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Forsiden: 

Christine Dahl med premien hun fikk som «verdens beste døve kokk» 
under «Deaf Chef 2014» i København i november. 
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Høsten er en travel tid for tillitsvalgte og ansatte 
i døveorganisasjonen. Flere seminarer står på 
programmet, der dyktige forelesere setter ord på 
tanker vi selv kanskje har hatt, men ikke klart å 
forklare og formulere så tydelig som fagfolk på 
området gjør. Gjennom deltakelse på seminarene 
ser vi en tydelig utvikling fra rådene som gis av 
allvitende leger som tror de vet alt om språk, til 
pedagoger og språkvitere som vet mest om språk. 
Endelig har disse overtatt arenaen og rådgivnin-
gen, der foreldre til døve og hørselshemmede barn 
lett kunne gå seg vill i sprikende rådgivning. Det 
er en utfordring nok å få et døvt eller hørselshem-
met barn, uten at man i tillegg skal forvirres 
av motstridende råd.

Alle døve og hørselshemmede har en 
mening om tegnspråk og når noen uten 
kunnskaper angriper språket, går vi ikke 
i forsvar – vi går til direkte motangrep. 
Det er helt riktig som den afrikanske 
legenden Nelson Mandela har formulert 
det:

«Hvis du snakker til en mann på et 
språk han forstår, når du hodet hans. 
Snakker du til ham på hans eget språk, 
når du hjertet.»

Så lenge vi har hatt undervisning av døve og 
hørselshemmede har fagfolk kranglet om språk: 
tegnspråk eller talespråk. I dag har vi mulighet 
til å gi barna begge språk, likevel fortsetter den 
meningsløse diskusjonen. Da er det grunn til å 
minne om en annen klok uttalelse, hva Hilde 
Haualand, vår første døve med doktorgrad har 
sagt:

«Jeg har aldri truffet noen som angrer 
på at de har lært seg tegnspråk.»

En av godene ved å være redaktør for Døves Tids-
skrift er at jeg treffer mange mennesker fra alle 
deler av landet og i alle aldersgrupper. Jeg treffer 
veldig mange unge døve og hørselshemmede med 
mye kunnskap og reflekterte holdninger. Det er 
helt riktig som en annen vis kvinne, psykolog Sis-
sel Grønlie mener:

«Det er ikke hva du har i ørene, men 
mellom ørene som er avgjørende.»

Kunnskap og holdninger er ofte avgjørende 
for valg av språk. Det er forståelig at for-
eldre er redd for det ukjente og at de vil 
ha barn som er mest mulig lik det store 
flertallet av andre barn. Det er en utfor-
dring å gi seg i kast med å lære et nytt 
språk, til og med et språk der man må 
ta i bruk hender, kropp, mimikk - ja, 
hele seg selv. Men det er en investering 
i fremtiden som vil gi tifold tilbake. Vi 

vil gjøre døvepsykiater Terje Basiliers ord til våre, 
som i sin tid sa:

«Aksepterer du et menneskes språk 
aksepterer du mennesket.»

Så enkelt og så avgjørende er det. 

Vi vil i årets siste blad, på vegne av alle i Norges 
Døveforbund, få ønske alle leserne

en riktig god jul og et godt nytt år!

Fra myter til kunnskap

Helge Herland
Redaktør
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«Se mitt språk» er et opplæringstilbud for 
alle foreldre som har barn med hørselstap. 
Tilbudet består av tegnspråkundervisning 
og innføring i ulike temaer knyttet til 
det å ha et barn med hørselstap. I alt får 
foreldrene tilbud om 40 ukers opplæring, 
og ukene fordeles etter en plan som strek-
ker seg fra barnet er 0 til 16 år. Målet med 
opplæringen er at foreldrene skal kommu-
nisere best mulig med barnet sitt. Forel-
drene som samles jevnlig på denne måten i 
løpet av 16 år får et godt nettverk og gode 
kunnskaper om rettigheter og tilretteleg-
ging, en kunnskap som ikke nødvendigvis 
finnes i hjemkommunen. 
Kursene blir gjennomført ved det regio-
nale Statped-senteret de sokner til og ved 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
(Ål).

Kursdeltakeren
Vi treffer en av mammaene på «Se mitt 
språk» ved Statped Vest i Bergen, Ann 
Siri Øvregard fra Årdal.  Hun har dat-
teren Synne på 12 år som er inkludert i 7. 
klasse på hjemmeskolen.

- Synne er elev i en klasse med bare 15 
elever. Klasserommet er godt lydisolert 
og både lærere og elevene bruker mi-
krofon. Hun har også assistent som kan 

tegn. Hun får derfor med seg det som sies 
i klassen.
- Det betyr at hun hører «bra», men er 
det da nødvendig for deg å delta på forel-
drekursene?
- Ja, vi har aldri vært i tvil om å si «Ja 
takk, begge deler». Selv om Synne hører 
bra og snakker godt vil vi også utnytte de 
mulighetene som tegnspråk gir. I sosiale 
settinger, for eksempel familieselskap, er 
det vanskelig for henne å følge med på 
småpraten. Når hun tar av seg høreappa-
ratene i svømmebassenget er hun døv.

Det er behagelig å snakke med Ann Siri. 
Vi samtaler på en blanding av norsk og 
tegnspråk, men har ingen problemer med 
å forstå hverandre. Jeg får forsterket min 
tro på at dagens foreldre er kunnskaps-
rike som søker informasjonen der den 
er å finne og ikke slår seg til ro med hva 
enkelte leger og pedagoger måtte mene.

- Det har aldri vært noen diskusjon 
hjemme hos oss om vi skal satse på tegn-
språk. Allerede da Synne var 7 måneder 
merket vi at det var noe med hørselen 
hennes. Vi fikk det bekreftet, - og det 
lokale PPT-kontoret var enige med oss 
at vi burde takk ja til foreldrepakken i 
tegnspråk.

Ann Siri jobbet tidligere som sykepleier 
på Lærdal sykehus, men nå i Bedrifts-
helse 1 i Årdal. Mannen har en jobb som 
medfører lange perioder i utlandet. Han 
har derfor ikke samme mulighet til å 
følge tegnspråkundervisningen. 

- Vi har tre barn, Synne er den mellom-
ste, og det er selvsagt litt styr å komme 
seg avgårde til kursene. Synne er den 
mellomste. Vi er prisgitt fire pensjonerte 
og spreke besteforeldre som passer søs-
knene når vi er på kurs. Uten dem hadde 
vi ikke fått det til. Jeg mener også at 
søsknene er for dårlig prioritert i forel-
drepakken, de burde fått et bedre tilbud 
enn i dag.

Mammaen understreker at for foreldrene 
var det viktig å gi Synne valgmuligheten 
for språk i fremtiden, at hun selv kan 
velge språkmiljøet, og at hun har mulig-
heten til å fungere både i tegnspråklige 
og talespråklige miljøer.

- Vi mener det er viktig å gi Synne 
valgmuligheten språklig. Klarer hun 
seg og trives hun med talespråk så er 
saken grei nok. Blir det trøblete kan hun 
tegnspråk. Ikke minst kan det komme til 
gode ved eventuell høyere utdanning og 

«Se mitt språk» 
- en Statped suksess!

helge.herland@doveforbundet.no

Statpeds opplærings-
program «Se mitt 
språk» er tidligere 
grundig evaluert av 
konsulentselskapet 
Rambøll, og anbefa-
lingen er klar: fortsett 
i samme spor, dette er 
en suksess! 

Åge Lauritzen er på besøk på «Se mitt språk-kurset» i Bergen. Åge er en god forteller med et rikt 
språk. Deltakerne på kurset får derfor den beste trening i å kommunisere på norsk tegnspråk. Rundt 
bordet fra venstre er tegnspråklærer Ingunn Storlykken Herland, Ann Siri Øvregard og Lill Iversen-
Rufati.  
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bruk av tegnspråktolk. Vi er jo også spent 
på hvordan det går på ungdomsskolen 
neste år. Overgangen fra barneskole til 
ungdomsskole krever sitt, og det samme 
med overgangen fra ungdomsskole til 
videregående skole. 
- Kan internatskole vær et alternativ om 
ungdomsskolen ikke fungerer godt nok?
- Nei, det er ikke aktuelt. Synne skal 
bo sammen med familien og så skal vi 
løse utfordringene som kommer. Hun er 
ganske bevisst og bestemt selv og er ikke 
redd for å minne andre på at hun skal se 
de som snakker og at det skal tas hensyn 
ved at det ikke snakkes i munnen på 
hverandre.

Ann Siri forteller at datteren hjemme 
ikke bruker så mye tegnspråk, naturlig 
nok, da hun er den eneste hørselshem-
mede på skolen. Men seks uker for året er 
hun elev ved Nattland skole og de ukene 
gleder hun seg til. Der er det tegnspråk-
miljø. Vi lurer på om familien noen gang 
har angret på at de satset på å delta i 
foreldrepakken, den krever tross alt mye 
tid og innsats.

- Vi har aldri angret på valget. Vi har 
sett hvor viktig tegnspråk har vært for 
begrepsutviklingen til Synne. Vi mener 
tegnspråk har styrket henne faglig i norsk 
og andre fag. Vi møter dyktige lærere på 
kursene og i samvær med andre foreldre 
som har hørselshemmede barn trives vi 
godt.
- Så du har ikke noe negativt å si om 
kurspakken?
- Det er fint å være på kurs både på Ål og 
ved Statped Vest i Bergen. I Bergen har vi 
foreldre den fordelen at vi bor på samme 
internat, sammen med barna, vi kan 
derfor enklere være i lag om kveldene. På 
Ål bor vi i egne hytter eller leiligheter og 
kan ikke så lett stikke fra barna. 
- Og ellers?
- Ikke om selve foreldrekursene, der er jeg 
fornøyd – men Synne har seks ukers opp-
hold på Nattland i løpet av et skoleår. Da 
må jeg følge henne, men slik reglene er 
nå får jeg dekket tapt arbeidsfortjeneste 
bare for fire av ukene. Det er litt dumt at 
jeg taper lønn i to uker, avslutter Anne 
Siri Hagen.

Historien bak
Allerede i 1976 gjennomførte Ål en ukes 
kurs for foreldre til døve og hørsels-
hemmede barn. Det ble finansiert over 

statsbudsjettets post for «velferds og 
trivselstiltak for funksjonshemmede». 
To år senere oppnådde NDF og Ål et 
stort gjennombrudd i kampen for bedre 
tegnspråkopplæring av foreldre. Da ble 
kursene godkjent som tilpasningskurs 
etter folketrygdloven. Foreldre med døve 
og hørselshemmede barn hadde med 
loven i hånd rett på to ukers grunnkurs 
og fem ukers oppfølgingskurs i barnets 
første år. Kursene ble enormt populære, 
men man lærer ikke norsk tegnspråk på 
syv uker.

NDF og spesielt foreldrene selv presset på 
for å få til lengre opplæringskurs. I årene 
1990 – 1997 ble en utvidelse av kursene 
tatt inn i regjeringens handlingsplan for 
funksjonshemmede. 40 ukers opplæ-
ringspakken «Se mitt språk» kom i gang 
i 1996. 

Boka «Se mitt språk» - en innføring 
i norsk tegnspråk ble utgitt på Døves 
 Forlag. Forfattere: Nora Edwardsen 
 Mosand og Ann Kristin Malmquist.

Foreldrepakken - «Se mitt språk»

forhold til andre oppgaver også, som for 
eksempel lærerkurs og tegnspråkopplæ-
ring for kolleger. 
Rapporten peker videre på at det er 
helheten i tilbudet som er den store 
styrken. Her lærer foreldrene tegnspråk, 
de får kunnskap om det å ha et barn med 
hørselstap, de lærer om døves kultur og 
historie, får et nettverk og sist men ikke 
minst; de møter døve tegnspråklærere 
som er gode forbilder og viser at det er 
mange muligheter selv om du er døv.

Tegnspråklæreren
På Ål møtte vi 20 tegnspråklærere på 
seminar. Hvem av dem skal vi intervjue? 
Når du har en lærer som har undervist 
i faget i 33 år er det vanskelig å komme 
utenom henne, selv om du har bodd 
sammen med henne i like mange år – 
men la gå!
- Hvordan er det å undervise foreldre, 
spør vi Ingunn Storlykken Herland, ved 
Statped Vest?
- Det er både og. Det er inspirerende å 
undervise de som ser nytten av tegnspråk 
og som går fullt inn for å lære seg språket 
for å bruke det i kommunikasjon med 
barna. Større utfordringer er det med 
de som kommer på kursene, men som 
praktiserer tegnspråk lite hjemme. De 
bruker kanskje litt tegn til tale, litt tegn 
som støtte til munnavlesningen. 
Jeg skulle ønske en bedre progresjon i 
tegnspråkopplæringen,  at foreldre tok 
større ansvar for egen læring mellom 
modulene. Vi oppfordrer til dette ved 
for eksempel. å henvise til tegnspråk-
programmer på nettet, i form av hjem-
meoppgave i forkant av  kursene eller at 
de oppsøker tegnspråklige arenaer.  Det 
oppleves ofte det blir ett - to steg tilbake 
og stadig repetisjon på kursene,  som også 
er en utfordring for de av foreldrene som 
bruker mer tid på læringsprosessen.
-  Hva har endret seg mest i løpet av alle 
årene du har undervist?
- På 1980/90-tallet satset flere foreldrene 
mer på virkelig å lære seg tegnspråk. 
 Resultatene ser vi i dag, en fantastisk 
gruppe ressurssterke døve og hørselshem-
mede ungdommer innenfor ulike grup-
per – og med tett familiekontakt. Så kom 
bølgen med CI. Troen på at hørselstek-
nologien kan gjøre tegnspråk overflødig 
ødelegger for noens motivasjon til å lære 
seg tegnspråk like godt som den gang. 
Det er en trist utvikling, for litt hørsel 
gjør ikke barna hørende.

 
Tegnspråklærerne 
– en viktig suksessfaktor
Det er veldig krevende å være tegnspråk-
lærer fordi foreldregruppen består av alt 
fra høyt utdannede til foreldre med liten 
kunnskap i norsk språk og kultur. Men 
tegnspråklærerne behersker dette på en 
veldig god måte, mener Rambøllrap-
porten.
Undersøkelsen viser dessuten at tegnsprå-
klærerne er en viktig ressurs på sentrene i 
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Ingunn snakker av erfaring. Selv har 
hun et hørselstap på 65 - 70 db, altså slik 
mange barn med CI har. Men som hun 
sier:
- I grupper med småprat faller jeg utenfor. 
Hvis det er støy i omgivelsene oppfat-
ter jeg ikke. På forelesninger må jeg ha 
tegnspråktolk. Og så er det alle dialektene 
våre. Folk fra Sørlandet er verst. De er 
vanskelige å oppfatte. Jeg klarer mange 
talespråklige samtaler med ikke-tegn-
språkkyndige på tomannshånd hvis de har 
riktig dialekt, snakker klart og tydelig og 
det ikke er støy i omgivelsene.
- Hvorfor blir mammaene så mye flinkere 
i tegnspråk enn pappaene?
- Vi har pappaer som blir svært dyktige 
også, men generelt har du vel rett. Det 
henger vel sammen med at det fortsatt 
er mammaen som har hovedansvaret for 
barna, enten barna er døve eller hørende. 
Det er vel slik i vår familie også.
- Nå ja, la oss holde familien utenfor. Du 
blir 67 år til sommeren og skal pensjo-
nere deg, men hvem skal overta?
- Ja, akkurat det bekymrer meg. Jeg me-

ner flere døve burde satse på å ta utdan-
ning som tegnspråklærere. Det er et stort 
behov for nye lærere i fremtiden, det er 
bare å studere gruppebildet fra Ål – er det 
noen under 50 år?  
- Mange spør hva du skal gjøre som 
pensjonist?
- Barnebarna, de er seks i tallet, men er 
kanskje blitt til syv når dette leses. Så er 
det hytteliv, kanskje begynner jeg å male 
litt igjen – og kanskje har de bruk for en 
vikar på kursene av og til…

Det blir altså slutt på kveldene i hjemmet 
der Ingunn sitter i et hjørne og forbereder 
neste dags undervisning. Det skjer ofte 
på den måten at hun demonstrerer tegn 
og uttrykk for seg selv. Hun har altså i 
mange år snakket til veggen hjemme, 
og da mener jeg bokstavelig talt veggen 
altså.

- Det er kjekt å treffe igjen foreldre og 
barn som jeg har undervist tidligere. Det 
gir mening å se hvor godt de fungerer, 
hvor naturlig tegnspråk er blitt en del 

av familielivet og at de gir uttrykk for 
gleden av å ha lært seg et så fascinerende 
språk, slutter den eldste i gruppen av 
Statpeds mange dyktige tegnspråklærere.  

NDFs foreldreutvalg vil kommentere 
artikkelen i neste Døves Tidsskrift.

Alle tegnspråklærerne samlet under det siste seminaret på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Foran fra venstre: Torbjørn Thomassen, Ingunn Stor-
lykken Herland og Jim Vold. Andre rekke fra venstre: Bente Gry Thomassen, Sissel Hegdahl, Ine Lorentzen, Britt Olsen, Berit Olsen Vaagen, Bjørg 
Storesund og Trine-Linn Kronhaug. Bak fra venstre: Irene Nornes, Dag Bøe, Astrid Torunn Bø, Ulla-Kaija Brauti, Petter Sørensen, Linda Jespersen, 
Gunn Støyva, Per Øyvind Rekkedal, Gudmund Sæterli, Kristine Simonsen Vidvei, Halvor Elde og Ann Kristin Malmquist.

Foreldrepakken - «Se mitt språk»
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Dette sitatet fra Albert Einstein ble trukket frem på 
konferansen «Ansvar for tegnspråk», som ble arrangert 
i Oslo i november. Sitatet fikk meg til å tenke på en 
samtale jeg nylig har hatt med en døv mann. Jeg stilte 
han spørsmålet hvordan det kan ha seg at døve ikke 
ser på seg selv som funksjonshemmet – da det vitterlig 
er noe i veien med hørselen. Han svarte noe sånt som 
(fritt fra hukommelsen) «jeg føler ikke at jeg mangler 
noe, jeg har bare andre egenskaper».

Nettopp dette var et hovedpoeng for professor og hjer-
neforsker Karen Emmorey:

«Our studies show that aquiring a sign language in 
early childhood produces unique effects on visual-spa-
tial cognitive abilities. Bimodal bilinguals outperform 
monolingual speakers on mental imagery and face 
processing task.”

Også professor og nevropsykolog Peter Hauser frem-
hevet at hørselshemmede barn har andre egenskaper, 
og andre måter å lære på enn hørende barn. Det gjør 
dem ikke bedre eller dårligere – bare annerledes. Men 
dersom vi forsøker å få dem til å lære på samme måte 
som hørende barn, da kan de fort føle seg som en fisk 
som ikke er i stand til å klatre i trær. 

For er det ikke egentlig slik at vi alle har våre sterke 
og svake sider? Selv husker jeg godt hvordan jeg hatet 
gym på ungdomsskolen. Det eneste vi gjorde var å 
løpe og spille fotball. Jeg fikk ikke gode karakterer, 
og følte meg klønete og usportslig – og vart fryktelig 
umotivert. Dette til tross for at jeg trente dans 3 dager 
i uka og svømte nesten raskest i klassen. Da jeg byttet 
til videregående skole fikk jeg en gymlærer som hadde 
varierte gymtimer med alt fra klatring, til boksing, 
squash, ballspill, svømming, friidrett – OG dans. 
Plutselig fikk jeg toppkarakterer i gym, og følte meg 
kjempeflink. Jeg hadde ikke egentlig blitt verken dårli-

gere eller flinkere i gym enn jeg var på ungdomsskolen 
– jeg hadde bare fått en gymlærer som så og spilte på 
mine sterke sider. 

Og det er det vi må gjøre for de hørselshemmede 
barna også. Istedenfor å fokusere så voldsomt på det 
som er deres svake side – nemlig hørselen – så bør vi 
heller fokusere på det som er deres sterke sider. Vi må 
se og spille på barnas gode og unike egenskaper. 

På konferansen ble det presentert mer forskning om 
ting vi allerede vet fra før – blant annet at tegnspråk 
ikke ødelegger for talespråket, og at flerspråklighet er 
bra. Kombinasjonen et talt/skrevet språk og et tegn-
språk, gir alle fordeler som flerspråklighet med flere 
talte språk gir. I tillegg gjør det å lære tegnspråk visse 
kognitive ferdigheter bedre enn det som gjelder for 
kun talespråklige.

Det er ikke synd på verken oss eller Vilma. Jeg føler 
meg i grunn privilegert som har fått lære så vannvit-
tig mye nytt og spennende de siste årene. Jeg har fått 
øynene opp for helt andre fagområder, som pedago-
gikk, språkvitenskap – og i dag, hjerneforskning. Det 
er liten tvil om at jeg har blitt mange hakk klokere, og 
at læringskurven har vært bratt. 

Og for Vilma – vel det er tross alt ganske kult å vokse 
opp tospråklig og tokulturell midt i en erkenorsk fami-
lie. Hun blir del av et tegnspråklig nettverk som ikke 
kjenner landegrenser. Også kommer hun trolig til å bli 
betraktelig mye flinkere enn mammaen sin på å kjen-
ne igjen ansikter og utføre kompliserte mentale øvelser, 
som å rotere 2- og 3-dimensjonelle figurer i hodet. Så 
er det andre ting som kommer til å være litt vanskelig 
for henne. Hun blir neppe noen stormester i hviskele-
ken. Men spiller det egentlig noen rolle? For hun hører 
kanskje dårlig, men hun har andre egenskaper.

«If you judge a fish by its ability 
to climb a treee, it will live its whole 
life believing it is stupid»
Av Marte Eidsand Kjørven

Spaltist
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Når tre foreningsstyrer samles 
og NDF-styret også deltar 
skulle det bare mangle om 
ikke foreningene fikk lov til 
å ta en diskusjonsrunde med 
de som styrer NDF. Edvard 
Rundhaug var talsmann på 
vegne av de tre foreningene 
og her er noen av spørsmålene 
han stilte og som ble svart 
på av NDFs forbundsleder 
Hedvig Sinnes, generalse-
kretær Bjørn Kristiansen 
og styremedlem Finn Arild 
Thordarson.

Foreningene:  
Vi ønsker bedre informasjon fra 
NDF om hva det arbeides med. 
Det er lite nytt på deafnet og 
nyhetene blir dårlig presentert. 
Døves Tidsskrift kommer bare 
8 ganger i året og nyhetene der 
er ofte gamle. NDF bør bruke 
facebook mer, forelder-utvalget 
til NDF er flinkere på dette 
område. Vi ønsker også mer 
informasjon på tegnspråk.

NDF:
Vi informerer i Døves Tids-
skrift, på tekst-tv, deafnet, 
facebook og gjennom møte-

protokollene som sendes til 
foreningene, så det sendes ut 
mye informasjon. Men vi kan 
alltid bli bedre. Vi er ikke 
fornøyd med deafnet og vi har 
dårlig samvittighet for at vi 
ikke informerer mer på tegn-
språk. Vi skulle gjerne hatt 
en egen informasjonsarbeider 
i NDF, men det har vi ikke 
penger til.

Foreningene:
Men styreprotokollene gir for 
dårlig informasjon, de må bli 
mer fortellende slik at vi får 
kunnskap om de enkelte saker 
som vedtas.

Foreningene:
Også nettsidene til Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve, 
Teater Manu og Døves Media 
kan bli bedre. På sidene til Ål 
ser vi ikke engang hvem som er 
rektor. Vi er skuffet over Døves 
Media. De sender få program-
mer og er lite synlige. Tidligere 
hadde vi på NRK Tegnsatt, 
Tegnkult og Tegntitten. Hvil-
ken innflytelse har NDF på 
Døves Media, vi synes det har 
skjedd lite der det siste året?

NDF:
Enhetene, som er opprettet av 
NDF, er selvstendige juridiske 
enheter. De er stiftelser som 
styrer seg selv. NDF kan ikke 
pålegge dem noe, men vi kan 
ta med oss kritikken tilbake 
til dem.

Foreningene:
Døve i Danmark får 45 minut-
ters sending på tegnspråk hver 
lørdag. Vi er skuffet over det 
lille vi får her hjemme.

Foreningene:
Vi vet at NDF sliter økonomisk, 
men likevel oppretter styret nye 
stillinger, har vi råd til det?

NDF: 
Vi er for få i administrasjo-
nen, for mye arbeid blir tillagt 
generalsekretærstillingen, 
derfor har vi styrket beman-
ningen. Det er riktig at NDF 
ønsker større økonomiske 
tilskudd fra myndighetene. 
Vi har ikke fått aksept for det 
språkpolitiske arbeidet vi gjør. 
Mye av arbeidstiden til an-
satte brukes til å styrke og iva-
reta norsk tegnspråks stilling, 

Vestlandsforeningene på tokt

Bergen Døvesenter har tradisjon for å gjennomføre seminar for tillitsvalgte på slutten av året. 
Tidligere har de blitt arrangert både i utlandet, der prisene ofte utkonkurrerer norske priser, 
og ulike steder på Vestlandet. I år gikk turen med båt Bergen-Stavanger-Hirthals-Langesund-
Hirthals-Stavanger-Bergen. Nytt i år var at bergenserne fikk med seg tillitsvalgte fra NDF-
Stavanger, Møre og Romsdal Døveforening og NDF-styret. Sammen med en del turister telte 
gjengen 113 deltakere. Turistene fikk mulighet til en lang handledag i Ålborg, mens de tillits-
valgte hadde møter med hver sine foreninger eller felles for alle.

Edvard Rundhaug, seminardelta-
ker: Vi FØLER at kontakten med 
NDF-sentralt kan bli bedre…

Hedvig Sinnes, NDF-styreleder: 
Ja, vi VIL bl.a. få i gang ledermø-
ter en gang for året…

Gunnar Hansen, seminardeltaker: 
Vi ØNSKER mer enn det…

Finn Arild Thordarson, NDF-
styremedlem: MEN mye avgjøres 
av økonomien til NDF…

uten at vi får midler til dette. 
Vi er både en språkpolitisk 
organisasjon og en organisa-
sjon for funksjonshemmede. 
Hvis vi ikke får større stats-
tilskudd er det mulig vi må 
nedbemanne igjen. I år bruker 
vi nesten to millioner kroner 
av midlene fra mottatte arv og 
gaver for å drive NDF, neste 
år er det budsjettert med 1,2 
millioner og så er målet at det 
skal brukes gradvis mindre av 
disse midlene til driften.

Foreningene:
Vestlandsforeningene støt-
ter arbeidet med å samle alle 
tegnspråklige virksomheter i et 
«Tegnspråkets hus» i Oslo og vil 
ha informasjon om fremdriften 
i arbeidet.

NDF:
Vi skal komme med opplys-
ninger om dette etter hvert 
som arbeidet går fremover.

Foreningene:
Døveforeningene ønsker sterkere 
personlig kontakt med NDF, 
grasrotkontakt.
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NDF:
Vi besøker foreningene etter 
invitasjon. Vi deltar sammen 
med dere på dette seminaret 
for å styrke kontakten. El-
lers har vi planer om en ny 
møteplass, der ledere fra alle 
foreningene kommer sammen 
med forbundsleder og gene-
ralsekretær i NDF en gang for 
året. Men neste år vet dere at 
det er landsråd på Ål 

Foreningene:
Vi ønsker at Frifond-midlene 
som NDF disponerer også skal 
komme CODA-barn til nytte.

NDF:
Det er styret i NDFU som 
bestemmer reglene for utde-
ling av de midlene. Til nå er 
pengene brukt til tiltak rettet 
direkte mot døve og hørsels-
hemmede barn. Men dette er 
selvsagt et spørsmål forenin-
gene kan ta opp med NDFU.

Flere spørsmål
Det var mange flere spørsmål, 
men plasser tillater ikke å ta 
alt med her. Styreleder Hedvig 
Sinnes var glad for spørsmå- helge.herland@doveforbundet.no

Tillitsvalgte i Møre og Romsdal Døveforening samlet i trappen på 
Bergensfjord. FForan fra venstre: Maria Dyrkorn Egge, Lone Ramstad, 
Anna Oppigård og Helle Christiansen. Bak fra venstre. Jo-Arve Furland, 
Arne Karlsnes og Jørn Erik Løvsjø. Helt bakerst fra venstre: Lorentz Ness, 
Harald Oppigård, Beate Furland, Broder Gundersen og Odd Erik Vik 
Nordbrønd.

lene og kritikken som kom. 
NDF kan bli bedre på mange 
områder og et område er be-
dre informasjon til foreninger 
og medlemmer.
   
Finn Arild Thordarson nevnte 
at 25. november er en spen-
nende dag for NDF (omtalt 
annet sted i bladet). Da er 
det utdeling til prosjekter fra 
ExtraStiftelsen. NDF har søkt 
penger til 50 prosjekter, og for 
hvert prosjekt som innvilges 
får NDF frie midler til admi-
nistrasjonen.

Bjørn A. Kristiansen under-
streket at 50 prosent av NDFs 
arbeid retter seg mot det 
språkpolitiske, derfor er det så 
viktig for oss å få gjennomslag 
hos myndighetene også som 
en språkpolitisk organisasjon. 

Styreleder i Bergen Døvesen-
ter Gunnar Hansen uttrykte 
glede over at NDF gjennom-
førte styremøte på båten, at 
de deltok i felles diskusjoner 
og ikke minst at vi på fritiden 
omgås og blir bedre kjent med 
hverandre.

Møre og Romsdal Døveforening på seminar. NDF Stavanger på styreseminar.

Norges Døveforbunds møte (forbundsstyremøte). Bergen Døvesenter på organisasjonsseminar.

Fire konferanselokaler. Lørdag var det fellesmøte for alle.
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Det er Christine Dahl på 26 år fra  Arendal 
som forteller. 

Hun deltok i «Deaf Chef 2014» i 
København og konkurrerte mot døve 
kokker fra Canada, Danmark, England, 
Frankrike, Sverige og USA. Arrangør var 
Allehånde kjøkken og Hotell og Restau-
rantskolen. Skolen er en av de største i 
sitt slag i Europa. Allehånde kjøkken 
er ledende når det gjelder utdanning og 
ansettelse av døve innenfor gastronomi-
bransjen (gastronomi = læren om finere 
kokekunst). Målet med den internasjo-
nale konkurransen er å heve nivået blant 
døve kokker. Christine forteller videre:  

- Vi var syv døve kokker. Vi hadde lov å 
ha med oss en assistent. Den assistenten 
jeg hadde tenkt på hadde ikke tid å reise, 
men jeg fant en annen jeg kjente litt fra 
arbeidsplassen og det fungerte fint. På 
6 timer skulle vi tilberede en tre retters 

middag ut i fra de råvarene vi hadde 
tilgjengelig.

- Vi ble nøye fulgt av dommere, pu-
blikum, nærgående TV-fotografer og 
annen presse. Litt uvant å ha et kamera 
nær ansiktet når jeg laget mat, men jeg 
konsentrerte meg fullt om matlagningen. 
Jeg merket ikke så mye til nervene før vi 
var ferdige med maten. 

Døve kan
Christine er født i Arendal. Hun er døv 
fra fødselen, men er en av de mange 
unge som beviser at dette ikke er noe 
handikapp, hvis man bare vil. Hun har 
hatt tegnspråk fra barnehagealder, som 
inkludert elev i barneskolen og senere på 
Nedre Gausen skole. Hun var deltidselev 
fra 1. til 4. klasse og heltidselev videre til 
9. klasse, da med hver fredag på hjemme-
skolen i Arendal. Vi er på besøk i hennes 
koselige leilighet i Sandefjord. En jente 

med godt humør, der latteren sitter løst 
og en som tar alt som utfordringer og 
sjelden lar seg stoppe.

- Det fungerte helt fantastisk med 
skolegangen. Alle de hørende elevene 
på de første trinnene ville være venner 
med meg. Alle ville leke med meg, jeg 
måtte si: «Vent til i morgen» til mange. 
Elevene i klassen lærte håndalfabet og litt 
tegn. Jeg hadde undervisning med egen 
audiopedagog i noen fag og var sammen 
med klassen i de andre fagene med as-
sistent som tolket. Fremdeles har jeg god 
kontakt med den hørende bestevenninne 
fra skoletiden, hun behersker tegnspråk 
godt.

- Etter grunnskolen ble det Sandefjord 
videregående skole, det første året på 
linjen for hotell og næringsmiddelfag. 
Andre året tok jeg kokkefag og det siste 
året allmenn påbyggingsfag.

Verdens
beste

døve
kokk

- Lørdag 8. november kveld var det gallamiddag med premieutdeling. Jeg hadde Sverige som fa-
voritt og håpet selv på en 4. plass. Da Sverige fikk tredjeplass, fikk jeg bekreftet mistanken om 4. 
plassen. Men så ble Danmark utropt på andre plass og det skjønte jeg ikke helt. Hvem kan da ha 
vunnet? Jeg mente jeg kanskje var bedre enn kokkene fra de fire andre landene. Så annonserte de 
Norge som vinnere. Jøss, jeg ble helt satt ut! Jeg ble båret fram på scenen, det var mye virak og 
gratulasjoner og intervjuer. Jeg ble så rørt at jeg gråt. Jeg fikk mye skryt av dommerne. Det var en 
stor opplevelse og en stor og nyttig erfaring å ta med seg videre i livet.
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Hvorfor allmennfag det tredje året?
- Det gir studiekompetanse, hvis jeg 
senere velger å ta høgskoleutdanning.

Etter videregående skole ble det to år 
som lærling som institusjonskokk på 
Produksjons-kjøkkenet i Arendal. Et 
kjøkken som laget mat som leveres til 
sykehjem og andre institusjoner i kom-
munen. Der lærte hun også å tilberede 
mat til folk som følger bestemte dietter. 
En lærer på videregående skole mente 
arbeid på institusjonskjøkken passet godt 
for en døv kokk, men…. 

- Jeg tok fagbrev som institusjonskokk. 
Men jeg hadde lyst å prøve meg på mer, 
derfor tok jeg et ekstra fagbrev som hotell 
og restaurantkokk. Da var jeg lærling på 
Bristol hotell i Oslo i 1 ½ år. Så ble det 
to års jobb på Quality Oseberg Hotell i 
Tønsberg. Kontakten med hørende kolle-
ger har alltid vært løst ved at jeg munn-
avleser det som sies. Selv bruker jeg tegn 
og kroppsspråk, og så skrives det lapper. 
Etter hvert som vi jobber sammen blir vi 
kjent og finner ut av kommunikasjonen. 
På møter har jeg brukt tegnspråktolk.

Christine forteller at hun jobber kon-
sentrert og ikke har tid til mye prat på 
kjøkkenet.
- Min oppgave er å få til god mat til 
gjestene, da spiller det liten rolle om jeg 
er døv eller hørende. Jeg tåler at prat går 
over hodet på meg og at jeg mister en del 
av det sosiale fellesskapet de andre som 
arbeider på kjøkkenet har. Min kjærlig-
het til å lage mat er overordnet dette.
- Men vi ser på TV at kokker har et stres-
sende yrke, det kjeftes og brukes et røft 
språk?
- Ja, jeg tok meg nok nær av dette den 
første tiden som lærling. Det hendte at 
jeg felte noen tårer da jeg kom hjem etter 
arbeid. Men man blir vant til arbeidsmil-
jøet. Det kan bli hektisk hvis det er man-
ge gjester som bestiller mat og kelnerne 
er utålmodige, da gjelder det ikke gjøre 
feil, men holde hodet kaldt. Selv om det 
kan kjeftes og smelles på kjøkkenet over 
grytene er vi gode venner etterpå.

Fikk jobb på «Smak»
- Nå arbeider jeg på restauranten «Smak» 
i Sandefjord. Restauranten har rykte for å 
være en gourmet-restaurant. Da jeg søkte 
jobb der hadde jeg liten tro på at de ville 
velge meg, men jeg prøvde. Jeg har en bra 
CV, klarte meg godt i jobbintervjuet og i 
prøvetiden var jeg topp skjerpet – og selv-
følgelig: Sjefen er fordomsfri, han deler 
ikke folk inn i grupper. Han ansetter de 

dyktigste kokkene og ser ikke døvhet som 
en barriere.
- Hender det at du får kjeft av gjester som 
ikke er fornøyd med maten?
- Som kokker trenger vi både ris og ros 
for maten vi lager. Hvis vi lager mat som 
ikke er god nok må vi få beskjed om det. 
Det beste jeg ser er når folk spiser opp 
alt på tallerkenen, da har de likt maten. 
Hvis tallerkenen kommer tilbake med 
mye mat på må jeg spørre kelneren om 
hva som var feil. Tilbakemeldinger fra 
gjestene er viktig om jeg skal utvikle meg 
til en enda bedre kokk.
- Du er flink til å takle stress?
- Mye ordner seg med god planlegging 
og så får man erfaring etter hvert. Det 
kan bli travelt om det plutselig kommer 
dobbel så mange spisegjester, men det 
gjelder å takle det. Jeg lager alltid litt 
ekstra tidlig på kvelden slik at jeg har 
noe av maten klar. Arbeidstiden min nå 
er fra klokken fire om ettermiddagen til 
ti-elleve hver kveld, unntatt søndag og 
mandag som er fridagene mine.

Tidlig yrkesvalg
- Jeg har alltid likt å lage mat og fikk 
prøve meg tidlig hjemme. Jeg så mange 
matprogrammer på TV, og fikk forbilder 
i Jamie Oliver, Eivind Helstrøm og ikke 
minst Ingrid Espelid med sin fantastiske 
norske tradisjonsmat. Jeg har lest mange 
bøker om mat. Ingen i familien er kok-
ker, så jeg er ikke påvirket av dem, men 
allerede i ungdomsskolen bestemte jeg 
meg for yrkesvalget.
- Hva er planene for fremtiden?
- Nå har jeg bare ambisjoner om å fortset-
te arbeide som kokk og stadig utvikle meg 
til en bedre fagperson. Kanskje jeg senere 
klarer å starte egen virksomhet? Eller kan-
skje jeg tar mer utdanning på høgskole, for 
eksempel om kosthold og ernæring.
- Vi feirer jul om noen dager, da kan vi 
ikke unngå å spørre om julemiddagstra-
disjoner.
- Julemiddagen hos oss er svineribbe med 

pølse, medisterkaker, surkål og poteter. 
Men jeg er også glad i pinnekjøtt og 
lutefisk. Lutefisken måtte jeg lære meg 
å like – og etter hvert som du spiser mer 
lutefisk blir du glad i den, men tilbehøret 
er viktig: bacon, ertestuing og Tine-smør. 
Ja, jeg liker best Tine-smør. 
Du kan slett ikke se på Christine at hun 
spiser så mye av maten hun lager. Hun er 
en ordentlig sporty og sprek jente. 
- Jeg er glad i turer i fjell og skog. Tar 
gjerne en joggeturer og elsker å gå på ski, 
og jeg spiller fotball for Holtan Døves 
Sportsklubb. Jeg har for lite tid til ven-
ner, dessverre, men setter pris på det gode 
døvemiljøet i Vestfold, er sluttordene 
vi får med på hjemveien av «Deaf Chef 
2014» Christine Dahl.
Mer info om konkurransen finner man 
på www.deafchef.org

Christines vinnermeny:
Forrett: Dampet torsk med krabbekaker 
og sprøstekt kalvebrissel, gulrot, selleri 
og sitronhollandaise.
Hovedrett: Stekt andebryst og confit 
andelår, syltet løk, gresskarkrem, bakte 
rødbeter, potetterin og appelsinjy.
Dessert: Terte med hvit sjokolade, 
chiboust, syltet kvede, kvedemarengs, 
karamelliserte hvite sjokolader og tind-
ved sorbet.

Mesterkokken Christine Dahl sammen med sin 
dyktige assistent Ramin Eslami.

helge.herland@doveforbundet.no

Bilder: deafchef.org
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På scenen var det laget til med sofaer, 
stoler og bord. Vi ble invitert inn i stuen. 
Der ble vi presentert for hver enkelt 
artist, introdusert dels av teatersjef Mira 
Zuckermann på storskjerm som tegnese-
riefigur – og dels av programleder Paal R. 
Peterson på scenen. Selve presentasjonen 
tok lang tid. Vi satt tålmodig og ventet 
på at spillet og underholdningen skulle 
begynne, men den begynte aldri. Det 
var ikke noe samspill mellom artistene, 
men veldig mye individuell poesi. En og 
en kom skuespillerne fram på scenen. 
Poesi på norsk tegnspråk er krevende nok 
for et stort publikum, på internasjonalt 
tegnspråk er det bare få som klarer å 
følge med.

De åtte artistene på scenen, er i verdens-
klasse, men hva hjelper det når vi nesten 
ikke skjønner noe av det som sies. Det er 
vi døve vant med på fester med hørende 
som ikke kan tegnspråk. Når vårt eget 
teater inviteres til fest forventer vi å være 
fullt inkludert. Det klarte ikke Teater 
Manu med skuespillerne fra Sør-Afrika, 
USA, Frankrike, Italia og England.

Ja, selv våre egne artister: Ipek D. 
Mehlum og Torunn Bakkestuen – og 

programleder, eller talkshow-vert Paal 
R. Petersons poenger ble borte i en 
kavalkade av artister som så gjerne ville 
underholde, men som ikke nådde ordent-
lig fram til publikum. Jovisst var mye av 
poesien vakker, som Jon Savage avslut-
ningsnummer – men ikke spør oss om å 
gjenfortelle innholdet. 

Kanskje det er jeg som er for dum? Jeg 
spurte derfor andre blant publikum hva 
de synes om forestillingen? De fleste svar-
te: «Språket var for vanskelig å oppfatte.» 
Noen få personer, som er sterk i interna-
sjonal tegnkommunikasjon, svarte at de 
hadde glede av forestillingen. Likevel er 
jeg trygg, de fleste mener som meg - jeg 
er ikke en sær og sur anmelder som gir 
kritikk til et teater som jeg er så glad i. 
Kritikken skrives i håp om at teatret kan 
gå noen interne runder og kanskje ta en 
smule selvkritikk.

For det var ikke bare språket som var for 
vanskelig. På storskjermen kom det av og 
til tekst, men denne var plassert nederst 
på skjermen og skuespillerne skjulte mye 
av den. Det meste av tekstingen var på 
engelsk og vi vet mange blant publikum 
ikke behersker språket. Så kan man 

spørre hvorfor teatret velger en animasjon 
med teatersjefen på skjermen, som heller 
ikke var så enkel å oppfatte på tegnspråk? 
Plutselig dukket også leder av WFD-leder 
Colin Allen opp med en skjermhilsen og 
det samme med Marilyn Mathlee, den 
verdenskjente amerikanske skuespil-
leren – men passet det inn i konseptet 
for forestillingen? Nei, mener vi. Heller 
ikke reklametraileren for forestillingen av 
Fritz Moen på Nasjonalteatret var med 
på å heve stemningen på det som skulle 
være en festaften.     

Mest av alt gav forestillingen et inntrykk 
av hastverksarbeid. Det var lite gjennom-
tenkt hvordan man skulle få skuespillere 
fra flere verdensdeler til å spille sammen, 
slik at et norsk publikum kunne forstå 
dem. Når jeg reiser til teaterfestivaler i 
utlandet aksepterer jeg at mange teater-
grupper spiller på sitt nasjonale tegnspråk 
eller på internasjonalt tegnspråk. Jeg 
aksepterer at jeg ikke forstår alt, men jeg 
har likevel utbytte av det som vises. Jeg 
studerer kulisser, kostymer, utnyttelsen 
av scenerommet, skuespillernes utstråling 
osv. Man trenger ikke alltid oppfatte alt 
av en forestilling, men likevel få en god 
teateropplevelse. Men når vårt eget teater 

Foto: Belinda Stø/Teater Manu.

Teater Manu inviterte til festmeny, 
men…..

Teater Manu inviterte til «Festmeny» med sin internasjonale forestilling ved Døves Kulturdager 
i Bergen. Når teatret inviterer til fest er det klart at forventningene er store. Da blir skuffelsen 
tilsvarende stor når vi opplever at festen mislykkes.

helge.herland@doveforbundet.no
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Døves Tidsskrift retter i sin anmeldelse 
av Festmeny kritikk mot Teater Manus 
sceneshow, men også mot Teater Ma-
nus strategi og målsetninger og teatrets 
kunstneriske valg. Vi har dessverre ikke 
her fått anledning å kommentere utfyl-
lende på alle punkter – og vil derfor 
konsentrere oss hovedsakelig om produk-
sjonen Festmeny. 

Vi vil gjerne oppklare hva konseptet 
Festmeny var. Festmeny-konseptet var en 
bestilling til Døves Kulturdager. Da vi 
på et tidlig stadium presenterte ideen til 
arrangør og Norges Døveforbund om et 
show med internasjonale artister, fikk 
vi bekreftelse på at det var felles enighet 
om et slikt show. Altså ikke en teaterpro-
duksjon. Det blir da også feil å anmelde 
Festmeny som en teaterproduksjon. Om 
dette var en feilbestilling bør det tas en 
evaluering av bestillings- og utarbeidel-
sesprosessen. 
Døves Tidsskrift savner fokus på gras-
roten. Teater Manus ønske var å vise 
frem kremen av internasjonale artister til 
nettopp grasroten. Dette er artister man 
sjelden får sett i Norge – og i hvert fall 
ikke samlet. Da må man dra på inter-
nasjonale kulturfestivaler. Døve i Norge 
har ikke samme muligheten til å velge og 
vrake i kulturtilbud som hørende kan. 
Vårt mandat er derfor å vise det store 
spektret av sjangre som finnes der ute, 
og det innebærer også å hente inspira-
sjon, ideer, kreative krefter og ikke minst 
artister av internasjonalt format. 
Vi forstår godt at denne produksjonen 
kan oppfattes som hastverksarbeid. Vi 
hadde kort prøvetid. Vårt mål var å profi-
lere hver enkelt artist med presentasjon 
av hvert sitt kunstneriske felt. De norske 
tilpasningene og språklige tilnærmingene 

har blitt gjort innenfor den begrensede 
øvingstiden. Vi kan være enig i at vi 
ikke lykkes like godt som tidligere med 
språket. Vi kan også innrømme at vi 
nok gapte for høyt med ni individuelle 
artister.
Vi tror vi ville vært bedre tjent med 
å ikke dele teknikk og scene på selve 
premieren med mange ulike aktører. Vi 
kom med en teknisk krevende produk-
sjon og fikk dessverre ikke nok tid til å 
løse enkelte tekniske utfordringer, som 
for eksempel tekstingen. Forestillingen i 
Oslo gikk bedre og vi skulle naturligvis 
ønske at det var denne versjonen alle fikk 
sett. Døves kulturdager og Teater Manu 
bør sette seg ned og diskutere hvordan 
dette kan løses i fremtiden. 
Døves Tidsskrift skriver feilaktig at 
Teater Manus mål er å bli verdens beste 
tegnspråkteater. Dette er ikke vårt mål, 
men vår visjon. Vårt mål er å produsere 
kvalitativ tegnspråklig scenekunst for 
et norsk publikum, primært døve og 
tegnspråklige. Dette står i vår strategi 
og påvirker også hvordan vi jobber. Som 
det eneste profesjonelle tegnspråkteatret 
i Norge, har vi kontakt med kunstnere 
og teatre utenfor landets grenser, fordi 
vi ønsker å øke kvaliteten vi gir til det 
norske publikummet. Vi må snakke med 
grasrota i Norge, samtidig som vi ser til 
utlandet og studerer hva døve i andre 
land synes er bra teater. 

Det skrives også at døve ønsker seg flere 
mindre forestillinger som kan spilles på 
skoler, sykehjem osv. og at ikke alt vi 
produserer trenger å være «gallaforestil-
linger». Dette er noe vi allerede jobber 
aktivt med og som vi prøver å forbedre 
vårt tilbud på, samtidig som vi kan tilby 
forestillinger som for eksempel Jeg var 

Fritz Moen og Jack og bønnestengelen. Vi 
tror på og jobber aktivt med å invitere 
skoler, barnehager, sykehjem og senior-
grupper til egne forestillinger i teaterom-
givelser, slik andre profesjonelle teatre 
også gjør. Vi har også småskalaproduk-
sjoner og prosjekter som Døves Tidsskrift 
etterlyser, ett eksempel er Skrotnissene 
som vi med suksess spilte på skoler og 
sykehjem rundt i hele landet.
Døves Tidsskrift sier også at vi kun har 
hatt én reprise (Sjalusi) og Festmeny. Det 
kan virke som at de ikke har fått med seg 
at Sjalusi ble, etter oppfordring fra gras-
roten, tatt opp igjen og denne gang sendt 
på turné. Vi lytter til og snakker med pu-
blikummere rundt om i hele landet og tar 
imot innspill fra dem. Døves Tidsskrift 
sier heller ikke noe om gjenopptakelsen 
av Jeg var Fritz Moen – som vi attpåtil 
er i gang med å lage filmversjon av. Hva 
med prosjektet Hva er lyd? Hva er stillhet? 
og vår visning fra vår maskeworkshop? I 
desember viser vi også eventyrfortellinger 
på web. 
Teater Manu har en liten og effektiv 
administrasjon og får tilbakemeldinger 
fra publikum, Kulturdepartementet og et 
samlet styre, om at vi får veldig mye og 
kvalitativt godt teater ut av pengene vi 
mottar. 

Vi vil være en åpen og transparent orga-
nisasjon og inviterer Døves Tidsskrift til 
å besøke oss for å vite mer om arbeidet 
vi gjør. Det tror vi både leserne av Døves 
Tidsskrift og vårt publikum fortjener. Vi 
tror også det er sunt hvis vi får en debatt 
omkring Døves Kulturdagers profil og 
ramme og gjerne også Teater Manus stra-
tegi. Da tror vi det kan bli en konstruktiv 
debatt. Vi oppfordrer derfor Døves Tids-
skrift til å spisse kritikken.   

spiller på Døves Kulturdager i Norge for-
venter jeg mer. Sammen med meg i salen 
sitter det mange venner som opplever at 
dette går over hodet på dem. Det gir meg 
en dårlig magefølelse. 

Teater Manu har et uttalt mål om å bli 
verdens beste tegnspråkteater. Det er bra 
med høye mål, men er det en fare for at 

teatret mister kontakten med grasrota 
her hjemme? Det vi ønsker er mer teater 
på norsk tegnspråk. Forestillinger som 
kan engasjere oss. Vi ønsker et teater med 
flere mindre og enkle oppsetninger som 
kan vises i barnehager, skoler, sykehjem 
og døveforeninger. Alle Manus forestil-
linger trenger ikke være «gallaforestillin-
ger». Vi er sulteforet på tegnspråkteater. 

Det vi har fått i år er to forestillinger: 
«Sjalusi», som var en reprise og «Festme-
ny». Skal vi være fornøyd med det? Eller 
er tiden inne til å tenke nytt? Kan de 15 
millionene som teatret i 2015 mottar fra 
Kulturdepartementet brukes på en mer 
hensiktsmessig måte. Den diskusjonen 
bør teatersjef og styret i Teater Manu ta 
på alvor.

Sneversynt av Døves Tidsskrift
Av teatersjef Mira Zuckermann
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Peter Hauser, professor, USA 
«Det er ingen vitenskapelig undersøkelse 
som viser at tegnspråk ødelegger for tales-
pråk og skriftspråk.» 

«Foreldre må akseptere sitt barn som døv 
eller hørselshemmet, ha fokus på visuell 
læring, ta kontakt med andre foreldre for 
erfaringsutveksling og finne gode voksne, 
døve rollemodeller.» 
«Er det negativt å være døv? Nei, det er 
det negative synet på døve som er risiko-
faktoren.»

Gro Hege Urdal Saltnes, 
høgskolelektor
«Et godt samspill ved stemmetolking er 
en betingelse for mange døve og hørsels-
hemmedes deltakelse i storsamfunnet.»

Fagdager i Bergen og Oslo
helge.herland@doveforbundet.no

To seminarer i november var med på å understreke at vi er kommet bort fra mytene noen leger (og også noen pedagoger) tidligere 
har skapt om at innlæringen av flere parallelle språk ødelegger for hverandre. Troen på legene som allvitere i språkspørsmål er 
begravet for godt. Bergen Døvesenter arrangerte fagdag i forkant av Døves Kulturdager med tittelen «Tolk meg rett!», mens NDF 
bare 3 dager senere hadde seminar i Oslo med tittel «Ansvar for tegnspråk». Det er umulig å yte rettferdighet til de mange dyktige 
forelesere i en kort omtale, men noen sitater vil vi dele med leserne.

Deltakerne ved fagdagen i Bergen.

Ingeborg Skaten.

Marko Aro.Gro Hege Urdal Saltnes.Peter Hauser.

Fagdagen i Bergen

«Alle tegnspråktolkene klarer på en måte 
å tolke fra norsk tale til tegnspråk. Det er 
større utfordringer ved å oppfatte tegn-
språk å oversette det til godt talespråk, 
men det er det som kjennetegner en 
virkelig god tolk». 

Ingeborg Skaten,  
høgskolelektor
«Men henger det sammen? Om å skape 
koherens i tegnspråktolking». Hva kohe-
rens betyr? Den sammenhengen som gjør 
de enkelte delene av teksten meningsfull 
i forhold til hverandre og til teksten som 
helhet.»
«Hvis man lærer engelsk kan man enkelt 
slå opp i en bok og se hva som er riktig. 
Det er stort behov for mer forskning i 
norsk tegnspråk.»

Marko Aro, Finland,  
direktør:
«Jeg har 40 ansatte som driver med 
tolking mellom ulike talespråk og ulike 
tegnspråk. Vi tilbyr også vanlig overset-
telse av tekster og undervisning i finsk 
tegnspråk og ASL.» 
«I Finland har vi utdanning av døve 
tegnspråktolker som brukes til interna-
sjonal tolking og som mellomtolker.»
«Stort behov for tegnspråktolking for det 
økende antall døve innvandrere».
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Hedvig Sinnes, 
styreleder NDF
Tegnspråk er mer og mer viktig ikke 
minst på grunn av integrering av døve og 
hørselhemmede barn i skolen. Hvor-
dan kan vi ivareta barnas rettigheter og 
tegnspråkmiljø? Seminaret skal bidra til å 
fjerne myter og fordommer. 

Arnfinn Vonen,  
Språkdirektør
«Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk 
som brukes i Norge av ca. 16.500 perso-
ner.» 
«Gamle fordommer om at norsk tegn-
språk bare er et spesialpedagogisk tiltak, 
at tegnspråk står i veien for talespråkut-
viklingen, og at ett stort språk er bedre 
enn to språk, lever dessverre ennå.»
«Det er viktig å ivareta og utvikle norsk 
tegnspråk gjennom å skape og opprett-
holde møteplasser, utvikle og spre kom-
petanse og fortsette å bekjempe fordom-
mer og feilinformasjon.” 

Joseph Murray,  
WFD-styremedlem
«Hva er Deaf Gain? Å se døve mennesker 
og døvhet som en form for sensorisk og 
kognitivt mangfold, et viktig bidrag til 
felles velvære. En gammel definisjon på 
språk er at Tale = Språk. Den nye defini-
sjonen er: Tegn = Språk og Tale = Språk.»
«Tegnspråk er ikke døve sitt språk, det er 
et språk for alle mennesker.»
«Vi må utfordre samfunnet til å øke inn-
satsen for menneskelig mangfold.»

Marku Jokkinen,  
leder av EUD
« Det er 715 000 døve i Europa. Det er 
9.900 registrerte tegnspråktolker. Det 
betyr 73 døve pr. tolk.»

«Tegnspråk er inkludert i grunnloven i 
følgende land: Finland, Portugal, Ungarn 
og Østerrike.»
«De landene som har dårligst lovfestede 
rettigheter for tegnspråk er: Bulgaria, 
Italia, Malta og Luxemburg.»

Karen Emmorey,  
professor, USA 
«Hjernen er organisert for å lagre språk, 
ikke spesielt talespråk».
 
Marte E. Kjørven, 
mamma til Vilma
«Jeg oppdaget at det er ganske mange der 
ute som ikke fikk lære tegnspråk i barn-
dommen, og som har det vanskelig som 
voksne på grunn av det. Og det er heller 
ikke bare, bare, å lære seg et nytt språk i 
voksen alder – det blir aldri den samme 
flyten over det.»  

Torill Ringsø, Coda
«Alle familier kan ha utfordrende pe-
rioder, og hvis kommunikasjonen ikke 
fungerer, så kan det bli vanskeligere enn 
nødvendig.» 

Peter Hauser, professor, USA 
«Forutseninger for at døve og hørsels-
hemmede barn gis en god selvtillit er: 
at foreldre har en positiv holdning til 
hørselshemmingen, at det er en god kom-
munikasjon i hjemmet og at barnet gis 
mulighet til å identifisere seg med andre 
døve og hørselshemmede.»

Bente Heian,  
Utdanningsdirektoratet
«Tegnspråk er både et kultur- og dannel-
sesfag og et redskapsfag». 

Øystein Vangsnes, professor 
«Ved å definere barn med CI som 
hørende og ikke gi dem tegnspråkopplæ-
ring, risikerer man å gi dem en alvorlig 
fuksjonshemming: fravær av (fullverdig) 
språk.»

Claudia Pagliaro, professor, 
USA
Foreleste om tallforståelse hos døve og 
hørselshemmede barn, stjal et sitat som 
tilskrives Albert Einstein:
«Hvis du dømmer en fisk etter dens evne 
til å klatre i et tre, vil den leve hele livet i 
troen på at den er dum» 

Seminaret i Oslo

Arnfinn Vonen og Hedvig Sinnes. Marte E. Kjørven. Karen Emmorey.

Deltakerne ved fagdagen i Oslo.
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

NORGES DØVEFORBUND ønsker alle medlemmer en god jul. 
En spesiell takk til de mange tillitsvalgte som har gjort en innsats i 
organisasjonen i år. Og med ønske om et godt nytt år til alle!

 Hedvig Sinnes Bjørn A. Kristiansen
 Styreleder generalsekretær

Skifte av revisorfirma
For å redusere utgiftene til revisjon har 
forbundsstyret vedtatt å bytte revisorsel-
skap. Avtalen med revisorfirma Deliotte 
fornyes ikke fra 1. januar. I stedet inngås 
det avtale med revisorfirma BDO.

Døves Kulturdager
Kulturdagene er flyttet en uke senere enn 
tidligere annonser og blir dermed gjen-
nomført fredag 23. til søndag 25. septem-
ber. Det blir i Sandefjord og det innføres 
nye deltakeravgifter, for medlemmer av 
NDF koster det bare kr. 250 – for andre 
blir prisen kr. 800. Hovedbasen for kul-
turdagene blir Park hotell og kulturhuset 
som ligger samme sted.

Foredrag 2015
Det blir ny ordning for foreninger som 
søker støtte fra NDF til foredrag i 2015. 
Fristen for å søke foredrag til første halvår 
er 15. januar. For andre halvår er fristen 
15. august. Kort søknad på e-post sendes 
til helge.herland@doveforbundet.no

Fortsatt ja til 
Hanne B. Kvitvær
Forbundsstyret har sagt ja til å garantere 
økonomisk for Hanne B. Kvitvær som sty-
remedlem i WFD. Hvis hun blir valgt på 
kongressen i Tyrkia til sommeren tar hun 
fatt på sin fjerde fireårs periode. NDF må 
dekke utgiftene ved reisene til møtene.

Thomas Blix og Kristin Fuglås Våge er nye styremedlemmer på 
Teater Manu.

NDF har utnevnt 
disse til styret for 
Teater Manu fra 
1. januar og to år 
fremover: Kristin 
Fuglås Våge, Tho-
mas Blix og Brit 
J. Liltved, med 
Hanne B. Kvitvær 
som varamedlem. 
Kulturdeparte-
mentet oppnevner 
to styrerepresen-
tanter.

Nytt styre på Ål

Registrer deg elektronisk
For å oppnå enklere kontakt med med-
lemmene og blant annet spare penger på 
utsendelse av medlemskontingenten øn-
sker NDF at så mange medlemmer som 
mulig kan registrerer sin e-postadresse 
hos medlem@doveforbundet.no

Nye medlemmer
NDF har fått 71 nye medlemmer de siste 
månedene. 

Landsråd 2015
NDFs landsråd avholdes på Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve fra torsdag 
28. til lørdag 30. mai. Det satses på felles 
buss tur / retur Gardermoen for de som 
kommer med fly. Invitasjon og program 
for landsrådet sendes ut i januar.

Trond Helleland er 
sønn av tidligere rektor 
Johs. Helleland. Han er 
også kjent som stortings-
representant for H.

Sonja Myhre Holten 
fortsetter som styrele-
der på Ål.

NDF har også 
utnevnt nytt styre for 
Stiftelsen Ål folke-
høyskole og kurs-
senter for døve: Sonja 
Myhre Holten, Rune 
Anda, Trond Helle-
land, Viggo Østebø, 
Nils-Erik Midtskog 
og Camilla Høiberg. 
Varamedlemmene 
har ikke bekreftet 
oppnevningen når 
bladet trykkes. Dette 

styret er eierstyret 
for folkehøyskolen 
og kurssenteret. 
De vedtar øko-
nomiske rammer, 
skolens visjoner og 
langsiktig planleg-
ging. Styret utnev-
ner eget skolestyre 
som sammen med 
rektor leder skolen 
etter bestemmelse-
ne i folkehøyskole-
loven.

Nytt styre Teater Manu
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Nytt fra Norges Døveforbund

Jubel på NDF-kontoret etter at fin regningen til prosjektene er avsluttet, fra venstre Helge Herland, 
Sissel Gjøen, Thomas Blix og Eva Skovli. Bak Bjørn A. Kristiansen, Finn Arild Thordarson og 
Elisabeth Frantzen Holte.

En spent gjeng fra NDF venter på at utdelingen begynner, fra venstre René Stub Christiansen, 
Bjørn A. Kristiansen, Finn Arild Thordarson, Thomas Blix og Eva Skovli.

Tidlig julaften for NDF
Tirsdag 25. november er en spent delegasjon fra NDF samlet i Folkets hus i Oslo. Det er dagen 
da ExtraStiftelsen skal dele ut 232 millioner til helseprosjekter.
ExtraStiftelsen  er Norges største penge-
utdelende stiftelse. Ingen andre stiftelser 
gir mer støtte til ideelle formål som går til 
helseprosjekter over hele landet.

I år er reglene for tildelingen endret, noe 
som gjør det ekstra spennende for NDF. 
I tillegg til selve prosjektpengene gis det 
20 prosent administrasjonstilskudd for de 
første 5 millionene som bevilges, og får 
organisasjonene mer enn 5 millioner gis det 
10 prosent administrasjonstilskudd til den 
overskytende bevilgningen. 

Extra-tildelingen hadde kulturelle innslag 
samt taler fra sentrale samfunnsaktører. 
Blant dem var det kulturminister Thorhild 
Widvey og Oslo ordfører Fabian Stang som 
under sine taler understreket den viktige 
rollen som ExtraStiftelsen har for å fremme 
folkehelsen i det norske samfunnet.

Årets hederspris, Gullegget, for beste pro-
sjekt gikk til Friskis&Svettis for prosjektet 
Glød og Glede gjennom Norges Idretts-
forbund. Glød og Glede er et tiltak for å 
utvikle trening for psykisk utviklingshem-
mede.

På slutten av arrangementet kom tallene 
på storskjermen og generalsekretær Bjørn 
reiser seg i stolen, mens de to som har 
jobbet mest med prosjektsøknadene til 
NDF noterer på blokkene sine og bruker 
regnemaskinen.

- Dette blir 9 – 10 millioner, smiler Finn 
Arild.
- Vent, vi må finregne på dette, sier kollega 
Thomas – mens vi andre prøver å finne ut 
av hva vi egentlig har fått, og ikke fått.

Tilbake på NDF-kontoret viser tallene at 
NDF får penger til 13 nye prosjekter og til 
6 prosjekter som videreføres. Til sammen 
kr. 10.195.000, der 1.381.000 går til admi-
nistrasjon, pengene som er så viktige for at 
NDF fortsatt kan drive sitt interessepolitis-
ke arbeid. NDF sendte inn 50 prosjektsøk-
nader, så mange må også skuffet konstatere 
at de ikke har fått drømmen oppfylt.

- Jeg vil gratulere hele organisasjonen 
NDF for Extra-tildelingen for en fantas-
tisk ny rekord i tilskudd fra ExtraSpillet. 
En spesiell  honnør til Thomas Blix og 
særlig Finn Arild Thordarson for det solide 
arbeidet de har gjort og som er blitt kronet 

med gull! Jeg ønsker også å fremheve den 
store entusiasme som flere av ansatte viste 
når de skrev prosjektsøknader og kom med 
innspill til prosjekttemaer, sier en glad 
generalsekretær Bjørn A. Kristiansen. 

NDF kom på en sterk 4. plass i årets ut-
deling, hårfint slått av HLF som fikk 10,5 
millioner. Vi gleder oss over at arbeidet for 
døve og hørselshemmede blir verdsatt av 
ExtraStiftelsen. Suverent beste organisa-
sjon ble Rådet for psykisk helse som fikk 
23 millioner til 42 prosjekter. På andreplass 
kom Norsk Revmatikerforbund med 11,1 
millioner til 24 prosjekter.

Oversikt over alle prosjektene til NDF ser 
en på www.deafnet.no Vi nevner at flere 
prosjekter gjennomføres av Møller kompe-
tansesenter, Oslo Døveforening, Vestfold 
Døveforening, Døvekirken og Teater 
Manu. Men også NDF selv har fått midler 

til flere prosjekter, blant annet til arbeidet 
med å styrke døve og hørselshemmedes 
barns situasjon.

- Tilskuddet vil påvirke den økonomiske 
driften av NDF positivt de neste to årene 
og bidra til å styrke den interessepolitiske 
kraften vår, understreker generalsekretæ-
ren.

Alle som har en ide om hvordan døve og 
hørselshemmedes situasjon kan bedres 
gjennom konkrete prosjekter kan sende 
søknad til ExtraStiftelsen gjennom NDF. 
Interesserte kan allerede nå ta kontakt med 
Eva Skovli, eva@doveforbundet.no  
Fristen for å levere søknader til NDF er 15. 
mai.    

Oversikt over alle prosjekter som har fått 
midler fra ExtraStiftelsen ser en på www.
extrastiftelsen.no
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Dødsfall
ERIK SEGEBRECHT, Trondheim, født 
28. februar 1944, døde 25. oktober. 

85 år
MARIE SAMUELSEN, Stavanger, blir 
85 år 28. desember.
SOLVEIG DAVIDSEN, Narvik, blir 85 
år 6. januar.

80 år
RUTH BAADE, Oslo, blir 80 år 31. 
desember
ODDNY KRISTENSEN, Oslo, blir 80 
år 16. januar (bortreist på dagen).
VICTOR SIG. AKSDAL, Askøy, blir 80 
år 13. februar.

75 år
TORMOD ÅSAN, Kristiansand, blir 75 
år 28. desember. 
SONJA ANNIE JENSEN, Trondheim, 
blir 75 år 2. Januar.

70 år
KURT OKSNES, Bergen, blir 70 år 17. 
desember
TORDIS HAGEN, Trondheim, blir 70 
år 23. desember.
ANNE GLOSLIE, Oslo, blir 70 år 31. 
desember.
LIV ARNESEN, Porsgrunn, blir 70 år 
5. januar.
KJELL NYBO, Andebu, blir 70 år 7. 
januar.
BRODER GUNDERSEN, Hovdebygda, 
blir 70 år 8. januar.
ALFRED VACLAVEK, Oslo, blir 70 år 
10. januar.

Personalia
HALVOR HAUGAN, Notodden, blir 
70 år 17. januar.
RENATA MARES, Drammen, blir 70 
år 6. februar.

60 år
MARNA VÅLEN, Porsgrunn, blir 60 år 
23. desember.
TINE RØRVIK ELVENES, Ålesund, 
blir 60 år 28. desember.
TURID D. JOHANNESSEN, Trond-
heim, blir 60 år 15. januar.
BENTE VEMBRE, Bodø, blir 60 år 16. 
januar.

* Har du lærerutdanning eller liknende erfaring?
* Føler du at du kan bidra mye til unge mennesker  

med din kunnskap?
Mulig den vikarjobben her på skolen, er perfekt for deg.
På grunn av langtidssykmelding leter vi etter en lærer. 
Ta kontakt med rektor Berglind (berglind.stefansdottir@al.fhs.no)

Ønsker du å jobbe med unge kreative studenter i et halvt år ?

VielserFødselsdager

ARNE M. STENSEN, Trondheim, blir 
60 år 28. januar.
BERIT KROGSTAD, Sverige, blir 60 år 
12. februar.
LILLY KOPPEN MJANGER, Bergen, 
blir 60 år 12. februar.

50 år
HANNE ENERHAUGEN, Oslo, blir 
50 år 22. januar.
SONJA MYHRE HOLTEN, Oslo, blir 
50 år 7. februar.
MARIT ALTEREN, Oslo, blir 50 år 18. 
februar.

Vi har giftet oss. Vethi og Ragnar 
Gjellein, Gressvik.

Hipphipp hurra for Mie Karoline som 
fyller 1 år 16.januar. Vi er glade i deg. 
Klem fra mamma Kristine Skarpeid 
Wathne og pappa Michael Haukeland.
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1: Enhåndstegn og tohåndstegn
Vi kan på leksikalt nivå skille mellom 
enhånds- og tohåndstegn (Battison 
1978), men på morfosyntaktisk nivå 
(setningsnivå) kan det variere med en- 
eller tohåndstegn, for eksempel KATT, 
MÅ, JEG.

Klasse A – Enhåndstegn
Type 1: Nøytralt felt, ikke-kontakt:
VINNE, MÅ, GÅTT, NØKKEL, STJERNE, 
SAFE.
Type 2: Kontakt, alle steder på kroppen 
unntatt den andre hånden:
FANGE, GOD, KONDIS, HUND, KONGE, 
NESE.

Klasse B – Tohåndstegn
Type 1: Doble håndformer i nøytralt 
felt (begge hendene har samme hånd-
former):
TROMME, UNDERVISE, PEDAGOGIKK, 
KONKURRANSE, VELKOMMEN.
Type 2: Doble håndformer på kroppen 
(begge hendene har samme håndfor-
mer):
SPENNENDE, LUNGE, KATT, GORILLA, 
FORSKREKKET
Type 3: Symmetrisk enkle håndformer 
(den ene hånden oppe på den andre 
hånden som har samme 
håndform):
HANDLE, ARBEIDE, BETINGELSE, 
 BRODERE, FYRSTIKK.

Type 4: Asymmetrisk enkle håndformer 
(den ene hånden oppe på den andre 
hånden som ikke har samme hånd-
form):
VEDTA, TRYKKE, MÅL, TEKST, 
 LOKOMOTIV.

Klasse C - Sammensatte tegn:
Tegn som har kombinasjoner av hva 
som er nevnt ovenfor:
KONFIRMASJON, DØVEFORENING 
(samme håndform).
SI-FEIL, TRO, MATPAKKE (ulike hånd-
former).

2: Restriksjoner
Når vi utfører tegn, har vi ubevisst en 
rekke restriksjoner – vi kan ikke bruke 
fritt alle mulige håndformer, plasserin-

ger eller bevegelser. Som eksempler 
kan vi ikke ha 3-håndsform i Klasse 
B, type 4; i tegnene GI-SPARKEN og 
SLADRE forekommer ikke bevegelsen 
innover i P-håndform.
 
3: Nonmanuelle komponenter
• Tegn inndeles i to hoveddeler: med 
manuelle komponenter som de leden-
de, mens non-manuelle mer i bakgrun-
nen. Dette gjelder på fonologisk nivå, 
altså rettet mot transkripsjon og innfø-
ring som leksemer i tegnordbok. Hvor 
mye av de non-manuelle komponenter 
skal være med i den fonologiske beskri-
velse av leksemet? Her må vi skjelne 
mellom enkelttegnet i en tegnordbok 
og tegnet som en del av setningen. Vi 
kan ikke ha smilende GLAD på fono-
logisk nivå, men et nøytralt uttrykk. 
Tenk på setningen: IKKE GLAD PEK3 
(han eller hun er ikke glad), det fører 
galt hen om vi alltid skal ha smilende 
mimikk, for det kolliderer med tegnet 
IKKE. Setningen må sees som en helhet 
av ulike tegn.

A: Inndeling av nonmanuelle kompo-
nenter. De non-manuelle komponenter 
kan inndeles i ansiktsbevegelser (facial 
movements) og kroppsbevegelser. Det 
er til forskjell fra mimikk. A: Ansiktsbe-
vegelser kan være øyenbryn, hode og 
orale komponenter. Et av de få minima-
le par der øyenregionen har distinktiv 
funksjon i tegnene IKKE-FÅ-TIL <–> KÅT, 
begge utføres med fem-hånd i sirkel 
på brystet. Det første har oppsperrede 
øyne, og det andre mysende øyne.

B: Ellers er orale komponenter vanli-
gere som distinktiv forskjell mellom 
slike tegn som
REV/ULV, BROR/SOM, STÅL/STA, 
ONKEL/TANTE (det siste paret hadde 
tidligere egne manuelle former). 
Orale komponenter inndeles i ordbilder 
og egne munnstillinger (mouthing and 
mouth gestures). Ordbilder er lån fra 
norsk og ofte rekonstruert til å passe 
tegnspråket vårt. Tenk på det fran-
ske ordet pommes frites som de fleste 
nordmenn uttaler som påmfri. For 
det passer til norsk uttale. I dag har vi 

tegnet KOMPLISERT i to varianter – en 
med ordbildet «komplisert» eller en 
med egen munnstilling «oppblåste 
lepper».

4: Analyse
Vogt-Svendsens analyse av 32 tegn i 
barnefortellingen «The Snowman» viste 
at disse manuelle tegnene hadde en 
rekke nonmanuelle komponenter eller 
spesifisert orale komponenter:  
12 ordbilder, 15 egne munnstillinger og 
3 ingen. Vi må også ta med i vurderin-
gen hvilken type fortelling eller genre 
tegneksemplene er hentet fra. Forsøk 
på definisjoner. Egne munnstillinger: 
1. munnens åpning, 2. kinn, 3.lepper, 
4) tunge, 5) tenner, 6) luft. Ordbilder 
(tilnærmet fremre artikulasjon slik det 
sees ved munnavlesning). Nonmanuelle 
komponenter kan være egne morfemer 
eller adverb på morfosyntaktisk nivå.

5: Konsekvenser 
Mimikk skal normalt ikke vises i en 
leksikal fremstilling i en tegnordbok. 
Faren ligger i at nybegynnere, men 
også andre oppfatter det leksikale som 
normen. Vi merker jo at mange er opp-
tatt av nye tegn og tegnvarianter som 
om dette er hele tegnspråkgrammatik-
ken. Men i setninger er non-manuelle 
komponenter viktig, ja avgjørende for 
meningen. William C.Stokoe skrev al-
lerede i 1960 at non-manuelle kompo-
nenter er nøkkelen for vår forståelse av 
tegnspråket! Non-manuelle komponen-
ter er viktig for prosodi, tonefall, rytme 
og lignende i tekstsammenheng, og 
dette skal vi komme tilbake senere.

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Tegnenes deler
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DT nr. 6-2014 
retter i en stor artik-
kel søkelyset mot 
Døvekirken. Det er 
bra. Takk til Helge 
Herland for det.  
Døvekirken trenger 
oppmerksomhet 
og det er positivt 
med kritisk blikk 

og kommentarer. Dessuten er artikkelen 
informativ og interessant. Det skjer mye i 
kirken for tiden som det er verdt å skrive 
om. Jeg har lyst til å kommentere noen av 
temaene. 

Jeg har deltatt i Fellesrådets møter i kraft 
av min rolle som Døvekirkens represen-
tant i Oslo Bispedømmeråd. Det er riktig 
at saken om språk på Fellesrådets møter 
har vært gjenstand for stort engasjement. 
Flere har ønsket å gjøre om vedtaket som 
sier at bare tegnspråk skal brukes på Fel-

lesrådets møter. Fellesrådet understreket 
på siste møte i oktober at det skal legges 
tilrette for god kommunikasjon på deres 
møter. 

Oslo biskop anbefaler at de som er de-
mokratisk valgt til Fellesrådet, også leder 
rådet. Ingen av de som er oppnevnt, eller 
er ansatte-representanter - eller de som 
er der i kraft av sin stilling, bør velges 
til leder. Dette er et prinsipp det er lett 
å kjenne seg igjen i og det har ingenting 
med de personene det gjelder å gjøre, og 
det er en anbefaling, ikke et påbud. 

Jeg opplever heller ikke at det er noen 
uenighet i Fellesrådet om døvekirke i 
Sandefjord. Dette har et samlet Fellesråd 
bestemt.
 
Den norske kirke og dermed døvekirken 
står foran en stor omorganisering. Kirken 
skal ikke lenger være en del av staten og 

elever fra døveskolene som deltok med 
skuespill og annet. Tiden har endret seg. 
Nå var Teater Manu med i programmet. 
De har vist oss mange fine forestillinger, 
mange flotte skuespillere har vært på 
scenen gjennom tidene, en stor applaus 
til Teater Manu for at de har nådd langt 
og blitt viden kjent.

Ved årets kulturdager i Grieghallen satt 
jeg i salen med mange andre og gledet 
meg til «Festmeny». Vi var spente for vi 
visste ikke hva som skulle vises. Da tep-
pet gikk opp og forestillingen var i gang 
tenkte jeg: «Er det bare jeg som ikke 
forstår innholdet»?

staten skal ikke lenger være arbeidsgiver 
for prestene. Innen 2020 er det sannsyn-
ligvis bare en arbeidsgiver i kirken. Det 
eneste staten beholder, er finansieringsan-
svaret. Døvekirken får ikke lenger penger 
fra staten til drift og lønn. Pengene 
bevilges fra Kirkemøtet. Derfor fremmet 
Fellesrådet på siste møte en ønskeliste 
for tildeling i 2016. Denne rammen vil 
bestemmes på Kirkemøtet i Trondheim i 
april 2015. 

Høsten 2015 skal det være valg til 
menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd 
og kirkemøte. Her trengs det mange 
kandidater fra Døvekirken. Det er stor 
mulighet til å være med å forme døvekir-
ken. Demokrati i døvekirken er avhengig 
av engasjerte menighetsrådsmedlemmer.  
Dere som har lyst til å prege og forme 
døvekirken har mulighet nå. Meld deg 
til tjeneste og still på liste til menighets-
rådsvalget. 

Syn på 
saken

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

Mye skjer i Døvekirken
Av Knut Rune Saltnes

Skuffet over Teater Manu
Av Nina Hauge

Jeg vil komme 
med noe jeg har på 
hjertet. Det er fint 
å få det ut og ikke 
bare gå og tenke 
på det. Døves 
Kulturdager gjen-
nom årene er kjære 
minner. Jeg har 
deltatt på scenen 

og blitt kjent med mange, både på og 
utenfor scenen. I Bergen var jeg med bare 
som turist. Det gleder meg like mye hver 
gang jeg ser noen som har klart å vise 
noe fra scenen. Jeg tenker tilbake på egne 
barne- og ungdomsår, da var det mange 

Mye av det som ble vist var flott, men jeg 
synes det ikke passet inn i «min verden». 
Jeg forventet mer, forventet en høyere 
nivå, men der satt jeg og fikk bare lyst å 
gå, men jeg ble. Satt bare der og så meg 
rundt. Så at noen snakket, i en negativt 
ladet tone, noen synes det var flott, noen 
forstod ikke de internasjonale tegnene. 
Noen bare så forundret på hverandre.

Teater Manu har nådd langt, forestillin-
gen «Jack og bønnestegelen», den gir jeg 
terningkast 6. Når man tenker på nivået 
teatret da viste, da håpte jeg at «Fest-
meny» slår alt. Men, nei - jeg gikk skuffet 
fra forestillingen i Grieghallen.
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Jeg tror jeg har 
mange med meg 
når jeg sier at vi 
døve er glade i 
døveprestene våre!

Kan du litt om 
døves historie, så 
vet du nok at dø-
veprestene hadde 

en ganske sentral rolle i forbindelse 
med undervisning av døve. I 1770 
åpnet teologen Charles Michel de 
L’Epée en døveskole i Paris, og han 
kjempet for at det offentlige skulle 
erkjenne at de hadde plikt til å gi 
døve opplæring slik at de skulle få 
muligheter til å klare seg i livet på en 
ordentlig måte. L’Epée var den første 
som underviste i tegnspråk. Han så 
at de døve barna kommuniserte både 
ved bruk av hendene og ved hjelp av 
ansiktsmimikk. Etterhvert ble han 
helt klar på at det var mulig å bruke 
tegnspråk til å uttrykke seg på et høyt 
intellektuelt plan. 

I 1895 fikk Norge sin første døve-
prest, Conrad Svendsen. Svendsen 
grunnla også Signo, Hjemmet for 
døve. Selv om det i lange perioder var 
stort fokus på oral metode for døve, så 
sto tegnspråk helt sentralt på Signo.

Jeg har inntrykk av at norske døve 
generelt har en tettere tilknytning 
til døveprestene og døvekirken enn 
det den gjengse nordmann har til 
den «hørende» kirken? Døveprestene 
er en viktig del av tegnspråkmiljøet, 
og døve flest føler nok at døvepres-
tene taler vår sak og står på vår side. 
Kanskje fungerer døvekirken for oss 
døve omtrent slik Den Norske Sjø-
mannskirken fungerer for nordmenn 
i utlandet? Vi døve og døveprestene 
har et felles språk, tegnspråk, et mi-
noritetsspråk i Norge. Nordmenn og 
norske prester i utlandet har et felles 
språk, norsk, som er et minoritets-
språk i utlandet.

Det som overrasker meg, og som er 
grunnen til at jeg skriver her, er at 
det fortsatt er endel døveprester som 
velger å holde gudstjenester for døve 
på talespråk. Jovisst setter de tegn til 

Døvekirken og tegnspråk
Av Tove Glomset

talespråket, men da heter det jo ikke 
lenger tegnspråk? For å få fullgod 
oppfattelse av norsk med tegnstøtte, 
så må man kunne oppfatte lydene i 
språket. Oppfatter man ikke disse 
lydene, så mister man mye viktig 
informasjon. Det er selvsagt derfor 
tegnspråk er det beste språket for oss 
som ikke hører!

Hva er grunnen til at enkelte døve-
prester fortsatt velger å bruke norsk 
med tegnstøtte i kirken? Er det fordi 
det er hørende til stede og man føler 
for å ta hensyn til dem? Hørende har 
flust av muligheter til å velge kirke 
der det kommuniseres på deres språk, 
mens vi døve kun har døvekirken. 
Kan det være at prestene føler seg 
usikre på oversettelser av bibeltekster 
(fullt forståelig, siden oversettelse ikke 
er lett)? Burde døvekirkene ansette 
språkkonsulenter som hjelper til med 
oversettelser? Kanskje har de dette 
allerede uten at jeg har fått det med 
meg?  

Jeg ønsker at alle døve skal kunne 
komme til døvekirken og føle at 
de blir kommunisert til på sitt eget 
språk. Det heter tross alt «døvekirke» 
og «døveprest», og da må språket 
selvsagt også være tegnspråk, ikke ta-
lespråk påsatt enkelttegn. Skal man ta 
hensyn til eventuelle hørende gjester 
i kirken, så får man bestille tolk som 
kan oversette til talespråk, så slip-
per vi døve å komme til kort - også i 
døvekirken.

Når jeg først er i gang: Hva med 
julesangene? Julesanger er kanskje 
tradisjon? Tradisjon for hvem? For 

oss døve eller for de hørende? Det er 
helt sikkert delte meninger om å ha 
julesanger i døvekirka? Det heter seg 
at man må synge med den stem-
men man har, men gjelder det også 
for døve? Jeg velger iallefall å la være 
å forpeste omgivelsene mine med 
min grusomme sangstemme, så jeg 
«synger» uten stemme bare for å være 
på den sikre siden (stakkars hørende 
osv.)

Det er advent og jula nærmer seg med 
stormskritt! Også mange av de som 
ellers ikke er kirkegjengere, går i kirka 
i jula. Mangler du «julefeelingen», 
så er det bare å ta en tur i kirka i 
adventstida. Får du ikke julestemning 
da, så er det ikke håp uansett! Skjøn-
ner du alt presten sier, så er iallefall 
jula i boks!

Ja til kommunikasjon på VÅRT språk 
i alle landets døvekirker - og VIVE 
LA DØVEPRESTENE!

Annonsèr i Døves Tidsskrift
 Er du på jakt etter en dyktig ansatt?

Eller har du noe du vil selge til døve og hørselshemmede? 
Eller annet du vil annonsere for? 

Prøv en annonse i bladet.
Døves Tidsskrift når fram til 10.000 lesere. 

Ta kontakt med helge.herland@doveforbundet.no
og få et godt pristilbud på annonse.
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Dagbok fra
Israelturen

Del 4 av 4  - Av Tone-Britt Handberg 

Bilder: Hege Lønning

Lørdag 5.juli 
var det tidlig avreise til Masada for å kom-
me opp på fjellplatået som ligger 400 me-
ter over Dødehavet før det ble for varmt. 
Det var varmt der da vi kom dit klokken 
9, men det hadde blitt umenneskelig om 
vi ventet til formiddagen. Masadas grotter 
ble bosatt allerede for 6000 år siden, men 
først cirka 146-63 fvt ble det bygget en 
festning på toppen av hasmoneerne. He-
rodes den store (som døde cirka år 4 fvt) 
utvidet festningen i perioden 39-31 fvt 
med murer rundt og han bygget et digert 
palass på stedet. Stedet er nærmest uinn-
tagelig, det er kun en vei opp og der er en 
skyteskive for de som er på toppen. Ro-
merne stormet Tempelet i Jerusalem i år 
70 og la alle jøder i landet under seg. Kun 
en gruppe på rundt 960 frie jøder fantes 
og de hadde forskanset seg på Masada. En 
romersk legion beleiret fjellet i over to år 
og da romerne i år73 stormet toppen, fant 
de alle jødene døde. De var blitt drept av 
sine egne, og kun den siste overlevede tok 
selvmord. Det viste seg at noen få kvin-

ner og barn hadde unnsluppet og kunne 
fortelle om det som hadde skjedd.
I dag er det taubaner som tar turistene 
opp på tre minutter, men inntrykket av 
historien der oppe er sterkt og Masada er 
et viktig begrep for jøder den dag i dag. 
Noen få i gruppen gikk 160 trappetrinn 
ned fra platået og opp igjen for å se på et 
palass som er så godt som uskadd enda. 
Trinnene er på utsiden av fjellveggen så 
utsikten var nok fin for de modige. De 
av oss med høydeskrekk led veldig oppe 
på toppen fordi det var så mange steder 
en kunne se ned, så etter en stund fikk vi 
slippe presset og kom oss ned igjen mens 
de andre ble igjen der oppe og fikk enda 
flere visuelle opplevelser.
Da alle var vel nede igjen kjørte vi opp 
til Jerusalem igjen og denne gangen fikk 
vi besøke Klagemuren. Den er delt i en 
manns- og en kvinnesone så kjønnene 
ber hver for seg for ikke å bli distrahert i 
sin bønn av kjekke representanter av det 
motsatte kjønn. Etterpå gikk turen til den 
muslimske byen Abu Gosh for lunsj. Byen 

Oslo Døves bridgeklubb feirer 75 års jubileum i år og hva passer for å feire klubben? Jo, en tur til 
Israel under ledelse av Eitan Zuckermann godt assistert av to av sine barn, Erik og Sølvi. Opp-
rinnelig var det meningen at bare bridgeklubbens nåværende og tidligere medlemmer skulle dra, 
men med en så dyktig PR-mann som Eitan var vi plutselig 30 deltakere som skulle ut og reise, 
deriblant 4 svenske (2 bridgespillere og deres ektefeller). I tillegg var vi så heldige å få med oss 3 
tegnspråktolker som NAV finansierte (Vigdis, Marianne og Sølvi). 

ligger rett utenfor Jerusalem og er et po-
pulært utfartssted for jøder. I store deler 
av Israel lever jøder og muslimer side om 
side og har de samme statsborgerlige ret-
tigheter. Tilslutt kom vi «hjem» igjen til 
vårt første hotell i Tel Aviv, men vi fikk 
ikke samme rom igjen. Nok en gang ble 
koffertene fraktet fra bussen via resepsjo-
nen og opp til rommet av bæreren. 

Søndag 6. juli 
var det en nesten fri dag. De som skulle 
spille bridge reiste til døveforeningen et-
ter lunsj for å spille mot lokale spillere, vi 
andre kom etter om kvelden for å hilse på 
døve. Svein Arne Peterson og Tom Rosen 
vant turneringen. I døveforeningen var 
det enkel bevertning. Nestlederen i det 
israelske døveforbundet ga oss en orien-
tering om hvordan døve i Israel har det. 
Odd-Inge Schrøder var sporty nok til å 
gi en kort orientering om våre forhold. 
Vi ser at døveforbundene har de samme 
utfordringene, færre barn går på skole i 
tegnspråklig miljø, døveforeningene blir 
mindre populære, myndighetene forstår 
ikke døves behov og krav. En viktig ting 
de jobbet med var retten til å bli «konfir-
mert». En del rabbinere mener Gud ikke 
kan oppfatte tegnspråk så de døve som 
ikke prater «bra nok» får ikke tatt sin Bar/
bat mitzwah. Dette begynner å endre seg. 
(Det finnes ikke noe tilsvarende Døvekir-
ken der for jødene). Vi ble også fortalt at 
de døve muslimske israelere ikke er med 
i døveforeningen fordi de kun kan være 
med på aktiviteter der kjønnene er adskil-
te.  

Mandag 7. juli 
var det nok en fridag frem til kvelden 
kom og vi dro i samlet flokk til Jaffa og 
restauranten «Den gamle mannen og ha-
vet». Der hadde vi avskjedsmiddagen vår 
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tolkene Vigdis og Marianne støttet Sølvi 
moralsk og holdt lommelykten på henne 
slik at vi kunne se hva hun sa.  
Det som også skjedde denne kvelden var 
at det ble skutt raketter fra Gaza mot 
Tel Aviv. Normalt skyter Hamas mot de 
israelske områdene nærmest Gaza, der 
hører det til den israelske hverdagen å bli 
beskutt fra Gaza. I Tel Aviv er det ikke 
hverdagskost. Mens vi kjørte buss på vei 
til feiringen gikk alarmen og vi kunne se 
på himmelen over bussen at forsvarsra-
ketten hadde gjort jobben sin og stoppet 
den fiendtlige raketten. Dette gjentok seg 
igjen under forestillingene, men de sa i fra 
i åpningstalen at vi satt i et trygt hus, så 
kun de av oss som gikk ut en tur under 
forestillingene merket den nye alarmen og 
så rakettene. Da vi kom tilbake til hotellet 
var det tydelig skiltet opp hvor tilflukts-
rommet lå og vi leste et skriv om hvordan 
vi skulle forholde oss når alarmen gikk. 
Flere ble sittende oppe i lobbyområdet for 
å roe seg ned eller psyke hverandre opp. 
Andre gikk og la seg og natten ble rolig.

Onsdag 9. juli 
var tiden inne for å forlate hotellet. Guid-
en Li kom og fulgte oss helt frem til sik-
kerhetskontrollen, der måtte vi si ha det til 
henne. Vi kom oss inn og fikk fly til Riga 
og rakk flyet til Oslo og brått var to ukers 
ferie med en hyggelig gjeng over. 
Når jeg ser tilbake på turen vil jeg gjerne 
få si tusen takk til alle jeg reiste med. Vi 
hadde det fint sammen og jeg reiser gjerne 
med dere igjen!
Det var absolutt nødvendig med tre tol-
ker. De tolket på alle utfluktene og i bus-
sen mens vi kjørte. Guiden prøvde å plas-
sere oss i skyggen og stod selv i solsteken 
sammen med tolkene og guidet. I tillegg 
hadde vi legebesøk to ganger da to av 
deltakerne fikk magesmerter. Da var det 

sammen med guiden og sjåføren. Alle del-
takerne fikk utlevert et diplom utstedt av 
ministeren for turisme der vi fikk tittelen 
Jerusalempilegrim. I tillegg fikk vi et serti-
fikat som sier vi er goodwillambassadører 
for Israel.
Eitan fikk en oppmerksomhet fra oss 
deltakerne for sin utrettelige holdning. 
Et eksempel var sabrafrukten, det er en 
kaktusfrukt som i likhet med en sabra 
(en jøde som er født i Israel) er «tøff og 
tornete på utsiden og myk og søt inni». 
Vi hadde sett store kaktuser med denne 
frukten på langs veiene og også en mann 
som plukket denne frukten et sted. For å 
plukke den må en bruke et bestemt nett 
på langt skaft. Man kan ikke ta i frukten 
med hånden uten beskyttelse for da får 
man mange torner i hånden. Denne etter-
middagen hadde Eitan vært ute og kjøpt 
noen kurver med sabrafrukter og fått lånt 
hansker og kniv på hotellet og rigget til et 
bord i lobbyen der han skar opp og gav oss 
smakebiter etter hvert som folk kom inn 
fra de ulike aktivitetene.

Tirsdag 8. juli 
var siste dag i Tel Aviv og den siste shop-
pingen og den siste badingen måtte gjø-
res unna før en tidlig middag og samlet 
avreise med bussen til Det israelske døve-
forbundets 70 års jubileum. Det ble stiftet 
i 1944, 4 år FØR staten Israel ble til av 
døve som kjente til døveforeningskulturen 
i Europa. Selve kvelden ble minnerik på 
ulike måter. Selve festen ble holdt i et kon-
serthus med taler, kulturinnslag av døve 
dansere, en pantomimekunstner som in-
volverte publikum, et par som danset og 
sang på tegnspråk og hebraisk. Flere døve 
fikk hedersdiplom for sin innsats for dø-
veforbundet. Talene ble holdt på israelsk 
tegnspråk, noen på hebraisk talespråk og 
tolket til israelsk tegnspråk. Da var det 
godt å ha med en hebraiskkyndig tolk! 
Sølvi satte seg sporty med ryggen mot 
scenen og oversatte til norsk tegnspråk 
det som ble sagt for det var ikke lett for 
oss å oppfatte talene og i hvert fall ikke de 
som ble tolket til israelsk tegnspråk. Co-

trygt og godt for pasienten å ha tolk under 
undersøkelsen og vite at gruppen allikevel 
fikk sin omvisning med to tolker. 
Det ryktes at Eitan tenker å lage minst en 
tur til og jeg anbefaler folk å bli med på 
turen. Det var spennende å besøke Israel 
og få sett så mye som vi gjorde!
* fvt før vår tid (før Kristus)
* evt etter vår tid (etter Kristus)
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Spør advokaten
Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Vi vil plukke ut de mest 
aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advokaten». Vi kan 
ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller besvart. Vi tar forbehold om at 
spørsmålet kan bli forenklet eller endret. Dersom du ønsker å være anonym ber 
vi deg skrive det i henvendelsen. 

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

Advokat MNA

Økning av husleie
Jeg leier en leilighet. I leiekontrakten står 
det at husleien skal indeksreguleres etter 
konsumprisindeks hvert år. Nå har jeg 
leiet leiligheten nesten tre år og utleier har 
varslet at han vil øke husleien mer enn 
konsumprisindeksen fordi han mener mar-
kedsprisen har økt mer enn konsumprisin-
deksen. Jeg trodde at utleier enten måtte 
velge indeksregulering eller markedsregu-
lering, ikke begge deler.

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Utleier kan på visse vilkår endre til 
markedsleie selv om leiekontrakten 
er indeksregulert. I leieforhold velger 
man konsumprisindeks hvis det er 
aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a. 
Endringer til markedsleie i slike tilfeller 
forutsetter bl.a. at leietaker blir varslet 
om en slik endring minst seks måneder 
fra leieforholdet passerte 2 ½ år, noe 
som betyr at regulering til markedsleie 
tidligst kan skje tre år etter at leiefor-
holdet startet. I denne perioden kan 
det ikke ha skjedd andre prisendringer 
enn indeksreguleringen. Dette følger av 
husleieloven § 4-3, første ledd, første 
punktum.

Lånt penger til kamerat  
– er pengene foreldet?
Jeg lånte noen penger til en kamerat for 
fire år siden. Det var bare en muntlig 
avtale så vi skrev ikke ned noen ting siden 
jeg stolte på ham. Vi ble opprinnelig enig 
at han skulle betalt tilbake 5. juli 2010. 
Han betalte ikke ved forfall og sa hele 
tiden at han hadde ikke råd. Men nå har 
han fått jobb, kjøpt seg bil og fått bedre 
råd. Jeg sa at nå vil jeg gjerne ha tilbake 

pengene, men så sier han at han vil ikke 
betale det fordi kravet nå er blitt foreldet. 
Jeg skjønner ingenting. Hvordan kan ban-
kene låne ut penger på 30 år hvis et lån 
blir foreldet så fort? Muntlige avtaler er jo 
like bindende som skriftlige har jeg hørt.

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Vanlige pengekrav foreldes normalt 
etter tre år fra forfallsdato, jf. for-
eldelsesloven § 2. Du sa forfallsdato 
var avtalt 5. juli 2010 og da ble kravet 
foreldet 6. juli 2013. Foreldelsen kunne 
vært avbrutt dersom du hadde tatt 
rettslig skritt for å sikre kravet før det 
var gått tre år.

Kameraten din burde jo selvsagt kunne 
gjøre opp for seg når han har lånt 
penger og det er jo ingen forbud mot 
å betale tilbake lånet etter at det er 
foreldet. Men du har ikke noe rettslig 
krav på pengene lenger fordi du ikke 
har sikret kravet ditt før foreldelses-
fristen utløp.

Noe annet du kunne gjort var å sikre 
kravet ditt med gjeldsbrev allerede da 
du lånte ut pengene. I foreldelsesloven 
§ 5 står det at «Når det er utstedt 
gjeldsbrev for en fordring…, er forel-
delsesfristen 10 år». Renter av lånet 
foreldes imidlertid tre år fra forfalls-
dato. For bankenes del så tar de gjerne 
pant i boligen når de låner ut penger 
over lang tid. Det er ingenting i veien 
for at også private kan ta pant når de 
låner ut penger privat. Den som tar 
pant oppnår dermed sikkerhet for sitt 
krav fordi sikkerhet i ting normalt ikke 
foreldes. Hvis låntakeren ikke betaler 
etter at gjeldsbrevet er foreldet så kan 
f.eks. banken realisere pantet ved å 
selge tingen slik at banken får oppgjør.

Særeie og skjevdeling
Jeg giftet meg for flere år siden. Før jeg 
giftet meg så arvet jeg blant annet en 
hytte. Så har jeg begynt å tenke på hva 
som skjer med hytten dersom jeg og min 
mann skulle bli skilt. Trenger jeg å skrive 
ektepakt om særeie for å sikre at hytten 
tilhører meg?

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Dersom du overtok hytten som arv før 
dere giftet dere så faller dette under 
reglene om skjevdeling i ekteskaps-
loven § 59. Der står det: «Verdien av 
formue som klart kan føres tilbake 
til midler som en ektefelle hadde da 
ekteskapet ble inngått eller senere har 
ervervet ved arv, eller ved gave fra 
den andre ektefellen, kan kreves holdt 
utenfor delingen». I ditt tilfelle så fikk 
du arven før dere giftet dere og derfor 
skal hytten ikke deles med din ektefelle 
ved eventuelt separasjon/skilsmisse. 
Men siden det er snakk om arv så ville 
hytten heller ikke vært gjenstand for 
deling dersom du arvet hytten etter 
at ekteskapet ble inngått. Siden hytten 
faller under reglene for skjevdeling så 
trenger du ikke særeie. Men husk å ta 
vare på dokumentasjon som viser at du 
har mottatt hytten som arv.

språk» NDFs 
gavekonto 8200 06 08072.

«Støtt vårt 
arbeid for 
tilgjengelig-
het og retten 
til valg av 
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Dagbok fra EM i futsal
De sportsinteresserte leserne kjenner selvsagt resultatene fra EM i futsal i slutten av november i 
Sofia, Bulgaria. De norske jentene tok 7. plass av 14 deltakerland. På de seks plassene før Norge 
kom Russland (gull), Tyskland (sølv), England (bronse), Spania, Danmark og Belgia. De 7 la-
gene som ble plassert bak Norge er: Polen, Italia, Irland, Sverige, Ungarn, Tyrkia og Sveits.

Døves Tidsskrift vet det er av interesse for mange å lese en dagbok fra mesterskapet for å se 
hvordan spillere og ledere selv vurderer kampene. Dagboken er skrevet av trenerne Jan Lervaag 
og Jan Inge Skårvold.

Konklusjon
Norges døvelandslag i futsal for kvin-
ner har ikke spilt bedre enn det de gjør 
nå. Laget har hatt et mesterskap der vi 
vinner gruppa, storspiller mot Polen og 
Danmark, - og taper mot Spania på en 
dårlig dag. Dårlige dager har alle idretts-
utøvere og dessverre kom denne når det 
gjaldt som mest. Uansett, laget har hevet 
seg betraktelig når det gjelder banespill. 
Det var mye «stang ut» for laget i EM. 
Til VM i Bankok 20. – 28. november 
2015 skal det plukkes ut 12 spillere, det 
blir 11 utespillere og en keeper. Vi trenere 
ser et utrolig potensial men vi må få inn 
nye spillere og vi vet at flere har meldt sin 
interesse for å være med. Det vil derfor 
bli utskiftning i troppen, vi må nok inn 
med et mannskap som holder i et VM 
fysisk sett. 

(Redaktør anmerkning: Når trenerne 
snakker om at flere har meldt sin inter-
esse, så vet vi at Unni Helland ønsker å 
gjøre comeback. Med fornuftig trening 
mener hun å være tilbake på godt nivå 
etter to fødsler.)

De nasjonene som deltok i EM og som 
skal til VM holder et meget høyt nivå. 
Norge trenger spillere som trener på 
hørende lag for å få opp nivået på sine 
ferdigheter. Vi ser på de andre nasjonene, 
og nivået er høyt. Våre spillere har noe 
å lære. Vi trenere har snakket med flere 
under mesterskapet som mener at hvis vi 
får spillere inn på hørende lag så ligger 
Norge blant de fire nasjonene som kan 
ta medalje. Spillet i dag går meget fort 
og personlige feil blir straffet hardt av 
motstanderne.

De felles forberedelsene til mesterskapet 
tok til for ett år siden. Vi har gjennom-

ført fem planlagte samlinger. Laget be-
står av både unge, nye spillere og «gamle» 
rutinerte som er bærebjelker i laget. 

Tirsdag 18. november
Vi hadde en grytidlig avreise fra Garde-
moen. Reisen til Sofia gikk via Frankfurt 
og den gikk smertefritt for hele gjengen. 
Da vi kom på hotellet sjekket alle spil-
lerne inn før vi gikk til middag. 

Onsdag 19. november
Dagen gikk med til trening, mat og 
avslapning på hotellet og forberedelse til 
vår første kamp mot Sveits.

Torsdag 20. november
Kampdag. Laget reiste opp til hallen 
klokken 10 og kampen startet to timer 
senere. Kampen ble ikke lett for oss, for 
det sveitsiske laget la seg meget lavt i 
banen og hadde alle sine spillere på egen 
banehalvdel. Jentene fikk beskjed om å 
sette et større tempo for å strekke laget til 

sveitserne slik at rommene for å spille ball 
ble større. Vi lyktes ikke helt med denne 
taktikken for stressnivået var for høyt 
blant jentene. Vi ledet 3 - 0 til pause, 
som økte til 4 - 0 før sveitserne reduserte 
til 4 - 1. Da endret vi taktikk og vi fikk 
to kjappe mål før Sveits reduserte helt 
på slutten på et frispark direkte i mål. 
Sluttresultat: 6 - 2 til Norge.

Fredag 21. november
Dagen var avsatt som fridag for hele 
gjengen og ble benyttet til shopping og 
andre gjøremål før vi møttes på kvelden 
til middag. Etter middag slappet vi av og 
gikk tidlig til ro.

Lørdag 22. november
Tidlig frokost og avreise til hallen for å 
se vår neste motstander Polen. De møtte 
Sveits og kampen ble på samme måte 
som mot oss. Sveitserne la seg lavt med 
laget og håpet på kontringer. Denne 
taktikken gikk heller ikke mot Polen som 

Bilder: Johann Roppen.

Ane Dimmen i kampen mot Polen.
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Tirsdag 25. november 
Restitusjonsdag. Spillerne bruker dagen 
på å spise, drikke og ha en restitusjons-
økt i svømmebassenget. Resten av dagen 
går med til å hvile.

Onsdag 26. november
Dagen startet med frokost og deretter 
spillermøte. Kampen mot Spania blir 
gjennomgått i detalj og en plan blir lagt. 
Vi er forberedt på en slitekamp. Det 
spanske laget er et hardtarbeidende, tøffe 
i duellene og gir seg aldri uten kamp. Vel 
oppe i hallen og klare til kamp så merket 
vi en litt annen stemning i troppen, gnis-
ten fra kampen mot Polen var ikke der. 
Kampen startet på verst mulig måte, 1 - 
0 til Spania etter bare 45 sekunder, og det 
målet kom på den måten vi advarte mot. 
Spanjolene jobbet som besatte, de var 
raske tilbake i forsvar og gjorde jobben 
slik at det var vanskelig for våre spillere å 
bryte igjennom forsvaret deres. Vi hadde 
flere muligheter til å skåre mål, men 
vi lyktes ikke. Det sto 2 - 0 til pause. 
Resten av kampen utnyttet Spania våre 
feil og straffet oss med å klare det vi ikke 
klarte, nemlig det å putte ballen i mål. 
Resultatet var at vi tapte 5 - 0 og jentene 
var meget skuffet over egen innsats. Vi 
brukte ettermiddagen til å analysere hva 
som gikk feil og bygge oss opp igjen. Vi 
avsluttet kvelden med middag og å se 
video av Danmark som vi skal møte i 
morgen.

Torsdag 27. november
Mesterskapet går inn i sluttfasen og vi 
skal møte våre danske venner i plasse-
ringsspillet om 5. til 8. plassen. Dette blir 
en skikkelig fight der ingen av lagene vil 
tape. Spillermøte blir avholdt rett før vi 
reiser til hallen. Laguttaket er det store 
temaet til trenerne. To spillere er skadet 
og vi må gjøre endringer i spillemåte. 
Kampen ble tett og meget hard. Etter at 
vi ledet 3 – 0, sto det 3-3 når dommeren 
blåste av kampen for full tid. Ekstraom-
ganger måtte til for å få en vinner. Første 
ekstraomgang ble målløs, men to minut-
ter ut i andre omgang skåret Norge og 
ledet 4 - 3. Danskene kastet alle i angrep 
og 4 - 4 kom etter et selvmål av Norge. 
Ett minutt før full tid fikk danskene et 
nytt mål og vant 5 – 4. Etter å ha styrt 
hele kampen var resultatet meget ufor-
tjent syntes vi, men i fotball er det laget 

tilslutt vant 7 - 1. Kampen var preget av 
mange frispark og straffespark. En lite 
severdig kamp egentlig. Vi dro tilbake til 
hotellet for lunsj og trening. Arrangøren 
hadde tatt fra oss en treningstime og vi 
måtte finne en annen løsning. Det ble 
ordnet på hotellet med svømming og lett 
styrketrening. 

Søndag 23. november
Treningsdag for jentene i hallen. Det ble 
en lett gjennomkjøring og taktisk trening 
på cornere og et frisparktrekk. Vi får se 
om vi får dette til i kampsituasjon.

Mandag 24. november 
Kampdag. Etter en god frokost hadde 
laget spillermøte der taktikk og gjennom-
gang av kampen mot Polen ble diskutert. 
Kampen er viktig. En seier hjelper oss til 

en «lettere» motstander i kvartfinalen. 
Uansett så blir det tøft for oss fordi to 
spillere sliter med en lettere forkjølelse 
og det påvirker planleggingen for oss 
trenere inn mot matchen. Taktikken må 
legges litt om og spilletiden for de andre 
blir lengre og mere slitsom enn ønskelig i 
denne perioden av mesterskapet. 
Kampen ble som forventet, en knallhard 
match fra første spark på ballen. Det ble 
dramatikk da en av våre spillere gikk 
i golvet, totalt utmattet. På slutten av 
kampen, da det er igjen 12 minutter, må 
kapteinen vår ut med skade. De spillerne 
som kom innpå gjorde en fenomenal 
innsats.  Norge tok ledelsen og slapp 
aldri Polen foran seg og vi vant fortjent 
6 - 5. Jentene gjorde jobben og alle bidro 
til at vi klarte dette. Vi møter Spania i 
kvartfinalen og nå kan alt skje…

Tanja Aas redder et polsk skudd.
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som skårer flere mål som vinner kampen. 
Aldri har vel de norske jentene kjempet 
mer på en fotballbane enn det de gjorde i 
dag. Flere av jentene var nær å besvime av 
utmattelse og lagledelsen hadde litt av en 
oppgave etter kampen for å få jentene på 
beina igjen. Da blir det på nytt å kjempe 
om 7. til 8. plassen i EM, men vi er 
meget fornøyde allikevel.  Vi ble grup-
pevinner etter å ha vunnet de to første 
kampene. Vi har spilt en kvartfinale og 
gitt Danmark som har sølvmedalje fra 
siste års EM og VM hard kamp, og som 
vi tapte med knappest mulig margin. 

Fredag 28. november
Siste kampdag i EM. Vi møter Polen 
igjen. Kampen blir en reprise av den vi 
hadde mot Danmark. Vi ledet hele veien, 
men de polske jentene var stadig på farten 
og utlignet slik at det ble ekstraomganger 
på nytt. Der gikk Polen opp i ledelsen like 
før slutt, men våre jenter kjempet som 
besatt og fikk endelig fortjent utligning. 
Dermed straffekonkurranse. Jentene som 
ble plukket ut var Ane Dimmen, Katrine 
Søyland og Kaia Bråten. Disse tre plukket 
vi trenere ut på den siste samlingen vi 
hadde før vi reiste til Bulgaria. Ingen må 

komme å si at vi var dårlig forberedt på 
EM. Alle de norske jentene skåret på sine 
straffespark og to polske jenter gjorde det 
samme. Da var det en polsk jente igjen og 
vår keeper reddet straffen på en mesterlig 
måte. Norge hadde igjen slått det polske 
landslaget. En hemningsløs glede fra spil-
lere og lagledelse gjallet i hallen. Jentene 
var så slitne at de lå strødd over hele 
banen. Dette var en kraftanstrengelse som 
vi sent vil glemme. 

Søndag 30. november 
Hjemreisedag. To uker er egentlig et 
meget langt mesterskap og alle spillere 
inkludert lagledelse og tolker gleder 
seg til å komme hjem til Norge. Vi har 
gjort det beste vi kan og vi skal være 
godt fornøyd med 7. plassen vi fikk. Alle 
spillerne hilser og ønsker alle leserne av 
Døves Tidsskrift en riktig God Jul og et 
Godt Nyttår. Vi kommer sterkere tilbake 
i VM.

Norges lag i EM. Bak fra venstre: Sissel Lysø, Kaja Bråten, Hanne Marte Bråten, Heidi Seem Aasbø, Beate Eng, Katrine Søyland og Silje Skårvold.
Foran fra venstre: Ane Serine Dimmen, Nina Hammersland, Tanja Aas og Tone Rørstad.

Kaptein Sissel Lysø med pokal, til venstre Jan Inge Skårvold og Jan Lervaag.
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«Hvis jeg og mamma eller pappa er 
ute i byen eller på kjøpesenter, og 
de er sint på meg og bruker store 
tegn, da stirrer folk på oss lenge. 
Da blir jeg flau.»

Dette er hva et av barna med døve foreldre forteller i en kom-
mende bok ført i pennen av Isabella Solem. Trønderjenta på 25 
år er selv CODA. Foreldrene er Monica Nesje og Tore Solem.

- De fleste barn er vel i en periode av oppveksten flau over 
foreldrene sine av forskjellige grunner. For barn av døve foreldre 
kan dette med foreldres dårlige stemme være en belastning i 
vennemiljøet. Vi har eksempler på at barn er blitt redd i det 
første møte med en «døv stemme». Vi har også erfaring med at 
foreldre og barn har inngått avtale om at foreldrene ikke skal 
bruke stemmen ute.
- Kan ikke dette oppleves sårt av foreldre?
- Barn av døve foreldre er vant til foreldrenes måte å bruke 
stemmen på og for mange er det en kjær stemme, men for 
fremmede kan det oppleves annerledes. Foreldre som leser boka 
om CODAer kan kanskje bli mer bevisst på hvordan barna 
opplever slike hendelser.

«Jeg er stolt av å kunne tegnspråk. Jeg har 
lært vennen min tegnspråk så vi kan sitte i 
skoletimen og snakke sammen.»

Foreningen CODA-Norge har gått svanger med bok-ideen i 
fem år. 
- På leirene vi har hatt for barna har vi hørt mange historier, og 
for all del: De fleste opplevelsene barna har hatt med foreldrene 
har vært positive. Ungene har skrevet ned en del av sine opple-
velser på lapper, anonymt, som vi har tatt vare på. Sammen med 
tegninger barna har laget vil vi utgi en bok på ca. 100 sider.
- Klarer dere å fylle en bok bare med barnas historier?
- Jeg bidrar også meg egne erfaringer. I tillegg skriver jeg en del 
teori basert på egne og andres refleksjoner som gir mye generell 
informasjon om det å være CODA. Torill Solbø Zahl er konsu-
lent for meg i arbeidet.

- «En kveld var jeg og venninna mi ute og 
møtte to gutter som vi likte litt. Plutselig 
kom mamma forbi og begynte å kjefte med 
stemme foran alle fire fordi det var så sent. 
Da var jeg flau.»

Isabella forteller at målgruppen for boka er folk som jobber 
med CODA-barn i barnehage, skole, helsepersonell, storfami-
lien og selvsagt foreldre og CODAer selv.
- Språket i boka blir slik at også barn skal kunne lese den. Jeg 
vil tro at mange vil kjenne seg igjen i det som blir formidlet.
- Er det vondt å være barn av døve foreldre?
- Nei! For de aller fleste er det positivt, men noe kan være 
vanskelig. Det å stå mellom to kulturer, to verdener, kan være 
utfordrende. CODAer er først og fremst hørende, men vi er 

på en måte litt døv også. Vi har med oss mye av døvekulturen. 
Psykolog Sissel Grønli kaller oss «de hørende døve». 

 «En dag i barnehagen spurte en gutt meg 
om hvorfor mamma ikke kunne høre. Jeg 
prøvde å forklare, men det svaret jeg fikk 
var: «bare kjøp nye ører da».

- Norsk tegnspråk har i mange år vært lavstatus språk. Mange 
foreldre er blitt hjernevasket til å skamme seg over språket, de 
har kanskje utviklet lav selvtillit. For barnas del er det viktig å 
ha foreldre som tror på seg selv, som er stolt av sitt eget språk, 
som har en positiv holdning til det å være døv – for slikt smitter 
over på barna. Barn som har trygge døve foreldre får et naturlig 
og godt forhold til foreldrene og vil oppleve døves kultur som 
noe positivt og vil takle skifte mellom døves kultur og storsam-
funnets kultur som noe naturlig.
- Men noe klart negativt må det være med oss døve foreldre?
- Ikke med dere, men enkelte situasjoner kan være utfor-
drende. I selskaper der våre foreldre er de eneste døve sammen 
med mange hørende som ikke kan tegnspråk kan vi oppleve 
dilemma. Skal vi ha det morsomt med de hørende og ha dårlig 
samvittighet for mor og far, eller skal vi tolke først og le etterpå, 
smiler Isabella.
Hun forsikrer at boka skal gis en lys og humoristisk vinkling, 
for det er mye glede og humor i familier med døve foreldre og 
hørende barn. Lektoren i realfag håper at boka kan utgis til vå-
ren, men i hvert fall senest i september for da feirer foreningen 
CODA-Norge 10 års jubileet.  

«Hver gang jeg har besøk av venninner, 
spør de om hva tusen takk er, så de kan si 
det på tegnspråk til foreldrene mine.»

Mer informasjon om CODA-Norge på www.coda-norge.no

Bok om CODA neste år
helge.herland@doveforbundet.no
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Siden sist har det skjedd mye; NDFU har vært representert 
ved Norsk Målungdoms nordiske språkkonferanse, arrangert 
ungdomsseminar for ungdomsklubbene med valg av nytt 
NDFU-styre for årene 2013-2014 og vært til stede under Døves 
Kulturdager i Trondheim med stand.

Starten med et nytt NDFU-styre er alltid spennende, og styret har 
allerede startet med sitt arbeide. Ungdomskonsulenten har også 
kommet på plass på sitt kontor i Oslo og hun har fått god oversikt 
over arbeidet sitt.

Nå har høstseminaret 
kombinert med valg 
blitt gjennomført i 
Trondheim, fra 24. til 
26. oktober. 
Seminaret handlet om 
menneskerettigheter 
og lobbyvirksom-
het, med to spen-
nende forelesere; Paal 
Richard Peterson og 

Jannicke Kvitvær. Det ble en veldig interessant 
helg, med mange gode debatter om hvordan 
NDFU og lokallagene kan bli bedre, større og 
mer selvstendige. 

Vi ønsker å benytte muligheten til å gi applaus til 
seminarkomiteen, som bestod av Ingrid Grønning 
By og Astri Frafjord. De gjorde uten tvil en god 
jobb, og traff spikeren på hodet med temaene.
Fredag hadde vi middag, sammenkomst og sosialt 
samvær – før Paal Richard entret talerstolen og 
holdt forelesning. Paal Richard hadde forskjel-
lige workshops, og i den ene ble vi delt opp i fire 
grupper. Der var målet å lage en sak, argumentere 
og få gjennomslag hos politikeren i stortinget. Det 
var en aha-opplevelse for oss, og svært interessant. 
Diskusjonen var livlig, og vi håper alle har fått 
med seg noen ideer hjem fra helgen.
Lørdagen besto av forelesning og workshop ar-
rangert av Jannicke Kvitvær, og diskusjonen var 
ikke mindre livlig den dagen. Jannicke hadde en 
spennende forelesning om CRPD, om hennes 

arbeid og hvordan man kan bruke CRPD til å få 
gjennomslag for det interessepolitiske arbeidet. 
Det var også en givende diskusjon om «hullet» 
som oppstod mellom 1975 - 1985. Da var det 
svært få døve som engasjert seg i NDFU. Disku-
sjonen dreide seg om hvordan man kan unngå et 
nytt «hull», og hvordan man kan engasjere barn 
og unge slik at de føler tilhørighet til organisasjo-
nen, styrke ungdomsklubbene og NDFU. 
Senere var det tid for det årlige og viktige valget til 
NDFU. Fem nye skulle velges inn i styret: leder, 
to styremedlemmer og to varamedlemmer. 
Valgkomiteen, som bestod av Erlend Lønning, 
 Astri Frafjord og Marcus Apeland Lid la fram for-
slag til nytt styre, noen få benkeforslag fremkom 
og etter avstemming ser det nye NDFU styret slik 
ut – med dagens bosted:
Leder – André Bjørn Røine, Oslo
Styremedlem – Sondre Uteng, Oslo (1 år igjen) 
Styremedlem – Guro Rugseth, Oslo (1 år igjen)
Styremedlem – Martin Berhovde, Bergen
Styremedlem – Jannicke Kvitvær, Sverige 
Varamedlem – Håkon Bollestad, Stavanger
Varamedlem – Marie Holst, Stavanger
Den som gikk ut av det tidligere styret var Ingvild 
Larsen Skjong som leder, Julie Ane Holst som 
styremedlem, Ingrid Grønning By og Caisanne 
Lund som varamedlemmer. De ble alle takket for 
innsatsen.
Det tidligere styret har lagt grunnlaget for noe 
spennende, og det nye styret kommer til å følge  
opp. Sist, men ikke minst, gratulerer til Stavanger 
som årets ungdomsklubb!

Martin Berhovde
Redaktør

Leder:
André
Røine

VINTERLEKENE PÅ ÅL
Et tilbud til elever fra 5. klasse og oppover, til og med elever på videregående skole. 
Helgen 13. – 15. februar 2015 på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og Geilolia. 
Lek med langrenn, slalåm, twintip og snowboard. Elektronisk påmelding via www.ndfu.no 
Foreldre / foresatte må melde på barna og ungdommene.
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- Da valgkomiteen spurte om jeg ville 
være styremedlem sa jeg ja. Da Ingvild 
ikke ville fortsette hadde vi et problem. 
De andre styremedlemmene pekte på 
meg og mente jeg ville klare oppgaven og 
med den tilliten takket jeg ja.
- Men hvorfor vil du være leder?
- Min filosofi er at du ikke bare kan sitte 
på utsiden å kritisere. Hvis du går inn og 
tar ansvar kan du komme med kritikk. 
Det er på samme måte med politiske 
valg. De som ikke bruker stemmeretten 
har ikke noen rett til å kritisere politi-
kerne etterpå.

Rart navnetegn
Navnetegnet til André er det samme som 
«i morgen» og hvorfor det, spør vi?
- Før hadde jeg navnetegn med pekefin-
geren til kinnet, men så er det så mange 
andre som har det navnetegnet, for ek-
sempel Marius. Så ble det surr om det var 
lagkompis Marius eller meg de snakket 
om. Derfor tegnet med pekefinger som «i 
morgen».
- Men hvorfor «i morgen»?
- Hehehe, det kommer nok av at jeg er en 
mann som ikke stresser, jeg mener at det 
meste kan ordnes i morgen.

Intervju med NDFU-leder André Røine

Ny leder av NDFU

- med tro på fremtiden
helge.herland@doveforbundet.no

Ved «landsmøte» til NDFU i Trondheim i høst ønsket Ingvild Larsen Skjong 
 avløsning som leder. Hun har gjort en kjempejobb for NDFU de siste årene.  
Ingen var veldig lysten på å overta det store ansvaret hun har løst.

André er 26 år og ekte Oslo-gutt. Han er 
utdannet grafisk designer og jobber i et 
firma som driver hudpleie og velværetje-
nester, som altmuligmann, sier han. Det 
vil si at han jobber mest med grafiske 
utforminger av plakater og nettinfor-
masjon – og annet arbeid det trengs en 
dyktig mann til.

- Jeg jobber i et rent talespråklig miljø. 
Det fungerer fint. De snakker tydelig og 
jeg munnavleser. Jeg prater til dem, eller 
vi kommuniserer via PC. Det er avhengig 
av situasjon og hvor vi er i bedriften.
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- Vi intervjuer deg for at leserne skal bli 
bedre kjent med den nye NDFU-lederen 
og når du er 26 år må jeg få spørre om du 
fortsatt er singel?
- Nei, slikt svarer jeg ikke på, det er 
privat. Jeg stiller til intervju som NDFU-
leder, smiler André.

André har de siste årene også vært styre-
medlem av Stiftelsen Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve og av Stiftelsens sko-
lestyre. Vi spør om hva som er de største 
utfordringene for NDFU fremover?

NDFUs utfordringer
- Vi har tre store oppgaver foran oss. Vi 
sliter økonomisk, derfor har vi ansatt 
en ungdomskonsulent bare i 50 prosent 
stilling. Det er all for lite i forhold til alt 
arbeidet som bør gjøres. Så er kapasiteten 
på leirene våre sprengt. Vi klarer ikke å 
ta imot alle barna og ungdommene som 
vil delta. I februar har vi tradisjonen tro 
vinterleker på Ål. Det er vondt om vi 
må avvise barn. I tillegg kommer at vi er 
opptatt av barnas rettigheter. På leirene 
kommer barn til oss og sier at de blir 
nektet å bruke tegnspråk på hjemmesko-
lene, det er alvorlig.
- Hvor mange kan dere ta imot på en 
leir?
- Vi klarer å styre 60 barn. Vi har ikke 
plass eller nok frivillige til flere. Våre 
leirer er nå det eneste tilbudet barna får 
etter at skolemesterskapene i idrett er 
blitt borte. Mange barn går inkludert i 
bostedsskolene, de har et stort behov for 
å komme sammen med andre døve og 
tunghørte barn.
- Kan alle barna som kommer på leirene 
tegnspråk?
- Ja, mer eller mindre. Noen er jo flinke, 
andre er mer tilbakeholdne. Det vi mer-
ker er at alle blomstrer i løpet av opphol-
det slik at de siste dagene flyr tegnene 
fort. Vi ser at noen barn fremdeles ser på 
tegnspråk som noe mindreverdig, det er 
talespråket som er statusspråket. De er 
preget av det språkmiljøet de vokser opp 
i, - der kan det være få som bruker tegn-
språk, og barna får et forhold til tegn-
språk som kan være negativt. Derfor er 
det morsomt å se at på slutten av leirene 
synes alle tegnspråk er kjempekult.

NDFU-lederen understreker at de har en 
fin gruppe frivillige ungdomsledere. Det 
er viktig å ta vare på disse, alt de gjør er 
ulønnet arbeid. Det er lett å prate med 
André. Han har humor og selvironi og 

har mye han vil fortelle, men altså ikke 
noe om privatlivet, annet enn at idrett er 
hans store hobby.

Idrettsmann
- Jeg driver med fotball, futsal og snow-
board. Jeg deltok ikke ved det siste døve-
mesterskapet i fotball fordi 7-er fotball er 
ikke ordentlig fotball, det er løkkefotball 
som vi drev med som barn. Det er trist at 
idrettslagene ikke klarer å stille 11-er lag. 
Det skyldes at lagene jobber for dårlig 
med tilbudet til barn og unge. En annen 
årsak er selvsagt at Norges Fotballfor-
bund ikke vil ta fotballen for døve på 
alvor. 
- Er Norges Snowboardforbund bedre?
- Ja, holdningen til døve er en helt an-
nen. De ser på idretten som noe som skal 
fremme glede og trivsel, det skal være gøy 
på snøbrettet. 
- Det er Deaflympics i Russland i mars, 
skal du delta der?
- Det bestemmer ikke jeg. Vi er en 
gruppe snowboardkjørere og de to beste 
får kanskje reise til mesterskapet. Men ja, 
jeg har jo lyst.

Gir og får kritikk
Han trener hver dag, enten med ball, 
snøbrett eller egentrening. Det er en 
særdeles sprek leder NDFU har valgt. 
At han også vet å gi tydelige beskjeder 
har både programmene til Døves Media, 
forestillingene til Teater Manu og andre 
fått klare meldinger om.
- Skal det bli bedre trenger vi kritikk. Vi 
har ytringsfrihet og folk må tåle kritikk, 
jeg tåler det fint selv.
- Da skal du få lov til å kritisere Døves 
Tidsskrift.
- Ja, bladet må forstå at de ikke kan 
komme med gamle nyheter. Nyheter 
skal i dag deles på timen via sosiale 
medier. Døves Tidsskrift bør heller ta 
opp temastoff som går dypere og gir mer 
bakgrunnsinformasjon.
- Takk, det var en snill kritikk. Hva med 
ungdom og rus? Er det slik at mange 
døve ungdommer ruser seg?
- Nei, rus er ikke noe større problem 
blant døve enn hørende ungdom. Alle 
arrangementer for ungdom under 18 år 
i NDFU er rusfrie. Jeg tror at bruken 
av alkohol var større blant ungdom før 
enn i dag. Jeg har inntrykk av at vår 
foreldregenerasjon drakk sterkere saker. 
Unge i dag har en bedre alkoholkultur og 
drikker gjerne et godt glass vin, slik var 
det ikke før.

I et Døves Media program etter kultur-
dagene var det ungdom som mente at 
Døves Kulturdager har for dårlig tilbud 
til ungdom. Vårt spørsmål er hvorfor 
ikke NDFU selv engasjerer seg sterkere i 
arrangementet. André velger å kommen-
tere dette slik:
- Har vi mange nok frivillige til dette. 
Husk at vi har et stort arbeid med mange 
leirer for barn og unge, vi har seminarer 
som krever forberedelse og tid – vi jobber 
med å få de lokale ungdomsklubbene til 
å fungere, og så har vi egne jobber, stu-
dier og hobbyer som tar tid. Jeg vil også 
si at kulturdagene priser seg ut av marke-
det. Det må bli billigere om ungdom skal 
ha råd til å delta der.

Tror på frentiden
- Er NDFU liv laga om 10 – 20 år?
- Ja, jeg er optimist etter at foreldrene 
har kommet inn i kampen for å styrke og 
beholde norsk tegnspråk. Hørende forel-
dre kan på en bedre måte enn døve selv 
selge argumentene for tegnspråk inn mot 
skoler, leger og myndighetene som tar 
avgjørelser. Foreldrene blir lyttet til på en 
annen måte enn om vi døve selv prøver 
å argumentere. Så jeg tror pendelen vil 
svinge tilbake og at vi fortsatt vil ha døve 
og tunghørte ungdommer.
- Du bruker begrepene døve og tung-
hørte?
- Ja, jeg tror de fleste ungdommene ser 
på hørselshemmede som de som ikke kan 
tegnspråk. Når mange unge velger å si de 
er tunghørte istedenfor å si at de er døve 
er det fordi de da slipper oppfølgings-
spørsmål om hvorfor de har talespråk. For 
de fleste ungdommer i dag veksler mel-
lom å bruke tale- eller tegnspråk, det er 
situasjonen som bestemmer valg av språk.
Ungdomslederen mener at det vil bli 
stadig mer vanlig at døve treffes på andre 
møteplasser enn i døveforeningene. 
- Døve er blitt mer lik hørende. Vi avtaler 
møter enkelt på sosiale medier, kan sende 
en melding like raskt som hørende avtaler 
på telefonen. Det er ikke slik at døvefore-
ningene er plassen for utveksling av avta-
ler og nyheter. Ungdom reiser også mye 
mer i utlandet enn tidligere generasjoner.
- Du har mange venner internasjonalt?
- Jeg har venner i mange land…… 
kanskje i 50 land, i alle verdensdeler og 
jeg er i utlandet vanligvis fire ganger i 
året. Døve har en stor fordel i forhold 
til de som ikke kan tegnspråk, vi får lett 
kontakter internasjonalt avslutter André 
Bjørn Røine.    

Intervju med NDFU-leder André Røine
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�ilsen fra alle oss på Teater Manu

Vi takker for et strålende år og ser frem til blant annet dette i 2015:
Den stundesløse av Ludvig Holberg / Liten familieforestilling

Ungdomsworkshop / Festivalen Clin d’Oeil

�od Jul og godt nytt år!

festmeny

sjalusi

jeg var fritz moen

eventyr maskeworkshop

hva er lyd? hva er stillhet?


