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møtet.

Ingen skolegang
– Ingen av foreldrene snakker 
tegnspråk, og ingen av de 16 
barna hadde gått på skole. På 

barna kom sammen med sin 
familie. Vi var over 40 stykker, 
og Bartho var overveldet over 
den store interessen. Noen gikk 
20 kilometer for å møte oss, sier 
Ivar, som aldri vil glemme dette 

besøke øya. Bartho var så glad 
og ba personen som jobbet med 
radio om å gi beskjed til hele 
øya om møtet neste dag. 

– Vi kalte inn til møte om 
dagen og halvparten av de døve 

Døveforbundet, og vi var skjønt 
enige om at de absolutt bør få 
støtte til å videreføre prosjektet, 
sier Ivar Sveberg.  

Straff fra gudene
Det som gjorde sterkest inn-
trykk på de to karene fra Norges 
Døveforbund var å se hvordan 
mange døve barn blir fratatt 
muligheten til å gå på skole, 
fordi familiene ikke har råd til å 
betale skole og reisekostnader.

– Faktisk er det fortsatt i dag 
en skam å få et barn som en 
døvt. Ifølge folketradisjonen er 
det en straff fra gudene. Og vi 
møtte en familie som hadde 
seks barn, men som oppga at de 
bare hadde fem. Den døve ble 
ikke regnet med, sier Ivar. 

På den lille øya Sainte Marie 
ble situasjonen til de døve svært 
tydelig. Her har de ei lita døve-
gruppe som blir ledet av Bartho.

Lette etter døve barn 
– Bartho kjørte en liten moped 
rundt på hele øya for å lete etter 
døve. Han spurte innbyggene 
om det fantes noen døve der. 
Han brukte hele dagen bare på 
den 50 km lange og 20 km 
brede øya. Til slutt hadde han 
fått til sammen 16 døve barn fra 
3 år til 15 år. 

Dimby, leder for Madagaskar 
døveforbund hadde på forhånd 
snakket med Bartho om to per-
soner fra Norge som skulle 

MARIT ARNESEN VEIMO
marit.veimo@verdalingen.no

Ivar Larsen Sveberg er født døv. 
Han vokste opp i Oslo, og i fjer-
deklasse begynte han å lære seg 
tegnspråk. Da åpnet det seg en 
ny verden for ham. Ivar flyttet 
senere til Vinne og bor sammen 
med kona Marte og tre barn 
øverst inne i skogen på Hallba-
kkan. 

Han jobber i dag som regn-
skapsfører i Norges Døvefor-
bund. Det var i denne sammen-
hengen han fikk anledning til å 
bli med til Madagaskar, verdens 
fjerde største øy, som ligger 
utenfor Afrikas østkyst.

Følge opp prosjekt
Døveforbundet har siden 2004 
hatt et prosjekt på Madagaskar. 
Prosjektet har et tredelt mål: 
Oppretting av tolketjeneste, 
bygge opp døveforeninger pluss 
å lage en ordbok med tegnspråk. 
Målet for reisen i høst var å 
følge med på utviklingen av 
prosjektet. 

– De har kommet godt i gang, 
men er ikke ferdige. Jeg reiste 
sammen med Rune Anda fra 

Ivar Larsen Sveberg har 
nettopp kommet hjem 
fra Madagaskar. Han 
største ønske er å gi 16 
døve barn mulighet for 
skolegang.

HÅP OM OPPLÆRING: Her er åtte av de døve barna som verdalingene kan hjelpe med skolegang, til et verdig liv og 
ut av isolasjonen.

OPPLÆRING: Ivar Sveberg sammen med barn som er så heldige at de har fått sjansen til et verdig liv gjennom døveskolen på hovedstaden Antananarivo.

Vil gi døve barn sk
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at han kan vise flere bilder fra 
Madagaskar.
Ellers kan en støtte prosjektet 
gjennom konto nr. 
9775.15.92772 til Ivar Larsen 
Sveberg, Storbakken 130, 7650 
Verdal.

Sveberg, som har lagt igjen en 
stor del av hjertet sitt hos barna 
på Sainte Marie.

Mer informasjon
Ivar Sveberg vil gjerne ha kon-
takt med dem som kan tenke 
seg å være med og støtte. Han 
kan nås på mail på ivarls@onl-
ine.no. Han vil dessuten gjerne 
ha besøk hjemme i Vinne, slik 

det allerede kommet inn tre 
tusen kroner.

Ivar Sveberg sier at det er 
mange organisasjoner som hjel-
per fattige folk på Madagaskar. 
Men akkurat det med døve barn 
er glemt.

– Derfor er mitt store ønske at 
vi kan få hjelpe disse barna til å 
få til et døvetilbud, så de slipper 
isolasjon og ensomhet, sier Ivar 

skolegang, mat og internatplass 
for en elev?

– Det vil koste ca 150 norske 
kroner hver måned å gi barna 
denne muligheten med tre hjem-
reiser i året. Jeg synes også det 
er svært viktig at alle 16 barna 
får plass, at vi ikke skiller de 
døve som bor den lille øya. 

Håper på støtte
Ivar Sveberg snakker seg varm 
om det han opplevde på Mada-
gaskar, og han håper å få med 
både privatpersoner og bedrifter 
i Verdal på d*_GoBack*_GoB-
ackette enkeltstående prosjektet, 
som går utenom prosjektet til 
Døveforbundet. Han har oppret-
tet et fond i sitt navn, og her har 

øya var det ikke muligheter for 
døveskole, og det var for dyrt å 
sende dem over havet til større 
byer på Madagaskar.

– Var det da du fikk en lys 
ide?

– Ja, jeg tenkte at vi kanskje 
kunne få til en aksjon for disse 
16 barna. Jeg så for meg en 
slags fadderordning. Da vi kom 
over til hovedøya igjen snakket 
vi med rektor på døveskolen på 
Antananarivo som har godt 
samarbeid med døveskolen på 
Toamasina. Han fortalte at han 
har fått beskjed fra døveskolen 
på Toamasina om at de har plass 
til barna, og at de kan bo på 
internat.

– Hvor mye koster det å gi 

KONTRASTER: Ivar Sveberg har vært døv hele livet, og vil gjerne gi de døve barna på øya Sainte Marie i Det indiske 
hav samme mulighet som han har fått.

VENNSKAP: Ivar Sveberg sammen med nye venner fra døveforbundet på 
Madagaskar, Bartho  og Dimby.

VANNVEI: Ivar fra Vinne i eksotiske omgivelser sammen med Bartho, på vei mellom to små øyer.

    kolegang
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