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Tegnsprog  
i kulturen

Tidligere i år vandt den danske filmklipper Mikkel E.G. Nielsen en Oscar 
for filmen “Sound of Metal”, der sætter fokus på, hvad det vil sige at blive 
døv. Døvebladet har mødt Mikkel til en snak om at skildre en tilværelse 
som døv minoritet.

Vi har også talt med Kaya Toft Loholt, der har vundet en Bodil for bedste 
kvindelige hovedrolle, som den yngste nogensinde. Kaya er CODA og er 
derfor vokset op med dansk tegnsprog. Hvad det har betydet for hende og 
hendes skuespil, kan du læse mere om i dette nummer.

Jørgen Nielsen – også kendt som Rødtop – har i mange år levet af at 
fortælle historier på dansk tegnsprog. Vi tegner et portræt i dette 
nummers seniorprofil. 

Vi ser også nærmere på danske undertekster på danske film i biografen og 
på dansk tegnsprog og kultur; har dansk tegnsprog formet din kultur, eller 
er det omvendt?

I dette nummer kan du også blive klogere på medlemsforeningen Fleur, 
på det internationale netværk for døve og på sportsgrenen discgolf, der i 
øjeblikket er en af de mest hurtigvoksende sportsgrene.

Dette er årets sidste Døvebladet, og vi vil derfor samtidig benytte 
lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul.
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repræsentantskabsmøde 2021

Lars Ahlburg, 
landsformand
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Sarah Lind
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næstformand
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Janne Boye 
Niemelä

DDL’s 
hovedbestyrelse

En dag i demokratiets tegn
  DDL's hovedbestyrelse 

Lørdag den 30. oktober 2021 havde 
DDL indkaldt alle medlemsforeninger 
til repræsentantskabsmødet. Mødet 
blev denne gang afholdt i Fyns 
Døveforenings lokaler i Odense, 
hvor der var god plads og faciliteter 
til de næsten 60 tilmeldte fra i alt 
14 medlemsforeninger. Udover 
repræsentanter fra lokalforeninger var 
der også besøg fra DDL’s internationale 
samarbejdspartnere i både Rwanda og 
Ghana, som var med for at se, hvordan 
vi i Danmark driver foreninger og passer 
på medlemsdemokratiet. 

Og der blev da netop denne dag også 
sat fokus på demokrati og debat.  Der 
var en lang og spændende dagsorden og 
stor spørgelyst blandt deltagerne. Efter 
de indledende, formelle punkter med 
godkendelse af dirigent, stemmetællere 
og dagsorden, tog Landsformand 
Lars Ahlburg ordet og berettede om, 
hvor langt DDL er kommet siden 
sidste landsmøde i 2020. Og der er 
sket meget. DDL har i perioden med 
coronanedlukning på ingen måde ligget 
stille, tværtimod blev der arbejdet hårdt 
for, at fx pressemøder bliver tolket, 
der blev søgt puljer til at modvirke 
isolation og ensomhed på grund af 
corona, og DDL har fulgt det vedtagne 
arbejdsprogram, der skal sikre døve lige 
adgang i samfundet. Efter orienteringen 
og en kort pause fik Sekretariatschef 
Claus Staunstrup Nilsson ordet og 
gennemgik årsregnskabet 2020 og 
fortalte om en kontrol fra Civilstyrelsen, 
som kræver en tilføjelse - og som 
repræsentantskabet godkendte. 

Herefter gik man over til punktet 
om vedtægtsændringer. DDL’s 
hovedbestyrelse gennemgik de 
forskellige punkter og forslag, som et 
udvalg fra hovedbestyrelsen tidligere 
har været rundt i foreningerne og 
præsentere. 

De næste par timer viste i den grad, 
at demokratiet i DDL lever i bedste 
velgående. Der opstod ved stort set 
samtlige punkter en livlig debat, og 
selvom nogle forslag allerede fra start 
måtte afvises, fordi de var indsendt for 
sent, var der alt rigeligt på dagsordenen 
at debattere. 

Faktisk var punktet om 
vedtægtsændringer så omfattende, 
at flere af punkterne måtte udsættes 
til et senere, ekstraordinært 
landsmøde. Men nogle punkter nåede 
at blive behandlet, fx ønsket om ny 
stemmefordeling. Forslaget gik ud 
på, at alle foreninger har to stemmer 
ved valg i stedet for den nuværende 
model, hvor stemmeantallet afgøres 
ud fra en kvadratrodsmodel. Forslaget 
blev diskuteret med mange gode 
argumenter både for og imod og 
endte med at blive nedstemt. Således 
er stemmefordelingen blandt 
medlemsforeningerne uændret 
fremefter. Derudover skal det nævnes, 
at forslaget om direkte medlemskab 
blev trukket tilbage. 

Punktet om vedtægtsændringer er 
alt for omfattende til at kunne blive 
beskrevet i denne artikel, men i referatet 
fra repræsentantskabsmødet kan man 
læse mere. 

Dirigenten, Hovedbestyrelsen og 
repræsentantskabsmødet måtte dog 
erkende, at punktet var for omfattende 
til de tre timer, der var afsat, hvorfor det 
blev besluttet, at punktet videreføres på 
et ekstraordinært landsmøde senere.

Dette møde bliver helt sikkert lige 
så spændende og indholdsrigt som 
repræsentantskabsmødet. Selvom alle 
forslag til vedtægtsændringer ikke 
nåede at blive behandlet, viste dagens 
møde, at der er stor vilje og opbakning 

til, at DDL og alle medlemsforeningerne 
sammen kæmper videre for målet om 
lige rettigheder i demokratiets navn. 



Døvebladet  |  December 20216

Vind alle øllene til dit 
julearrangement, og bliv 
festens midtpunkt!
Deltag i DDL’s julekonkurrence, og vind 24 halvliters 
specialdesignede tegnsprogsøl fra Mikkeller.

Vi udlodder 5 kasser á 24 halvliters tegnsprogsøl til alle, som 
er medlem af DDL.

Send en SMS til 1245 med teksten ”DDL” og deltag i 
konkurrencen. Et lod koster 10,- og du kan deltage flere gange 
for at øge dine vinderchancer. 

Konkurrencen løber fra 1. december til 14. december. Sidste 
chance for at deltage er den 14. december klokken 12. De fem 
vindere udtrækkes samme dag og får direkte besked pr. SMS.

Husk at betale 
kontin gent for 
2022
Kontingent for 2022 stiger med 25 kr. Det blev vedtaget 
på landsmødet 2020. Er du tilmeldt betalingsservice, så 
bliver pengene automatisk trukket fra din konto. Er du 
ikke tilmeldt betalingsservice, så modtager du et girokort. 
Kontingent for 2022 består af 250 kr. til DDL + 200 kr. til din 
medlemsforening.

Er du medlem af Fyns Døveforening, er medlems-
foreningsandelen 300 kr., og for Døveforeningen af 1866 er 
beløbet 400 kr. Andelen til DDL er fortsat 250 kr.

Vi opkræver kontingent for 2022 i løbet af januar måned og 
takker for din støtte.

DDL inviterer til 
nytårskur
Fredag den 14. januar afholder DDL nytårskurs for 
foreninger, medlemmer og samarbejdspartnere. Sæt kryds i 
kalenderen og hold øje med ddl.dk for mere information.

kort & godt
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Julefortællinger på tegnsprog
På DDL’s hjemmeside kan du finde klassiske julefortællinger 
på tegnsprog: H.C. Andersens ”Den lille pige med 
svovlstikkerne” og ”Snemanden” samt fortællingen ”Højtid 
eller møgtid?” og ”Den lille by som glemte, at det var jul”, der 
er en folkefortælling fra Norge. 

Find dem på https://ddl.dk/doeve-tegnsprog/
fortaellinger-paa-dansk-tegnsprog/

kort & godt

Lukket mellem jul og 
nytår
DDL’s sekretariat holder lukket fra den 22. december. Vi er tilbage ved 
tasterne og telefonen igen mandag den 3. januar 2022.
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at blive døv

Hvordan 
viser man, 
hvad det vil 
sige at blive 
døv? 
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at blive døv

Den danske filmklipper Mikkel E.G. Nielsen 
vandt tidligere på året en Oscar for filmen 
“Sound of Metal”, der portrætterer en 
musiker, som mister hørelsen og bliver døv.

  Vickie Mølgaard-Madsen     Lisbeth Holten
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Ved du, hvem der har klippet den 
seneste film, du har set? Medmindre det 
er “Sound of Metal”, så ved du nok ikke, 
hvem der har klippet filmen. Arbejdet 
som filmklipper er nemlig ofte overset. 
Det er mere reglen end undtagelsen, 
at skuespillerne og instruktøren løber 
med al opmærksomheden. 

Det er da også en af grundene til, at 
Mikkel E.G. Nielsen er ekstra glad for 
sin Oscar: 

”Jeg er glad for, at jeg har vundet en 
Oscar, men mest fordi det har givet 
opmærksomhed på mit fag. Jo flere, 
der interesserer sig for at klippe, jo 
dygtigere bliver vi til at klippe – og 
jo bedre film får vi. Jeg er meget 
taknemmelig.” 

Mikkel taler roligt med et nærværende 
blik og virker i det hele taget nede på 
jorden og utrolig ydmyg.

At arbejde med sanserne
“Sound of Metal” handler om Ruben, 
der er trommeslager. På kort tid mister 
han hørelsen og bliver døv. Som seere 
er vi med på Rubens rejse fra hørende 
til døv. En rejse, som både involverer 
frustrationer, uro, ensomhed og 
overvejelser om CI og tegnsprog. Det 

er en film om at miste kontrollen med 
ens livssituation og lære at acceptere 
tingenes tilstand. Det er ikke en film 
med en typisk happy ending.

Mikkel er selv vokset op med musik og 
spiller trommer ligesom Ruben. Han 
har endda et trommesæt stående i 
sit klipperum. Mikkels far har nedsat 
hørelse på det ene øre og bruger 
høreapparat, og det er noget, de ofte 
taler om i familien:

”Hvilken sans vil man helst miste, hvis 
man nu skulle vælge mellem syn og 
hørelse? I min familie har vi altid sagt 
synet, fordi musik betyder så meget 
for os. Da Darius (filmens instruktør, 
red.) spurgte, om jeg var interesseret 
i arbejde med filmen, der var det som 
om, det hele gik op i en højere enhed,” 
fortæller Mikkel.

Som filmklipper er Mikkel vant til at 
arbejde med sanserne: ”At arbejde med 
sanserne er en stor del af mit arbejde 
sådan helt generelt.”

Der er andre, som laver optagelserne, 
manuskriptforfatterne laver manus, og 
instruktøren fortolker det sammen med 
skuespillerne. Til sidst ender det hele 
på Mikkels bord. Så er det hans opgave 
som klipper at sætte det sammen – 
både visuelt og auditivt.

”Da vi startede på filmen, så var det 
drømmen, at vi på en eller anden måde 
skulle ud på en rejse med personen, 
som mister hørelsen og bliver døv. Det 
skulle være så præcise beskrivelser 
som muligt. Er det ikke realistisk, så er 
det heller ikke troværdigt. Og så bliver 
det ikke en god film,” fortæller han.

Holdet bag “Sound of Metal” har haft 
stor kontakt med døvemiljøet, og 
Mikkel fortæller, at det har været meget 
vigtigt for Darius Marder at bruge folk, 
som enten selv er døve eller i hvert 
fald kommer fra døvemiljøet. Filmens 
skuespillere er således en blandet 
gruppe af døve, CODA’er og hørende. 
Derudover har der været mange 

rådgivere tilknyttet – både døve og 
hørende. De hørende har overvejende 
været audiologer, der har rådgivet 
omkring det at blive døv og få CI.

Fra klip til færdig film
Som filmklipper starter Mikkel med at 
følge manus, og ud fra det klipper han 
et første udkast. Derefter går han i 
gang med at se på filmens struktur og 
finder hovedtrækkene i historien. Og 
så går han i gang med at arbejde med 
karaktererne. 

”Man skal altid få det til at flyde. Hele 
filmen er filmet med lyd og mit første 
klip er også med lyd. Min opgave er at 
finde ud af filmens rytme og finde ud af, 
hvor meget information der skal være 
i de forskellige scener. Efter første klip 
fjernede jeg al lyd i filmen, men det blev 
alligevel for meget. Der er nogle ting, 
vi som hørende er nødt til at vide for at 
forstå historien.”

At døvhed er lig med stilhed, er en 
af de allerstørste misforståelser 
om døve. Mikkel blev da også selv 
overrasket over, hvor meget lyd der er i 
døvemiljøet. 

”Det var vidunderligt at se, hvor meget 
larm der var på optagelserne. Det 
handler jo om min egen manglende 
viden. Jeg tænkte, at det ville være et 
stille rum. Men det var slet ikke sådan, 
jeg oplevede det. Jeg oplevede det 
tværtimod meget støjende og levende.” 

Mikkel referer til en scene i filmen, hvor 
en stor gruppe døve sidder sammen og 
spiser ved et rundt bord: ”Jeg er rigtig 
glad for den scene, og efterfølgende 
har jeg talt med flere døve, som har 
fortalt mig, at de er utrolig glade for, at 
det bliver vist på dén måde. Altså, det 
er ikke en stille verden. Det bliver bare 
ofte portrætteret sådan,” fortæller han.

Tilbage ved klippebordet skal Mikkel 
finde ud af, hvornår der er brug for 
lyd, og hvornår der skal være stille. 
Mikkel har selv venner og familie, som 
har nedsat hørelse og/eller bruger 

Mikkel E.G. Nielsen er uddannet 
filmklipper fra Den Danske 
Filmskole i 2001. Han har klippet 
blandt andet “Anja & Victor”, 
“Gamle mænd i nye biler”, 
“Kongekabale” og “En kongelig 
affære”. Han har modtaget to 
Robert-priser, og i 2021 vandt 
han som den første dansker 
nogensinde en Oscar for bedste 
klipning på filmen “Sound of 
Metal”. Mikkel modtog også 
en BAFTA-pris (britisk filmpris, 
red.) samt flere andre filmpriser 
for samme film.
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Beskikket af Justitsministeriet 

og medlem af Advokatsamfundet

Rådgivning i øjenhøjde og 

30 års erfaring fra Forsvaret
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Uddannelsen til filmklipper 
er en af fem faglinjer på 
filmuddannelsen, hvor 
man arbejder kunstnerisk, 
teoretisk og praktisk med 
professionel produktion af 
spillefilm, novellefilm, tv-serier, 
dokumentarfilm og animation. 
Uddannelsen tager fire år. 

høreapparat. ”Det er altid spændende 
med sanser. At klippe er for mig noget 
helt fysisk, fordi vi kan se ting. Men 
lyden kan vi mærke i kroppen, selvom vi 
ikke kan høre den. Hvis vi er i biografen, 
og lyden er høj, kan vi mærke den. På 
den måde er det jo en fantastisk sans at 
få lov til at arbejde med.”

I klippeprocessen har Mikkel især 
brugt to af filmens skuespillere til 
sparring. Chelsea Lee, som er døv, og 
Paul Raci, der er CODA. Begge har de 
gennemgående biroller i filmen. ”Jeg 
har sendt dem mange klip for at få 
vurderet, om det er helt ude i skoven 
eller nogenlunde forståeligt,” smiler 
Mikkel. 

Mikkel har brugt et år på at klippe 
filmen. Og faktisk tog filmen sin 
begyndelse for 12 år siden, hvor Darius 
Marder startede på idéen. Der er ingen 
tvivl om, at det har været et stort 
arbejde med filmen på alle tænkelige 
måder. 

Lille budget – store ambitioner
“Sound of Metal” adskiller sig fra mange 
andre Hollywood-film. Filmen har haft 
et lille budget, og filmens skuespillere 
er ikke store kendte stjerner. Det 
har været vigtigt for at få en større 
naturlighed ind i filmen. Man ser 
Ruben som et menneske – ikke som en 
skuespiller. Mikkel beskriver selv filmen 
som et passionsprojekt. 

”Jeg tror, at meget af det der er opstået 
i det her projekt – i denne her film – det 
er, fordi der er så mange mennesker, 

som har brugt ekstra tid på at lære 
forskellige ting. Filmen har haft et 
meget lille budget. Alle har følt, at de 
skal give noget ekstra. Og alle har fået 
lov til at give noget ekstra. Jeg synes 
godt, man kan sige, at det har været et 
passionsprojekt for alle, der har været 
inviteret med ind i projektet.”

Riz Ahmed, der spiller hovedpersonen 
Ruben, har selv brugt otte måneder på 
at lære at spille trommer og på at lære 
amerikansk tegnsprog, ASL. Mikkel 
har ikke fået undervisning i ASL, men i 
klippeprocessen har han alligevel lært 
nogle få tegn gennem de forskellige 
scener. Og det bringer mig videre til 
spørgsmålet om, hvordan Mikkel har 
kunnet klippe filmen de rigtige steder 
uden at ødelægge tegnsproget. Har han 
haft tegnsprogstolk med eller?

Mikkel smiler. ”For mig er det ligesom 
at klippe på andre fremmedsprog. Hvis 
jeg skal klippe en film på japansk, så 
forstår jeg heller ikke sproget. Når jeg 
skal klippe, så ser jeg først og fremmest 
på det emotionelle. Det handler meget 
om måden, man ser på hinanden. 
Blikkene. Så har jeg en fornemmelse af, 
hvornår noget starter og slutter. Og så 
vil jeg selvfølgelig altid alliere mig med 
en person, der taler sproget, og spørge, 
om det giver mening at klippe der.”

Tegnsprog og undertekster

Tegnsproget er bærende i “Sound of 
Metal”, og det er ikke altid tilgængeligt 
for dem, der ikke taler tegnsprog. Og 
det er helt bevidst.

”Darius ville gerne, at vi som hørende 
også oplever, hvordan det er at 
være ekskluderet. Og på den måde 
hvordan vi kunne arbejde med at holde 
information tilbage i scenerne, så man 
som seer selv sidder og bliver frustreret 
på samme måde, som Ruben gør. Man 
bliver frustreret, fordi man skal flytte 
ind i noget nyt, og man kan ikke finde ud 
af, hvad det er.”

Følelsen af som hørende at være 
ekskluderet er blandt andet skabt ved 

at udelade lyd og tekster på filmens 
tegnsprogsscener. 

”Vi begynder først med undertekster 
på tegnsproget, når Ruben selv kan 
tegnsprog,” fortæller Mikkel og 
fortsætter: ”Vendepunktet er scenen, 
hvor Ruben møder en døv dreng på en 
legeplads. Drengen ligger og trommer 
med hånden på en rutsjebane. I det 
øjeblik opdager Ruben, at han har 
tabt noget, som stadig eksisterer: 
trommerne. Dér accepterer Ruben 
sin egen tilstand og er igen en del af 
samfundet. Fra det øjeblik tekster vi 
resten af filmen.”

Og netop underteksterne har også 
været vigtige for filmens instruktør. 
”Det er jo også en film for dig og andre 
døve. I skal også have en stor oplevelse 
af filmen. Derfor har vi også brugt 
utrolig meget tid på at arbejde med 
undertekster. Vi har arbejdet med CC 
(closed captions), hvor man beskriver 
lyden.” 

I den originale udgave, der ligger på 
Amazon, er underteksterne brændt 
ind i filmen. Det vil sige, at alle får 
undertekster med lydbeskrivelser 
– hvad enten de er døve eller ej. 
”Problemet er, at vi ikke kan styre 
underteksterne, når de bliver oversat 
til fx dansk.” 

I Danmark har vi desværre ikke samme 
fokus på tilgængelige undertekster, og 
da “Sound of Metal” fik premiere i de 
danske biografer, blev filmen da også 
vist med almindelige undertekster uden 
lydbeskrivelser.

Oscarshow med tegnsprogstolk
“Sound of Metal” fik dansk premiere, 
da coronapandemien var på sit højeste 
i Danmark, og premieren blev derfor 
udsat til foråret, hvor biograferne 
igen åbnede. En måned tidligere blev 
Oscarshowet afholdt i Los Angeles 
i USA. Også Oscarshowet var ramt 
af restriktioner, og det betød, at 
Mikkel ikke kunne få sin kone med til 
prisuddelingen. I stedet blev det den 
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amerikanske skuespiller Jeremy Lee 
Stone, som også medvirker i “Sound of 
Metal”. 

”Jeg har fået mange venner fra 
døvemiljøet i USA, som jeg holder 
meget af. Jeremy bor i LA, og jeg 
inviterede ham med til Oscarshowet 
som min ledsager. Vi havde også 
tegnsprogstolk med, da Jeremy er døv. 
Det var en dejlig aften,” mindes Mikkel.

At filmen udkom under 
coronapandemien, vil man måske mest 
betegne som uheld, men Mikkel selv ser 
anderledes på det. 

”Jeg synes faktisk, det er filmens held, 
at den udkom under coronapandemien, 
fordi alle blev udfordret på egne ønsker 
i den periode. Pludselig kunne vi ikke 
længere selv bestemme. Og det er 
præcis det, der er kernen i “Sound of 
Metal”. Ruben skal lære at leve med, 
at han har mistet en sans. Men helt 
grundlæggende handler det jo om ens 
livssituation. Den der følelse af, at man 
ikke altid selv er i fuldstændig kontrol. 
Men hvis man giver slip på tilstanden, 
så kommer man langt,” reflekterer 
Mikkel. 

Han tog i øvrigt selv på silent retreat 
efter filmarbejdet: ”Jeg kunne mærke, 
at der var så meget omkring filmen, så 
jeg havde brug for at finde min egen 
form for ro bagefter. Jeg havde brug 
for at sidde for mig selv - præcis som 
Ruben i filmen sidder der ved bordet 
hver eneste dag. Sådan havde jeg det 
også selv.”

Oscar giver nye muligheder
Oscar er en af verdens mest 
betydningsfulde prisuddelinger. Hvad 

har det betydet for din karriere at vinde 

en Oscar?

”Det har betydet, at jeg fået nogle 
andre muligheder, end jeg havde 
før. Men meget af det er urealistiske 
muligheder, fordi jeg bor her i Danmark 
med min familie. Jeg har børn og kone i 
Danmark.”

Mikkel holder en lille pause og 
fortsætter: ”Jeg kommer ikke til at 
ændre mig selv meget i forbindelse 
med valg af arbejde og jobs. Jeg 
kommer måske til at rejse til udlandet, 
og så tage mit arbejde med her til 
Danmark. Måske. “Sound of Metal” 
er primært klippet her i Danmark. 
Slutningen er klippet i USA. Jeg tror, 
det bliver den måde, jeg gerne vil og 
kan arbejde på i fremtiden. “Sound 
of Metal” har givet mig et andet 
perspektiv på, hvad film også kan 
være. Det har været en stor gave for 
alle involverede at få lov til at arbejde 
på den film. Og det viser, at med de 
rigtige valg, de rigtige mennesker og 
det rigtige projekt kan man vælge de 
rigtige ting.” 

Hvad arbejder du på nu?

”Jeg arbejder på nogle forskellige 
projekter, som bliver til noget eller ikke 
bliver til noget. Både udenlandske og 
danske projekter, som jeg er i gang med 
at prøve at spore mig ind på og finde ud 
af, hvor jeg skal bruge mit krudt næste 
gang,” afslutter Mikkel med et smil.

Fik du ikke set “Sound of Metal” 
i biografen, så kan du se den 
på Amazon med engelske 
undertekster for døve og 
hørehæmmede eller på udvalgte 
danske streamingtjenester med 
danske undertekster.
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At gå i biografen er for alle – selvfølgelig også for døve. Imidlertid er der nogle forhold, 
som betyder, at vi ikke får samme oplevelse som fx hørende. Det handler slet og ret om 
tilgængelighed.

  Vickie Mølgaard-Madsen 

Du kender sikkert følelsen, når du igen 
må vente tålmodigt på, at en dansk 
biograffilm bliver tilgængelig på en 
streamningtjeneste, så du kan få lov 
til at se den med danske undertekster. 
Det var derfor også en stor sejr, da 
Nordisk Film tilbage i 2019 besluttede 
at vise alle danske film med danske 
undertekster i alle 23 Nordisk Film 
biografer i Danmark. 

DDL samarbejder med Høreforeningen 
om tilgængelighed i biograferne. 
Leon Carlsen er næstformand i 
Høreforeningen, og han står samtidig 
i front for arbejdet med undertekster. 
Da nyheden om tiltaget i Nordisk Film 
biografer blev annonceret, var Leon 
da også en glad mand trods aftalens 
begrænsninger, som fx betyder, at 
tegnefilm og børnefilm med dansk 
tale ikke bliver tekstet, ligesom en 
producent kan bede om visninger uden 
undertekster. Leon udtalte dengang, at 
han håbede, at det ville få endnu flere 
biografer til at følge efter. 

Flere biografer er fulgt med, men 
Leon mener, det er for få – det går 
simpelthen for langsomt.

Men hvorfor er det egentlig så svært at 
få lov til at se en dansk film i biografen 
med danske undertekster – hvad er 
problemet egentlig?

Undertekster eller ej?

Som reglerne er i dag, skal alle danske 
filmproducenter, der modtager støtte 
fra Det Danske Filminstitut (DFI), 
levere tekstede versioner af de danske 
film. Så langt, så godt. Men. For der er et 

men. Det er nemlig biograferne selv, der 
bestemmer, hvorvidt de vil vise filmen 
med de producerede undertekster. 
Undtaget herfra er selvfølgelig Nordisk 
Film biograferne.

Hos DFI, der hører under 
Kulturministeriet, er holdningen, at 
danske film skal være tilgængelige for 
alle - også for døve. Derfor blev det i 
2016 indført i Filminstituttets vilkår for 
økonomisk støtte til danske spillefilm 
og dokumentarfilm, at filmene skal 
være tilgængelige for biograferne med 
danske undertekster. Det fortæller 
Flemming Kaspersen, der er redaktør i 
Filminstituttet.

Hvorfor er det ikke lovpligtigt at vise 

undertekster, nu hvor det er lovpligtigt at 

producere undertekster, når filmen har 
fået støtte fra DFI?

”Det skyldes, at Filminstituttet anser 
visning af film med danske tekster i 
biograferne for et anliggende mellem 
biograferne og publikum. Vores krav 
om undertekster på film, der har 
modtaget støtte fra Filminstituttet, 
skyldes netop, at det er et krav for at 
modtage økonomisk støtte. Vi støtter 
ikke biograferne økonomisk (bortset fra 
en lille håndfuld kunstbiografer med et 
særligt repertoire) og kan derfor ikke 
stille krav til deres forretning,” fortæller 
Flemming.

På spørgsmålet om, hvorfor det er så 
svært at få biografer til at vise danske 
film med danske undertekster, henviser 
Flemming Kaspersen til Danske 
Biografer.

Undertekster med benspænd

Hos Danske Biografer fortæller 
direktør Lars Werge, at man har 
en positiv holdning til danske 
undertekster på danske film. ”I 
Danmark er vi vant til undertekster, 
fordi dansk er et lille sprog. Vi bruger 
ikke synkronisering, som man gør i 
mange andre lande.” Han vedkender 
dog, at der er et konfliktpunkt omkring 
underteksterne. ”Nogle synes, at det 
er forstyrrende med undertekster, og 
at det ødelægger filmens kunstneriske 
udtryk,” udtaler han. 

Det kunstneriske 

udtryk

Hvis det 
handler om, at 
undertekster 
forstyrrer og 
ødelægger filmens 
kunstneriske 
udtryk, så 
må vi endnu 
længere tilbage 
i filmprocessen. 
Jeg tager derfor 
kontakt til Den 
Danske Filmskole. 
Ligesom DFI hører Den Danske 
Filmskole under Kulturministeriet. 
Filmskolen er Danmarks 
eneste statslige videregående 
uddannelse indenfor film-, tv- og 
computerspilsproduktion. 

Tine Fischer er for nylig tiltrådt som 
rektor for Filmskolen. Hun fortæller: 
”Det er korrekt, at instruktører i 
varierende grad bringer argumentet 
frem om, at det er ødelæggende for det 

Døve vil også i biffen!
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kunstneriske udtryk og forstyrrende 
for fortællingen, at der er undertekster. 
Vores indstilling er, at danske offentligt 
støttede spillefilm må være for alle og 
derfor tekstet.”

Hun fortæller videre, at der ikke 
undervises i undertekstning på 
Filmskolen, og at det p.t. er en 
specialistopgave, som Dansk Video 
Tekst laver. Herefter reviderer 
producent og instruktør, så vigtige 
fortællermæssige elementer ikke går 
tabt i undertekstningen.

”Det er muligt, at det (undertekstning, 
red.) skal have et reelt fokus og tages 
ind i producernes og instruktørernes 
undervisning på Filmskolen. Det vil 
vi se på i den samlede lærergruppe,” 
fortæller Tine Fischer.

Ingen officielle kvalitetskrav
Som det er i dag, er der ingen officielle 
kvalitetskrav til undertekster. Derfor 
er der også stor forskel på kvaliteten 
af danske undertekster, og det er langt 
fra tilfældet, at de danske undertekster 

har lydbeskrivelser med. 

Det er 
ellers vigtigt for 
mange døve, som føler, 
at udbyttet af filmen bliver 
større, når man også kender 
lydtæppet.

Der findes dog retningslinjer for 
undertekster i Danmark. Det 
fortæller Peter Bjerre Rosa, der 
er udviklingsansvarlig i DR Tekst. 

”Danmark har som et af de første 
lande udarbejdet et sæt nationale 
retningslinjer for undertekster, hvor 
hele branchen har været med på 
råd. Jeg vil ikke gå så langt som at 
kalde retningslinjerne for ”officielle”, 
men de er dog blåstemplet af Dansk 
Sprognævn,” fortæller Peter. Også 
Høreforeningen har været med inde 
over.

Retningslinjerne beskriver både de 
formelle krav til undertekster, de 
sproglige krav og det, der særligt 
kendetegner undertekstning. Der står 
imidlertid intet om lydbeskrivelser. 
Det skyldes ifølge Peter Bjerre 
Rosa flere forskellige forhold som fx 
læsehastighed, og at man ikke kun 
tekster for døve og hørehæmmede: 
”Lidt populært sagt kan vi ikke have alt 
med, hvis vi skal have alle med.”

Lovgivning er ikke svaret
Tilbage til visningen af de danske 
undertekster; hvorfor er det så svært 
at få lov til at se danske film med 
danske undertekster i biografen?

Der er noget, der tyder på, at det er en 
blanding af manglende viden og i nogle 
tilfælde kunstneriske konflikter. Leon 
Carlsen bemærker dog, at ingen finder 
det forstyrrende med undertekster 
på fremmedsprogede film, og ingen 
klager over ødelæggelsen af filmenes 
kunstneriske udtryk. Så argumentet om 
ødelæggelse af det kunstneriske udtryk 
giver han ikke meget for. 

En mulig løsning kunne være at 
gøre det lovpligtigt at vise danske 
undertekster på danske film – uanset 
genre og publikum. Det tror Leon 
Carlsen fra Høreforeningen dog ikke 
meget på. ”Jeg synes ikke, det bør 
være nødvendigt at gå så drastisk til 
værks. Det handler om at få skabt 
noget goodwill hos de små biografer. 
Flere undertekster betyder, at flere 
mennesker går i biografen, og endnu 
flere får glæde af filmene, hvilket igen 
giver flere penge til både biograferne 
og filmproducenterne. Sværere er det 
ikke,” afslutter Leon.
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Dansk tegnsprog  
har givet mig mod
Kaya Toft Loholt er 13 år gammel og vandt tidligere i år som den yngste nogensinde en 
Bodil for bedste kvindelige hovedrolle. Kaya er også CODA og er vokset op med dansk 
tegnsprog. Og det har haft stor betydning for hendes skuespil.

  Vickie Mølgaard-Madsen    Privat

Hvis man tror, at livet som skuespiller 
og Bodilvinder er fyldt med glitter 
og glamour, så kan man godt tro om. 
Kaya ligner de fleste andre teenagere, 
da hun kommer gående med sin mor, 
som er med til interviewet. Hun har 
jeans, hættetrøje og en lille taske 
over armen. Håret er udslået, og 
makeuppen er diskret. Til daglig går 
hun i 8. klasse i Roskilde.

Tegnsprog ind med modermælken

Kayas mor er tegnsprogstolk, og 
hendes far er døv. Dansk tegnsprog 
har derfor været en naturlig del 
af Kayas opvækst. ”Dem, som 
kender min far, ved, at han er meget 

underholdende. Han fortæller 
masser af historier med levende 
mimik og store tegn. Det er typisk 
min far,” griner Kaya. ”At vokse op 
med tegnsprog har betydet meget for 
min egen mimik og dermed for mit 
skuespil, som jo blandt andet også 
handler om mimik.”

Men hvordan startede det 
hele egentlig med skuespillet? 
”Jeg har altid været meget 
underholdende. Min mor plejer at sige 
opmærksomhedskrævende,” siger 
Kaya og griner. ”Jeg tror altid, jeg har 
tænkt, at jeg skulle underholde folk. 
Eller bare vise noget. Jeg har ikke 

helt været klar over, hvad det skulle 
være. Da jeg så var 9 år gammel, 
der var jeg med i en reklame for et 
storcenter. Jeg spillede bare en lille 
hjælper uden replikker. Jeg var mest 
lidt i baggrunden. Alligevel synes jeg, 
at det var pissesjovt og tænkte: Det 
vil jeg gerne lave mere af. Så derfra er 
det faktisk bare fortsat og vokset med 
årene.”

Kaya fik sin første rolle i Netflix-
serien “The Rain” tilbage i 2018. 
Kaya var 11 år. Siden har hun fået 
roller i TV-serien “Når støvet har lagt 
sig” og julekalenderen “Julefeber”. 
Begge fra 2020. Hendes største rolle 
kom med filmen “En helt almindelig 
familie”, hvor Kaya spiller datter af en 
transkønnet far. Rollen gav Kaya en 
Bodilnominering i kategorien “Bedste 
kvindelige hovedrolle”, hvor også 
Trine Dyrholm var nomineret.

”Det var sygt. Altså, helt surrealistisk 
med den nominering. Jeg har set 
mange film med Trine. Jeg har altid 
været super fascineret af hende.  
Også før jeg selv begyndte at spille 
skuespil. Hun spiller megagodt. Så at 
blive nomineret i samme kategori som 
hende var vildt,” fortæller Kaya.

”Jeg tænkte slet ikke på, at jeg kunne 
vinde. Altså; Trine Dyrholm! Jeg er 
bare Kaya. Det endte faktisk med, at 
mine forældre måtte presse mig til at 
skrive noter til en takketale, hvis nu. 
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Og selvom mine forældre altid bakker 
mig op og hepper på mig, så troede de 
altså heller ikke, jeg ville vinde,” griner 
Kaya.

Men vandt, det gjorde hun. Senere 
vandt Kaya også prisen for bedste 
kvindelige skuespiller på Riviera 
International Film Festival i Italien for 
samme rolle. 

At turde være sig selv

Kaya har aldrig modtaget 
skuespilundervisning, og da jeg 
konstaterer, at hun må være et 
naturtalent, svarer 
hun beskedent 
”Joeh. Måske,” imens 
kinderne blusser.

”Jeg har ikke selv 
opsøgt skuespil. Det 
har bare udviklet sig. 
Jeg synes, det har 
været fedt. At det 
er fedt. Jeg ser det 
også som en leg. Det 
er noget, jeg synes, 
er sjovt. Heldigvis 
har folk så kunnet lide det, og det er 
jeg meget taknemmelig for.”

Hvad har det betydet for dig at vokse op 

med dansk tegnsprog?

”Jeg har lært meget fra det, vil jeg 
sige. En ting er mimikken, som jeg 
fortalte om før. Men også det med at 
være modig. At turde være sig selv. 
Hvis man sidder på en restaurant, 
eller man er ude i offentligheden og 
taler tegnsprog, så kigger folk. Eller; 
de glor! Og de skjuler det ikke. Så det, 
at jeg har haft tegnsprog i mit liv, har 
givet mig modet til at stille mig op og 
sige: Her er jeg. Jeg har altid været 
vant til, at folk kigger på mig på grund 
af tegnsproget. Så det har helt klart 
haft rigtig stor betydning.”

Det skal være sjovt
Der er mange fordomme om det at 
være børneskuespiller, men Kaya har 
dog ikke selv mødt nogen. Heldigvis, 

som hun siger. ”Men jeg ved, at der 
er mange, som har fordomme om 
det. Måske det også kommer fra 
tidligere, hvor børneskuespillere ikke 
blev behandlet særlig godt. Men jeg 
kan skrive under på, at jeg er blevet 
og bliver behandlet godt. Der har 
overhovedet ikke været noget.”

”Mange tror måske også, at jeg er 
blevet presset til at være skuespiller. 
Men det er jeg altså ikke. Min mor og 
far bakker mig op, men de har aldrig 
presset mig til noget. Hvis jeg en dag 
ikke synes, det er sjovt mere, så gør 

jeg det ikke mere.”

Har du fået mange 
tilbud efter du vandt 

en Bodil?

”Jeg fik faktisk flere 
tilbud før,” griner 
Kaya. ”Eller, måske 
det er cirka det 
samme. Men det 
er i hvert fald ikke 
eksploderet. Der har 
selvfølgelig været 

interesse og presse, men ellers har 
det være stille og roligt.”

Til daglig går Kaya i 8. klasse, og hun 
passer sin skole som andre unge. De 
tætte venner er som de plejer, og det 
er Kaya rigtig glad for. ”Sådan skal det 
også være.” I Roskilde bliver hun ikke 
genkendt, og det har hun det rigtig 
godt med. I skolen får hun også lov 
til at være Kaya og gider ikke snakke 
om skuespil. Da hun vandt en Bodil, 
kaldte rektor hende ind på kontoret 
for at ønske hende tillykke. Han ville 
gerne lave en mere officiel fejring, 
men det takkede Kaya pænt nej til. 
”Skolen er mit fristed,” siger hun.

Drømmer om mere skuespil

Hvad fremtiden byder på er uvist, 
men står det til Kaya, er der skuespil 
på programmet. ”Som det er nu, vil jeg 
helt sikkert gerne fortsætte med at 
lave skuespil. Det kunne være så fedt, 
hvis jeg kunne få lov til det.” 

Den ultimative drøm er at få lov til at 
spille sammen med Mads Mikkelsen 
eller Harry Styles. ”Jeg har faktisk 
en papfigur af Harry på mit værelse,” 
griner Kaya. ”Det kunne være fedt, 
hvis jeg fik lov til at spille sammen 
med ham.” 

Hvem ved – måske en dag. 

Kaya Toft Loholt er 13 år 
gammel. Kaya har medvirket i 
flere TV-serier og film. I 2021 
vandt hun en Bodil for hendes 
rolle i “En helt almindelig 
familie”. Snart kan du se Kaya 
i den nye TV-serie “Carmen 
Curlers”, hvor hun har en 
gennemgående rolle. “Carmen 
Curlers” får premiere på DR i 
2022.

”At jeg har haft 

tegnsprog i mit 

liv, har givet mig 

modet til at stille 

mig op og sige: Her 

er jeg.” 
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det mener DDL

Er kulturlivet  
åbent for døve?
Danmark er et frit land med masser af kulturtilbud. Man kan gå i teatret, gå i biografen 
og se nye danske film, se standup, gå på museum, tilmelde sig folkeuniversitet, tage på 
aftenskole og meget mere. Det danske udbud af kultur er et stort tag-selv-bord. Men ikke 
for døve. Vi ser her nærmere på scenekunst og folkeoplysning.

  Helle Skjoldan

Mange døve ville gerne i teatret, se revy, 
standup eller anden scenekunst. Det kan 
være en fantastisk oplevelse, når det 
formidles af dygtige tolke.

Scenekunst er også for døve
Men tegnsprogstolkning af scenekunst er 
en krævende disciplin, som kræver ekstra 
forberedelsestid. Tolkene skal kende 
manuskriptet i forvejen for at kunne 
give tolkebrugeren en oplevelse, der 
ligner den, som det hørende publikum 
får. Denne ekstra forberedelsestid er 
der ingen myndigheder, der vil betale 
for, og derfor er scenekunst et område, 
som døve ofte er udelukket fra. En 
gang imellem søges der projektmidler 
for at dække sådanne udgifter. DDL 
har også flere gange samarbejdet med 
teatre om at få vist forestillinger, der 
tegnsprogstolkes. Det er imidlertid kun 
ganske få forestillinger om året, så der er 
ikke meget at vælge imellem for døve.

Til sammenligning blev der i Danmark 
i sæsonen 2018/2019 afholdt 14.842 
opførelser af forskellige forestillinger. 
Heri deltog i alt 2.809.012 mennesker – 
svarende til godt 48 % af befolkningen. 

Folkeoplysning for hvem?
Har du også haft lyst til at tilmelde dig et 
spændende kursus eller en spændende 
foredragsrække på aftenskole? Og måske 
erfaret, at det er umuligt at få tolk? Det er 
desværre virkeligheden, at det i Danmark 
anno 2021 stadig ikke er muligt for døve 
at deltage i folkeoplysende aktiviteter.

I Danmark spiller 
folkeoplysning 
ellers en vigtig 
rolle, og det er en 
central del af vores 
demokratiforståelse, 
at alle skal have 
mulighed for at 
udvikle sig og lære nyt. 
I Folkeoplysningsloven 
står der, at formålet er 
at styrke den enkeltes 
evne og lyst til at tage 
ansvar for sit eget liv samt lysten til at 
deltage aktivt i samfundets liv. 

På den baggrund skulle man ikke tro, at 
det var muligt at udelukke en hel gruppe 
samfundsborgere fra deltagelse.

Aftenskolerne får et pænt offentligt 
tilskud for, at prisen for deltagelse skal 
være så lav, at alle kan være med, og i 
Slots- og Kulturstyrelsen afsættes årligt 
en pulje penge til handicapbetingede 
udgifter. Desværre er puljen så lille, at 
den ikke kan dække tolkeudgifterne, og 
den skal søges af aftenskolen, før man 
ved, om der vil være døve deltagere på 
et hold. Man ved heller ikke på forhånd, 
om udgiften vil blive dækket. Derfor er 
der i dag ingen aftenskoler, der søger 
penge hjem til tegnsprogstolkning.

Resultatet er, at når en døv borger 
henvender sig til en aftenskole med 
ønske om at få tolk til deltagelse på en 
af aftenskolens aktiviteter, så får man 

afslag. DNTM må 
ikke dække udgiften, 
fordi den – rent 
principielt - skal 
dækkes af den sektor, 
der har ansvaret for 
aktiviteten, altså 
Kulturministeriet. 
Også selvom alle ved, 
at Kulturministeriets 
lille pulje slet ikke 
rækker. 

Det her er et eksempel på, at store 
områder falder mellem flere stole på 
grund af sektoransvarsprincippet.

Det vil DDL

I DDL’s strategiske arbejdsprogram er 
et af fokusområderne lige adgang til 
samfundet – herunder også samfundets 
kulturtilbud. Indenfor tolkeområdet 
arbejder vi lige nu på en beskrivelse 
af, hvordan vi ser alle de forskellige 
problemer løst. Vi foreslår blandt 
andet ny lovgivning på tolkeområdet, 
som skal gælde for alle sektorer, hvor 
udgangspunktet skal være, at døve skal 
have ret til tolk i alle de sammenhænge, 
hvor man har behov for det.  

DDL arbejder sideløbende på at 
sørge for tegnsprogstolkning af fem 
forestillinger rundt omkring i landet i 
løbet af 2022. DDL’s hovedbestyrelse 
har nedsat et udvalg, der skal arbejde 
specifikt med kulturområdet.

”Indenfor 

tolkeområdet 

arbejder vi lige nu 

på en beskrivelse 

af, hvordan vi ser 

alle de forskellige 

problemer løst..”
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kunstkalender 
støt døvekunsten

i gave og 

Giv en 

Danske Døves Landsforbund er 
gået sammen med døve kunstnere 
fra ni forskellige lande om at lave 
en specialdesignet kunstkalender 
for 2022. Kunstnerne fra Danmark, 
Island, Norge, Sverige, Senegal, 
Rusland, USA, Rwanda og Sydafrika 
er repræsenteret af Alexei Svetlov, 
Peter Zacsko, Vilhjalmur Vilhjamsson, 
Kiswendsida Serge Doamba, Katrine 
Tine Thyssen, Thomas ”Gul” Larsen, 
Xenia Stabel, Chuck Baird, Patti Durr, 
Kigali Deaf Art Gallery og Thomas 
Trevor Motswai.

De brænder alle for kunsten på 
hver sin måde og henter inspiration 
fra deres oplevelser som døve og 
tegnsprogstalende, og det afspejler sig i 
deres kunstværker.

Kalenderen er i A4-format og indehol-
der 12 forskellige kunst billeder, som 

er afrivelige, og en kort tekst 
om de forskellige kunstnere, 
som står bag værkerne. Du kan 
hænge kalenderen op på kontoret eller 
hjemme.

Hvorfor er døvekunsten så vigtig?
Alle ved, at det kan føles helt fantastisk 
at lytte til god musik, se en god 
forestilling eller at se nogle gode 
kunstværker, som rører ved noget i os. 
Kunsten åbner verden. Døvekunsten 
er ingen undtagelse og hylder det 
kulturelle rum, som findes i tegnsprog.

Døvekunsten styrker døves kulturelle 
identitet og viser verden, at der er mere 
ved et menneske end det at kunne høre 
eller ej.

Få din egen kalender før det er for sent
DDL har et begrænset antal kalendere, 
så skynd dig at få fingrene i et 

eksemplar før 
det er for sent. 
Vi udbyder det 
efter først-til-
mølle-princippet.

Du kan få din kalender ved at donere 
mindst 125 kr.* via MobilePay på 
nummer 18445 eller bankoverførsel 
til Ringkjøbing Landbobank på konto 
nr. 7670-0002160708. Husk at anføre 
dit navn. Du sender derefter en mail til 
ddl@ddl.dk og skriver, hvor kalenderen 
skal sendes til. * 
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• Vagtpatrulje

• Alarmpatrulje

• Service/batteriskift på alarm

• Videoovervågning

Kontakt os og få en snak om jeres sikkerhed

Tlf.: 27 52 01 71 eller på info@securing.dk

Snedkervej 17 • 6710 Esbjerg V

Telefon 7515 2222 • Telefax 7611 7744

post@saedding-revision.dk • www.saedding-revision.dk
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dansk sprognævn

Har dansk tegnsprog formet din kultur? Eller har din kultur formet dansk tegnsprog? 
Det er ikke vanskeligt at finde eksempler på begge dele.

  Anna Sofie Hartling og Janne Boye Niemelä, Afdeling for Dansk Tegnsprog

Eftersom dansk tegnsprog er et 
visuelt sprog, er det indlysende at 
denne egenskab ved sproget påvirker 
tegnsprogstaleres kultur. Eksempelvis 
har tegnsproget indflydelse på 
humoren; der er vittigheder der er 
sjove i kraft af at de formidles visuelt, 
ligesom der er vittigheder der ikke 
er sjove hvis de ikke høres. Man kan 
sige at det faktum at man skal bruge 
hænder, krop og mimik og øjnene når 
man hhv. taler og aflæser tegnsprog, 
har betydning for tegnsprogstaleres 
måde at være sammen i rum på – 
måden at spise sammen på, gå tur 
sammen på, køre i tog og bil sammen 
på osv.: Modsat lydsprogstalere 
taler tegnsprogstalere færdigt 
mens de tygger af munden, den 
der aflæser, har ansvar for at 
holde øje med trafikken og andre 
forstyrrende elementer på en 
gåtur, tegnsprogstalere sidder så 
vidt muligt altid overfor hinanden 
i et tog, mange tegnsprogstalere 
har en aftale om at kun chaufføren 
– og ikke passagererne – i bilen 
må tale (med én hånd, forstås), 
afstanden mellem tegnsprogstalende 
samtalepartnere er ofte større end 
mellem lydsprogstalende (for at man 
kan aflæse samtalen) osv. Men det 
visuelle aspekt ved dansk tegnsprog 
har dansk tegnsprog jo til fælles med 
alle andre tegnsprog, kunne man 
indvende, så på hvilke særlige måder 
har netop dansk tegnsprog formet 
den kulturkreds det tales i? Hvis du 
har eksempler herpå, så fortæl os det 
gerne på dansktegnsprog@dsn.dk 
(tekst eller video).

Det er straks nemmere at finde 
konkrete eksempler på at kulturen i 
Danmark har formet dansk tegnsprog. 
Men for at lægge ud med det 
overordnede perspektiv: Når der i 
Danmark tales dansk tegnsprog og ikke 
fx svensk, japansk eller amerikansk 
tegnsprog, så er det en følge af den 
specifikke kulturhistorie i Danmark 
der har været grundstenen og 
udviklingsrammen for dansk tegnsprog. 
Ethvert naturligt sprog udvikler sig 
nemlig som en del af den omgangsform 
som et konkret fællesskab af 
sprogbrugere har, og det er samtidig 
grunden til at der ikke findes ét 
universelt tegnsprog (eller ét universelt 
lydsprog). 

Men nu til de konkrete eksempler: At 
tegnet for præst på dansk tegnsprog 
ser ud som det gør, skyldes alene den 
omtrent 500 år gamle kulturelle skik at 
præster i Danmark har pibekrave på. Til 
sammenligning har svensk tegnsprog 
et tegn for præst som viser den lille 
hvide flip svenske præster har i kraven. 
Et andet eksempel er æg på hhv. dansk 
og amerikansk tegnsprog (ASL): Hvor 
tegnet ÆG på dansk tegnsprog viser at 
man slår på noget, som når man slår på 
et blødkogt æg, viser ASL-tegnet med 
betydningen ’æg’ at man slår ægget 
ned på noget, som når man slår ægget 
ud over en pande. De forskellige tegn 
kommer naturligvis af hvordan man 
generelt bedst har kunnet lide sit æg 
tilberedt i de to sprogsamfund.  

Der findes ikke nogen kultur uden 
sprog, og der findes ikke noget sprog 

uden kultur. Det er en helt almen 
antropologisk og filosofisk påstand 
som det er svært at være uenig i, 
men det er sin sag at gøre rede for 
sammenhængene mellem sprog og 
kultur (og tankesæt, identitet, …) 
som er og bliver en meget komplekse 
størrelser.

Dansk tegnsprog  
og kulturen

Det danske 
tegn for 
præst

Det svenske 
tegn for 

præst

Det danske 
tegn for æg

Det 
amerikanske 

tegn for æg
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seniorprofil

Jørgen Nielsen er nok mest kendt under navnet Rødtop. Han er kendt og elsket for sine 
meget levende fortællinger på tegnsprog, som både store og små har stor glæde af. 
Han elsker at få folk til at grine og opdagede også tidligt, at han har talent for det.

  Josephine Anker    Privat

”Første gang, jeg så tegnsprog, var 
i børnehaven på Kastelsvejskolen 
i 1945. Og i 1947 begyndte jeg at 
fortælle historier fra film, jeg havde 
set. Jeg gengav simpelthen filmen på 
tegnsprog. De andre synes, det var 
meget spændende at få fortalt en film 
på tegnsprog.”

Da Rødtop startede på Nyborgskolen, 
måtte han ikke bruge store tegn, og 
han følte selv, at hans tegnsprog blev 
begrænset. I stedet skulle han og de 
andre elever bruge tale og MHS. Senere 
flyttede Rødtop til København, og han 
begyndte at komme i Brohusgade. 
”Første gang jeg kom i Brohusgade var i 
1955, og jeg stod i hjørnet og var meget 
genert. Der stod mange ældre døve, de 
talte meget hurtigt og brugte tegn, jeg 

aldrig havde set før. Jeg følte, det var 
forfærdeligt – jeg stod for mig selv og 
så på alt det nye.” Jørgen blev dog ved 
med at komme, for som han siger: ”De 
var jo flinke.”

”Kender du bogen Spørge Jørgen? 
Jeg hedder jo Jørgen, og jeg var 
selv en rigtig Spørge Jørgen. Jeg 
spurgte og spurgte om tegn og dansk 
tegnsprog.” Rødtop var en flittig gæst i 
døveforeningen. Det var dér, han lærte 
alle de nye tegn, og hurtigt blev hans 
tegnforråd større og større.

Det store gennembrud

I 1956 blev Rødtop medlem af 
Brohusgades ungdomsklub, og der 
lavede han ofte fortællinger på 
tegnsprog. Mange synes godt om det. 

Det var sjovt og levende fortalt på 
tegnsprog. Rødtop kunne også godt 
lide at få folk til at grine med sine 
fortællinger.

Der var kulturfestival for døve rundt 
omkring i Danmark. Døveforeningen af 
1866 foreslog Rødtop at lave en sang 
om en sømand, som druknede i sin båd. 
Sangen hed “Havfruen i havet”. 

”Jeg følte, sangen tilhørte en kvinde 
og ikke en mand – med det mener jeg, 
at sangen skulle udføres af en kvinde. 
Jeg sad derefter og så et tv-program 
med Tommy Steel, en berømt engelsk 
rockmusiker, som var med på en norsk 
festival, hvor der var tegnsprogstolk. 
Jeg så tegnet for “svane” udført så 
detaljeret og tænkte: ja, hvorfor ikke? 
Jeg fandt H.C Andersens eventyr 
om den grimme ælling. Jeg satte mig 
og skrev historien ned, så jeg kunne 
oversætte den til tegnsprog.”

Rødtop kørte bagefter over til Inge 
Riis Lauridsen, som arbejdede på 
Danmarks Radio. Hun lavede dengang 
programmer til døve, som blev udsendt 
hver lørdag.

”Jeg viste hende mit manus og spurgte, 
om jeg kunne gengive det på tegnsprog. 
Hun syntes ikke om det og lavede en ny 
version på rent dansk. Jeg prøvede at 
gengive teksten, som hun havde lavet. 
Det fungerede ikke. Og jeg kunne ikke 
forstå, hvorfor det ikke fungerede. Jeg 
var også rigtig ked af, at mit eget manus 
ikke kunne bruges.”

Inger Riis Lauridsen fik i mellemtiden 
fat på en tegnsprogstolk og bad om et 

Den døve Dirch Passer
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møde med Rødtop. Til mødet udbrød 
Inger: ”Se på hende! Hun taler det 
tegnsprog, døve taler. Det er netop dét, 
jeg vil have dig til at gøre. Lad være med 
at kopiere teksten på rent dansk.”

Rødtop forstod ikke helt, hvad hun 
mente og tog hjem. Han var stadig ked 
af det. 

”Jeg sad hjemme ved bordet med et 
glas whisky og tænkte over, hvordan jeg 
kunne oversætte det til en fortælling på 
tegnsprog. Min datter kom hen til mig. 
Hun var dengang omkring 10 år. Hun 
spurgte: Far, hvorfor er du ked af det? 
Jeg fortalte hende, at det var svært 
for mig at oversætte en tekst til en 
fortælling på tegnsprog.”

Datteren smuttede og kom tilbage 
efter et øjeblik med en tegneserie med 
H.C Andersens fortællinger. ”Der var 
så mange billeder, og jeg fik en aha-
oplevelse. Det var netop dét, Inger 
ville have mig til at gøre – gengive 
teksten i billeder og fortælle den på 
tegnsprog.”

Og der begyndte det hele med 
fortællinger på tegnsprog. Rødtop 
har været på skoler og fortælle. Han 
har i alt fortalt 17 af H. C Andersens 
fortællinger.

Kultur på tegnsprog er vigtigt
”Jeg husker tydeligt for cirka 15 år 
siden. Jeg gik på gaden i Odense 
sammen med min kone Judith. Vi gik og 
snakkede og pludselig kom en voksen 
mand sammen med sin far hen til mig 
og spurgte, om jeg var Rødtop. Jeg 
svarede ja. Faren fortalte, at da sønnen 
var dreng og skulle have godnathistorie, 
måtte de hver aften sætte en video på 
med min fortælling om Lille Klaus og 
Store Klaus på tegnsprog.”

Faren havde derefter set på sønnen, og 
hvordan han sugede mine tegn til sig 
og brugte dem selv med glæde. Faren 
så sønnen have glæde af det og forstod 
derefter, hvorfor tegnsprog var vigtig 
for sønnen.

Ikke kun sjove fortællinger
I forbindelse med en skoles 150-års 
jubilæum blev Rødtop spurgt, om 
han ville optræde som Castberg. Det 
ville Rødtop gerne. ”Det var vigtigt at 
fremstille Castberg som en alvorlig og 
stolt mand. Jeg havde forberedt mig 
godt og følte mig som Castberg indeni 
og var klar til at optræde som ham.”

Skolens jubilæum kom, og Rødtop 
optrådte som den alvorlige og stolte 
Castberg. ”Men jeg observerede, at 
flere grinte. Jeg fandt ud af, at mine 
fortællinger var så levende og mine 
tegn og min mimik så unik, at folk 
simpelthen begyndte at grine.”

Det er noget, som siden er sket igen 
og igen. Senest i forbindelse med et 
foredrag i en døveforening, hvor folk 
igen grinte. En blandt publikum lavede 
en reference til den danske skuespiller 
Dirch Passer. ”Det passer måske meget 
godt. Han fik også folk til at grine, 
selv når han var alvorlig. Det er en 
sammenligning, jeg er meget beæret 
over,” fortæller Rødtop.

Fortællinger på tegnsprog er vigtige
I dag er der ikke længere samme 
fokus på tegnsprogsfortællinger, og 
nu om dage er der næsten ingen, der 
fortæller på tegnsprog mere. Det er 
ærgerligt, mener Rødtop. ”Der sker 
noget med forståelsen, når man får 
fortalt på tegnsprog. Man bruger 
mimik og rigtige tegnsprogstegn (ikke 
bare gestik), og det er alt sammen 
med til at skabe et indre billede af 
det fortalte, ligesom en god bog kan 
gøre det for dem, der læser bøger. 
Derigennem bliver forståelsen 
optimal. Derfor er det så vigtigt at 
bevare fortællinger på tegnsprog.”

Rødtop runder af med et par gode 
råd, hvis man selv vil i gang med 
at fortælle på tegnsprog. ”Se på 
tegnsprog, mimik og kropssprog – se 
på, hvordan det kan gøres, så det 
skaber billeder hos modtageren. 
Brug et spejl eller film dig selv. Det er 
noget, som kræver øvelse, men øvelse 
gør som bekendt mester,” afslutter 
Jørgen Rødtop Nielsen. 

Jørgen Rødtop Nielsen er en kendt person i Danmarks døvemiljø. Men 
også i udlandet er Rødtop kendt af mange. Han har optrådt i USA, England, 
Tyskland, Holland, Frankrig, Spanien, Italien, Ungarn og utallige gange i 
Sverige samt Norge og Finland.
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Fra Tyst Jul til Døves Jul: 
Tak for 65 gode år
2021 markerer en afsked med en 65 år lang døvehistorisk udgivelse. 

  Cathrine Mejdal    Danske Døves Landsforbund

Da Danske Døves Landsforbund i 1955 
bestemte sig for at udgive et årligt 
julehæfte, var den overordnede idé 
at oplyse den brede befolkning om 
forbundets arbejde og døves vilkår i 
samfundet. Samtidig gav det Danske 
Døves Landsforbund mulighed for at 
få et økonomisk tilskud gennem det 
overskud, som salget af hæftet gav. 
Gennem årene har bladet forandret 
sig og forsøgt at følge med tiden – 
både hvad gælder indhold og pris. 
Men de senere år har Døves Jul ikke 
givet det nødvendige overskud. Det 
har været svært at skaffe sælgere og 
få solgt tilstrækkelig med blade. Og 
efter mange overvejelser har DDL’s 
hovedbestyrelse derfor besluttet at 
nedlægge Døves Jul. Til gengæld får 
medlemmerne Døvebladet fire gange 
årligt, og der bliver skam også plads til 
julerier i bladets december-nummer.

Vi har bedt DDL’s tidligere formand 
Asger Bergmann om at fortælle lidt om 
sine oplevelser med Døves Jul. Asger 
Bergmann var otte et halvt år gammel, 
da Tyst Jul udkom for første gang, 
og for ham var det en skelsættende 
oplevelse:

“Jeg husker tydeligt, at det var en 
historisk begivenhed,” fortæller Asger. 
Han forklarer, at det var så specielt, 
fordi døve for første gang skulle træde 
frem og fortælle alle, at de var døve:

“I mange år havde vi været flove over, 
at vi ikke var som andre. Vi kunne ikke 
høre, og mange af os havde problemer 
med at tale og skrive dansk. Det var 

pinligt, og i mange år 
skulle døve ligesom 
gemmes væk. Men 
nu var det slut! Med 
Tyst Jul skulle vi ud 
at manifestere os så 
tydeligt. Vi solgte 
bladet, og så kunne 
alle læse, hvem 
døve var, og hvad 
vi kunne bidrage 
med til samfundet. 
Den specielle 
fornemmelse af 
en meget stor glæde boblede i vores 
kroppe. Så stolte var vi.” 

Mange døve hjalp med at sælge Tyst 
Jul over hele landet, og døves hørende 
venner tog også tjansen og solgte 
bladet. Asger husker en vandrehistorie 
i forbindelse med salget af Tyst Jul:

“Der går en vandrehistorie om 
vores legendariske døvepræst Poul 
Hansen fra Aarhus. Han havde hvert 
år mange eksemplarer af Tyst Jul i 
sin lædertaske og gik rundt i byen 
og stemte dørklokker. Folk åbnede 
dørene. Mange købte et eksemplar. 
Men dem, som takkede nej, kunne 
ikke lukke døren, fordi Poul Hansen 
satte sin fod over dørtærsklen og 
talte længe om sine stakkels døve 
venner, som virkelig trængte til hjælp. 
Julen betød jo også, at vi skulle tænke 
på vores medmennesker. Støtte 
døvesagen. Det endte med, at mange 
valgte at købe bladet for at komme af 
med døvepræsten,” fortæller Asger 
leende.

Salget af julehæftet havde også en 
anden vigtig funktion, og det var 
kontakten og kommunikationen 
mellem DDL og de lokale 
døveforeninger, understreger Asger. 
Dengang var der ingen Døvefilm, ingen 
hjemmeside, heller ingen Facebook, 
Instagram, SMS-beskeder eller 
Messenger, så informationen fra DDL 
var sparsom. Som et ekstra plus kørte 
DDL’s forretningsfører K. B. Fjordbøge 
i sin Folkevogn Danmark tyndt for 
at aflevere kasser med julehæftet 
til salgscheferne, som også sad i 
døveforeningernes bestyrelser:

“Min far var salgschef i Aalborg 
Døveforening, og vi glædede os 
altid til den dag, Fjordbøge kom 
med kasserne. Min mor sørgede for 
aftensmad, og vi sad alle om bordet 
og spiste og snakkede. Her kunne 
Fjordbøge fortælle om sidste nyt fra 
DDL, ligesom min far orienterede ham 
om situationen for døve i Aalborg. Som 
barn labbede jeg det hele i mig,” husker 
Asger.

døves jul
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DDL hjælper udsatte  
døve juleaften.  
Det kan du også! 
Julen er for de fleste en tid, hvor man rykker tættere sammen 
og hygger sig i den søde juletid med familie og venner. Men 
det er ikke alle, der har det sådan. Der er en gruppe af udsatte 
døve, for hvem juletiden kan være svær. Udsatte døve oplever 
ofte isolation og ensomhed – en oplevelse, der kun forværres 
ved juletid. Mens andre samles i familier og fællesskaber i 
højtiden, sidder udsatte døve ofte tilbage uden et fællesskab 
at være en del af og uden en familie at fejre jul og spise sin 
julemiddag med.  

Vær sammen med andre døve til jul
Initiativet ”Juleaften for døve” er et projekt der udføres 
af frivillige, som arrangerer juleaften for udsatte døve i 
Fredericia og København.  

Projektet har kørt siden 2017, og hvert år er der kommet 
flere og flere tilmeldte, og der har vist sig at være et stort 
behov.  Men også en glæde over, at projektet har været 
med til at bryde et tabu omkring ensomhed og isolation hos 
udsatte døve. 

Det er målet, at arrangementet skal være et trygt sted for 
udsatte døve, der i fællesskab fejrer julen sammen med andre 
i en lignende situation, og det er blandt andet ikke tilladt at 
tage billeder og uploade dem på de sociale medier. 

Hold jul i København eller i Aarhus 
I år afholdes juleaften for døve i København og Aarhus.  Der 
er begrænset plads, så for at deltage skal man tilmelde sig 
via Messenger i facebookgruppen: ”Juleaften for døve 2021” 
eller pr. mail til juleaftentegnsprog@gmail.com. 

Støt og vær med til at sikre døve en jul på tegnsprog
Alle deltagerne har udtrykt stort håb om, at projektet og 
frivilligeindsatsen fortsætter, og det kan du være med til at 
sikre! 

Støt nu:
1. SMS til 1245 med ordlyden: ”DØV 

100” og støt med 100 kr.

2. Giv et bidrag via MobilePay på 
18445 og støt med et valgfrit 

beløb. 
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Det internationale 
netværk

Ferrarivej 5 • 7100 Vejle
Tlf. 75 83 44 04

Tegnsprog som sprog er ikke internationalt. Alligevel er det helt normalt, at døve har 
venner og bekendtskaber på tværs af landegrænser. Man lader sig ikke begrænse af, at 
man er vokset op med et sprog, der ikke er det samme som i de andre lande. Det gør, at 
verdensbilledet hos mange døve, især de unge, ikke er så påvirket af landegrænser og 
sproglige forskelle. Det giver flere positive muligheder for at kunne bo og studere eller 
arbejde i udlandet.

  Michael Weber-Steenberg 
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Med til ovennævnte billede hører der 
desværre, at de seneste års udvikling 
ikke har været god for det danske 
tegnsprogsmiljø, især rammes børn og 
unge, og det har gjort, at der er forældre 
til børn med høretab, der overvejer at 
flytte hele familien til udlandet. Der 
er unge, der har valgt at søge arbejde 
eller uddanne sig i udlandet, hvor der er 
større og stærkere tegnsprogsmiljøer. 
Men det er sjældent nemt bare at rykke 
teltpælene op for at flytte til et nyt 
land med nyt sprog, en ny kultur og nye 
omgivelser. 

Hvert år er der mulighed for, at danske 
børn og unge kan komme på lejre i både 
ind- og udland. Især lejrene i udlandet 
har været populære i mange år, da det er 
her, hvor man får mulighed for at møde 
børn og unge fra andre lande. DDU 
har mulighed for at sende børn på lejre 
i Norden, i Europa og endda i resten 
af verden. Det kan lade sig gøre, fordi 
DDU er medlem af de organisationer, 
der gør, at de forskellige landes forbund 
kan arbejde sammen på tværs af 
landegrænserne. 

Hos Danske Døves Ungdomsforbund 
er man generelt meget bevidste om 
vigtigheden af, at børn og unge, der 
har tegnsprog som modersmål, skal 
have mulighed for at danne sig et 
internationalt netværk allerede, mens 
man er barn eller ung. 

Vi kender også til rigtig mange, der har 
været gode til at udnytte de muligheder, 
der er på tværs af landegrænserne. 
Rigtig mange af vores tidligere 
lejrdeltagere har holdt kontakten med 
de andre deltagere, og på den måde 
har det været meget nemmere for dem 
at holde sig orienteret omkring, hvad 
der sker udenfor Danmarks grænser. 
Det giver nemlig mulighed for fede 
oplevelser, og det er lykkedes mig 
at finde en, der er fuld i gang med at 
udnytte netop de muligheder.

Jeg og Marie havde aftalt at ringe 
sammen, så jeg kunne få mere at vide 
omkring hendes tanker i forhold til 

hendes flytning og om det internationale 
netværk generelt. Da jeg tænder for 
vores online-møde, er vejret ekstremt 
gråt og kedeligt i København - det 
regner. Gæt selv, hvordan vejret så 
er hos Marie? Ja, høj sol, blå himmel 
og over 20 grader! Hun sidder 
solbrændt, glad og er klar til en snak 
med mig om hendes erfaringer med det 
internationale netværk.

Marie er vokset op i København 
i en familie med flere døve 
familiemedlemmer, og hun fik sin første 
internationale lejrerfaring allerede 
som tiårig, hvor hun var så heldig at 
få mulighed for at deltage i WFDYS’s 
verdensbørnelejr i Venezuela. Her 
fortæller hun, at hun faktisk slet ikke 
ville med. Det var for overvældende, 
når man kun var ti år – men i dag er hun 
taknemmelig for, at hendes forældre fik 
hende sendt afsted. 

Efterfølgende deltog hun i flere lejre, 
blandt andet Nordisk Juniorlejr 
i Sverige, Nordisk Ungdomslejr i 
Danmark, en sprogrejse til Indianapolis 
i USA (arrangeret af DDU) samt flere 
nordiske kulturfestivaler. Allerede her 
kan man næsten sige, at Marie i en alder 
af 22 år har haft flere internationale 
lejroplevelser, end hvad de fleste 
danskere opnår i et helt liv – også selvom 
hun ikke var så draget af det at komme 
ud af de trygge rammer i hjemmet og 
møde nye mennesker. Marie siger, at hun 
faktisk havde det godt med det netværk, 
hun havde som barn. Hun følte ikke et 
behov for at møde nye mennesker fra 
andre lande. 

“Først som voksen indså jeg, hvor stor 
en betydning et internationalt netværk 
kan have.”

Sidste år meldte hun sig til programmet 
’Frontrunners’ på Castberggaard, hvilket 
er en international lederuddannelse 
for unge døve fra hele verden. Det 
var her, hvor hun for alvor fik øjnene 
op for resten af verden. Danmark 
blev pludselig for lille i forhold til de 
muligheder, der er at finde udenfor 

landets grænser. Samtidigt fik hun 
mange nye venner og kontakter under 
forløbet, hvilket var en rigtig win-win-
situation. 

Marie nævner, at hvis man har mod på at 
drage ud på eventyr i verden, uanset om 
det er for at rejse, studere eller arbejde, 
så er det en kæmpe fordel, hvis man har 
en tryg base i derhjemme. Hvis man ved, 
at både familie og venner vil være der 
for dig, når du vender hjem, så er det 
hele bare nemmere. 

Lige nu er Marie rigtig glad for at 
arbejde i Barcelona, og hun tager en dag 
ad gangen på den positive måde, så hun 
hele tiden er åben for nye muligheder. 
Til forældre, der står og tripper for at 
sende deres barn på en international lejr, 
eller til unge, der overvejer at tage et år 
i udlandet, siger Marie: Just do it! Man 
udvikler sig helt enormt meget, og man 

Navn: Marie Seiler
Alder:  22 år
Bopæl:  Født og opvokset i 

København. Er netop 
flyttet til Barcelona og 
arbejder som tjener i 
bar/restaurant Ziryab
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lærer sig selv rigtig godt at kende. 

Marie slutter af med at sige;

“På et års rejseliv oplever du mindst lige 
så meget som på syv års hjemmeliv.”

Ja. Det kan der helt sikkert være 
noget om! Men hvad med forældrenes 
synsvinkel? Er det bare sådan, at man 
kaster sine egne børn ud på eventyr 
uden bekymringer eller noget, der 
ligner?  Med det i baghovedet har 
jeg taget kontakt til Daisy og Steen 
Kirkegaard, der er forældre til tre nu 
voksne børn. Alle i familien er døve, og 
forældrene er netop flyttet tilbage til 
Danmark efter at havde boet i Malmø, 
Sverige, i flere år. 

Grunden til, at de valgte at flytte til 
Sverige, var, at de vurderede, at der ikke 
var nok døve børn i Danmark til, at deres 
børn kunne få et godt folkeskoleliv. Der 
kom hele tiden færre og færre børn til 
de danske døveskoler, da forældre til 
døvfødte børn blev rådet til at få deres 
børn CI-opereret og lade dem starte i 
almindelige folkeskoler. I Sverige starter 
alle børn, uanset om de er CI-opererede 
eller ej, i landets døveskoler, og 
dermed er der et langt større netværk 
af jævnaldrende med samme sprog 
gennem opvæksten. Det har været 
vigtigt for Daisy og Steen.

Børnene har også været afsted på 
mange internationale lejre gennem 

deres opvækst. Forældrene siger, at det 
aldrig har været et problem for dem at 
sende børnene afsted, da børnene altid 
har været nysgerrige efter at møde nye 
mennesker helt fra barnsben af. Steen 
nævner, at han ikke har haft mulighed 
for at komme på internationale lejre, 
da han var ung, så det var lidt vigtigt 
for ham, at børnene skulle have den 
oplevelse. Daisy rejse selv meget som 
barn med familien, så det var helt oplagt 
for hende, at børnene også skulle ud 
og opleve andre lande og kulturer. Da 
børnene var små blev sommeren altid 
planlagt efter, hvornår børnene kunne 
komme på lejr, så forældrene kunne 
arbejde samtidigt – og når børnene var 
hjemme, havde forældrene fri. Det var 
perfekt, selvom det ofte var noget af et 
puslespil, nævner Steen.

“Der var en sommer, hvor vi ikke sendte 
børnene på lejr. Det gør vi aldrig igen.”

Daisy fortæller, at børnene var meget 
hurtige til at få kontakt med hinanden 
under lejrene på de sociale medier, og så 
har det væretmeget nemmere at holde 
kontakten bagefter. Et par gange har de 
endda rejst alene med fly for at besøge 
venner fra lejrene, og det er noget 
forældrene støtter fuldt op omkring. 
De siger begge, at et internationalt 
netværk af venner har stor betydning 
for livskvaliteten. Man får mulighed for 
at lære nye kulturer at kende, og når 
man engang vil ud at rejse senere i livet, 
er det altid godt at kende nogen ude i 
verden.

Hvis der er forældre, der er i tvivl, 
om de vil sende deres børn på lejr, er 
rådet fra både Steen og Daisy det, at 
børnene bare skal have den oplevelse. 
Daisy påpeger dog, at der selvfølgelig 
er forskel på børn - nogle er lidt mere 
forsigtige end andre, men så er der jo 
mulighed for, at forældrene kan rejse 
med og overnatte et sted i nærheden. 
Ellers kan man i starten vælge at 
sende barnet på weekendlejr et sted i 
nærheden, så barnet opdager, at det ikke 
er så ’farligt’ og får blod på tanden. 

Nu, hvor børnene er blevet store og 
klarer sig selv, er situationen selvfølgelig 
anderledes. Men Daisy fortæller stolt, 
at det ældste barn er blevet valgt som 
leder af en sprogrejse, så datteren nu 
betaler tilbage for alle de oplevelser, hun 
selv har fået. Det er rigtigt dejligt.

Navn:  Steen og Daisy 
Kirkegaard

Alder:  55 og 50 år
Erhverv:   Tømrer og (læser 

til) social- og 
sundhedsassistent 

Bopæl:  Bor i København, 
efter flere år i Sverige 
Kommune, Østjylland

Forældre til Josephine (23), 
Nikolaj (21) og Sebastian (19)

DNUR; Døves Nordiske 
Ungdoms Råd. En organisation 
bestående af syv nordiske lande 
med en meget lang tradition for 
lejraktiviteter. Der er blandt 
andet arrangeret Nordisk 
Ungdomslejr for unge mellem 18 
og 30 år hvert andet år i over 50 
år. Nu arrangerer organisationen 
tre lejre, hvor Nordisk Børnelejr 
foregår i ulige år, mens Nordisk 
Junior- og Ungdomslejr 
foregår i lige år. Dog er Nordisk 
Børnelejr 2021, i Danmark, 
blevet udsat til 2022 grundet 
Coronapandemien. 

EUDY; European Union for the 
Deaf Youth. Organisationen har 
samme koncept som DNUR. 
Forskellen er blot, at den 
gælder for alle lande i Europa. 
De arrangerer også lejre efter 
samme procedure som i Norden, 
dog ikke i de samme år. På den 
måde kan DDU’s medlemmer 
komme på en international lejr 
hvert år, hvis man udnytter de 
muligheder, der er.

WFDYS; World Federation 
for the Deaf Youth Section. 
Verdensorganisation, der 
varetager børn og unges 
interesser i hele verden sammen 
med moderorganisationen 
WFD. Der er også muligheder 
for at deltage i deres lejre, der 
foregår overalt i verden. Der er 
børne-, junior-, og ungdomslejre, 
der foregår hvert fjerde år 
forskellige steder i hele verden.
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internationalt samarbejde

I 2007 indgik Danske Døves Landsforbund og Ghanas døveforbund (GNAD) et 
gensidigt partnerskab om at styrke det ghanesiske døvesamfunds politiske arbejde. 
Gennem partnerskabet har GNAD bevist, at det er muligt at opnå store forandringer 
på kort tid. 

    Cathrine Mejdal

Et 14 år langt og gensidigt gavnende 
partnerskab mellem DDL og GNAD er 
ved vejs ende. For Kasper Bergmann, 
der leder DDL’s internationale afdeling, 
er partnerskabet et strålende eksempel 
på, hvor stor en forskel den rigtige 
støtte kan gøre for at sikre døve ret til 
tegnsprog hele livet i udviklingslande 
som Ghana.

200.000 døve i Ghana har fået mere 
tegnsprog

Et af formålene med partnerskabet har 
været at styrke døveforbundet GNAD’s 
politiske arbejde med at sikre døve ret 
til tegnsprog – hele livet: ”Og GNAD er 
kommet langt på bare 14 år,” fastslår 
Kasper Bergmann.

Han forklarer: ”Hele 65 
tegnsprogstolke er blevet 
færdiguddannet, hvor der førhen 
stort set kun var børn af døve eller 
døvelærere, der arbejdede som 

tegnsprogstolke. Der er blevet oprettet 
100 nye døveforeninger rundt omkring 
i landet, som via opsøgende arbejde 
har fået flere tusinde isolerede døve 
med i et stærkt og lokalt forankret 
tegnsprogsfællesskab.”

Derudover er det lykkes GNAD at få 
implementeret en landsdækkende 
kommunal støtte til døve. Det har 
stor betydning for døves muligheder, 
fortæller Kasper: ”Med støtten får de 
mulighed for at blive mindre afhængige 
af hjælp fra andre. Flere har valgt 
at bruge støtten til at starte egen 
virksomhed og tjene deres egne penge. 
Det er fantastisk.”

Ghanesernes rummelighed er helt 
utrolig

Ghana er blandt Afrikas ti mest 
velhavende lande, og selvom skellet 
mellem rig og fattig forsat er stort, 
er middelklassen så småt begyndt at 
dukke op. Det er med til at påvirke, 
hvordan de ser deres medborgere:

”For at opnå noget skal man besidde 
viljen til at lykkes og troen på, at alt 
er muligt, og det er det i Ghana,” siger 
Kasper med et smil og uddyber: ”Det 
er min oplevelse, at der skal meget 
lidt til for at få ændringer igennem. 
Ghaneserne har en rummelighed, som 
er helt utrolig.”

Som et eksempel fremhæver han, at 
Ghanas svar på DR har tegnsprogstolk i 
direkte tv om aftenen i bedste sendetid. 
Det er med til at synliggøre ghanesisk 
tegnsprog og vise de 26 millioner 

ghaneserne, som ser med, at tegnsprog 
er et sprog på linje med talesprog: ”Det 
tog dem ingen tid at få det ordnet. 
Ledelsen var begejstret for ideen. 
Det er jo tankevækkende, og man kan 
spørge sig selv om, hvorfor det ikke 
forholder sig sådan i Danmark.”

GNAD’s resultater inspirerer
”Jeg er stolt af de resultater, som 
GNAD har opnået via partnerskabet, 
og at DDL har kunnet støtte deres 
politiske arbejde både gennem 
økonomiske bidrag, men også gennem 
vidensdeling og erfaringsudvekslinger. 
Jeg synes allerede nu, at det er 
inspirerende at opleve, hvor hurtigt det 
går med at sikre fremgang for døves 
rettigheder i Ghana. Jeg glæder mig til 
at følge med i, hvordan GNAD udvikler 
sig i fremtiden – og til at blive inspireret 
af deres politiske sejre,” runder Kasper 
af med at sige.

Mere tegnsprog til alle
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En af de mest hurtigtvoksende sportsgrene på 
nuværende tidspunkt er discgolf. Hos Dansk Døve-
Idrætsforbund er der sket en stor udvikling fra starten 
af 2018, hvor discgolf kun havde to medlemmer til de 
omkring 40 medlemmer, der er i discgolf i døveidrætten 
i dag på landsplan. Kom med på en spændende rejse i 
discgolfens historie fra dens opstart i døveidrætten frem 
til, hvor vi står den dag i dag.

  Nicklas Kleczewski    Nicklas Kleczewski og André Kobberholm

Discgolf  
– en sport 
for alle
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Langt de fleste af os kender til det at 
kaste med frisbee på stranden. Og har 
du prøvet at kaste med frisbee, vil din 
første tanke sikkert være, at discgolf 
må være noget a la det – men udover 
at kaste med en rund skive er discgolf 
alligevel ikke helt det samme.

Hvad er discgolf?
Discgolf er en alternativ form for 
golf, og langt henad vejen er discgolf 
opbygget efter de samme regler og 
principper. I stedet for bolde og køller 
spilles der med frisbee-lignende discs, 
også kaldet discgolf-discs eller blot 
discs. Hullet fra golfbanen er skiftet ud 
med en særlig metalkurv, som discen 
skal ramme.

Ligesom i golf startes der med et 
såkaldt drive fra et tee-spot. Derefter 
laves et indspil, og til sidst puttes der. 
Målet i discgolf er at ramme i kurven 
på færrest antal kast. Derfor er score-
systemet også det samme, som vi 
kender det fra golfens verden – jo mere 
under par, desto bedre.

Sporten er især stor i lande som USA, 
Finland, Canada og Sverige. Alene i 
USA er der i dag registreret over 6.000 
discgolf-baner, hvilket svarer til over 
70 % af det samlet antal baner på 
verdens plan. Her i Danmark er discgolf 
efterhånden begyndt at blive en meget 
populær sport. Vi har blandt andet 
baner mange forskellige steder rundt 
omkring i landet.

Historien bag sporten
Discgolf som sport havde sin spæde 
start i 1960’erne, hvor de første 
turneringer blev afholdt. Da discgolf-
kurven endnu ikke var opfundet, 
spillede man med objekter som mål 
i stedet – for eksempel skulle man 
ramme et bestemt træ eller kaste 
discen i skraldespande, der udgjorde 
det, vi i dag har kurven til.

I slut 1970’erne blev reglerne sat i 
system, og DGA (Disc Golf Association) 
samt PDGA (Professional Disc Golf 
Association) blev oprettet. I 1983 

blev den første 
discgolf-disc 
lavet. Tidligere 
havde man typisk 
brugt frisbee, 
som var nogle af de 
første kommercielt 
producerede discs fra fabrikanten 
Wham-O. Af den grund bruger mange 
i dag ordene "frisbee" og "disc" som 
synonymer, selvom "frisbee" er en 
betegnelse for en helt bestemt type 
disc, som blandt andet er den type, man 
for eksempel kaster med på stranden. 
De discs, man bruger i discgolf, kan 
derfor ikke helt sammenlignes med 
almindelige frisbee’er.

Opfindelsen af discgolf tilskrives Ed 
Headrick, som også går under navnet 
"Steady Ed". I 1976 var det netop 
Ed Headrick, som stiftede Disc Golf 
Association i USA. Formålet dengang 
var at producere discs, og i 1978 blev 
discgolf, som vi kender den i dag, født 
med Ed Headricks patent på den 
moderne discgolf-kurv, som kan ses 
herunder.

Siden dengang er der sket meget i 
udviklingen af sporten. Man snakker 
om, at udbredelsen af discgolf er steget 
med 12-15 % hvert år siden slutningen 
af 1970’erne. Det er en ret stor og 
imponerende årlig vækst, hvilket 
blandt andet også betyder, at discgolf 
nu er repræsenteret i rigtigt mange 
lande verden over.

Discgolf er dog stadig en forholdsvis 
ny sportsgren set i lyset af store 
traditionsrige og populære sportsgrene 
som for eksempel fodbold, tennis 
og golf. Og selvom discgolf alligevel 
har nogle årtier på bagen, så har 
idrætsgrenen først rigtig vundet 
indpas blandt døve og hørehæmmede i 
Danmark gennem de seneste par år.

Opstarten i døveidrætten
For at få historien om, hvordan 
discgolfen blev optaget i DDI, er vi nødt 
til at starte et andet sted. Vi skal 5-6 år 
tilbage i tid.
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Den nuværende discgolfleder for 
Døvania, Martin Tranemose, var en af 
de første herhjemme til at få øjnene 
op for sporten tilbage i 2016. Dengang 
havde Martin og fire venner besluttet 
sig for at købe hver et såkaldt startsæt 
med tre discs for at afprøve det nye og 
dengang lidt alternative spil. Med hjælp 
og vejledning over nettet fra en døv 
finsk kammerat var de forinden blevet 
guidet i spillets regler samt blevet klædt 
på med lidt forskellige kasteteknikker 
og viden om de forskellige discs formål 
og egenskaber. Herefter var de klar 
til at tage i Valbyparken for at prøve 
deres teori af i praksis. Fra allerførste 
runde var Martin allerede grebet af 
discgolf-sportens mange facetter. En 
af vennerne, der også var med helt 
fra starten, var Mark Blynov, og de to 
herrer skulle vise sig at have afgørende 
betydning for discgolfens videre 
potentiale i døveidrætten.

Invitation til det Nordiske-Baltiske 
Mesterskab i discgolf for døve
Helt frem til 2018 havde hverken 
Dansk Døve-Idrætsforbund eller nogen 
af døve-idrætsklubberne discgolf på 
programmet. Dette ændrede sig dog, 
da forbundet fik en invitation til det 
Nordiske-Baltiske Mesterskab (NBM) i 
discgolf for døve i Tallinn i Estland. 

Dansk Døve-Idrætsforbunds 
idrætsleder for discgolf, André 
Kobberholm, fortæller:

“Vi modtog en invitation til det 
Nordiske-Baltiske Mesterskab og 

valgte at give det en chance ved at dele 
invitationen åbent ud til alle i vores 
netværk.”

Herefter fik DDI hurtigt en henvendelse 
fra Martin og Mark, som begge var 
meget interesserede i at repræsentere 
Danmark og DDI til NBM. Det blev det 
første spadestik til arbejdet omkring 
discgolfen i døveidrætten, både på 
landsholds- og klubplan. 

Som en start oprettede Martin en 
discgolfafdeling under Københavns 
Døves Idrætsforening Døvania, og 
herefter gik det stærkt med at få begge 
spillere tilmeldt NBM.

“Vi havde ingen forventninger til 
de to danske drenge, da Danmark 
ikke har nogen tradition for discgolf 
sammenlignet med Sverige og Finland, 
der har nationale mesterskaber for 
døve,” fortalte idrætsleder André 
Kobberholm.

Til alles store overraskelse fik både 
Martin og Mark alt taget i betragtning 
fine placeringer, hvilket gav dem blod 
på tanden. Begge herrer havde nu et 
mål om at arbejde endnu mere for 
udbredelsen af discgolf i døveidrætten 
i Danmark. Samtidig havde de også 
et ønske om at få tilknyttet en 
landstræner til landsholdet, som kunne 
bidrage til en positiv udvikling.

12 gange danmarksmester ansat som 
landstræner for DDI
Derfor begyndte DDI at arbejde på 

at finde en landstræner. Via Dansk 
Disc Golf Union fik vi kontakt til 
nogle mulige kandidater. Efter et 
par gode samtaler fandt vi en rigtig 
stærk kandidat, som valgte at takke 
ja til som landstræner i Dansk Døve-
Idrætsforbund. Det lykkedes os at lave 
en trænerkontrakt med Karl Johan Høj 
Nybo, som på daværende tidspunkt 
havde vundet danmarksmesterskabet 
12 gange.

Om ansættelse af Karl Johan meddelte 
André Kobberholm i april 2019: 

“Vi hos Dansk Døve-Idrætsforbund 
var fra første dag stolte over at kunne 
tiltrække en person med så kendt et 
navn som Karl Johan Høj Nybo. Han 
har været danmarksmester 12 gange, 
og så er han desuden blandt verdens 
absolut bedste indenfor sporten. Både 
forbundet og vores spillere ser frem 
til at samarbejde med Karl Johan og 
være med til at udvikle discgolfen i 
døveidrætten. Det er vores håb, at vi 
kan tiltrække flere nye medlemmer til 
discgolf.”

Umiddelbart efter fortalte den nye 
landstræner:

“Jeg er kommet med på det her eventyr 
som landstræner for Dansk Døve-
Idrætsforbund, og det er jeg virkelig 
spændt på at komme i gang med. Jeg vil 
gerne være med til at udbrede sporten 
hos DDI og være med til at lave gode 
træningssamlinger og arrangementer. 
Jeg skal også gerne lære en hel masse 
af det her, så det bliver spændende.”

Stigende interesse skaber nye 
muligheder
Som led i at udbrede kendskabet til 
discgolfen valgte vi fra forbundets at 
arrangere en discgolf-dag i Valbyparken 
for alle interesserede. Det resulterede 
i en fantastisk dag med 12 nysgerrige 
deltagere og perfekt solskinsvejr. 
Landsholdsspillerne Martin Tranemose 
og Mark Blynov var til stede sammen 
med landstræner, Karl Johan Høj Nybo, 
for at undervise deltagerne i discgolf.

dansk døve-idrætsforbund
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Efter vores første arrangement 
begyndte flere at blive nysgerrige 
på sporten, og vi oplevede også en 
stigende efterspørgsel i det jyske. 
Derfor besluttede vi os for at genbruge 
konceptet og valgte at afholde et 
lignede arrangement i Jylland. Det blev 
i første omgang sat til foråret 2020, 
men på grund af pandemien måtte vi 
udsætte arrangementet til efteråret 
2020.

Lørdag den 24. oktober 2020 
lykkedes det os så langt om længe, 
i samarbejde med Castberggård, at 
gennemføre discgolf-arrangementet 
i Dyrehaven i Skanderborg. På trods 
af at vi modtog et par afbud på dagen, 
dukkede 24 nysgerrige, spændte og 
forventningsfulde deltagere op til 
arrangementet.

André Kobberholm udtalte 
efterfølgende:

“Det er rigtigt dejligt at se, at der er 
mange, som viser interesse for discgolf. 
Jeg ser frem til at arbejde mere med 
discgolfen i DDI, for der er bestemt 
en stor interesse for sporten, og 
derfor er der også et stort potentiale i 
døveidrætten.”

Landstræner, Karl Johan Nybo, var 
meget enig og udtalte:

“Jeg syntes, det har været et stort 
skridt for discgolfen for døve. Der 
er mange interesserede, ivrige og 
potentielle fremtidige spillere til 
landsholdet. Det, at vi har flere spillere 
at vælge ud fra, er et godt tegn, så vi 
kan bygge et hold op.”

Flere kræfter til at løfte sporten videre
Det nye potentiale i sporten ses også 
blandt motiverede idrætsledere i 
klubberne, som har store forventninger 
til fremtiden. Efter coronapandemien 
lukkede alt ned, er der nemlig modsat 
mange andre sportsgrene sket et boost 
i antallet af nye discgolfmedlemmer i 
klubberne. 

Heinz Kristensen, som er idrætsleder i 
Viking, fortæller: 

“Jeg begyndte selv at spille discgolf 
for første gang, da coronapandemien 
ramte Danmark og resten af verden. 
Der var meget sport og idræt, som blev 
lukket ned på grund af pandemien, og 
jeg vil tro, at discgolfen var en af de få 
undtagelser, som man stadig kunne 
dyrke på nærmest normal vis,” fortæller 
Heinz og fortsætter:

“Vi har i dag 13 spillere i Viking, og jeg 
håber og tror på, at vi kan komme op på 
20 spillere indenfor de næste tre år.”

En anden motiveret ny discgolfleder 
er Rasmus Jæger fra START i Aalborg. 
Rasmus fik interesse for discgolfen 
netop gennem DDI’s arrangement i 
Skanderborg sidste år.

“Det er en fed og fantastisk sport. 
Dejligt afslappende, og så foregår det 
ude i naturen, hvilket passer mig rigtig 
godt,” fortæller Rasmus.

Uofficielle DM i discgolf 2021
Efter to vellykkede arrangementer 
med en masse motiverede deltagere, 
var tiden moden til at tage discgolfen 
skridtet videre. Lørdag den 18. og 
søndag den 19. september 2021 
havde Dansk Døve-Idrætsforbund den 
store fornøjelse at afvikle forbundets 
allerførste uofficielle DM i discgolf i 
natursmukke omgivelser på Eghjorten 
i Hillerød.

Hele 25 havde tilmeldt sig 
arrangementet, fordelt på tre 
kvindelige og 22 mandlige discgolf-
spillere. Deltagerne var opdelt i to 
rækker: herre- og damerækken, som 
begge blev spillet fra gul tee.

Deltagerne viste flot spil, og der var 
højt humør ude på banen i Hillerød. 
Det var tydeligt at se, at det sociale 
aspekt spillede en stor faktor for 
spillernes deltagelse og engagement i 
arrangementet. Der blev taget hensyn 
til hinanden trods niveauforskel, og der 

blev ligeledes sparret med hinanden og 
delt en masse gode fif ud.

Om søndagen var alle de fremmødte 
vidner til en dramatisk afslutning, 
fordi flere lå relativt tæt i den øverste 
halvdel af herrerækken. Det var reelt 
kun Uffe Morell Nielsen fra Døvania 
på førstePladsen, som havde formået 
at trække fra de øvrige spillere. Særligt 
dramatisk blev det da tredjepladsen 
til syvende og sidst skulle afgøres i 
playoff mellem Rasmus Morell Nielsen 
fra Døvania og Fredrik Örlegård fra IK 
Viking, idet begge endte med en samlet 
score på +7 efter anden runde. Her blev 
det Fredrik, som trak det længste strå 
på hul et ved at gå i par.

Uffe fra Døvania, som vandt 
herrerækken, udtaler:  

“Det var en god følelse at vinde og 
samtidig en fornøjelse at se, hvordan 
de andre spillede, og hvor niveauet 
er. Jeg har selv store ambitioner med 
discgolfen, og jeg håber, at jeg kan 
komme over 950 i PDGA-ranking, som 
er den internationale standardrangliste 
i discgolf, til næste år og komme med 
til DM for hørende og hente et godt 
resultat hjem.”

Det blev også til et spændende og tæt 
opgør i damerækken, hvor fire point 
adskilte Patrizia Xenia Trillingsgaard 
Stabel fra Lethica på førstepladsen og 
Regine Vigen Nielsen fra Døvania på 
andenpladsen.

Patrizia fra Lethica, som vandt 
damerækken, udtaler:

“Det var fantastisk at deltage i det 
første uofficielle DM i discgolf! Det var 
dejligt at få bekræftet, at jeg faktisk 
godt kan, selvom jeg kun har trænet 
og spillet discgolf siden april 2021. Jeg 
deltager gerne igen til DM næste gang, 
og jeg vil gerne træne en masse, så jeg 
kan blive bedre!”

“Der er sket en stor udvikling fra 
starten af 2018, hvor vi kun var 
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Kom i gang med discgolf
Discgolf er en sport for alle  unge 
som ældre, kvinder som mænd. 
Sporten er nem at gå til og samtidig 
en god måde at komme ud i naturen 
og få noget motion. Og som du 
sikkert har fået indtryk af med 
denne artikel, så er discgolf nemt 
at komme i gang med – det kræver 
faktisk ikke andet end et startsæt 
discgolf-discs for et par hundrede 
kroner, og så er du klar til at give dig 
i kast med sporten.

Putter
En putter bruges typisk på de 
sidste 10-20 meter, når man skal 
have discen i kurven. Putteren er 
kendetegnet ved en meget rund 
profil, som ses på billedet herunder. 
Med den brede profil er putteren 
designet til at flyve langsommere 
end de andre typer af discs, og den 
hopper typisk ikke så langt væk fra 
det sted, den først rammer jorden. 

Puttere er typisk discs med et 
speed flight number på et til tre. 
(Læs mere om speed flight number, 
også bare kaldet speed, i discens 
flyveegenskaber.)

Midrange
Midrange-discs bruges typisk på 
20-60 meter kast, når man skal have 
discen tæt på kurven, eller når man 
skal lave et præcist kast for at få 
et bedre udgangspunkt på et langt 
hul. Midranges er kendetegnet ved 
en relativt rund profil, dog med lidt 
mere kant end putteren.

Midranges er typisk discs med et 
speed flight number på fire til fem.

Fairway-driver
En fairway-driver bruges typisk til 
længere kast på 60-100 meter og 
ses tit brugt både fra tee-stedet 

samt til det andet eller det tredje kast 
på et langt hul. Til begyndere anbefaler 
vi, at en fairway driver er den typiske 
disc, man vælger fra tee, da distance 
drivere kræver en del træning og ofte 
ikke vil flyve godt i starten. Fairway-
drivere har en ret skarp profil i forhold 
til både midranges og puttere.

Fairway-drivere er typisk discs med et 
speed flight number på seks til ni.

Distance-driver
En distance-driver bruges typisk til de 
lange kast på mere end 80 meter, og 
erfarne discgolf-spillere vælger ofte 
denne type, når de skal kaste fra tee 
på de lange huller. Den skarpe kant på 
discen gør, at discen ofte hopper eller 
glider meget, når den rammer jorden 
(også kaldet et "skip"). Det betyder, 
at man skal have meget kontrol over 
discen, både i luften og når den rammer 
jorden, for at få det resultat, man 
ønsker. Distance-driveren har den 
skarpeste profil af de fire typer.

Distance-drivere er typisk discs med et 
speed flight number på 10 eller højere.

Discens flyveegenskaber
Der findes et hav af forskellige discs, 
og for at kende forskel på dem er det 
nødvendigt med en lille forklaring på 
de fire kategorier, som blandt andet 
producenterne Innova, Discmania og 
Latitude 64 har valgt at gøre brug af: 
speed, glide, turn, fade.

Speed er discens evne til at skære 
gennem luften med mest mulig 
fart, hvilket resulterer i længde. 
OBS! Som nybegynder er det en 
god idé at starte med en disc med 
speed liggende på omkring syn til 
ti fremfor maks speed, da dette 
også kræver maksimalt spin, hvilket 
kommer senere sammen med 
teknikken. Du vil derfor med stor 
sandsynlighed kaste længere med 
for eksempel en otte-speed-disc, 
end du vil med en disc med 13 i 
speed.

Glide indikerer discens evne til 
at holde sig i luften. Jo højere 
glideværdi, desto mere vil discen 
flyde gennem luften. Du skal 
være opmærksom på, at discs 
med meget glide kan være svære 
at kontrollere i meget vind, da 
discens udformning tillader mere 
luft under discen.

Turn er discens evne til at gå imod 
dens naturlige retning, som er at 
dreje mod venstre (ved højrehåndet 
baghåndskast), ved i stedet at flyve 
mod højre i starten af flyvebanen 
(jo lavere tal, jo mere understabil, jo 
mere vil discen flyve til højre).

Fade er discens evne til at dreje til 
venstre i slutningen af flyvebanen. 
Jo højere tal, jo mere vil discen 
knække til venstre sidst i dens 
bane.
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to medlemmer til de omkring 40 
medlemmer, der er i dag,” fortæller 
André Kobberholm, idrætsleder i 
Dansk Døve-Idrætsforbund.

Store planer for discgolfen i 
døveidrætten
Allerede nu er der store planer 
på tegnebrættet for discgolfen i 
døveidrætten. Vigtigst af alt er det, at 
det handler om, at sporten både skal 
kunne favne bredde- og eliteidrætten.

Til næste år er det planen, at Dansk 
Døve-Idrætsforbund afvikler et 
uofficielt DM i pargolf på Sjælland til 
foråret samt det første officielle DM 
i discgolf i Jylland til efteråret. Ved 
begge begivenhed vil der være plads 
til alle interesserede discgolfspillere 
uanset niveau, alder og køn.

På landsholdsplan vil der også komme 
til at være mere aktivitet.

“Vores næste mål på landsholdsplan er 
at få stablet landsholdet i discgolf op og 
blive klar til det Nordiske og Baltiske 
Mesterskab i Sverige til sommer 
2022. Med det overståede uofficielle 
DM har vi nu en bedre fornemmelse 
af spillermaterialet, som både jeg 
og landstræner, Karl Johan Nybo, 
glæder os meget til at arbejde videre 
med,” fortæller Idrætsleder André 
Kobberholm.

Vil du vide mere om sporten og 

mulighederne i døveidrætten?
I dag har klubberne Ahorn (Roskilde), 
Døvania (København), Lethica 
(Herning), START (Aalborg) og Viking 
(Vejle) alle en discgolfafdeling. Du kan 
finde klubbernes kontaktoplysninger 
på Dansk Døve-Idrætsforbunds 
hjemmeside. 

Endvidere har du også mulighed for at 
søge på Døvania på YouTube. Klubbens 
discgolfafdeling har nemlig lavet to 
spændende oplæg for begyndere 
omkring discgolf. Begge oplæg er på 
tegnsprog.
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At være forælder til et 
døvt barn i 10’erne
I dag bliver hørende forældre til et døvt barn stillet overfor en række valg, som man 
skal træffe på sit barns vegne – og der kan til tider være tale om nogle svære livsvalg. 
For Nola Grace Gaardmand Barsøe, der er journalist og studievært hos DR, og hendes 
mand, Magnus Barsøe, handlede det ikke om at tage et valg, da de fik beskeden om, at 
deres 5-årige søn, Calvin, var døv – men at give ham et liv med muligheder.

  Cathrine Mejdal     Nola Grace Gaardmand Barsøe  

“Da Calvin blev født, bestod han 
ikke den indledende hørescreening,” 
fortæller Nola i telefoninterviewet, og 
tilføjer:

“For at gøre en lang historie kort, så 
fik vi at vide, at det kunne være væske 
i mellemøret og alt muligt andet, så 
det var først, da Calle var et halvt 
år gammel, at han fik konstateret et 
mindre høretab på venstre øre, som 
han så fik et høreapparat på.”

Blev døv fra den ene dag til anden
Calvin, som forældrene kalder Calle, 

trivedes og pludrede og kom i gang med 
at udvikle et talesprog ganske som alle 
andre babyer. Da Calvin blev halvandet 
år gammel, ændrede det sig fra den ene 
dag til den anden. Nola husker:

“Han holdt bare op med at reagere 
på lyd og holdt op med at sige noget. 
Men lægerne troede, det var væske i 
mellemøret, og det var det så også, men 
selvom han fik indlagt dræn, skete der 
ikke noget. Der gik cirka et halvt år, før 
vi fik konstateret, at han faktisk havde 
mistet hørelsen fuldstændig. Han var 
fuldstændig døv, og det var det.”

Hvilken fremtid går vi i møde? 
For Nola og Magnus var det på sin vis 
en lettelse at få det bekræftet:

“Det var rart endelig at få en 
bekræftelse på, at vores fornemmelse 
omkring Calles pludselige høretab 
passede. Der var jo gået et halvt år, og 
i den tid oplevede vi jo, at Calle ikke 
kunne det samme, som han kunne 
inden – også selvom en ny høretest 
viste, at han egentlig hørte fint. Vi 
kunne slet ikke forstå det. Det var en 
lettelse at vide, at det altså bare var 
det. At der ikke var andet i vejen, og at 

familiehjørnet
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vi ikke var galt på den,” forklarer Nola 
og tilføjer:

“Selvfølgelig var vi på den anden 
side, som hørende forældre, også 
bekymrede, nervøse og kede af det. 
Fordi vi tænkte på Calles fremtid. Hvad 
kommer det til at betyde for ham, at 
han ikke kan høre?”

Pakkeløsningen var på plads
Calvin var på det tidspunkt knap to 
år gammel og blev med det samme 
visiteret til en CI-operation:

”Jeg kan huske, at lægen sagde, lige da 
han havde givet os beskeden om, at 
Calle havde mistet hørelsen: ”I gamle 
dage, der skulle I i gang med at lære 
tegnsprog, men det gør man jo ikke 
mere. Nu skal vi bare have booket en tid 
til hans CI-operation, og så skal Calvin 
til høre- og taletræning.” Vi var bare 
sådan lidt: Okay, det gør vi så,” siger 
Nola.

“Vi vidste jo ingenting. Så hans ord 
tog vi bare for gode varer. Men altså, 
sådan gik det jo ikke for Calle, og det 
er der alle mulige årsager til. Nogle af 
dem kender vi, og nogle af dem ved vi 
ikke, men til dels var han så stor – han 
var næsten to og et halvt år gammel, 
da han fik sine CI’er, og han havde så 
gået rundt i næsten et helt år uden 
at kunne høre noget. Og til dels fordi 
Calle skulle igennem en re-operation, 
idet elektroden til den ene CI var gået 
i stykker – og ja, det kan faktisk ske. Så 
ja, det var svært.”

Tegnsprog gjorde hele forskellen for 
familien
I den mellemliggende tid, efter at 
Calvin mistede hørelsen helt og inden 
operationen, var Nola og Magnus 
begyndt at bruge tegn til Calvin:

“Vi fik at vide, at det var noget, vi 
skulle stoppe med, når han var blevet 
opereret. For så skulle han lære at 
høre, og ja, vi gjorde jo bare, hvad vi fik 
besked på,” forklarer Nola.

Calle var næsten fire år gammel, da 
hans ene CI blev udskiftet:

“Han havde på det tidspunkt meget, 
meget lidt sprog. Altså, han kunne 
høre, men han forstod meget lidt. Og 
til sidst var vi så frustrerede. Calle var 
også frustreret, fordi han var så stor. 
Til sidst, ja, så startede jeg simpelthen 
på et aftenskolekursus i tegnsprog 
sammen med Calles farmor.” 

“Vi tænkte: Nu prøver vi bare med 
tegnsprog derhjemme, og hvis det 
fungerer, så er det jo super. Hvis ikke, 
så må vi jo finde på noget andet. Men 
det var meget tydeligt at se, at det 
var supergodt fra starten. Det var så 
godt for vores familieliv og for Calles 
forståelse af verden. Han blev mindre 
frustreret, og ja, vi har været meget 
– meget! – glade for, at vi kom i gang 
med tegnsprog. Nu er jeg i gang med et 
tegnsprogskursus hos CFD, og det er 
jeg superglad for.”

“I meget, meget lang tid vidste vi ikke, 
hvad der foregik inde i Calles hoved. 
Sådan rigtigt. Altså, han var altid tydelig 
i, hvad han ville, så vi var aldrig i tvivl 
om det praktiske. Som fx: Nu vil jeg 
sove og sådan noget. 
Men med tegnsprog 
fik vi et fantastisk 
indblik i hans sjove, 
krøllede, lille hoved. 
Hvad han gik rundt 
og bryggede på af 
eventyr. Det var så 
dejligt.”

Nola og Magnus 
fik bred opbakning 
fra alle venner og 
familien, da de traf 
beslutningen om at 
tale tegnsprog med Calvin:

“De kunne godt se, at vi ikke kunne 
fortsætte sådan med Calle, og at 
der måtte ske noget andet. I starten 
strittede de fagfolk, som tog sig af 
Calles hørerehabilitering, lidt imod, 
men min oplevelse er, at de godt kan se, 

at det har gavnet Calle,” siger Nola.

Tegnsprog og tale bør gå hånd i hånd
For Nola har det især gjort indtryk, at 
hun via Facebook og Instagram er stødt 
på fora, hvor forældre til CI-børn både 
har brugt tegn og tale:

“I de første otte år i mit liv boede jeg 
i USA, og så flyttede min familie til 
Danmark. Så jeg har tilbragt en del tid 
i USA og følger meget med i, hvad der 
rører sig i landet. Og når jeg går ind 
på de amerikanske facebook-grupper 
for forældre til børn med CI, oplever 
jeg en ret positiv indstilling til det at 
bruge tegnsprog parallelt med tale. 
Det, synes jeg, er inspirerende, fordi jeg 
selv er tosproget. Og det er mit håb, at 
Calle også bliver tosproget,” siger Nola 
bestemt og tilføjer som en eftertanke:

“Jeg håber virkelig, at der er et 
døvemiljø om 30 år på samme måde, 
som der er i dag. Hvis der er, så vil jeg 
på ingen måde være bekymret for 
Calle. Men jeg er bevidst om, at det 
måske ikke bliver sådan – og derfor er 
det vigtigt for os, at han også lærer at 
tale dansk, så han kan begå sig på begge 
sprog. Det er det, vi håber på for Calle.”

Døve bekendtskaber 
har givet tryghed
“Det har også betydet 
noget, at jeg i løbet 
af det seneste år har 
mødt døve, som nu 
har givet mig nogle 
billeder på, hvad 
det vil sige at være 
døv. Det har været 
så rart at finde ud af, 
at det ikke var spor 
farligt. Dels mine seje 
undervisere på CFD, 

men jeg har for eksempel også fået et 
par døve veninder – nogle mødre til 
nogle af de andre CI-opererede børn i 
Calles børnehave – som simpelthen har 
været så søde, støttende og tålmodige. 
De har virkelig støttet mig meget som 
ny tegnsprogsbruger, og det betyder 
bare alverden.”

familiehjørnet

“Vi tænkte: Nu 

prøver vi bare 

med tegnsprog 

derhjemme, og hvis 

det fungerer, så er 

det jo super.”
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Deltag i DDL’s store 
ældreundersøgelse
Er du døv og 60 år eller derover? Så hjælp os ved at besvare vores undersøgelse om 
plejehjem.

Hvorfor skal jeg svare? Jeg er jo stadig 
ung!
Hvorfor det? tænker du måske. Det er 
ikke relevant for mig. Jeg kan sagtens 
klare mig selv. 

Undersøgelsen henvender sig ikke 
kun til de borgere, der snart skal på 
plejehjem. Den henvender sig til alle 
ældre døve – også de ”yngre ældre” – 
det vil sige jer fra 60 år og opefter. På 
den måde kan vi få en fornemmelse af, 
hvilke ønsker døve har til plejehjem 
mange år frem i tiden. 

Undersøgelsen skal bruges til at 
målrette vores interessepolitiske 
arbejde på ældreområdet, da vi lige 
nu kan konstatere, at ikke alle ældre 
døve vælger et af de fire plejehjem, vi 
har, for døve. Det har og får betydning 
fremadrettet, da det gør det svært at 
opretholde et godt tegnsprogsmiljø 
og svært at tiltrække nok døve 
medarbejdere. Omvendt må vi også 
respektere, at det for nogle døve er 
vigtigst at blive i deres nærområde - 
tæt på familie og omgangskreds. Med 
undersøgelsen ønsker vi at få et mere 
præcist billede af, hvor mange der 
vil prioritere et tegnsprogsmiljø, og 
hvor mange der vil prioritere at blive i 
nærområdet.

Baggrunden for undersøgelsen
I Danmark har vi fire plejehjem 
for døve: Ulleruphus i Fredericia, 
Egebækhus i Nærum, Sirius i Aalborg 
og Kastanjehusene i København. På 
Egebækhus bor der kun døve, mens der 
på de tre andre plejehjem bor en større 

eller mindre gruppe af døve sammen 
med hørende beboere.

Hvad betyder mest for døve, når man 
skal vælge plejehjem: at plejehjemmet 
ligger i nærheden af familie og venner, 
eller at der er et godt tegnsprogsmiljø 
på plejehjemmet, så man kan 
kommunikere uden problemer. Det kan 
være forskelligt fra person til person, 
hvordan man prioriterer. Og det er en 
af de ting, vi ønsker at få belyst med 
undersøgelsen. 

Vi spørger også om de ældres syn på 
de fire eksisterende plejehjem, og 
hvor man selv ville bo, hvis man stod 
overfor at skulle vælge plejehjem i 
dag. Undersøgelsen er vigtig for os 
allesammen, fordi den skal bruges til at 
sikre, at der er de rigtige tilbud, når den 
tid kommer.

Derfor er det vigtigt, at du deltager, 
hvis du er 60+.

Hvor kan jeg finde undersøgelsen?
Undersøgelsen findes i en elektronisk 
udgave på vores hjemmeside, hvor 
du kan gå ind og svare direkte på 
spørgsmålene. Spørgsmålene findes på 
dansk tegnsprog. 

Spørgeskemaet findes også i en 
papirudgave. Vi samarbejder med 
døvekonsulenter, døvepræster, 
ældrevejledere og besøgsvenner for 
at få skemaet ud til så mange ældre 
døve som muligt. Der vil være 
hjælp at hente i form af 
for klaringer på tegn-

sprog og hjælp til besvarelserne. Bent 
Brøndum og Josephine Anker kommer 
på besøg i seniorklubberne. De vil 
gennemgå spørgeskemaet og hjælpe 
med at besvare spørgsmål.

Det kan være, at du mere end én 
gang bliver spurgt, om du vil svare 
på spørgeskemaet. Men du skal 
selvfølgeligt kun svare en enkelt gang.

Undersøgelsen er anonym
Undersøgelsen er helt anonym, og du 
kan føle dig tryg ved, at ingen kan vide, 
hvad DU har svaret. Vi beder ikke om 
dit navn og adresse – kun din alder 
samt hvilken region i Danmark, du bor i. 

Vi opfordrer så mange så muligt til 
at svare på spørgeskemaet. Husk, at 
hvis du har spørgsmål eller problemer 
med at udfylde spørgeskemaet, kan 
du altid kontakte DDL’s ældrevejleder, 
Josephine Anker, på ja@ddl.dk.  
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Hvad kan du bruge ældrevejledningen til?

Ældrevejlederen kan blandt andet:
• fortælle om dine muligheder og rettigheder
• lytte til dine ønsker og behov og hjælpe dig med kontakten til 

døvekonsulenten, døvepræsten, kommunen og så videre
• forklare indholdet i breve fra kommunen, banken, forsikringsselskabet
• hjælpe med tilbud om besøgsven – eller med at tage kontakt til aktiviteter for 

ældre
• tale med dig om dit liv og dine tanker om fremtiden
• fortælle om muligheden for at bestille tolk til sociale aktiviteter
• bisidderopgaver: følge med til lægen, sygehuset, tandlægen, banken, 

forsikringsselskabet med flere
• holde oplæg i kommunen og på plejehjem om ældre døve og kommunikation
• hjælpe med vejledning til pårørende til ældre døve

Ældrevejledningen 
tager på besøg
Ældrevejledningen har genoptaget fysiske besøg hos 
døve borgere og fungerer igen som før corona. Vi følger 
naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bruger 
håndsprit. Vi bruger mundbind og/eller vesir, hvis det ønskes. 
Ældrevejlederen er vaccineret og bliver løbende testet for 
COVID-19, så vi opretholder sikkerhed for alle parter.

Kontakt din 
ældrevejleder

I Danmark er der tre ældrevejledere, som dækker hver deres 
regioner. Josephine Anker er ansat som ældrevejleder under 
DDL. 

• Josephine Anker: Region Nordjylland, Midtjylland og 
Syddanmark

• Mail: ja@ddl.dk 
• SMS/Facetime: 29 29 39 74 
• Skype: ddl.josephine.anker

For ældrevejledning i Region Sjælland og Hovedstaden kan 
CFD kontaktes. Derudover har Aalborg Kommune ansat 
egen ældrevejleder, som kan kontaktes ved henvendelse til 
kommunen. 
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1000 - 2990

3700 -  3790

3000 -  3670

4000 - 4990

Kurser om hørelse 
og høreapparater for 
professionelle
audiologi.dk

Tømrer- og Snedkermester
Hans Juul Nielsen ApS

Bygaden 12

2690 Karlslunde

Tlf. 56 14 49 49

Mobil: 22 19 76 30

hjn@hjn-byg.dk

www.hjn-byg.dk

www.cfd.dk

Hornebyvej 50 • 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 29 49

Bornholms Produkthandel ApS
Vognmand & Handelsfirma

Metalopkøb • Nedskkrotning af jernkonstruktioner, maskiner og biler • Afhentning af jern

Salg af nyt og gammelt konstruktionsstål • Salg af værktøj • Salg af løfteudstyr

Vognmandskørsel • Auto Genbrug

Snorrebakken 8 A  • 3700 Rønne • Tlf.: 56 95 11 29 • carsten@1129.dk

Glimvej 21 B, Glim , 4000 Roskilde

Tlf.: +45 52 30 02 90

Email: palle69@live.dk

Palle Knudsen Transport

Kaserne Alle 1 • 4100 Ringsted • 57 64 40 60

TR DÆKSERVICE A/S
Bødkervej 5 • 4300 Holbæk 

Tlf: 59 43 13 67 • Mobil: 20 49 70 67

info@tr-daekservice.dk • www.tr-daekservice.dk

Alt i dæk til lastbiler,personbiler, varevogne, 

trailere, campingvogne, landbrugsvogne

samt industri- og truck dæk

PK Vagtservice
Egehøjen 6, Strøby Egede , 4600 Køge

Telefon: 28 15 67 15
pkvagtservice@gmail.com

75 75 12 22

Bækkeskovvej 10 • 4892 Kettinge • Tlf. 54 87 37 76

www.vognmand-jespergreen.dk

6000 - 6990

Ribe Autolak
Ørstedsvej 49 • 6760 Ribe

Tlf. 31 32 70 97

Ribe Autolak specialisere sig i lakering af biler

POSTGAARDEN
Café � Specialforretning � Bed and Breakfast

Byens st�rste udvalg i årgangsspiritus!

Nederdammen 36 � 6760 Ribe � Tlf. 75 41 01 12 � www.postgaarden-ribe.dk  
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Byens st�rste udvalg i årgangsspiritus!

7000 - 7990

Brøndstedvej 19

7000 Fredericia

Tlf. 26 65 55 98

Tegnsprogs tolk

Fursund Færgeri
Stenøre 3

99 15 64 67
Mobil 22 23 16 25

ammo@skivekommune.dk 

8000 8990

Lunds
Planteskole

Lunds Planteskole
Sørkelvej 124, Sminge • 8600, Silkeborg

info@lunds-planteskole.dk • www.lundsplanteskole.dk

Tlf. 86 85 32 79

Hos Lunds Planteskole har vi over 20 års erfaring 

i at lave danske bunddækkeplanter

Flotte bunddækkeplanter i potter produceret i Danmark med stor miljøhensyn, håndsorteret og hurtig levering

9000 - 9990

Skovalleen 19 • 9300 Sæby
Telefon 98 46 25 11

www.nordjyskvvs.dk

Nordjysk VVS Sæby ApS

Rodstedvej 13 � 9541 Suldrup

Tlf. 40 56 31 10

Suldrup Malerforretning

Tlf. 40 56 31 10

Stavanger

Bergen

Langesund

Hirtshals

Kristiansand Strømstad

Sandefjord

Oslo

NORGE
OPLEV

med Fjord Line
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Fleur – en forening i blomst
Kirsten Serup Poulsen tager imod, da jeg kommer den lange vej fra Jylland til CFD i 
Søborg. Kirsten er formand for foreningen. Det er her, Fleur holder til. Fleur skiller sig 
på den måde ud fra de andre af DDL’s medlemsforeninger. Jeg glæder mig til at lære 
foreningen bedre at kende, for hvem er Fleur egentlig?

    Brit Holm Andersen

Jeg mødes med Kirsten, Mette og 
Anette som udgør Fleurs bestyrelse. 
Inden vi starter, får jeg en lille 
rundvisning på CFD, og herefter går vi 
på Café Keller, som er en del af CFD, for 
at tale sammen.

Hvem er Fleur – med jeres egne ord?

“Fleur er en forening for døve med 
psykiske problemer, autisme, flere 
fysiske funktionsnedsættelser (det man 

tidligere kaldte multihandicappede 
eller flerhandicappede, red.) eller 
udviklingshæmning. Vi har cirka 
55 medlemmer. Vi har også et par 
medlemmer, som er hørende, men som 
ingen stemme har. De har også andre 
funktionsnedsættelser. Fleur har ingen 
aldersbegrænsning. Fleur er primært 
for dem, der bor på CFD´s botilbud 
i Søborg, men vi har også et par 
medlemmer, som bor ude, og et enkelt 
medlem, som bor helt i Aalborg .”

“For vores medlemmer er det vigtigt, 
at de får støtte til at kunne deltage 
i arrangementer. Det har bostedet 
pædagogiske ressourcer til at bidrage 
med. Det er vigtigt, for medlemmerne 
er meget afhængige af de pædagogiske 
ressourcer. Både i forhold til deltagelse 
til arrangementer, men også det, at der 
sidder pædagoger i bestyrelsen, eller 
dem, der kender medlemmerne. De tre 
bestyrelsesmedlemmer er henholdsvis 
mor til en beboer på stedet og to 

foreningsprofil
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pædagoger, som har Fleur som en lille 
del af deres arbejde.”

Hvad er formålet med Fleur?

“Sociale aktiviteter er det vigtigste 
formål for Fleur. Hos foreningen 
samles alle medlemmer til Fleurs 
arrangementer for at møde hinanden, 
for at få rørt sig og for at være med 
til nogle anderledes arrangementer 
end de arrangementer, der er i eget 
botilbud.”

Hvorfor er det nødvendigt med Fleur?

“CFD’s botilbud har forskellige 
afdelinger, og der er aktiviteter på 
hver afdeling. Men beboerne savner at 
mødes med andre fra andre afdelinger. 
Mange af dem har svært ved at komme 
ud af huset på grund af psykiske og/
eller fysiske udfordringer. Derfor er det 
bedre at lave arrangementer på stedet. 
Derfor er det så vigtigt med Fleur. 
Hos os er der plads til alle – og alle er 
velkomne. Mange kender slet ikke til os. 
Men vi er her. Bare kom!”

Vil det sige, at I aldrig er ”ude af huset”?

“Nej, vi har et 4-dages kursus på 
Castberggård hvert andet år. Tidligere 
betalte beboerne pædagogerne for de 
ture, de ville på. Nu er det ændret, så 
afdelingerne betaler. Det betyder, at 
beboerne må prioritere, hvad de vil. 
Prioriteringen hedder Castberggård, 
sommerhus og charterferie. I dag er der 
også andre betingelser end tidligere, 
og der kræves flere pædagogiske 
ressourcer, hvor der var færre 
pædagogiske ressourcer til rådighed.”

Hvad sker der i foreningen?

“Større arrangementer som julebanko, 
restaurantbesøg, bowling, fastelavn 
og sommerfest er det bedste for 
medlemmerne. Vi prøvede på et 
tidspunkt med en tur i svømmehallen, 
men det var ikke så vellykket. Vi 
har også fokus på bevægelse. Vi 

har et aktivitetsudvalg, hvor et par 
medlemmer selv er med til at komme 
med forslag til kommende aktiviteter, 
som bestyrelsen kan arbejde videre 
med at planlægge.”

Hvordan ser en typisk måned ud i 
foreningen?

“Før corona plejede vi at have to 
arrangementer om måneden, men nu 
er vi blevet enige om, at det passer 
bedre til vores ressourcer at lave et 
arrangement om måneden. Det giver 
mere ro – både for os i bestyrelsen 
og for medlemmerne. Så har vi bedre 
tid til det ene arrangement, vi laver. 
Udover de større arrangementer er 
der også maleaften eller besøg udefra 
af fx en tryllekunstner eller en klovn. 
Det sker altid den første eller sidste 
onsdag i måneden alt efter, hvornår 
bestyrelsen har vagter.Der bliver lavet 
et opslag for hvert arrangement. Så er 
medlemmerne forberedte på, hvad der 
skal ske i god tid.”

Hvorfor kommer medlemmerne i jeres 
forening?

“De kommer til arrangementer, der er 
målrettet dem, og det sker ved hjælp 
af pædagoger og deres ressourcer. 

Vores medlemmer har brug for at 
komme ud og lave noget andet og møde 
andre mennesker udenfor deres egen 
afdeling. Vores julebanko er altid et 
stort hit, og et år fik vi endda DDL’s 
landsformand, Lars, til at komme 
klædt ud som julemanden. Det var 
en stor ære for os, at han kom, og 
medlemmerne var glade.”

Hvad kendetegner jeres forening?

“Det, der kendetegner Fleur, er fysisk 
aktivitet. Vi tilbyder vores medlemmer 
arrangementer med fokus på motion/
bevægelse og det sociale. Med motion 
menes der at kunne røre sig indenfor. 
Bowling, orienteringsløb eller boldlege. 
Aktiviteterne er også tilrettelagt sådan, 
at man kommer i grupper sammen med 
pædagoger, da medlemmerne har brug 
for hjælp.”

Hvordan ser fremtiden ud for foreningen?

“Det er svært at sige, hvordan 
fremtiden ser ud. Vi håber, at vi kan 
fortsætte længe. Det er udfordrende, 
at det kræves, at man er medlem af 
DDL for at sidde i bestyrelsen. Kun 
få pædagoger er medlem af Fleur, og 
mange af dem ser ikke nogen mening 
i at være medlem af Fleur, når man 

Fleurs historie
Fleur blev stiftet den 9. januar 1990. Fleur betyder “blomst” på fransk. Vi vil 
have blomsten til at blomstre og på samme måde vores medlemmer; de får 
muligheden for at blomstre ved at være sammen med andre ligestillede.

Da Fleur kom til verden, var det en klub nede i kælderen. Men med tiden 
og CFD’s udvikling og flere beboere, som sidder i kørestol, så lejer Fleur et 
lokale i Cafe Keller. Inden de flyttede, nåede Fleur dog at bruge lokalerne 
hos Døveforeningen af 1866 i Brohusgade i København. Men det gav 
udfordringer både i forhold til transportudgifter og pædagogiske ressourcer. 
Det nuværende lokale har gode pladsforhold og er kørestolsvenligt.

I 2020 fejrede Fleur 30-års jubilæum.

Du kan læse mere om Fleur på www.fleur1990.dk
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arbejder hos CFD. Så det er helt klart 
en udfordring for os.”

Har I en vision og mål?

“Vi håber, at Fleur bliver ved med 
at eksistere. Det er et spørgsmål 
om, hvilke beboere der er, hvilke 
betingelser pædagogerne arbejder 
under, og hvilke pædagogiske 
ressourcer der er til rådighed. Fleur kan 
kun eksistere og fungere, hvis der er 
medlemmer eller pædagoger, som har 
lyst til at sidde i bestyrelsen og samtidig 
være til stede/arbejde en onsdag aften 
om måneden. Et alternativ kunne være 
en aktivitetsmedarbejder, som et par 
andre af DDL’s medlemsforeninger har. 
Det ville betyde, at pædagogerne kun 
skal fokusere på mulige arrangementer 
for medlemmerne.”

Hvad drømmer I om for foreningen?

“At vi sikrer os, at Fleur bliver ved 
med at køre. Det ville være dejligt 
med en slags aktivitetsmedarbejder, 
der ville kunne aflaste pædagogerne, 
som sidder i bestyrelsen, med 
bestyrelsesarbejdet nu, hvor der skal 
bruges mere tid på medlemmerne. 
En udflugt til Zoo uden at tænke på 
ressourcer ville være rigtig godt. Der 
er forskellige regler for tilskud, og selv 
hvis man får tilskud, er det ofte lavt.”

Vi afslutter interviewet, for om ikke 
så længe er der generalforsamling i 
Fleur. Jeg har fået lov til at overvære 
generalforsamlingen og hjælper til med 
at lave kaffe og skære kage, inden det 
går løs. 

Klokken nærmer sig 19, og 
medlemmerne kommer smilende til. 
Nogle er gående, og andre kommer i 
kørestole.

Dirigenten kommer, og flere af 
medlemmerne genkender ham, da han 
har været dirigent flere gange før. Der 
er gensynsglæde og smil begge veje. 
Generalforsamlingen starter, og det 
er virkelig en aften i medlemmernes 
navn. Og hvad mener jeg med det? Jo, 

dirigenten taler med medlemmerne. 
Når de har noget andet at sige eller 
fortælle, så giver han plads og vender 
derefter tilbage til aftenens program. 

Årsberetningen bliver gennemgået i 
billeder. Det er en fantastik oplevelse 
at se medlemmerne genfortælle de 
forskellige begivenheder med smil og 
glæde. Aftenen afsluttes med kaffe, 
kage og samtaler.

Jeg takker af for dagen og kører hjem 
til Jylland fyldt op af glæde. Det er 
fantastisk at opleve en foreningen med 
en så engageret bestyrelse, der virkelig 
brænder for foreningen. Det er også 
en forening, som er meget afhængig 
af sin bestyrelse – både i forhold til 
at drive foreningen og i forhold til 
at sikre medlemmerne adgang til 
arrangementer med de nødvendige 
pædagogiske ressourcer.

Jeg sidder tilbage med et billede af 
glade mennesker, der er ler og nyder at 
være sammen.

foreningsprofil
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CASTBERGGÅRD JOB- OG UDVIKLINGSCENTER

I URLEV OG RØDOVRE ØNSKER ALLE

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL

På Castberggård Job- og Udviklingscenter har vi 
mere end 25 års erfaring med gruppen af døve og 
personer med høretab. Du kan finde flere informa-
tioner på vores hjemmeside www.cbg-job.dk eller 
kontakt os på jobcenter@cbg.dk 



CFD ønsker alle  
en rigtig glædelig jul  

og et målrettet nyt år!


