus i 
landet, som er like langstrakt som Norge 
og har ca 21 millioner innbyggere. Der 
og da ble også Arvid Støyva valgt til kas-
serer for innsamlingen.
- Pengene kom jevnt og trutt inn på 
konto de første årene, men Madagaskar 
Døveforbund fant ikke et passende hus 
før i fjor. Eller kanskje det er riktigere å si 
at de drømte om å kjøpe et stort hus, før 
de i fjor så realistisk på saken og bestemte 
seg for et hus de hadde økonomi til. Da 
hadde vi 220.000 kroner på huskontoen.
Rune har vært på solskinnsøya åtte 
ganger. Han var sammen med NDFs 
forbundsleder Hanne Kvitvær da de høs-
ten 2004 samlet lederne og spurte om de 
kunne prioritere tre oppgaver de kunne 
ta fatt på.
- Jeg husker at Dimby skrev tavlen full 
av arbeidsoppgaver som var viktige, blant 
annet at de ønsket arbeid for alle døve i 

landet. Men så sa de, for å få innpass på 
arbeidsmarkedet trengte man tolker og 
en sterk interesseorganisasjon. Derfor ble 
de enige om tre prosjektmål: Bygge opp 
et sterkt døveforbund, utarbeide tegnord-
bok og utdanne tegnspråktolker.
- Dette har de gjennomført?
- Ja, tegnordboka er på plass, over 30 tol-
ker er utdannet og døveforbundet er blitt 
betydelig sterkere de siste årene. Men det 
er lang vei fram. Jeg skulle ønske at ulike 
prosjekter for å styrke døves situasjon i 
landet kunne fortsette i 10 år til.
Madagaskarambassadøren forteller at det 
bor ca. 25.000 døve i det fattige afrikan-
ske landet. Bare en liten del av disse kan 
lese og skrive. Mange bor i distriktene og 
lever et uverdig liv nederst på rangstigen 
i samfunnet. Madagaskar Døveforbund 
har store oppgaver foran seg.

- Døves Hus som ble åpnet i sommer 
vil få stor betydning for døvearbeidet i 
landet. Nå har de fått sitt kulturhus, et 
hus som blir senter for informasjon, kurs-
virksomhet, møter for ulike grupper – for 
eksempel kvinneforeningen. Og den for-
eningen er viktig, for på Madagaskar har 
fremdeles kvinnene lite eller ingenting de 
skulle sagt i samfunnet. Det er to årsverk 
for fast ansatte i døveforbundet. 
- Hvordan var det å være med på åpnin-
gen av Døves Hus lørdag 28. juli?
- Det var en stor opplevelse å være med 
på innvielsen av huset. Det var en glede 
og takknemlighet blant døve som det 
er vanskelig å beskrive. Folk i landet er 
vanligvis glade og takknemlige for lite 
og vet å uttrykke livsglede på en måte 
som vi nordmenn kanskje har tapt på 
veien i vår overflodssamfunn. Nå fikk de 

Madagaskarambassadøren
- Det er 12 år siden jeg første gang besøkte Madagaskar. Da feiret vi 50 årsjubileum for døve-
skolene og misjonsarbeidet i landet som døvekirken, gjennom Det Norske Misjonsforbund, har 
vært engasjert i. Jeg la merke til at de voksne døve hadde få eller ingen tilbud. Jeg spurte en av 
de voksne døve der: «Hva trenger de voksne døve mest?» «Et Døves Hus», svarte han. Han var 
ikke alene om det. De hadde snakket om det i mange år.

Oslo-guttene Brage Skinstad Fossum og Oskar 
Frantzen Holte inspirerte Rune. De fant fram 
leker og tingel og tang som de solgte til inntekt 
til det de ønsker skal bli leker for døve barn som 
kommer til Døves Hus på Madagaskar. Kr. 641 
fikk de inn. Det er jo fantastisk at barn i Oslo 
hjelper barn i Antananarivo. 

Det Rune forteller her ble vist på NRK Tegnspråknytt mandag 30. juli. Han fortalte om støtten fra 
Norge som førte til at Døves Hus ble en realitet på Madagaskar. Bak ham fra venstre ser vi Dimby, 
president i Madagaskar Døveforbund. Damen i hvit kappe er befolkningsminister på Madagaskar. 
Nr to fra høyre er leder i Antananarivo Døveforening, og helt til høyre ser vi Rivo, den nye rektoren 
ved døveskolen Akama i hovedstaden.
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et helt hus, et Døves Hus, klart de var 
stolte. Åpningsseremonien tiltrakk seg 
også viktige personer fra styre og stell i 
landet, blant annet en statsråd. Fra første 
dag var det mulig å bygge broer og skape 
kontakter. Huset er med på å synliggjøre 
døve som gruppe.

Rune hadde ikke vært Rune om han ikke 
i måneden før innvielsen av huset hadde 
satt i gang en lynaksjon for å samle inn 
ekstra penger til inventar til huset. Impo-
nerende nok klarte han å samle sammen 
kr. 66.000 på kort tid.
- Det var de to Oslo-guttene som tente 
gnisten hos meg. Det var så flott at de 
gjennom sin basar fikk inn kr. 641 
og ville gi pengene til leker til barna i 
Døves Hus. Da la jeg ut litt informa-
sjon på Facebook. Jeg liker ikke å tigge 
om penger, jeg liker ikke å mase på folk, 
men givergleden var veldig god. Hele 130 
personer var med på å bidra til den flotte 
ekstra summen jeg kunne overlevere de 
lykkelige huseierne.

Båndene mellom døve i Norge og Mada-
gaskar har gjennom misjonsarbeidet vært 
sterke i over 60 år. Nå er også båndene 
mellom døveorganisasjonene i de to 
landene knyttet sammen for evig tid, da 
kan ikke vi i Norge bare trekke oss ut og 
håpe på at gasserne klarer seg selv, mener 
Rune.
- Det er urealistisk at myndighetene på 
Madagaskar vil gi driftstilskudd til en 
frivillig organisasjon som døveforbundet. 
Det ligger langt inn i fremtiden, dessver-
re. Derfor er jeg opptatt av at vi i Norge 
fortsatt må sikre at arbeidet for døve i 
landet går videre fremover. De trenger 
ca kr. 50.000 for å drive forbundet på 
en forsvarlig måte hvert år, den summen 

Rune og befolkningsministeren klippet snoren. Her er Døves Hus! Ikke lett å få et bra bilde, da 
det er trangt i smuget der.

Innvielsesfest i Døves Hus.

må vi i Norge klare å bidra med. Vi har 
 allerede diskutert dette på et medlems-
møte i Bergen Døvesenter og stemnin-
gen for å trå til er positiv. Så håper jeg 
at NDF kan bli i stand til å videreføre 
bistandsarbeid, som konkrete prosjekter, 
både på Madagaskar og i andre land i 
den fattige delen av verden. Behovet er 
enormt og døve i Norge har et ansvar, 
avslutter Rune Anda. 

Etter innvielsen var det møte med personer fra døveforbundet, døveforeningen og kvinneforeningen. 
De diskuterte bruk av Døves Hus, og organisering av det. Mannen i midten (med slips) er Darosy, 
som var president i døveforbundet 2004-2008. Dimby (til venstre) var generalsekretær i 2004-
2008 og har koordinerte prosjektsamarbeid med NDF. Han er i dag døveforbundets president.

Denne plansjen på 100x70 cm med signatur ble overrakt Rune og Norge som takk for gaven (Døves 
Hus og inventar). Det er mulig den vil bli plassert på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
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Forbundsleder Knut Magne Ellingsen 
kunne ønske ca. 350 representanter fra 
40 land og fem verdensdeler velkommen 
til Vestlandets hovedstad. Uken bød 
på sol og fint vær, dyktige arrangører la 
forholdene godt til rette i Grieghallen – 
og det var både skrivetolker og tegn-
språktolker til de mange forelesningene, 
og teleslyngeanleggene som ble brukt i 
de ulike salene så ut til å fungere til alles 
tilfredshet. Arrangementsteknisk må vel 
derfor kongressen karakteriseres som en 
suksess.

Ellingsen kunne stolt fortelle at HLF er 
verdens største organisasjon for hørsels-
hemmede med 54.000 medlemmer og ca. 
200 lokale foreninger. Han understreket 
at kongressen skulle ha fokus på mulig-
heter, ikke begrensninger – mottoet for 
kongressen var derfor «Et bedre liv».

-Et bedre liv
I vrimmelen av foredrag på en verdens-
kongress er det umulig å rekke over alt, vi 
måtte velge – og plassen i bladet begren-
ser muligheten til å omtale så mye. Et av 

åpningsforedragene var av Jens Marius 
Hammer. Han er direktør og redaktør 
for lokalavisen «Telen» som utgis på 
Notodden. 28 år gammel ble han døv 
etter menieres. I 5 ½ år var han døv. Han 
fortalte om sin fortvilelse. Han så ingen 
håp i livet som døv. Han prøvde, sammen 
med kone og døtre, å lære tegnspråk – 
men det var ikke noe for ham. Mange 
av hans hørende venner ble borte. Han 
hadde ingen livskvalitet, fortalte han til 
en dypt grepet forsamling med statsråd 
Anne-Grete Strøm-Erichsen i spissen. Til 
slutt ville han dø, han ville ta sitt eget liv.

Han ble reddet av cochleaimplantat (CI), 
fortalte han. Samme dag som har fikk 
koblet til lyd på CI kunne han ringe 
gledesstrålende hjem til kona og føre en 
samtale med henne. Vi har ingen pro-
blemer med å glede oss over at Hammer 
fikk tilbake hørselen. Vi har kunnskaper 
om det å bli døv. Vi vet at det er svært 
vanskelig, men vi vet også at det er få 
døvblitte som oppnår så gode resultater 
av CI som det Jens Marius Hammer fikk. 
Derfor blir jubelen etter hans forelesning 

Verdenskongress for 
hørselshemmede

helge.herland@doveforbundet.no

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) arrangerte siste uken i juni verdenskongress i Bergen. 
Av programmet så vi at flere temaer ligger i skjæringspunktet mellom hørselshemmede og døve. 
Derfor var det av interesse for en som har deltatt på flere verdenskongresser for døve å få mulig-
het til å oppleve en tilsvarende kongress for hørselshemmede.

Tor Marius Hammer ville heller være død enn 
døv.

Hammer i samtale med statsråd Anne-Grete 
Strøm-Erichsen som ble grepet av Hammers 
historie.
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sittende fast i halsen hos oss. For hva vil 
HLF gjøre med alle de døvblitte som 
fremdeles sliter med kommunikasjon og 
isolasjon? Hvordan skal de hjelpes til et 
bedre liv.

Og da er vi med ankepunktet vårt til 
verdenskongressen. Blant mange foredrag 
syntes vi det var for få som snakket om 
strategier og hjelpemidler for at hørsels-
hemmede skal gis en bedre livskvalitet. 

Statsråden
Helse- og omsorgsmonister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen hilste kongressen. Hun 
minnet om at 14 prosent av befolkningen 
– altså ca. 700.000 mennesker i Norge 
er hørselshemmet. Hun sa at det hvert 
år fødes ca. 40 døve barn og at 90 – 95 
prosent av disse tar imot tilbud om CI. 
Hennes råd til kongressen er at hvis man 
lærer seg å leve med kroniske sykdom-
mer eller funksjonsnedsettelser kan man 
bedre livskvaliteten. 

Tegnspråk på kongressen
Som journalist fra Døves Tidsskrift var 
det naturlig at vi la merke til bruken av 
tegnspråk på kongressen. HLF har en 
historisk fortid der tegnspråk er fy-fy, og 
har ikke som sin søsterorganisasjon i Sve-
rige forandret så mye på det synet – selv 
om mange på grasrota i organisasjonen 
behersker tegnspråk. 

Representantene fra Japan kommuniserte 
imidlertid på japansk tegnspråk og var 
hjertelig glad for å stifte bekjentskap med 
norsk tegnspråk. De holdt også foredrag 
på japansk tegnspråk, som ble oversatt 
til engelsk muntlig og skriftlig, og også 
da til norsk tegnspråk. Vi må berømme 
kvaliteten både på skrivetolkingen og 
tegnspråktolkingen på kongressen, den 
holdt et høyt nivå.

Den japanske forelesningen gav oss en 
innføring i hvordan jordskjelvkatastrofen 
og tsunamien i mars 2011 rammet hør-
selshemmede spesielt hardt. Langt flere 
hørselshemmede enn hørende mistet livet 
på grunn av mangel på informasjon. I et 
område døde 7 prosent av de hørende, 
mens hele 22 prosent av de hørselshem-
mede omkom. Da katastrofen inntraff 
forsvant strømmen, varsling gjennom tv, 
data og sms ble umulig. All informasjon 
til innbyggerne skjedde muntlig, men 
det gikk over hodet på mange hørsels-
hemmede. Hørselshemmede hørte heller 
ikke alarmen som varslet tsunamien og 
ble i husene som ble jevnet med jorden. 
I ettertid har derfor interesseorganisa-

sjonene for hørselshemmede, sammen 
med myndighetene, laget egne katastro-
feplaner. Dette inkluderer blant annet 
å ha tydelige nødkvarter der det finnes 
tegnspråktolker, en kartlegging av hvor 
hørselshemmede bor og bevisstgjøring av 
varslingen om disse. 

Døv mellomtolk
Etter forelesningene var det mulig for 
publikum å stille spørsmål. En kvinne vil 
stille et spørsmål på ASL, altså ameri-
kansk tegnspråk. Det er ikke de dyktige 
arrangørene forberedt på, men Tor Fik-
sen fra NDFU fikser saken. Han er døv 
og kan ASL, han oppfatter hva kvinnen 
sier – oversetter til norsk tegnspråk, som 
igjen blir oversatt til norsk talespråk av 
våre tolker – og så skrivetolket på engelsk 
og japansk – ja japanerne hadde både 
skrive- og tegnspråktolker.

Rikshospitalet og tegnspråk 
Ole Edvard Tvete og Marie Bunne fra 
CI-teamet på Rikshospitalet foreleste 
om den teknologiske utviklingen CI-
historikk og litt om fremtidsmulighetene. 
Det gjorde de på en balansert og god 
måte, men som alltid når Rikshospitalets 
CI-team er i åpent lende blir det spørs-
mål om deres holdning til tegnspråk. 
Pappa til en døv jente spurte hvorfor de 
var negative til tegnspråk og fremholdt 
at datteren hadde stort utbytte både av 
CI og av tegnspråk. Marie Bunne svarer 
at det pappaen spør om er et tilbakelagt 
stadium. De siste fem årene har Rikshos-
pitalet anbefalt at foreldre til barn med 
CI satser på tegnspråk. Da er det endelig 
blitt fred om noe fagfolk har strides om i 
flere hundreår, eller….

Vi føler oss ikke helt trygge for en annen 
foreleser Morten Buan, som noen dager 
senere ble valgt til leder i HLF fortalte i 
sin forelesning om sin hørselshemmede 
sønn, som går inkludert i barneskolen. 
Hans budskap var klokkeklart: Søn-
nen og familien trenger ikke tegnspråk i 
kommunikasjonen. Rett nok var han litt 
bekymret for høstens skolestart for da får 
sønnen ny kontaktlærer, han skal opp i 6. 
klasse og hvordan vil det gå? Og han ut-
trykte også litt usikkerhet om fremtiden 
med ungdomsskole, videregåendeskole 
og studier for sønnen – men Morten 
Buan har imponerende stor tro på at det 
hørselstekniske vil være til god nok hjelp 
i den utfordringen nesten alle hørsels-
hemmede sliter med, kommunikasjonen 
ute blant folk og i grupper.

Synd da at ikke Buan tok seg tid til å 
følge med på den etterfølgende foreles-
ningen. Maria Midbøe, Sverige, selv 
hørselshemmet fra barndommen. Nå 
arbeider hun som psykolog. Hennes fore-
lesning var om flerspråklighet og hvorfor 
vi trenger ulike verktøy i kommunikasjo-
nen. Hun stod for det motsatte synet enn 
Morten Buan og en meningsutveksling 
mellom de to ville vært interessant. 

Verdenskongressen for hørselshemmede 
gav oss ny kunnskap, mye kunne vi nik-
kende bifallende til, andre innspill tvang 
oss til å tenke nytt og svært få forelesnin-
ger provoserte oss til fortvilelse. Kongres-
sen viste at hørselshemmede og døve 
nærmer seg hverandre i mange spørsmål. 
For å si det enkelt: Flere døve blir hør-
selshemmet og flere hørselshemmede blir 
døve og krysser grensene til hverandre.

Tor Fiksen tolker fra amerikansk tegnspråk til norsk tegnspråk. Han er helt sikkert den første døve 
som har fungert som tegnspråklig mellomtolk på en verdenskongress for hørselshemmede.
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200 deltakere fylte salen for å få med 
seg forelesningene av fem døve og en 
hørende foreleser. Vi kunne ha ønsket 
oss flere hørende forelesere, nå ble det 
mye argumentasjon ut i fra døves ståsted 
på arbeidsplassene. Flertallet på de fleste 
arbeidsplassene er jo hørende og da burde 
deres meninger kommet litt tydeligere 
fram. Hvordan er norsk tegnspråks 
stilling innenfor Statped, Signo, NDF-
bedriftene og døvekirken, for å nevne de 
største arbeidsplassene med hørende og 
døve ansatte?

Det er vanskelig å gi noe fyldig referat fra 
en slik dagskonferanse på begrenset plass, 
men det er opplagt behov for å diskutere 
hvordan språk påvirker arbeidsmiljøet 
der døve og hørende skal samhandle. 
Temaet kan nok med fordel tas opp på 
den enkelte arbeidsplass / avdeling. 

Vi gjengir noen sitater fra seminaret:
Odd-Inge Schrøder, (døv) Høgskolen 
i Oslo og Akershus: Mange døve har 
komplekser overfor eget språk, ofte hører 
vi frasen «Hun er god i språk» - hvilket 
språk?

Sonja Myhre Holten, (døv) Språkrådet: 
Vi har møter for å prate sammen direkte. 
Å prate gjennom tegnspråktolk gir ikke 
samme utbytte, det forsinker møtet og 
alle blir mer sliten.

Ingrid Bodin, (døv), Signo – CSS: Det 
er ofte bare en unnskyldning at det er så 

mye lettere å bruke tolker, vi må ta tak i 
den utfordringen og klare møtene uten 
tolk. 

Solgunn Flølo, (hørende), Signo Rycon: 
Som tolker på møter i bedriften prøver vi 
å tolke minst mulig, vi trår til bare der-
som noen ber om hjelp og trenger støtte, 
da er det ofte til avlesningen av tegnspråk 
og da hvisker vi gjerne det som sies.

Odd-Inge Schrøder: Ordet «døvetolk» 
forteller om et syn at det kun er døve 
som trenger tolk. Ordet «tegnspråktolk» 
vitner om et syn at begge parter trenger 
tolk.

Hilde Astrup, (hørende) Signo Rycon: 
Det er syv år siden at de ansatte på Signo 
Rycon sammen vedtok de ikke var en to-
språklig arbeidsplass, men en tegnspråk-
lig arbeidsplass.

Cathrine Stensrud, (døv), Signo Vivo: 
Det er vanskelig for kollegaer å kritisere 
hverandres språkbruk, det er lettere for 
avdelingsledere å ta opp dette.

Svein Garden, (hørende) Signo Rycon: 
Jeg er ofte lei av å snakke om døve og hø-
rende, målet er ett felles arbeidsmiljø og 
det er en selvfølge at språket er tegnspråk.  

Sonja Myhre Holten: Ingen døve anset-
tes på beslutningsnivå i de fleste bedrif-
tene der døve og hørende er ansatt. Det 
er hørende som er sjefer.

Odd-Inge Schrøder: Stemmen er knyttet 
til norsk talespråk. Bruker man stemme 
sammen med tegn er det umulig å la være 
å bruke norsk.

Sonja Myhre Holten: Norsk er lyd. Kan 
vi visualisere lyd?

Tospråklig arbeidsplass

Konferanse
helge.herland@doveforbundet.no

Tospråklig arbeidsplass, en konferanse om det gode fellesskapet var temaet Inger Helene Venås, 
generalsekretær i Signo, kunne ønske velkommen til i Oslo konserthus 21. juni.

Førsteamanuensis Odd-Inge Schrøder var som 
alltid på banen når døves språklige situasjon 
diskuteres.

Beata Slowikowska, Signo hovedkontoret, ledet seminaret om tospråklig arbeidsplass,
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PERSONALIA  

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

Død
LEIF HENRIKSEN, Skatvik, født 
20.april 1934, døde 30. mai. Leif var en 
varm talsmann for døve i Nord-Norge og 
var også i flere år styremedlem i NDF på 
1990-tallet.

ODD BIRKELAND, Bergen, 
født 2. september 1929, døde 24. juni.

HEIDI SELTVEIT, Bamble, født 16. 
mars 1972, døde 26. juni.

SOLVEIG LARSEN, Oslo, født 21. 
februar 1910, døde 22. august. Hun var 
NDFs eldste medlem og sovnet stille inn 
102 år gammel på St. Hanshjemmet. 

Runde år
95 år
JUDITH ZUCKERMANN, Oslo, blir 
95 år 10. oktober.

ELIN MARGRETHE OLSEN, Borg-
heim, blir 95 år 10. oktober.

85 år
GERD MARY MATHISEN, Son, blir 
80 år 24. september.

75 år
AASTA VASSTRAND, Ålesund, blir 75 
år 19. september.

ROLF ROTEVATN, Volda, blir 75 år 
26. september.

70 år
TORALF RINGSØ, Bergen, blir 70 år 
21. september.

UNNI ELISABETH BJERG, Larvik, 
blir 70 år 2. oktober.

BJØRN MYRAN, Trondheim, blir 70 år 
4. oktober,

SONJA EIKENES, Bergen, blir 70 år 8. 
oktober.

THORA GÅSLAND, Bergen, blir 70 år 
11. oktober.

BERIT KALLEVIK, Haugesund, blir 70 
år 13. oktober.

60 år
SIV RANDI VISTE, Trondheim, blir 60 
år 20. september.

50 år
JAN INGE GRØTTHEIM, Brønnøy-
sund, blir 50 år 19. september.

ASTRID JENSEN FOSS, Bergen, blir 
50 år 3. oktober.

INGER MARIE H. SKAADEN, Øyer, 
blir 50 år 10. oktober.

Gift
Beate og Kristoffer Brun giftet seg i Lan-
genes kirke 14. juli. De sender en takk 
til alle som kom og var med i kirken, og 
for alle gaver og oppmerksomhet som var 
med på å gjøre dagen perfekt.

Født
Birk Ivar ble født 11. juni. Han var 
3770g og 52cm. Stolt storesøster er Gjøa 
Emilie og stolte foreldre Gørill og Espen 
Rosvold.

Vellykket kristenkonferanse
En uke i juli var det en oppmuntrende og god leir for døve kristne på Hagetun 
folkehøyskole i Greåker ved Fredrikstad. Deltakerne fordelte seg med 7 fra Norge, 
7 fra Danmark, 1 fra Færøyene, 3 fra Sverige, 2 fra Finland, 3 fra Estland og 1 fra 
USA. 
I tillegg var det 
flere dagbesø-
kende som hygget 
seg sammen med 
de tilreisende. 
Leiren hadde 
bibeltimer, der 
døve fra Finland 
og Danmark 
underviste med 
tema: «Fokus på 
Jesus».
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Seniorseminar 
i Stavanger
Like før sommerferien var lederne for døveforeningenes seniorarbeid samlet til likemannsse-
minar i Stavanger. Den lokale seniorgruppen med Gunhild Pedersen som primus motor hadde 
tilrettelagt alt på beste måte for de ca 20 deltakerne fra hele landet. 

Jon Pettersen, Trondheim er på talerstolen med en kommentar, med foreleser Ingrid Dirdal fra Sta-
vanger kommune til venstre og ordstyrer Bjørn Stensvoll til høyre sammen med to tegnspråktolker.

Gutter som følger godt med, fra venstre Kjelle Danielsen og Rune Adde fra Drammen Døvefore-
ning, Kjell Nilsen og Terje Karlsen fra Romerike Døveforening.

Erik Lundqvist fra Signo-CSS foreleste 
om «Den gode samtalen». Han opplever 
at mange eldre sitter alene uten å få kon-
takt med andre døve, spesielt gjelder det 
de som bor i distriktene, sa han blant an-
net. Han gav mange råd til hvordan man 

kan samtale med demente og på samme 
måte hvordan vi kan møte personer som 
har sorg.

Fra Stavanger kommune foreleste Ingrid 
Dirdal om samhandlingsreformen, der 

pasienter skal overføres tidligere fra 
fylkeskommunale sykehjem til kom-
munale sykehus eller andre kommunale 
institusjoner – og der forebygging av 
tiltak som gir god helse skal prioriteres 
mye sterkere. Kommunene skal kartlegge 
og tilrettelegge de leilighetene eldre bor i 
gjennom hjemmebesøk til de over 80 år, 
og ha mulighet for å iverksette nødven-
dige tiltak for at folk kan bo lengst mulig 
i sitt eget hjem. 

Dirdal hadde liten kjennskap til døves 
situasjon, men oppfordret døveforenin-
gene til å reise aktuelle utfordringer til 
kommunene, også klager. Vi lærer mye 
av klager som kommer til oss fremholdt 
Dirdal.

Kari-Anne Solheim og Mari Eggen kom 
fra Rådgivningskontoret i Oslo og for-
talte om det brede spekteret av tilbud de 
har til hørselshemmede. De fokuserte på 
begrepet «velferd» og kom inn på det de 
kaller for omsorgstrappen: at man først 
tilrettelegger med hjemmehjelp, hjemme-
sykepleie, plass i omsorgsbolig, eventuelt 
omsorgsboliger med døgnbemanning, 
før man går inn for sykehjemsplass. De 
understreket at det er strenge krav for å få 
plass på sykehjem.  

Som vanlig var det utveksling av infor-
masjon mellom de 11 seniorgruppene 
som deltok på seminaret. Oslo har så 
mange som 132 medlemmer i senior-
gruppen, de andre tallene fordelte seg 
slik: Trondheim 73, Telemark 54, Dram-
men 41, Romerike ca. 30, Bergen ca. 30, 
Stavanger 19, Ålesund ca. 15, Kristian-
sand 10 – mens Haugaland og Vestfold 
ikke har egne seniorgrupper, men er 
inkludert i foreningen.

Leder i NDFs seniorutvalg informerte 
om at utvalget har egen side på Face-
book. Ellers er det et viktig mål for 
utvalget å sikre døve valgfrihet når de 
må velge sykehjem: sykehjem i nærmil-
jøet med talespråklig miljø – eller syke-
hjemsplass i en av de største byene der det 
er tegnspråkmiljø.
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Og NRK trenger deg og mo-
bilen din for å få det til
Siden Tegnspråknytt fikk nytt navn og 
nytt utseende i vinter har NRK stadig 
forsøkt å få inn mer nyhetsstoff fra 
tegnspråk- og døvemiljøet. Derfor har 
Tegnspråknytt blant annet hatt nyheter 
fra VM i friidrett for døve, nyheter om 
WFD (World federation of the Deaf), 
dekning fra åpningen av Døves Hus på 
Madagaskar, kongebesøk på Signo og 
ikke minst Hilde Haualands disputas. 
I tillegg har NRK hatt reportasje på 
tegnspråk fra 22.juli-rettssaken og besøk 
av NDFs generalsekretær i studio. Tegn-
språknytt vil ha enda mer.

Tegnspråknytt vil ha nyheter som for 
eksempel at Bergen Døvesenter bytter 
navn, at det norske landslaget for døve 
blir knust i VM (vi ser helst at de vinner), 
og nyheten om at døve blir kretsmes-
tere. NRK vil også ha beskrivelser på 
tegnspråk fra snøras, museumsåpninger, 
kongebesøk og andre generelle nyheter 
fra hele landet. For å få til dette trenger 
Tegnspråknytt å få tips fra deg og et 
video-opptak av dine beskrivelser sendt 
til oss.

Opplæring under Døves 
Kulturdager
Under Døves Kulturdager i Kristian-
sand, 14. til 16. september, arrangerer 
Tegnspråknytt reporter workshop der 
programlederne viser hvordan du kan 
bruke din mobiltelefon til å lage gode 
reportasjer. Vi vil se på hvordan en repor-
tasje utformes og hva den bør inneholde. 
Foreløpig har vi kun mulighet til å utføre 
denne workshopen for Iphone-brukere. 
NRK håper du melder deg på. 

Mer tegnspråk 
i Tegnspråknytt Av journalist Remi Myhr Horgar, NRK

NRKs mål er at Tegnspråknytt mot-
tar mange eposter og videotips, og kan 
dekke nyheter om tegnspråk og døve fra 
nord til sør – og fra hele verden.
Befinner du deg rett ved en begivenhet 
som dekkes på tv, radio og nett? Send et 
videotips der du forklarer hva som skjer 
på tegnspråk, så kan det også sende før-
stehåndsinformasjon på Tegnspråknytt.

Send NRK tips og spørsmål på tegnspra-
knytt@nrk.no

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

Tekstil- og Juleverksted
19.-23. november 2012

Kursledere: Anne O. Folland og Åse Auensen.

Anne og Åse kan undervise i følgende:
Vegglommer for voksne og barn - lange tynne duk-
ker- handlebag - øreklippsteppe - bordløper/duk til jul 
- spisebrikker til jul - julehjerter og dufter til jul.

Det er også mulig å lære noen nye teknikker :  
forsvinningsplast –   border i papir – crazy broderi  og 
bruk av gjennomsiktig ark i rødt og grønt .

På kurset kan du bruke fantasien og «leke» med  stoffer, 
perler, garn, broderi og ull (toving).

Viktig at du tar med egen symaskin,  

www.al.fhs.no

skjæreutstyr og 45x30 matte.
Kursavgift:  kr. 1000,-
Reiseutgifter: Du betaler selv reiseutgifter opp til 

900 kr. Utover 900 kr. dekker skolen.
Bruk av egen bil:  Skolen dekker 2 kr per km
Påmeldingsfrist: 16. november
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helge.herland@doveforbundet.no

Boklansering

En god bok
Vi synes boka er smart laget. Den inne-
holder 8 kapitler. Halvparten av kapitlene 
er faktadeler skrevet av Reidun Ther-
kelsen Tveit som har mange års erfaring 
med undervisning av døve. Hun får på 
en kort og lettfattelig måte presentert 

mye kunnskap om døves situasjon. De 
andre kapitlene er skrevet i novelleform 
av forfatteren Kjersti Wold. Vi mener 
det er en genial måte å presentere stoffet 
på. I stedet for å referere til hvem av 
døve elever som har opplevd hva, skriver 
hun historiene med spenning, humor 

og empati i en språkdrakt som er en 
fornøyelse å lese. Det er skjønnlitteratur 
av høy kvalitet. Therkelsen Tveit og Wold 
bør engasjeres til å skrive flere bøker fra 
døves historie og miljø. Døve med norsk 
tegnspråk som førstespråk sliter av og 
til med å lese bøker, men denne boka 
mener vi blir unntaket – den er lettlest. 
Vi klarte ikke å legge fra oss boka før alt 
var lest, det tok oss en kveld – det var en 
god kveld!

Boka har mange illustrasjoner av døve 
Tom Zeiffert, som også har tegnet 
omslaget til boka. Det er også en rekke 
bilder fra alle våre tidligere døveskoler, 
og der finnes de eneste minusene vi har 
notert oss. Vi skulle så gjerne hatt navn 
på barna, ungdommene og lærerne på 
bildene. Nå blir vi sittende å lure på 
hvem disse er.

«Venner for livet» er en vakker og tref-
fende tittel på boka. Vi vet at mange som 
er vokst opp på døveskolene ser på sine 
skolevenner som egen familie. Det er 
knyttet sterke bånd og for de fleste fører 

- Venner for livet

Nedre Gausen kompetansesenter har utgitt boka «Venner for livet» - fortellinger og fakta om 
døveskolen i Norge frem til 1960. Det er blitt en bok alle vil ha stor glede av å lese. Med «alle» 
mener vi tidligere elever på døveskolene, ansatte på skolene den gang og de som i dag arbeider 
med hørselshemmede barn, familie av døve og alle andre som ønsker økt forståelse for hvordan 
hverdagen artet seg på skolene den gang da.

Tom Zeiffert, tidligere elev ved Holmestrand 
døveskole – som også har illustrert boka, 
sammen med en av dagens elever David Spon-
berg, 11 år.

Nye bøker skal feires. Kaken smakte 
fortreffelig!

Prosjektleder Oddvei Irene Haugen sammen 
med barnebarnet Hedda Tveit.

Noen av publikummerne på den fine tilstelningen ved Nedre Gausen kompetansesenter da boka 
«Venner for livet» ble presentert.
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det til regelmessige treff og feiring av 
konfirmasjons- og skolejubileer. Boka er 
et teamarbeid av beste merke anført av 
redaksjonen med Elisabeth-ene Nilsen og 
Mikkelsen. Øyvind Therkelsen har hatt 
en heldig hånd med bokas layout. Men 
hovedpersonen og prosjektlederen bak 
boka er døve Oddvei Irene Haugen. Uten 
henne hadde det ikke blitt noen bok.

Prosjektlederen
Oddvei hadde ideen til boka. Hun søkte 
om prosjektmidler gjennom Norges Dø-
veforbund til ExtraStiftelsen. Hun sier på 
omslaget av boka:
- Døveskolen i Norge har blitt endret opp 
gjennom årene. Mye er annerledes i dag 
fra da jeg gikk på døveskolen på 1960-
tallet. Jeg ønsker at denne boka skal 
vise døve elevers egen historie. Språk og 
undervisning kan ha endret seg, men det 
er noe som aldri vil endre seg – behovet 
for vennskap og fellesskap. Og det er 
nettopp det jeg husker aller best fra min 
tid på døveskolen, der fikk jeg «venner 
for livet».
- Hvordan fikk du ideen til boka?
- Jeg mener det er skrevet for lite om dø-
ves historie. Når vi døve er samlet fortel-
les det ofte historier fra tiden på døvesko-
lene, men ingen har filmet eller skrevet 
de og i fremtiden vil de da bli borte. Jeg 
håper boka kan brukes i undervisningen 
av dagens hørselshemmede elever og at 
den vil bli lest av voksne og eldre – både 
de som har gått på døveskoler og andre.

Boklansering

- Hvordan samlet du historiene?
- Jeg intervjuet ni eldre døve som tidli-
gere har vært elever ved døveskolene på 
Skådalen, Holmestrand og Trondheim. 
Intervjuene ble gjort på video. Det ble 
veldig mange timer med opptak som ble 
gjennomgått, skrevet ut og redigert til 
bok. Mye stoff måtte vi velge bort, vi var 
nødt for å avgrense stoffet.
- Hvorfor er det ikke navn på de som 
forteller historiene i boka?
- Vi har valgt en annen form. Døvemil-
jøet er lite og vi vil ikke fortelle hvem 
som sier ja. Vi mener historiene som er 
gjengitt er noe mange tidligere elever kan 
nikke gjenkjennende til. Vi har også vært 
opptatt av å presentere historiene på et 
språk som er lett å lese, jeg synes mye av 
døvehistorien som er skrevet tidligere er 
tung å lese. Det har også vært mye arbeid 
med å samle bilder og innhente tillatelse 
til å bruke bildene, men i dag er alt slitet 
glemt – i dag feirer vi oss selv og boka, 
smiler Oddvei Irene Haugen.

Boklansering
Nedre Gausen kompetansesenter presen-
terte boka på en fin tilstelning i de gamle 
skolelokalene i Holmestrand. Historien 
bak boka ble fortalt og folkene bak boka 
fikk sin fortjente takk. Noen av de som 
er intervjuet i boka ble trukket fram. 
Odd-Inge Schrøder kåserte om skoletid 
i gamle dager og høstet både latter og 
vemod. Generalsekretær Bjørn A. Kristi-
ansen hilste fra NDF og sa bl.a.

Kildene til fortellingene i boka bygger på intervjuer av ni tidligere døveskole-elever. 5 av dem ble takket av prosjektleder Oddvei Irene Haugen; fra 
venstre Erna Nilsen, Kjell Danielsen, Helene og Rolf Hansen, Halvor Greftegreff og Oddvei. Helt til høyre tegnspråktolken Idunn Vindspoll.

- Et av kjennetegnene til døvekulturen er 
at historier fra døvemiljøet blir formid-
let fra person til person. Det finnes lite 
skriftlig materiell om hvordan døve 
hadde det tidligere. Noe av årsaken til 
dette er at vårt språk er visuelt, ikke 
skriftlig. Vi døve er stolte av språket vårt 
og den kulturen vi utgjør. Boka bidrar til 
å synligjøre den stoltheten vi har.
Nå venter vi på flere bøker, i første om-
gang fortsettelsen av skolehistorien for 
døve fra 1960 og fram til dagens situa-
sjon. Tar Nedre Gausen kompetansesen-
ter den utfordringen også?
Hvis du vil skaffe deg boka så se annonse 
annet sted i bladet. Den vil også bli solgt 
under Døves Kulturdager i Kristiansand.
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Bjørn Røine, 
leder av Det eu-
ropeiske døvei-
drettsforbundet.
Det var supert at 
NRK tolket og tekstet 
sendinger fra OL i 
London. Spesielt at 
tekstingen skjedde fra 
morgen til midnatt. 
Meget bra! Tolkingen 
var også like bra, men 
noen ganger avsluttet 
de litt for tidlig. Jeg ser 
jo også at NRK følger 
opp med stadig mer 
teksting av idrettssen-
dinger, for eksempel 
sendingene fra friidret-
tens Diamond League. 
Flott av NRK.
Jeg tviler sterkt på 
om TV2 vil gi den 
samme servicen som 
NRK. Derfor må NDF 
kjempe sammen med 
HLF for å få TV2 til 
å tekste og tegnspråk-
tolke sendingene sine. 
Og det må være en 
selvfølge at alle hørsels-
hemmede inkluderes 
i de folkefestene som 
OL er. Vi bør vurdere 
kampanjer for å få TV2 
til å bedre holdningen 
sin i forhold til å tilret-
telegge programmene 
for hørselshemmede.

Margareth Har-
tvedt, leder av 
Norges Døvei-
drettsutvalg
NRK1 tekstingen fun-
gerte bra, til tider ble 
det skrevet mindre enn 
det som ble sagt. Det 
var interessant å følge 
kommentarene fra re-
porterne, jeg lærte mye 
av det - spesielt under 
håndballkampene. Det 
er også interessant å få 
kjennskap til idretts-
utøvernes bakgrunn 
og historie.  Jeg savnet 
teksting i NRK2. Jeg 
var også fornøyd med 
tegnspråktolking, men 
den var tidsbegrenset, 
jeg skulle ønsket å få 
tolket alle OL-sendin-
gene.
Det er trist at TV2 
har rettighetene. Jeg 
er redd for at vi da er 
tilbake i steinalderen. 
Nå må vi kreve at TV2 
tar tekstingen på alvor!

Jo-Arve Furland, 
grasrota, Åle-
sund
Jeg er ingen sportsidiot, 
men har fulgt med på 
noen idretter, spesielt 
håndball. Jeg leste på 
Facebook at sendin-
gene var tekstet, da var 
jeg snar til å trykke 
på 777. Kjempeflott å 
følge med på konkur-
ransene og å få tekstede 
kommentarer. I tillegg 
til håndball var jeg 
opptatt av roing og bas-
ketball. Jeg gir ros til 
NRK, veldig bra levert 
og så håper jeg de fort-
setter å utvikle bedre 
tilbud til oss døve.
Trist at TV2 ikke vil 
tekste sine sendinger. 
Jeg frykter de vil si 
at det blir for dyrt å 
tekste sendingene, 
de skal spare penger 
og bryr seg ikke om 
hørselshemmede. Det 
siste fikk vi et bevis på 
under «Gullruten» der 
døve var deltakere med 
TV2 gav blaffen i å 
tekste programmet slik 
at vi kunne følge med.
 

NRK-fjernsynet, verdens beste?
helge.herland@doveforbundet.no

Gjennom tv-sendingene fra OL i London har NRK befestet sin posisjon som kanskje verdens 
beste tv-kanal når det gjelder å tilrettelegge sendingene med tekst og tegnspråktolking. Nå slår 
døve i Sverige og Danmark over på NRK1 for å følge idrettssendingene! Derfor er det stor skuf-
felse blant hørselshemmede i heler Norden at TV2 har tv-rettighetene til sendingene fra de neste 
olympiskelekene. Vi har spurt noen av leserne:   

* Hva synes du om NRK sin teksting- og tolking av sendingene fra OL i London?
* De neste OL-arrangementene har TV2-rettighetene til, hva tenker du om det?

Gøril Grindhaug 
Haave, grasrota, 
Bergen
Jeg har ikke sett mye 
på OL, men jeg synes 
det er veldig bra at 
hørselshemmede får 
ta del i det som sies i 
programmene. Det må 
vi ha full rett til.
Jeg tenker at det kan-
skje er bra med kon-
kurranse mellom NRK 
og TV2 om hvem 
som er flinkest med 
teksting og tolking av 
sendingene. Det vil gi 
et bedre tilbud til oss 
døve. Vi må presse på 
TV2 fremover.

Hanne Berge 
Kvitvær, leder 
av NDF
Tekstingen var meget 
bra. Det er en ny opp-
levelse å være inkludert 
i folkefesten som en 
olympiade er, tenk alt 
vi har gått glipp av tid-
ligere. Det er gledelig 
å se hvordan NRK de 
siste årene har bygget 
opp tekste- og tolketje-
nesten for hørselshem-
mede. Skal jeg være litt 
kritisk må det være når 
sendingene ble flyttet 
fra NRK1 til NRK2, 
da ble teksten borte – 
vi kunne derfor ønsket 
teksting på side 444. 
Men helhetsinntrykket 
er at vi koste oss med 
NRK fra London.
Det vil være helt 
vanvittig om TV2 skal 
fortsette sin politikk 
med dårlig teksting. Vi 
krever at de har en like 
god teksteservice som 
NRK når vinterlekene 
arrangeres om to år og 
de neste sommerlekene 
om fire år. TV2 diskri-
minerer hørselshem-
mede. NDF skal lage 
en god strategi for å få 
TV2 til å ta sitt ansvar 
som allmennkringkas-
ter på alvor.



155/2012

helge.herland@doveforbundet.no

Doktordisputas

Hun har presentert sin avhandling i en bok på ca. 200 sider, 
skrevet på engelsk, som er bedømt av professorer i Norge, 
Sverige og Nederland. Med det skriftlige arbeidet har hun vist 
at hun har kompetanse på området og at hun kan gjennomføre 
vitenskapelig forskning. Nå skal hun forvare det som står i boka 
muntlig. Det som kalles en doktordisputas. Det starter med en 
slags oppvarming, der Hilde foreleser i ca. 45 minutter om «Det 
globale døvesamfunnet». Så er det tre-fire timer der professor 
Christina Garsten fra Universitet i Stockholm og professor Stu-
art Blume fra Universitetet i Amsterdam samtaler med Hilde 
om avhandlingen. Begge er professorer innenfor Hildes fagfelt, 
antropologien (læren om menneskenes naturhistorie). I en slik 
samtale er kanskje noen av spørsmålene og kommentarene så 
enkle at man lett kan tro det er en felle. Andre innspill dreier 
seg om temaer Hilde tydeligvis setter stor pris på å få prate om. 
Og så er det spørsmål som er mye mer kritiske, ja det virker 
nesten som om de to opponentene griller henne. Men Hilde 
svarer, kommenterer og argumenterer på en mesterlig måte. 

Mye av det er en samtale på et så høyt og spesielt nivå at vi ikke 
klarer å følge med, men vi skammer oss ikke over å innrømme 
det. 

Hilde Maria Haualand er sosialantropolog. Hun har gjennom 
år utviklet evnene og kunnskapene sine slik at hun på denne 
historiske dagen kan presentere en doktoravhandling som den 
første døve i landet. En avhandling som får ros av opponentene, 
både for utmerket språk og faglig innhold - og som får mange 
av de 200 publikummerne til å felle tårer når seansen er ferdig.

Hilde foreleser og diskuterer på norsk tegnspråk og blir stem-
metolket til engelsk av to håndplukkete tolker fra Trondheim. 
Spørsmål på engelsk talespråk fra opponentene ble tegnspråk-
tolket for Hilde. Begge opponentene er gode på kommunika-
sjon. De ser og snakker med Hilde, ikke med tolkene. Publi-
kum har sine to egne, dyktige tolker. To skrivetolker sørger for 
at Hilde også kan lese spørsmålene fra opponentene på engelsk 
om hun er usikker på nyansene i spørsmålene som stilles. Hele 
disputasen er et eksempel på god kommunikasjon.

Nervøs og rørt mamma
Blant publikum er det mange døve venner, kollegaer fra FAFO, 
der Hilde jobber som forsker og familie. Selvsagt er mamma 
Barbro Lindeberg på plass. Vi husker henne helt tilbake fra 
1978 da hun foreleste på den nordiske kulturfestivalen i Ålborg 
og vi husker henne som eminent teaterinstruktør i Trondheim 
Døveforening på begynnelsen av 1980-tallet, blant annet med 
forestillingen «Vi betaler ikke» av Dario Fo.

- Med døve barn var det naturlig at jeg deltok på Trondheim 
Døveforenings kurs i tegnspråk. Den gang lærte vi det som ble 
kalt tegnspråknorsk, altså tegn som fulgte det norske talesprå-
ket. Men i sosialt samvær med døve i foreningen, på julefester, 

Første døve 
med doktorgrad
Torsdag 16. august er en historisk dag på Uni-
versitetet i Oslo. Hilde Maria Haualand forsva-
rer doktorgradsavhandlingen sin om «Tolking 
av bildetelefonsamtaler, en sammenlikning av 
tjenesten i Norge, Sverige og USA». 

Det er høytid under en doktordisputas. Alle reiser seg når Hilde kommer 
inn sammen med opponentene og ledere for disputasen.
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prisgitt de bestemmelsene som NAV gir, som i dag innebærer 
at bildetelefontjenesten bare er tilgjengelig på begrenset tid av 
døgnet.

Disse spørsmålene utløser en diskusjon mellom opponentene 
og Hilde om det å være inkludert i samfunnet. Hvordan ny 
teknologi kan inkludere døve. Hva er forskjellen mellom å være 
inkludert og ekskludert? Hilde sier blant annet at for å være in-
kludert må du først ha vært ekskludert. Det blir en lang samtale 
om disse begrepene og forståelsen av inkludering og eksklude-
ring i samfunnet, en typisk fagdiskusjon mellom antropologer 
som ikke er så lett for en alminnelig bladsmører å forstå så mye 
av, men slik skal det være på en doktordisputas!

Et annet spørsmål som blir drøftet er hvorfor bildetelefon er 
blitt så populært i Sverige, der nesten alle døve bruker bildete-
lefon – mens det er helt motsatt i Norge. Skyldes det at døve i 
Norge er mindre teknisk interesserte og skolerte enn døve i vårt 
naboland? Eller kan en årsak være at svenske døve er mer bevis-
ste tegnspråkbrukere enn oss?

Mens opponenten Christina Garsten har en dialog om mer 
generelle spørsmål, går professoren fra Nederland direkte løs på 
temaer som er knyttet til døve og nytten av tekniske hjelpemid-
ler og da spesielt bildetelefonen. Stuart Blume slår også innled-
ningsvis fast at vi er med på en viktig dag i norsk døvehistorie 
og det merkes i auditoriet på universitetet. Det har vært en lang 
vei fra den første døveskolen startet i Norge i 1825, der målet 
det første hundreåret var å lære barna og lese og skrive og på 
den måten føre dem fram til konfirmasjon. Et nytt århundre 
der døveundervisningen la vekt på å gi døve utdanning innen-
for de tre S-yrkene; skomaker, skredder og snekker – og søm 
og husstell for jentene. Til dagens utdanningssamfunn der et 
hundretall døve bruker tegnspråktolk på universitet og høg-
skoler. Og der Hilde Marie Haualand går inn i historien som 
en pioner og et eksempel på hva som er mulig å få til gjennom 
hardt arbeid og tro på egne kunnskaper.

Hilde sine to tegnspråktolker på første benk og en del av publikum som fulgte den historiske begiven-
heten. En doktordisputas er en merntal kraftanstrengelse der man i 3 – 4 timer nærmest blir grillet 
av sine opponenter. Når Hilde i tillegg snart har fødselstermin blir det også en fysisk prøvelse. Hun 
besto begge med glans!

Mamma Barbro Lindeberg i forgrunnen, følger 
spent med.

døvehytta og i teatergruppen oppdaget jeg fort at døve brukte 
et helt annet språk enn det vi lærte på kurset, forteller Barbro.
- Dere var ikke redd for å satse på tegnspråk i kommunikasjo-
nen med Hilde?
- Nei, jeg hadde generelle kunnskaper om flerspråklighet. Jeg 
har alltid vært nysgjerrig på andre språk og kulturer. Vi var be-
visst på at Hilde skulle få være i miljøer med ulike språk, både 
talespråk, kombinasjonen tegn og tale – eller tegnspråknorsk 
som det het – og i rent tegnspråklig miljø.
- I dag kan du vel fornøyd konstatere at dere gjorde riktige valg?
- Ja, jeg tror det. Jeg var trygg på at vi valgte det beste. Jeg fryk-
tet aldri at det ene språket kunne ødelegge for det andre. Det er 
trist at foreldre til hørselshemmede barn fremdeles i dag skal bli 
stilt overfor et dilemma der de må velge enten det ene eller det 
andre språket. 
 
Barbro understreker også at Hilde hadde et studieopphold ved 
Gallaudet universitet i Washington. Studieårene der bevisst-
gjorde Hilde i enda sterkere grad i forhold til språk, kultur og 
identitet.

- Det er fantastisk å være her i dag. Som mamma er jeg inhabil, 
men jeg synes Hilde svarer godt for seg og så har hun heldigvis 
beholdt bakkekontakten.

Avhandlingen
Avhandlingen til Hilde sammenlikner oversettelsen og formid-
lingen av telefonsamtaler på tegnspråk og talespråk av tegn-
språktolker i Norge, Sverige og USA. Døve bruker bildedtele-
fon, hørende vanlig telefon og så oversetter tegnspråktolkene. 
Doktoravhandlingen påpeker at det er viktig hvordan tjenesten 
er organisert og hvem som har ansvar for den. I Norge er 
bildetolktjenesten plassert hos NAV. Det er ifølge Hilde med på 
å sementere folks oppfatning av at funksjonshemmede trenger 
særordninger. I USA er det telefonselskapene som betjener 
bildetolktjenesten og det er en selvfølge at døve og hørende kan 
ringe til hverandre når som helst på døgnet. I Norge er man 
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Aase Lyngvær Hansen,  
Møller kompetansesenter

Det var en fornøyelse og faglig berikende 
å være til stede på Hildes disputas. Når 
førsteopponenten sier at språket i avhand-
lingen (som er skriftlig engelsk) er stringent 
og elegant, blir jeg imponert. Når den fag-
lige diskusjonen mellom Hilde og oppo-
nentene flyter så fint, og det på samme tid 
gir meg ny faglig innsikt, blir jeg glad og 
stolt. Hilde svarte godt for seg, og det ble en 

interessant diskusjon i et fullsatt auditorium den dagen. Jeg er 
stolt over Hilde som nå viser vei for andre døve i Norge. 

Odd-Inge Schrøder, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

Det var en stor dag døvehistorisk sett! 
I 1835 ble de første døve konfirmert og viste 
at de ikke var dumme eller «med innskren-
kede hoder» som biskopen den gangen sa. 
Fr.Schreiber i det amerikanske døveforbun-
det sa en gang at døve kan alt unntatt det å 
høre. All ære til doktor Hilde Haualand – 
vår første døve doktor.
Forelesningen var på et ypperlig tegnspråk, 

mens dialogen ble av tekniske grunner mer norskpreget, men 
interessant likevel.

Bjørn Stensvoll, nestleder i NDF 
Hilde gjorde en god jobb med å svare på 
krevende spørsmål fra opponentene under 
disputasen. Beundringsverdig av henne, når 
vi også tenker på omstendigheter hun er i. 
Det er en historisk begivenhet for døve på 
utdanningsfeltet, siden Hilde er den første 
døve som tar doktorgraden. Hun viser at det 
ikke er noen hindringer for døve å ta utdan-
ning og drive med forskning. Det er viktig 

at storsamfunnet ser døve studenter og forskere på lik linje med 
de andre. Doktorgraden bør være en inspirasjon for våre fremti-
dige studenter og forskere til å jobbe hardt for å nå sine mål.

Sonja Myhre Holten, Språkrådet
Hilde forsvarte avhandlingen på en fantastisk måte.  Må si jeg 

var imponert også over selve gjennomfø-
ringen med tolkene tilstede som bidro til at 
kommunikasjonen fløt meget bra.
Disputasen betyr veldig mye for døve. Folk 
i salen gikk rundt og gratulerte hveran-
dre med dagen - dette sier noe om hvilke 
følelser som var knyttet til denne historiske 
hendelsen.  Hilde viser at det er mulig for 
døve å gjøre en akademisk karriere. Hendel-

sen er også en milepæl for norsk tegnspråk som på denne måten 
fortsetter å utvikles.

Jon Vik, Signo-CSS
En kjempeprestasjon av Hilde som vi har all 
grunn til å være stolte av. For at en døv skal 
klare noe så vanskelig som en doktorgrad 
må alt rundt klaffe, spesielt med tilretteleg-
ging av tolker på høyt profesjonelt nivå.   
Disputasen betyr enormt mye for døve-
samfunnet. Vi kan få politikerne positivt i 
møte og bli hørt i viktige saker som angår 
døve og presentert hvilke utfordringer vi 
står ovenfor.  For politikerne kan det å føle 

seg inkludert i storsamfunnet være komplekst på mange måter. 
Hilde vil på en måte være døråpner slik at vi kan nå frem med 
flere saker. Hun åpner samtidig døren for nye generasjoner døve 
og viser at det er mulig når man har troen. 

Anne Kristine Grønsund, 
Nedre Gausen kompetansesenter

Jeg synes Hilde gjorde en helt utmerket 
jobb både under prøveforelesningen og 
disputasen. Hun klarte den vanskelige 
balansegangen mellom å ta til seg kritikk 
og å forsvare valgene hun har gjort under-
veis i forskningsarbeidet. Andre-opponent 
nevnte til og med ved en anledning at han 
ikke ville følge opp med ytterligere spørs-
mål vedrørende et tema, da Hilde tydeligvis 

hadde bedre kunnskaper enn han på dette feltet.
Disputasen betyr mye for døve. Selv arbeider jeg blant annet 
med foreldre til hørselshemmede barn som lærer tegnspråk. 
Vi opplever at mange foreldre som får hørselshemmede barn 
er bekymret for barnas yrkesmuligheter i fremtiden. Det blir 
morsomt i tiden fremover å kunne si at jeg har overvært denne 
historiske anledningen, og å fortelle hvor fint alt gled mellom 
Hilde, tolkene og opponentene. At en tegnspråklig døv nå har 
doktorgrad vil utvilsomt inspirere flere tegnspråklige til høy 
akademisk utdannelse. 

Gratulerer Hilde Maria Haualand!
En doktorgradsdisputas er en mental styrkeprøve. I flere timer 
må Hilde svare og kommentere innspill og spørsmål fra de to 
opponentene. Når hun i tillegg er i svært så lykkelige omsten-
digheter, med bare tre uker til fødselstermin er det klart at det 
også er en fysisk prestasjon.  

- Jeg synes disputasen gikk bedre enn fryktet. Det hører med å 
grue seg noe helt forferdelig, og jeg var jo også spent på hvordan 
kommunikasjonen ville foregå. Selv om tolkene og jeg har 
forberedt dette i lang tid, ved at det har vært de samme tolkene 
på nesten alle phd-relaterte kurs, forelesninger og seminarer. 
Det gikk mye bedre enn vi fryktet, og da jeg så at kommunika-
sjonen mellom Garsten og meg fungerte temmelig kjapt, kunne 
jeg senke skuldrene, og bare konsentrere meg om å svare, ikke 
på om tolkene forstod eller ikke, sier Hilde Maria Haualand.

Publikums meninger
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maer jeg selv er med på å definere og bestemme. En doktorgrad 
er på en måte akademias svenneprøve, og det gir muligheter for 
å søke om for eksempel midler fra forskningsrådet. 

Så lar vi Anne Kristine Grønsunds ord dekke det vi alle 
sammen føler når hun sier:
«Gratulerer Hilde! Du har gjort en fabelaktig jobb, og er til stor 
inspirasjon. Tusen takk!»

- Du brukte både tegnspråktolker og skrivetolker?
- Ja det er fint å ha skrivetolkene med, så jeg av og til kunne 
få den originale engelske formuleringen til opponentene. Det 
gjorde det lettere å sjekke at jeg virkelig hadde forstått spørsmå-
lene. 

Hilde sier at mange som tidligere har forsvart sin doktorav-
handling mener at disputasen egentlig er et stort privilegium. 

- Det er omtrent bare en gang i løpet av sitt forskerliv man 
opplever å få lov til å diskutere eget arbeid i så lang tid med to 
personer som har satt seg så grundig inn i det og med publi-
kum. Jeg må konstatere, at jo - de har rett. Det var morsomt og 
interessant å få avhandlingen belyst på denne måten. 

- Hvorfor valgte du akkurat «bildetelefon-området» til doktor-
gradsavhandlingen?
- Opprinnelig hadde jeg tenkt å se på betydningen av nyere 
kommunikasjonsteknologi for inkludering av døve på arbeids-
plasser, men det ble for omfattende. Da jeg startet feltarbeidet 
så jeg at det var mye snakk om bildetelefoni og bildetolktje-
nester - det var dermed «lett» å få øye på prosessene som alltid 
er involvert når ny teknologi kommer, og hvordan disse blir 
definert og fortolket inn i en eksisterende sosial struktur. Mye 
annen teknologi kunne være relevant, som SMS, epost og an-
net, men de blir allerede tatt for gitt  - og da er det ikke like lett 
å se hvordan de former hverdagen vår. 

- Hva betyr det for deg å ha fått denne doktorgraden?
- Forhåpentligvis gir det meg muligheter til å få forske på te-

Disputasen er over, opponentene har gitt ros til Hilde og publikum svarer med stående applaus.

Etter en lang og slitsom dag må likevel pressen få sitt, her i intervju med 
NRK-fjernsynet.
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En gang jeg snakket om CODA til en 
forsamling med voksne døve, fikk jeg 
følgende spørsmål: «du, Torill, hvorfor 
er det ingen CODAer som er gift med 
hverandre? Det hadde jo vært så fint!». 
Jeg ble svar skyldig. Kanskje er forkla-
ringen at mange KODAer slutter å gå i 
døveforeningen når de blir tenåringer? 
Eller kanskje de ser på hverandre som 
søsken og ikke som potensielle kjærester? 
På den annen side, så er jo også døve 
veldig nære hverandre uten at det ser ut 
til å gå ut over giftelysten. Men, hvem 
vet? Den gangen hadde jeg ikke noe svar, 
og det har jeg heller ikke nå, men det har 
oppstått en situasjon i Norge som gjør at 
dette kan endre seg på sikt.

I juli ble historiens tredje KODAleir 
arrangert, og denne gangen hadde vi med 
oss flere ungdommer som ledere. De var 
flotte rollemodeller for de yngre barna og 
hadde det også veldig trivelig sammen, 
så det ut til. Så kanskje vi etter hvert kan 
rapportere om CODAer som gifter seg 
med andre CODAer i Norge? Interna-
sjonalt er de kommet lenger.  På CODA 
international, et årlig treff for verdens 
CODAer, har de til og med en egen 
gruppe for CODA-par. Vi kan jo ikke 
være dårligere her til lands, vel?

I skrivende stund har CODA Norge sin 
årlige samling med årsmøte. Etter en 
spørrerunde blant de som er tilstede, 

kan vi her kommer med en liten redegjø-
relse for hvordan vi ser for oss fordelene 
og eventuelt ulempene med å være en 
CODA, som er kjæreste med en annen 
CODA. 

«Vi slipper å tolke mellom foreldre, 
svigerforeldre og kjæreste», var ikke over-
raskende det aller første positive utsagnet. 
Deilig ville det også være å ha en partner 
som man ikke må forklare alt for; «neida, 
det er ikke noe som knuser på kjøkkenet, 
de hører bare ikke at de slamrer med 
dører og bråker med porselenet». 

Og så var det alle disse kulturelle tin-
gene man må forklare , som «min mor tar 
på deg for å få kontakt, ikke for å tafse». 
De vil heller ikke rynke på nesen over 
vårt behov for å si fra hver gang vi går på 
do – slike opplysninger er det visst ikke 
vanlig å gi hverandre blant hørende. Og 
som en sa «tenk så deilig det ville vært å 
bo sammen med en person du alltid får 
blikkontakt med når du vil si noe!». Rene 
ønskedrømmen med andre ord. 
Hva så når barnebarna melder sin an-
komst? Jo, da er i alle fall tegnspråkopp-
læringen i boks!  I storfamilien med fire, 
eller kanskje enda flere, døve besteforel-
dre er det bare å dumpe barnebarna på 
seniortreff med farmor, farfar, mormor, 
morfar og bonusbesteforeldre. De vil 
bade i tegnspråk, kommunisere godt 
med alle besteforeldrene og mor eller far 
slipper igjen å hjelpe i kommunikasjonen. 

Så til det som kanskje kan være litte-
granne utfordrende. Hvis man finner 
hverandre i samme miljø, så kan man 
kjenne at relasjonen blir litt for nær, 
som nevnt før her. I Norge er det  stor 
sannsynlighet for at de døve foreldrene 
kjenner hverandre fra før. Det kan være 
positivt i den forstand at man slipper det 
potensielt pinlige første møtet dem imel-
lom. De kan samarbeide og kommuni-
sere godt om planlegging av bryllup. 

Men er det gitt at disse døve foreldre-
ne er vel forlikte og bare glade for at deres 
barn forenes? Det kan jo faktisk hende at 
noe i historien gjør det meget ubehagelig 
for dem å komme i familie med hveran-
dre. La oss si at brudgommens far og bru-
dens mor en gang selv planla et bryllup 
som ikke ble noe av. Eller at fedrene i sin 
ungdom kranglet om en jente, som den 
ene fikk? Hollywood kunne ikke laget et 
bedre manus. Vi får vel være glade for at 
dagens Døves Tidsskrift ikke er  døves Se 
og Hør. 

Jeg har fortsatt ikke svar til damen med 
spørsmålet. Svaret ligger hos alle KODA-
ene som kommer på barneleirer og etter 
hvert ungdomssamlinger. Tiden vil vise 
om arbeidet til vår forening virkelig bæ-
rer frukter, og om vi etter hvert vil få en 
masse GODAer å hanskes med.
 

 

Like barn leker best
Av Torill Ringsø

Folk med felles interesser, felles livsvilkår og som møtes på felles arenaer har en tendens til å bli 
forelsket, gifte seg og formere seg. Sånn har det vært til alle tider. Døve gifter seg med døve, nord-
menn med nordkvinner, skiløpere med andre skiløpere, bergensere med bergensere og så videre og så 
videre. 
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Paulsen og Jorid Fagerli hadde trodd, 
derfor måtte myer av arrangementet flyt-
tes til Stavanger Forums lokaler. Fredag 

Døves Trykkeri, som byttet navn til 
Designtrykkeriet, og som i dag heter 
A2G Grafisk har fått nye eiere. Horda-
land fylkeskommune har solgt sine 40 
prosent av aksjene. Kjøper er Bergen 
kommune, som dermed får en eierandel 
på 55 prosent i selskapet. 

Byråd Liv Røssland sier i en kommentar 
at kommunen vil satse på å være aktive 
eiere, så får vi for trykkeriets del håpe 

at det betyr mange grafiske oppdrag fra 
kommunen. Det jobber i dag 8-10 døve 
på trykkeriet. 

A2G het tidligere Åstvedt industrier og 
har utvidet sin tradisjonelle industri-
virksomhet til også å omfatte trykkeri, 
kafè og catering med mer. 

Døves Tidsskrift trykkes fremdeles på 
A2G Grafisk.

Dugnad og grillkos i Tromsø
Sommer i Troms, med godvær og lyse netter. Hva passer bedre enn grillkveld 
på døvehytta? Når det også kan kombineres med dugnad slår de to fluer i en 
smekk. Helgen 29. og 30. juni var en hel gjeng samlet på døvehytta i Tromsø. 
Dugnadsgjengen gjorde en fantastisk innsats, de malte hytta, tok rundvask og 
sydde nye gardiner. Nå gjenstår bare å se over taket.

Ny grill var innkjøpt for anledningen og til glede for senere bruk. Grillmester 
Hugo serverte de deiligste koteletter, pølser og annet, mens andre tok ansvar 
for å lage salat og dekke på. «Hele folket i arbeid», er dugnadssjefens motto og 
det fikk hun til.

På bildet ser vi bak fra venstre Tommy, Torgeir, Knut, Terje og Hugo, andre rekke Lin, Johan-
ne, Solveig, Arnhild, Mary og Helene – og foran Katarina, dugnadssjef Marina, Vetle, Mari-
anne og Knut. Fotograf Trond Sørensen måtte holdes seg på andre siden av kamera.

Knallsuksess for Kongsteintreff

Hele 300 deltakere strømmet til Kong-
steintreffet i juni. Dette var langt flere 
enn initiativtakerne Beate Brun, Annette 

Nord-Trøndelag Døveforening har valgt 
nytt styre, på bildet ser vi fra venstre 
Asgeir Brovold, nestleder,  Nina Hauge, 
leder og Harald Aas, kasserer I tillegg er 
Gøsta Rougnø og Thor Egil Strugstad 
varamedlemmer. Foreningen har altså 
bare tre medlemmer og to varamedlem-
mer i styret.

Nytt styre 
i Nord-Trøndelag

og lørdag var det åpent hus i Stavanger 
Døvesenter, blant anner kafè og pubquiz. 
Quiz (spørrekonkurransen) handlet om 
spørsmål knyttet til Kongstein skole sin 
historie fra 1946 til 2003.
Lørdagskveld var 170 deltakere samlet til 
festmiddag. Det ble en fantastisk kveld 
med god mat og mange fine taler fra 
tidligere elever, lærere og ansatte fra alle 
aldersgrupper. Jorunn Danielsen var eld-
ste elev fra 1947, mens den eldste ansatte 
var rektor Kristine Gilje, 1952.
Arrangementet gav også et lite over-
skudd, det ble gitt til døvearbeidet på 
Madagaskar og til Erik Gilje for at han 
kan digitalisere gamle bilder. Deltakere 
som ønsker film fra arrangementet kan 
kontakte Tore Djuvik på e-post: 
kongsteintreff@stavanger.dovesenter.no

Bergen kommune eier trykkeriet
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passordbeskyttelse og brukes kun av 
meg. Utskrifter fra intervjuene og nota-
ter, som er anonymisert, vil bli oppbevart 
innelåst. Når oppgaven er ferdigskre-
vet vil alt bli slettet og ødelagt. I selve 
fordypningsoppgaven vil det ikke være 
mulig å identifisere deg, ingen kan vite at 
det er nettopp du som har sagt dette.
Oppgaven skal være ferdig i løpet av 
november 2012. Studien/prosjektet er 
godkjent av Norsk Samfunnsvitenskape-
lig Datatjeneste (NSD). Norges Døvefor-
bunds generalsekretær Bjørn A. Kristian-
sen er positiv til undersøkelsen og mener 
den kan brukes til å gjøre forholdene 
bedre for døve kvinner som føder, et 
område det til nå har vært lite oppmerk-
somhet rundt her i landet.

Varsling i tunneler
Statens vegvesen har i sommer informert 
folk om at hvis det blinker gult utenfor 
tunneler skal billistene slå på radioen og 
høre på meldingen som gis der. En leser 
har spurt VG hva vi døve skal gjøre. VG 
har kontaktet Elin Ødegård i Statens 
vegvesen og hun svarer slik: 
- Dersom døve er inne i tunnelen og 
det skjer noe som gjør at vi må evakuere 
tunnelen er det «snu og kjør ut» skilt ved 
hver snunisje med 1500 meters mellom-
rom. Disse aktiveres fra Veitrafikksen-
tralen ved behov. Vi har også ledelys som 
blir aktivisert slik at folk finner riktig vei 
ved brann og ulykker. Dersom man er på 
vei inn i tunnelen og det har skjedd noe 
der, vil tunnelen stenges med bommer og 
rødt lys.

«Livsomstilling ved kombinert syns- 
og hørselsnedsettelse/døvblindhet» er 
tittelen på en bok som forteller om 15 
personer med kombinert syns- og hør-
selsnedsettelse. Boka er blitt til gjennom 
et skandinavisk samarbeidsprosjekt. 
Hensikten er å få økt kunnskap om hva 
livsomstillingen innebærer ved kombi-
nert syns- og hørselsnedsettelse. Utgiver-
ne håper at boka kan bidra til at personer 
får rett hjelp til rett tid. 
Boka henvender seg til fagpersoner som 
kommer i kontakt med personer med 
ervervet døvblindhet, personer som selv 
har kombinert syns- og hørselsnedset-
telse og deres pårørende. Forfatterne er 
fem fagpersoner fra Skandinavia som 
har utgjort prosjektgruppen. Boka er 
gratis. Henvendelser kan rettes til Signo 
døvblindesenter, adb@signo.no eller til 
Regionsenter for døvblinde i Bergen, 
evabritt.andreassen@statped.no Boka 
er også tilgjengelig som PDF-fil og blir 
tilgjengelig som word-fil på www.nordic-
welfare.org/publikationer Den blir også 
tilgjengelig som lydbok, www.nlb.no  

Heidi Joo er jordmorstudent ved Høy-
skolen i Oslo og Akershus. Hun skal 
skrive en fordypningsoppgave som har til 
hensikt å belyse døve kvinners erfaring 
med jordmødre i fødselsomsorgen. Nå 
ber hun om hjelp til å komme i kontakt 
med døve kvinner som har født.

- Om du nylig er blitt mor eller om det 
skjedde for en liten tid siden er ikke 
avgjørende. Det finnes noen utenland-
ske studier som viser at fødekvinner med 
tegnspråk som førstespråk ikke får nok 
informasjon under svangerskap, fødsel og 
barseltid, sier hun. 
Hun håper at de som vil delta i et inter-
vju med henne kan kontakte henne på 
SMS 472 81 058 eller
E-post: hb.joo@hotmail.com

- Jeg håper du kan bestille tegnspråktolk, 
slik at du får den tolken som er best for 
deg. Intervjuet blir en samtale hvor man 
blir bedt om å fortelle fritt om sine erfa-
ringer fra svangerskapsomsorgen, under 
fødsel og barseltiden. Vi kan sammen 
avtale hvor intervjuet skal gjøres, vi tren-
ger nok to timers tid, informerer Heidi 
Joo – som håper at intervjuene kan gjøres 
i september.

Hun forteller at intervjuene vil bli spilt 
inn på bånd. Selv om det bare er tolkens 
stemme som blir hørt, vil allikevel alle 
opplysninger bli anonymisert. 
- Tolken har som meg full taushetsplikt. 
Datamaskinen som brukes har id- og 

Døve kvinners møte med jordmorBok om døvblindhet
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FN-konvensjonen
FN-konvensjonen om «rettigheter for 
personer med nedsatt funksjonsevne» er 
nå oversatt til norsk tegnspråk, du finner 
den på denne linken: http://www.erher.
no/wordpress/1417/fn-konvensjonen-
crpd-pa-norsk-tegnsprak/

Sover Kulturdepartementet?
NDF purrer stadig gjennom ulike kana-
ler på den felles norske Språkloven som 
det arbeides med i Kulturdepartementet. 
Samme departement har ansvar for å 
komme med nye regler for tv og web-
sendinger, de skal komme med noe som 
heter AMT-direktivet. AMT står for 
audiovisuell mediatjeneste og vil regulere 
hva norske tv-kanaler og web-distribu-
tører må tekste av det de sender. Dette 
gjelder både TV2, TVN og TV3 – men 
også alle de som sender video på nett, for 
eksempel mange av de store avisene som 
sjelden tekster sine innslag.

Om Kulturdepartementet er tregest i 
klassen av departementene tør vi ikke 
skrive, men statsråd Anniken Huitfeldt 
har nå i 3 – 4 år hatt saken om å utvide 
«Diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven» slik at den også omfatter informa-
sjon, varer og tjenester. Loven ble vedtatt 
under den forutsetning av Stortinget 
skulle komme tilbake med et tillegg som 
omhandler disse områdene som er så vik-
tige for døve. Under informasjon, varer 
og tjenester og hører nemlig det meste av 
det som må gjøres for at døve skal få et 
mest mulig tilgjengelig samfunn.  

TV2
NDF krever at TV2 tar i bruk direkte-
tekstere slik NRK har. Forbundet jobber 
derfor med flere ulike tiltak for å få 
gjennombrudd i denne saken. Et av de 
mest synlige tiltakene er at det torsdag 
20. september blir punktdemonstrasjoner 
utenfor TV2-husene i Oslo og Bergen. 

Deafnet
Nye deafnet skal åpnes i september / ok-
tober. NDF takker medlemmene for stor 
tålmodighet med de gamle deafnetsidene 
og har ambisjoner om at de nye skal bli 
til glede både for medlemmer og andre 
som vil vite nytt om NDFs arbeid og det 
som skjer i døvemiljøet.

Landsrådet
NDF har landsråd på Ål 4. - 7. oktober. 
Representanter som kommer med fly til 
Gardermoen torsdag 4. oktober vil bli 
skysset videre med leiebuss til Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve der delta-
kerne skal innkvarteres. Selve landsrådet 
blir gjennomført i Ål kulturhus.

Møte med Språkrådet

På bildet ser vi generalsekretær Bjørn A. Kristiansen på møte med Språkrådet, fra 
venstre informasjonssjef Svein Arne Orvik, direktør Arnfinn Vonen og tegnspråk-
rådgiver Sonja Myhre Holten. Fra NDF deltok også Sissel Gjøen, men hun var løpt 
videre til et annet møte da bildet ble tatt – og Helge Herland, som tok bildet. Tema 
på møte var hvordan NDF og Språkrådet kan utfylle hverandre i arbeidet for norsk 
tegnspråk, hvem kan gjøre hva på beste måte.
- NDF ønsker å profilere seg sterkere som en språkorganisasjon, sier generalsekre-
tæren.
- Men det betyr ikke at vi skal gi slipp på de interessepolitiske sakene som mer 
tekst og tegnspråk på tv, bedre tolketjeneste, bedre varsling av døve ved ulykker 
osv. Dette og mer til vil vi fortsatt jobbes med – vi vil bare ha det enda tydeligere 
fram at vi er en organisasjon som ivaretar et unikt språk og en organisasjon som 
kjemper for et mer tilgjengelig samfunn for døve.

Miniarbeidslivsseminar 
i Vestfold
NDF ved arbeidslivsutvalget arrangerer 
et heldags miniarbeidslivsseminar i San-
defjord lørdag 29. september. Bakgrun-
nen for seminaret er en lokal tilnærming 
som NDF ønsker å ha i fremtiden og en 
start på kartlegging av hva som er reell 
yrkesdeltakelse blant døve i Norge. Våren 
2012 ble det sendt ut en arbeidslivsun-
dersøkelse til medlemmer av Vestfold 
Døveforening og andre ikke-medlemmer. 
På den måten har NDF fått frem en 
del statistikk som er nyttig å bruke i en 
lokal tilnærming for å studere hva som 
fungerer og ikke fungerer i et arbeidsliv 
for døve.
Funnene viser blant annet:
- Tallene viser at påstanden om at 50 
prosent av døve er arbeidsledige ikke 
stemmer i Vestfold.
- En stor del av døve har et tegnspråklig 
arbeidsmiljø. Er dette grunnen til en stor 
andel døve arbeidstakere i Vestfold?

I NDFs handlingsplan fremgår det blant 
annet at døve skal delta i arbeidslivet 
på samme måte som hørende. Man vil 
kartlegge hva som er reell yrkesdeltakelse 
blant døve, kartlegge årsaker til at døves 
yrkesdeltakelse er lavere enn for hørende 
og foreslå tiltak som vil bedre situasjo-
nen. Vestfold er første ute i en prosess 
som skal føre til en nasjonal kartlegging 
av reell yrkesdeltakelse blant døve. Under 
seminaret tar man opp aktuelle temaer 
for Vestfold som et arbeidsmarked.
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Det er sjelden vi klarer å samle alle an-
satte rundt samme bord, så dette er en 
så spesiell anledning at vi måtte benytte 
oss av å få det festet på bilde. Det er 
også en del nyansatte, derfor kan det 
være greit å presentere staben.

Bildet over: Fra venstre Jannicke Kvitvær 
som arbeider i 50 prosent stilling som 
ungdomskonsulent. Hun kombinerer 
jobben med høgskolestudier. Maren 
Oriola er oppvekstkonsulent i 50 prosent 
stilling og jobber tett med forbundets 
foreldreutvalg. Hun har nettopp flyttet 
fra Bergen til Oslo. Birgit Hagerupsen 
har ansvar for medlemsarkivet og er an-
satt i 30 prosent stilling. Så er det tolken 
Siw Knutstad. Videre ser vi Elisabeth F. 
Holthe, hun er den første besøkende mø-
ter når de kommer til kontoret i Grensen 
9. Da passer det bra at hun også har det 

NDF-ansatte

fineste smilet og den beste telefonstem-
men av oss alle. Hun jobber 50% stilling. 
Bildet under: Thomas Blix har overtatt 
stillingen som Bjørn A. Kristiansen 
hadde. Det betyr at han jobber full 
stilling som konsulent med ansvar for 
prosjekter, voksenopplæring og arbeidsliv. 
Sissel Gjøen er interessepolitisk rådgiver 
i full stilling. Tor-Inge Gausnes har gjort 
comeback som regnskapsfører, selv om 
han offisielt er pensjonist. Han jobber 
deltid og har lovet å gjøre det ut året, da 
er det meningen å ansette ny regnskaps-
fører – men mange drømmer nok om at 
Tor-Inge blir. Så er det sjefen sjøl, Bjørn 
A. Kristiansen som nå begynner å bli 
varm i trøyen som generalsekretær. Helge 
Herland tok bildene og jobber da fortsatt 
som redaktør og med kulturområdet. 
Han jobber delt mellom kontoret i Oslo 
og kontor i Bergen Døvesenter. 

Lovgivning for barnehagene 
NDF har et sterkt og aktivt foreldreut-
valg. De har utarbeidet en høringsuttalel-
se som NDF har sendt om NOU 2012:1 
«Til barnas beste». Forslaget til ny lov 
om barnehager vil bidra til å styrke barns 
rettigheter og kvalitet på tilbudet i barne-
hagene. Men en grunnleggende svakhet 
i utredningen er at norsk tegnspråk blir 
betraktet som et spesialpedagogisk tiltak, 
og ikke som et språk på lik linje med 
andre språk.
NDF ser i dag at barnehager som har 
hørselshemmede barn ofte har problemer 
med å forstå hvilke behov barna har for 
tilrettelegging i forhold til tegnspråk. For 
at hørselshemmede barn skal være like 
godt forberedt på å begynne på skolen 
som andre barn er det grunnleggende 
viktig at barna får tegnspråkopplæring 
fra første dag i barnehagen. Foreldreut-
valget i NDF har nedlagt stort arbeid i å 
lage en høringsuttalelse som skal ivareta 
døve barns behov. NDF vil følge nøye 
med i det videre arbeidet departemen-
tet skal gjøre når de skal lage et endelig 
forslag ny barnehagelov, som Stortinget 
endelig skal vedta.

Årets Museum?
Like før bladet trykkes får vi mel-
ding om at Norsk Døvemuseum i 
Trondheim er nominert som ett av tre 
museer til å bli «Årets museum 2012». 

De to andre museene som konkurre-
rer er Norsk Oljemuseum og Vest-
Telemark Museum.  Vinneren blir 
offentliggjort under Det nasjonale 
museumsmøte i Larvik 13. september. 

Døvemuseet ble opprettet av Norges 
Døveforbund i 1992, men ble i 2002 
overført til Sverresborg, Trøndelag 
folkemuseum. I en kommentar til 
nomineringen sier museumsdirektør 
Torunn Herje:

- Nominasjonen er en pris i seg selv, 
og vi håper denne nasjonale anerkjen-
nelsen vil bidra til at flere, ikke minst 
i Trondheim, blir oppmerksomme på 
Norsk Døvemuseum i Bispegaten, og 
avlegger museet et besøk. Historien 
som her formidles, og måten den 
formidles på er både engasjerende og 
tankevekkende. 
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auksjonere bort en middag med deg?
- Hehehehehe, ja NDF trenger jo også 
penger…… Senere på kvelden auksjo-
nerte de bort en bytur på en spesiell tøff 
motorsykkel. Nesten 10.000 kom inn på 
den måten også. Det var en ny opple-
velse for meg og en lettvint måte å tjene 
penger på.

Hanne B. Kvitvær traff også kjendisen Yerker 
Andersson. Han er født i Sverige, men flyttet 
tidlig til USA og underviste på Gallaudet, nå er 
han pensjonist, men stadig med der døve treffes 
internasjonalt. Han var også president i WFD 
i mange år. På bildet er han sammen med den 
svenske jenta Jenny Nilsson, som er styreleder for 
WFDYS. 

Auksjon i USA om å spise frokost med WFD-
toppene.

Andre satset på auksjonen som ga turer på 
denne drømmen av en motorsykkel.

Hanne i USA
Forbundsleder Hanne Kvitvær er styre-
medlem i WFD (verdensforbundet for 
døve). Det betyr møter og reiser til alle 
verdensdeler. I juli ble styremøte avholdt 
i Louisville, Kentucky, USA. Det var et 
historisk WFD-styremøte, for det var det 
100. styremøte i verdensorganisasjonen 
siden starten i 1951. WFD-møte ble 
gjennomført samtidig som amerikanerne 
avholdt sitt landsmøte med tilhørende 
kulturfestival.
- Det deltok ca. 4.000 døve fra alle kan-
ter av USA, forteller Hanne.
- Hvilke saker behandler dere på et 
WFD-styremøte?
- Den viktigste saken er økonomien. Vi 
er arbeidsgivere for 3 ansatte i sekretaria-
tet i Helsingfors og må sikre økonomien 
slik at arbeidet kan drives innenfor tryg-
ge rammer og god forutsigbarhet. Derfor 
prøver vi å få i gang flere inntektsgivende 
arrangementer flere steder i verden.
- Vi oppretter internasjonale ekspertgrup-
per på ulike områder innenfor døves 
språk og kultur og ser på mulighetene for 
prosjekter også der.
- På saksliste sto også evaluering av 
generalforsamlingen og verdenskongres-
sen i Sør-Afrika sommeren 2011. Den 
neste generalforsamlingen og kongressen 
blir 19. juli – 2. august 2015 i Istanbul, 
Tyrkia, sier Hanne.

Hun forteller om en opplevelse på en 
sosialkveld med døveforbundet i USA.
- I USA har de en annen kultur enn oss i 
Europa, spesielt når det gjelder økonomi 

og måten å få inntekter på. De auksjo-
nerte bort en luksus frokost sammen med 
WFDs president Colin Allen og vise-
president Wilma Newhoudt-Druchen. 
Det ble hard konkurranse, for mange 
ville gjerne dele frokostbord med de to 
verdenslederne. Tilslutt gikk et eldre 
ektepar seirende ut av den spennende 
konkurransen. Det betalte kr. 10.000 for 
å spise med Colin og Wilma, penger som 
går rett i WFD-kassen.
- Kanskje du skal prøve det samme når 
du besøker våre døveforeninger, de kan 

Kommende arrangementer
Tyskland arrangerer sine Døves 
Kulturdager 20. – 22. september i 
Erfurt – www.gehoerlosen-kultutage.
de  Irland inviterer til internasjonal 
filmfestival i Dublin 12. – 14. oktober 
- www.irishdeaffilm.ie
Spania byr også på internasjonal film-
festival 10. november  i Tolosaldea-
Goierri – www.gainditzen.com
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Britiske tv-programmer
Vår engelske medarbeider gjør oss 
oppmerksom på et nettsted med TV pro-
grammer laget av døve for døve. Det er 
nye programmer hver uke omtrent, både 
nyheter, drama, sport, dokumentarer, 
barneprogrammer med mer. Sjekk http://
www.bslzone.co.uk/
Programmene vises ukentlig på en britisk 
TV-kanal, men alle programmene blir 
også tilgjengelig på denne nettadressen. 
Vi vil tro mange døve her i landet vil ha 
glede av programmene.

Tilgjengelighet og 
diskriminering
Mangel på tilgjengengelighet er diskri-
minering har den svenske Riksdagen 
fastslått. Opposisjonspartiene overkjørte 
regjeringen og krevde at dette straks 
inkluderes i antidiskrimineringsloven. 
Et tilgjengelig samfunn kan bidra til økt 
tilgjengelighet, høyere utdanningsnivå 
og økt deltakelse blant personer med 
funksjonnedsettelse, mener flertallet i 
Riksdagen. Regjeringspartiene var imot 
å vedta dette fordi det er vanskelig å be-
regne kostnadene dette vil medføre. Det 
er det samme vedtaket NDF og andre 
organisasjoner kjemper skal komme inn i 
den norske diskriminerings- og tilgjenge-
lighetsloven.
Kilde: dovastidning.se

Tegnspråktolking av spør-
retimen
Den finske Riksdagen har bestemt at den 
muntlige spørretimen som sendes direkte 
på den statlige TV-kanalen fra i høst skal 
tolkes til finsk tegnspråk. TV-kanalen 
«Rundradioen» skal selv betale utgiftene 
ved tolkingen.
Kilde: kl-deaf.fi  

Sentral-Europa
Modellen til Døves Nordiske Råd er et 
ideal for mange andre land i verden. Nå 
har døveforbundene i Østerrike, Belgia, 
Tyskland, Sveits og Nederland laget en 
liknende allianse. De vil sammen arbeide 
for å bli sterkere samfunnsaktører som 
kan påvirke til at døve får bedre tilgjen-
gelighet i samfunnet, bedre utdannings-
muligheter, arbeidsmuligheter og en styr-

WFD styremedlemmene samlet til 

møte i USA: Colin Allen (president), 

Wilma Newhoudt-Druchen (vise-

president), Kaisa Alanne, Hasan 

Dikyuva, Hanne Berge Kvitvær, 

 Ramesh Lal Shrestha, Joseph Murray, 

Dmitry Rebrov, Terry Riley og Jose 

Gaspar Sanabria Ramos.

DDL med tolkeprosjekt
Danske Døves Landsforbund (DDL) har 
fått 2,5 millioner kroner fra Sosial og 
integreringsdepartementet til et treårig 
tolkeprosjekt. DDL ønsker å forbedre tol-
kemulighetene for utsatte grupper, som 
i dag ikke er vant til å bruke tegnsprog-
stolk og derfor ikke har opnådd optimal 
integrering i samfunnet og høy livskvali-
tet. Derfor startes pilotprojektet, der døve 
tegnsprogstolker sendes ut til grasrota og 
samler inn erfaringer og fakta, som et-
terpå skal brukes i undervisningsmoduler 
i tegnsprogstolkeuddannelsen.

Det langsitige mål er at Danmark får en 
gruppe spesialiserte tegnspråktolker som 
kan ivareta opgaver for utsatte døve, som 
innvandrere og flyktninger, eldre døve, 
døve med andre funksjonsnedsettelser og 
døvblinde. Tolkning til disse gruppene 
krever nemlig ofte, at tolken selv har 
dansk tegnsprog som modersmål, mener 
DDL.
Kilde: deaf.dk

king av døves språk og kultur. Det er håp 
om at rådet kan utvides med Ungarn, og 
kanskje også landene Luxemburg, Polen, 
Tsjekkia og Slovakia.

Døves Uke
WFD har oppfordret sine medlems-
land om å markere ikke bare Døves 
Dag, men Døves Uke fra 24. – 30. 
september. De anmoder døve i alle 
land om å bruke uken til å spre in-
formasjon om døves situasjon, slik at 
man oppnår at sakene døve kjemper 
for blir omtalt i media og blant folk 
flest. Da blir det også lettere å nå fram 
til politikere og byråkrater som har 
den avgjørende myndighet for å tilret-
telegge samfunn for døve. Det handler 
om menneskerettigheter, skriver WFD 
i sin nettinformasjon. 

I 2009 var hovedtema for Døves Uke 
kultur, 2010 var viet utdanning, 2011 
tok opp tilgjengelighet til informa-
sjon - og i år ønsker WFD fokus på 
tospråklighet. WFD ser faren for at 
flere og flere stoler på at hørselstek-
niske hjelpemidler skal «gjøre døve 
hørende», og at foreldre, leger og peda-
goger mener at det utelukkende skal 
satses på talespråk til hørselshemmede 
barn. 

Historien viser at disse gruppene sta-
dig gjør feil og at døve hele tiden må 
være på banen for å informere om hvor 
viktig tegnspråk er for hørselshemme-
des læringsmuligheter og livskvalitet.
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Den tøffeste av de tøffe

helge.herland@doveforbundet.no

Kjenner du idretten triathlon? Først svømme, så sykle og til slutt løpe. Distansene kan være litt 
forskjellige fra konkurranse til konkurranse. Stadig flere døve driver med denne idretten, både 
kvinner og menn. Best av dem alle er Eirik Stangeland fra Sandnes.

- Jeg er fortsatt nybegynner og har forelø-
pig ikke deltatt i full iron-mann, forteller 
Eirik.
Den lengste konkurransen kalles iron-
mann og betyr 3,8 km svømming, 180 
km sykling og 42 kilometer løp. Der 

vi står ved Sognsvann i Oslo en tidlig 
lørdag morgen i august skal Erik «bare» 
svømme 1500 meter, sykle 40 kilometer 
og løpe 10 kilometer. Hva får et fornuftig 
menneske til å gjøre dette?
- Jeg merket at buksene og skjortene sta-
dig krympet, de ble mindre og mindre, 
ler Eirik.
- Da nålen på vekten viste 100 kilo måtte 
jeg gjøre noe. Flere av vennene mine på-
pekte at det var blitt mye av meg. Jeg har 
tidligere vært aktiv svømmer. Jeg hadde 
lyst å prøve noe helt nytt og satset like 
godt på triathlon. Da jeg først begynte 
å trene i 2009 fikk jeg blod på tann. Nå 
har jeg 83 kilo fordelt på 1,85 cm, men 
har fortsatt noen kilo å gå på, sier atleten,
Eirik utstråler humør og overskudd og er 
ikke til å kjenne igjen fra gutten vi traff 
for noen år siden på sidelinjen under dø-
vemesterskapet i fotball med fotoapparat 
plassert på en mage med passe pondus. 
Han er ikke lenger på sidelinjen.
- I de tre årene jeg har trent har jeg opp-
levd jevn fremgang, det gir inspirasjon til 
mer trening.
- Er du like god i alle tre idrettene?

- Det er svømming som er min idrett, det 
drev jeg som barn og ungdom, så ble det 
utvidet til sykling. Sykling har jeg alltid 
behersket, men jeg har aldri kunnet løpe. 
Nå har jeg lært mye om løpsteknikk og 
kondisjonen er blitt mye bedre. Det betyr 
at jeg på en mil i dag løper 20 minutter 
raskere enn før. Da jeg begynte å løpe var 
jeg helt «død» etter 5 km. I dag kan jeg 
løpe så langt det skal være.
Eirik er utdannet med bachelor i infor-
matikk fra Universitetet i Oslo. Han 
er 29 år og jobber som IT-konsulent på 
to skoler i Gjesdal kommune, en av nabo-
kommunene til Stavanger og Sandnes. 
- Du har usher, hemmer synsproblemet 
deg når du driver idrett?
- Egentlig ikke så mye. Størst problem er 
det å sykle i mørke eller i tunneler. Når vi 
sykler sier reglene at det skal være minst 
10 meter mellom syklistene, i triathlon 
har man ikke lov «å ligge på hjulet til en 
annen syklist», forklarer Erik.
- Sesongen starter når det er varmt nok 
til å svømme og slutter når det er for 
kaldt til å svømme, smiler han.
- Jeg trener hver dag, ja litt avhengig av 

Sognsvann kl. 8 om morgen kan anbefales.

Lørdagsmorgen ved Sognsvann og Eirik Stange-
land er klar for 1500 meter svømming, 40 km 
sykling og 10 km løp.
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lysten, jeg må ikke trene hver dag – men 
helst det. Jeg har svømmetrening fast 
sammen med Stavanger Triathlonklubb, 
mens sykkel- og løpstreningen gjør jeg 
på egenhånd eller jeg avtaler med andre 
klubbkamerater.
- Det må bli ubehagelig først å bli vår, så 
sette seg på en sykkel og så pine seg med 
et løp til slutt?
- Vi svømmer med våtdrakt og har 
trialhton-drakt under. Vel på land er det 
av med våtdrakten, på med sko og hjelm 
og opp på sykkelen. Fra sykkelen er det 
over til sko for konkurranseløp.
- Det er veldig forskjellige muskelgrup-
per som brukes i de tre ulike idrettene, 
hvordan fungerer det?
- Du vet svømmingen tar mest på 
armmusklene, det sliter ikke så mye på 
beina – det blir på en måte oppvarming 
for beina før syklingen. Det verste er 
å bytte fra sykkel til løp fordi det er to 

helt forskjellige teknikker og musklene 
reagerer ofte med å gi oss krampe. Derfor 
er det viktig å åpne forsiktig når jeg løper, 
jeg må løpe meg varm ellers kan jeg få 
ødelagt hele konkurransen. Uansett, den 
første kilometeren løper man med kram-
petendenser. Når jeg er løpsvarm kan jeg 
skru opp farten. Husk at de som konkur-
rerer i sykling, de sykler seg ned etter de 
er kommet i mål, vi må rett over på løp.
I konkurransen ved Sognsvann er det 
forskjellige klasser. Eirik deltar i elite-
klassen som teller ca. hundre deltakere. 
Senere på dagen er det mosjonsklasser 
med ca. tusen deltakere. 10 – 15 døve er 
med, men de er ikke så lett å kjenne igjen 
med klær på. Vi registrerer at Eirik er 
langt framme etter svømmingen.         

Så er det over til sykkelsetet, og sykkelen 
en historie for seg selv. 

- Jeg kjøpte den av landslagssyklisten 
Alexander Kristoff, han som tok bron-
semealje under OL i London. Som ny 
koster den kr. 80.000, den veier bare 8 
kilo og har omtrent 20 gir. Sykkelen er 
et funn. 
Hvor mye Eirik betalte for sykkelen vil 
han ikke så gjerne fortelle.

- Du må ikke ha en så dyr sykkel for å 
konkurrere. Jeg hadde en vanlig sykkel 
før, men det er klart jeg merker at denne 
sykkelen går mye fortere. Sykkelen har 
aerodynamisk bakhjul, det kan han ikke 
ha på forhjulet også, da vil vinden kunne 
ta fatt i den og blåse ham av veien.
Ved Sognsvann ble han ikke blåst av 
veien, men litt lenger bak i feltet var han 
etter sykkeløvelsen. To runder rundt 
Sognsvann er 10 kilometer og når han 
kommer i mål er han omtrent like svett 
og sliten som vi er når vi går 20 minut-
ters vei til kontoret. Han har vært i 
bevegelse i 2 timer 38 minutter og 4 
sekunder. Det første han sier når han er 
i mål er:
- Jeg er ikke fornøyd, jeg hadde håpet på 
å komme under 2 timer og 30 minutter. 
Det er ferien i Europa som har ødelagt 
formen. Nei, jeg er ikke så sliten. Jeg 
kunne løpt lenger, men det er løpingen 
som er problemet – jeg er ikke fornøyd 
med teknikk og fart.
Trøsten for Eirik får være at triathlon kan 
man drive med lenge, de beste og seigeste 
i konkurransene er godt over 40 år. Den 
syv dobbelte Tour de France vinneren 
Lance Armstrong driver nå med trialh-
ton, helt uten dop.

Godt fornøyd med første øvelse, nå er det opp 
av vannet og noen hundremeters løpetur til 
sykkelen.

Eirik nærmer seg mål etter 10 km løp. Sliten etter 2 timer og 38 minutter og 4 sek-
under til vanns, på sykkelsete og til slutt på støle 
bein i joggesko.

Ikke en hvilken som helst sykkel dette!
Flere døve deltok i konkurransen ved Sognsvann, blant annet disse spreke mannfolkene, fra venstre 
Bruno Ottesen, Andreas Hildrum og Kristian Skaarnæs.
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Historien om døveskolen:

VENNER FOR LIVET
Fortellinger og fakta om døveskolen 

fra 1930 og frem til og med 1960-tallet

Nedre Gausen kompetansesenter har utarbeidet en barnebok 

om livet på døveskolen i Norge. Fakta og fortellinger gir gode 

glimt av det yrende livet på døveskolen fra 1930 og frem til 

og med 1960-tallet. Målgruppen for boka barn og unge, men 

voksne vil også ha glede av boka. 

Spørsmål til boka kan rettes til prosjektleder Oddvei I. 

Haugen på oddvei.haugen@statped.no/ 33 09 91 00

Kan bestilles på: Nettbutikken til Møller-Trøndelag; 

www.mamut.net/moller

www.erher.no/nettbutikk

Pris:  kr. 150,-

Ørevoks?

Prøver du å rense ørene med fi ngeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre 
mer skade enn være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. 
Revaxør er et middel som forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved 
regelmessig bruk kan forhindre dannelsen av en ny, ubehagelig vokspropp.

Orion Pharma AS, Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo. Tlf: 400 04 210. www.revaxor.no
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Håper dere har hatt en flott sommer, selv om rådet om å huske 
solkremen i forrige utgave kanskje ikke var nødvendig store 
deler av fellesferien. NDFU-styret har hatt en lang sommer med to 
leirarrangementer på Ål, og representasjoner på vegne av NDFU. 
Vi håper dere vil synes artiklene i dette nummeret er interessante, 
og vi arbeider nå med planleggingen av talentkonkurransen som vi 
arrangerer under Døves Kulturdager i tillegg til seminarhelg hvor det 
er også styrevalg. Nye medlemmer kan bli valgt inn i NDFU-styret og 
dette blir en spennende høst for alle! Den 1. august tiltrådte Jannicke 

Kvitvær som barne- og ungdomskonsultent, som skal vare ut juni. 2013. NDFU ønsker henne 
velkommen! Vi fikk også møtt mange av dere under våre arrangementer i sommer, og vi håper 
å treffe flere utover høsten.

Med beste hilsner,
Ingvild Larsen Skjong, leder

Leder:
Ingvild Skjong
Larsen

Redaktør:
NDFU styret

Layout:
Tor Fiksen

Hei alle!

Jannicke Kvitvær og Ingvild Larsen Skjong har representert NDFU på DNUR(Døvas 
Nordiske Ungdoms Råd) møte i Grønland. DNUR består av to representanter fra hver 
ungdomsorganisasjon i Norden, hvor vi diskuterer nordisk samarbeid og utveksler 
erfaring. Det er DNUR som står bak alle de nordiske leirene i Norden. Møtene blir 
avholdt to ganger i året, og de nordiske landene bytter på å være vertsland for 
møtene. For første gang i historien har DNR(Døvas Nordiske Råd) og DNUR hatt sitt 
møte i Grønland. Her ble det avholdt seminar for døve grønlendere med besøk av 
helseministeren og sosialministeren. Døve i Grønland lever livet sitt på en annen 
måte enn oss i Norge, det er ikke mange døve der - de har færre muligheter for å 
treffe hverandre på grunn av de geografiske hindringene og dyre flybilletter.  En 
døv ungdom som bor i Tasiilaq, en by i Grønland der hvor det bare finnes tre døve i 
alderen 10, 24 og 31 år. Han har navnet Harald Haraldsen og er 24 år, fra 1991 vokste 
han opp på en døveskole som ligger i byen …., hans mor var med ham da han flyttet 
dit. Han forteller at det bare finnes 21 døve ungdommer i Grønland, og at han ønsker 
seg en ungdomsforening eller ungdomsforbund. Han ble veldig inspirert etter 
seminaret, og vil gjerne være med til neste nordisk ungdomsleir. Vil du lese mer 
om DNUR kan du besøke www.dnur.org, eller følg DNURs arbeid på facebooksiden 
«DNUR». 

DNUR-møte i Grønland, 
27. aug – 3. september
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Norsk barne- og juniorleir på Ål, 25.juni-30. juni 

NDFU hadde et flott samarbeid med Ål folkehøyskole 
som ble til Sommerleir for barn og unge fra 7-17 år på 
Ål, 25.-30. juni. Det var en gledelig nyhet å se så mange 
påmeldte til leiren, og mange nye og gamle ansikter 
møtte opp spente på Ål folkehøyskole 25. juni. Det 
skulle vise seg at det ble en flott uke, for værgudene 
holdt sitt løfte om godvær! På programmet var det 
blant annet rafting, rebusløp og man fikk kost seg i 
badestampen hos SeriousFun, hvor flere instruktører 
på forhånd hadde fått en liten opplæring i noen tegn. 
Barna storkoste seg, og det gledet voksnens hjerter. 
Andre dager dro vi på badeland på Gol, tok oss en tur 
med ATV (firhjuling), hadde mye underholdning, hoppet 
masse på trampoline, forskjellige aktiviteter ble holdt 
i gymsalen og vi fikk badet mye i svømmehallen. Siste 
dagen hadde vi rebusløp på Ål-området, men dessverre 
var værgudene lite snille med oss den dagen. Barna 
beholdt humøret tross regnvær! Det ble vannkrig mellom 
barna og lederne som er en fast tradisjon hvert år. Leiren 
ble avsluttet i gymsalen hvor barna fikk premier og 
diplom for beste rom (deltakerne fikk poeng for rene og 
ryddige rom), rebusløp blant annet. Det var nok slitne 
barn og ungdommer på slutten av oppholdet, og så må 
vi ikke glemme lederne som dro hjem fra barneleiren 
lørdagsmorgenen 30. juni. Men som nok sikkert var enige 
om en ting, sommerleiren 2012 var en flott uke! Håper vi 
ser dere til neste år! 
 
EUDY-ungdomsleir i Bosnia-Hercegovina 6.-15 juli 
European Union Deaf Youth Camp (EUDY-camp) er en 
leir for ungdommer fra 18-30 år og blir holdt annethvert 
år. Tre unge nordmenn deltok i årets EUDY-leir: Petter 
Noddeland, Remi Roos og Katrine Grindheim Søyland. 

Leiren lå vakkert beliggende ikke langt fra Bosnia-
Hercegovinas hovedstad Sarajevo. Dette stedet ble blant 
annet brukt under vinter-OL i Jugoslavia i 1984. Mange 
forbinder nok Sarajevo med krigen i Jugoslavia 1992-
1995, men det er knapt mulig å se spor etter krigen. 
Likevel kunne de tre norske deltakerne bemerke de 
usynlige arrene som fremdeles er til stede.  Petter 
Noddeland nevner at det var merkelig for de tre norske 
ungdommer å møte jevnealdre bosniere som fortalte 
om krigen under deres barndom på akkurat samme 
måte som våre norske besteforeldre forteller fra 
2.verdenskrig. 

Over 100 deltakere fra 25 ulike land under årets EUDY-
leir og tross størrelsen opplevde mange at det var 

en fellskapsfølelse av de sjeldne! Vi lekte, studerte, 
diskuterte, lo, lærte og hadde det maks gøy gjennom ti 
uforglemmelig dager, i følge Petter. Det var forlesninger 
av varierende karakter, blant annet om ”Deaf-gain” av 
Joe Murray og andre døve-relevante emner. I tillegg 
til mange spennende forelesninger, var det også 
gruppearbeid med sosiale arrangementer om kveldene, 
samt utflukter til nærområder hvor det ble opplevd en 
del av den østeuropeiske kulturen.

”- Leiren har gjort oss stolte av å være europeere og 
stolte av å være en del av det europeskiske fellesskapet”, 
sier Petter Noddeland til NDFU-styret.  

Nordisk Ungdomsleir på Ål 16.-22. juli
Nordisk Ungdomsleir for ungdom fra 18-30 år ble 
arrangert på Ål 16. – 22. juli, med hele 97 deltakere 
fra land i hele Norden. Temaet for leiren var ”Alt for 
Norden”, noe som viste tydelig både på leirens t-skjorter 
og leirprogrammet. Det ble satt opp to busser som kjørte 
til Ål fra henholdsvis Gardermoen og Oslo. Ved ankomst 
ble middagen servert før alle samlet seg i gymsalen 
og leiren ble offisielt åpnet med informasjon om leiren, 
leirområdet og overnattingsfordelingen før STAFF’en 
(frivillige arbeidere som jobbet før og under selve 
leiren med planlegging og gjennomføring av leiren, 
takk til dere!) startet med kveldsprogrammet. Temaet 
var russetradisjonene i Norge, og de norske deltakerne 
var iført russebukser, noe som de andre deltakerne ble 
nysgjerrige på. Resten av kvelden ble avsatt til sosialt 
samvær. Teambuilding er en stor del av ungdomsleirens 
tradisjon, og denne leiren var intet unntak – flere 
dager ble gjennomført i Ål Folkehøyskolens flotte 
teambuildingsområde og på selve skoleområdet med 
mange ulike oppgaver som deltakerne gjennomgikk i 
grupper. Gruppene deltok i gruppekonkurranse som 
å bli den beste gruppen totalt gjennom hele leiruken. 
Mange spennende konkurranser, gruppeflagg og 
gruppesanger var å se under hele leiren. Programmet 
bestod ikke bare av aktiviteter på selve Ål-området. 
Det ble satt av en dag til aktivitetssenteret SeriousFun, 
hvor alle deltakerne ble delt opp i tre store grupper og 
som gjennomgikk tre ulike opplegg i løpet av dagen. 
Rafting var veldig populært hos mange, det samme med 
paintball. Mange synes det var stas å sitte under tak ved 
bålet under teambuildingsopplegget hvor gruppene 
måtte samarbeide om å gjennomføre ulike oppgaver 
som å løse ulike gåter, samarbeide om å komme raskest i 
mål ved hjelp av ulike hjelpemidler, gjennom hindringer 
og samtidig være obs på et annet konkurrerende lag. 
Leirens deltakere fikk også oppleve den tre-timers 

NYTT FRA NDFU

Nordisk Ungdomsleir 2012 på Ål
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”BeenSeen”-forestillingen av Petter Noddeland og Remi 
Roos, som også inkluderte diskusjoner og deltakernes 
tanker rundt temaer som ble tatt opp underveis. Hver 
kveld hadde et land ansvar for kveldsunderholdningen, 
noe som ble godt mottatt hos de fleste. Det var mange 
spennende konkurranser mellom de ulike nordiske land 
hvor deltakerne ville vinne for landet sitt. Første land 
ut var Norge den andre kvelden, mens Finland stod for 
siste kvelden.  Det er slik at arrangørlandet har alltid 
ansvar for den første landskvelden, mens neste leirs 
arrangørland sitter med ansvaret for siste kveld hvor 
Nordisk Ungdomsleiren’s fakler blir overlevert til den 
neste arrangøren, her ved Norge og Finland. Så vi håper 
å se dere på neste Nordisk Ungdomsleir i Finland i 2014!

HLF’s verdenskongress i Bergen 25.-28. juni 2012
I tillegg til arbeidet med leir, har NDFU-styret 
representert blant annet på Verdenskongressen for 
hørselshemmede. Verdenskongressen’s program var 
spekket fullt av over 50 ulike foredrag på høyt nivå, og 
ble åpnet av vår egen helseminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen. Tema for kongressen var ”Bedre livskvalitet 
for hørselshemmede”. Her var det 360 delegater fra 
hele verden til stede på Grieghallen hvor kongressen 
holdt seg til. NDFU-styremedlemmene fikk erfart gode 
tegnspråk-tolker og skrivetolker. Japansk skrivetolk var 
imponerende å se i aksjon! Kongressen avsluttet med en 
flott middagsbankett.
 
11.-20- juni: WFDYS styremøte, Kenya
Jannicke Kvitvær fra Norge sitter i styret for WFDYS 
(verdensforbundet for døve ungdommer), i juni 
hadde WFDYS sitt styremøte i Kenya. Møtet varte i fem 
dager, deretter ble det gjennomført historiens første 
generalforsamling for kenyanske døve ungdommer hvor 
det ble opprettet et ungdomsutvalg under det kenyanske 
døveforbundet. Følg med på WFDYS`arbeid på www.
wfdys.org eller facebooksiden «World Federation of the 
Deaf Youth».

Seminar og valgmøte i Stavanger, 19. – 21. oktober 
NDFU arrangerer årlig ungdomsseminar og i år 
omhandler seminaret vårt om hvordan å bli Norges 
beste Ungdomsklubb. Seminaret blir holdt i Stavanger 
Døvesenter

Er du mellom 16 og 30 år, interessert i ungdomsklubb 
og ønsker å si din mening? 
Bli med på diskusjon og lær hvordan en ungdomsklubb 
fungerer.
De som sitter i ungdomsklubbstyret oppfordres til å 
komme!

Vi skal kåre Årets Medlem innenfor NDFU og Årets 
Ungdomsklubb. Det blir også valg av ny NDFU-styre på 
søndag, bruk din stemmerett! Interessert i å sitte i styret? 
Meld fra om interessen din!

Egenandelen er 500 kr (kan bli billigere), inkl. seminar, 
overnatting og mat.
Støtte til reisekostnader søker du hos din lokale 
ungdomsklubb. De som bor privat og ikke overnatter på 
vandrerhjemmet, betaler 350 kr i egenandelen

Meld deg på til kontakt@ndfu.no, siste frist for 
påmelding: 18. sept. Bli med!
Husk å ta med navn, fødselsdato, postadresse og e-post 
på påmeldingen. Følg med på ytterlige informasjon på 
Facebook via NDFU sin gruppe ved å klikke på linken 
”Ungdomsseminar og valgmøte: Hvordan bli Norges 
beste Ungdomsklubb?”

Terminliste høsten 2012 (med forbehold endringer)
September
- 13. september: NDFU-styremøte
- 15. september: NDFU’s talentshow for barn og 
ungdommer, 0-30 år, Kristiansand
- 14.-16. september: Døves Kulturdager i Kristiansand
- 22.-23. september: Internasjonalt Døves Dag
- 24.-25. september: Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementets kontaktkonferanse
 
Oktober
- 5.-7. oktober: NDF’s landsråd
- 19.-20. oktober: NDFUs seminar og valgmøte
 
November
- 2.-4. november, Unge Funksjonshemmedes 
generalforsamling
- 30. november – 5. desember: WFDYS-styremøte, 
Hongkong
 
Desember
- Fagseminar og julebord for frivillige gjennom år 2011 
og 2012

Husk å følge med på neste utgave, da vil Ingvild 
Larsen Skjong fortelle om hennes deltagelse ved 
Dövas Nordiske Ungdoms Råd (DNUR) som var i 
Grønland 29. august – 3. september!

HLF’s verdenskongress i Bergen 25.-28. juni 2012

NDFU



 

 
REGI:  Mira  Zuckermann 

 

Med:      Ipek  D. Mehlum

                Ronny  Patrick  Jacobsen

                Ragna  Huse

                Megan Matovich

                Kjersti  Fjeldstad

  

 

 

  

  

   

   

 Premiere  17. oktober  2012  
       PÅ  TEATER MANU

Billettkjøp og informasjon på www.teatermanu.no

 Oslo   17. - 24. oktober
 Kristiansand 27. - 29. oktober
 Ål   30. oktober
 Holmestrand  1. november
 Larvik  2. november
 Sandnes  4. november
 Bergen   6. - 7. november
 Førde  9. november
 Ålesund   12. november
 Trondheim 14. - 15. november
 Bodø  17. november
 Gjøvik  20. - 21. november
 Oslo   24.-30. november  

B-BLAD
Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO


