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Direkteteksting på TV2 og NØD-APP på vei – da 
er vel alt i boks? Det spørsmålet fikk jeg på SMSen i 
forrige uke. Og hadde det bare vært så vel. 

I 1997, på et hotellrom i Bergen, satt Klement Våge, 
Svein Arne Peterson og jeg og diskuterte utkast til 
NDFs handlingsplan for 1998 - 2000. En ting var vi 
enig om, det skulle dreie seg om tilgjen-
gelighet, og handlingsplanen fikk tit-
telen: «Et tilgjengelig samfunn» og det 
var den gang vi bare hadde teksttelefon 
og begrensede rettigheter til tolk. Det er 
ikke så veldig lenge siden.

I dag er taket på antall tolketimer 
fjernet, etter iherdig pågang fra NDF, 
teksttelefon er snart byttet ut med pc, 
mobil og nettbrett, norske kinofilmer 
tekstes og store deler av direktesendte tv-programmer 
tekstes og tegnspråktolkes.

Er samfunnet fullt ut tilgjengelig for døve da? 
Nei! De fleste av våre rettigheter er individuelle og 
reduserer det offentliges ansvar for tilgjengelighet 
for alle. FNs konvensjon om rettigheter for personer 
med nedsatt funksjonsevne peker på at funksjons-
hemmede skal ha frihet til å treffe selvstendige, og 
uavhengige valg. 

Tilgjengelighet gjelder innenfor utdanning, arbeid, 
helse, rettsapparat, hjem, politisk valg osv. Døve og 
hørselshemmede barn skal ha rett til opplæring på 
norsk og tegnspråk (og flere språk) uansett hvilken 
skole de går på. Døve og hørselshemmede skal ha 
lik rett til sysselsetting og karriereutvikling. Eldre 
døve skal ha rett til å velge omsorg /sykehjemsplass i 
tegnspråkmiljø.

Et samfunn for alle!

Sissel Gjøen
Interessepolitisk rådgiver

I dag er tilgjengelighet for døve og hørselshem-
mede stort sett synonymt med teleslynge. Tilgjen-
gelighet er når jeg kan delta som døv – og det er 
tegnspråktolk til stede uten at jeg har bestilt; på 
nasjonale hendelser, ved varsling av katastrofer, 
kulturarrangementer, politiske møter, sport med 
mer.

Døve og hørselshemmede er en like 
heterogen gruppe som hørende, våre 
muligheter til å kunne velge er et mål i alt 
arbeidet NDF gjør. Derfor er universell 
utforming, full deltakelse og inkludering 
i samfunnet nødvendig og viktig å jobbe 
med. Vi må legge premissene og tydelig-
gjøre hva som er universell utforming for 
oss, hvordan og hvorfor. 

Informasjon og holdningsskapende tiltak må til. 
Mange vet ikke at norsk tegnspråk er anerkjent 
som fullverdig språk og en del av den norske kul-
turarven. Språkrådet arbeider med å styrke norsk 
tegnspråk, gir informasjon og opplæring. Døvefo-
reningene har et ansvar for informasjon og å skape 
tegnspråklige møteplasser. Vi har alle et ansvar.

Tegnspråktolking av sanger har tatt helt av på 
nettet. Dette viser at det er nettopp tegnspråk som 
inkluderer – som gjør samfunnet tilgjengelig og 
universelt utformet, for døve og hørselshemmede.

Tilgjengelighet handler ikke om å tilrettelegge 
men om et samfunn for alle!

Nå skal jeg ha et års permisjon i NDF og har nett-
opp startet i ny jobb på CSS, derfor benytter jeg 
anledningen til å takke dere alle for inspirasjon, 
motivasjon og mange utfordringer, så langt.
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Konge på haugen

Til Tolketjenesten
Jeg har meldt meg på til «Solformørkelsestur til Sval-
bard», to dagers tur – fra 18. til 20. mars. Jeg vil helst ha 
en mann - så «min stemme blir mannsstemme» – og da 
ønsker jeg NN. Håper det går bra.

Svar fra NAV-Hordaland
Om du ønsker NN fordi han har en mannsstemme så er ikke 
det godt nok for å bare spørre han. Da tenker vi at det er mest 
rettferdig at vi sender ut til hele Norge. Det er etter hvert blitt 
en del mannlige tolker rundt om i Norge og det er sikkert flere 
som kunne tenkt seg en tur til Svalbard og kanskje noen med 
en stor interesse for astronomi.

Kommentar fra NAV-sentralt
Folketrygdloven med forskrift og rundskriv gir ikke tolkebru-
kere rett til å velge tolk selv eller å bestemme tolkens kjønn, selv 
om et slikt ønske i visse situasjoner er forståelig. Tolkeformid-
lingen har et ansvar for å forvalte samfunnets ressurser på en 
hensiktsmessig og forsvarlig måte og til beste for brukerne.  I 
dette ligger at NAV skal forsøke å finne den tolken som har de 
riktige kvalifikasjonene for å dekke tolkebrukerens behov, sam-
tidig som vi skal unngå å utløse større kostander enn nødven-
dig. Det er likevel ingenting i veien for at tolkebrukerens ønsker 
etterkommes dersom disse hensynene er i varetatt. NAV ønsker 
å opptre som en rettferdig oppdragsgiver overfor tolkene, men 
dette bør ikke gå på bekostning av hensynet til brukerne. I slike 
tilfeller er hensynet til brukerne det viktigste. 

Døvblinde må betale tolk selv

Jeg er døvblind og vil være med på et seminar i utlandet. 
Det er på min fritid. Da er reglene til NAV slik at jeg må 
betale reise- og oppholdsutgifter for den første tolken selv. 
Hvis jeg tar med to tolker vil NAV betale for den andre 
tolken. Hvor er logikken i dette? Hvorfor må jeg betale 
for den første tolken, men ikke for den andre? 

Kommentar fra NAV-sentralt
Reglene for tolking i utlandet er forskjellig, avhengig av formå-
let med reisen. NAV finansierer reise- og oppholdsutgifter til 
tolker som skal tolke for barn og unge under 18 år og til reiser 
i forbindelse med arbeid eller utdanning.  For rekreasjons- eller 
fritidsreiser til utlandet for voksne over 18 år, må tolkebrukeren 
selv finansiere reise- og oppholdsutgiftene. NAV finansierer 
reise- og oppholdsutgifter til og fra utreisested i Norge.  
  
Det at folketrygden ved ferie- og fritidsaktiviteter i utlandet 
ikke dekker reise- og oppholdskostnader for den første tolken, 
bare lønn, bygger på et resonnement om at statens oppgave er å 
sikre at tolkebrukere, så langt det er mulig, likestilles med ikke-
tolkebrukere når det gjelder mulighet for kommunikasjon. 
Når folketrygden likevel dekker alle kostnader ved tolk num-
mer to, skjer dette ut fra et ønske om å likestille døvblinde med 
døve, som også selv må dekke reise- og oppholdsutgifter til 
tolken. Dermed er døvblinde, som ofte trenger mer enn én tolk, 
sikret at deres utgifter til ferie- og fritidsreiser til utlandet ikke 
blir høyere enn de døve ville fått.

5 spørsmål til tolketjenesten i NAV

Vi har skrevet det noen ganger tidligere. Tolketjenesten er dårlig organisert. Reglene 
blir ulikt praktisert av de forskjellige tolkesentralene. Og ja, noen sentraler liker å 
leke  «konge på haugen», de har makt og de bruker den. Se bare det første eksempelet 
 nedenfor, tolketjenesten ville lete etter en tolk som hadde lyst på en Svalbard-tur og 
brydde seg mindre om ønske fra den døve om å få en bestemt mannlig tolk. Døves Tids-
skrift er snille med tolketjenesten, denne gangen, og anonymiserer tolkeformidleren. 

helge.herland@doveforbundet.no

Døv-
blinde 

må
betale

tolk 
selv
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TOLKETJENESTE - TIL BRUKERNES BESTE?
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Hvorfor får ikke vi dekket tolkeutgiftene?

Døveforeningen min arrangerer av og til tur til Sverige for 
å handle og besøke severdigheter der. Vi får ikke dek-
ket utgiftene ved tolk av NAV. Reiser til utlandet faller 
utenfor regelverket sier de. Men så leser vi reportasjer i 
Døves Tidsskrift om en gruppe av døve som har vært på 
tur til Israel, mens en annen gruppe har vært på cruise 
i Karibien – og begge gruppene har fått dekket tolk av 
NAV. Hvordan kan dette henge sammen? Er det ikke like 
regler for tolketjenesten?

Kommentar fra NAV-sentralt:  
Dette spørsmålet lar seg vanskelig besvare uten å gå inn i de 
konkrete sakene. I utgangspunktet har det ingen betydning 
hvor i utlandet reisen går. Det avgjørende er en vurdering av 
tolkebehovet. Vi kan vanskelig kommentere enkeltsaker, men 
på generell basis er det slik.  

Er det tak på antall tolketimer?

Jeg arbeider som PPT rådgiver i kommunen og bruker en 
del tolk på arbeidsplassen. Jeg har noen spørsmål som jeg 
lurer på.

Siden oppstart i ny jobb høsten 2013 har jeg sendt forespørsel 
om tolk til møter, testing av barn og unge og andre oppgaver.  
Med noen unntak har jeg fått en eller to tolker alt avhengig 
av oppdrag og tilgjengelighet på tolk. Men har nå har jeg fått 
melding i fra tolketjenesten om at jeg «bruker for mye» tolk og 
at NAV derfor har besluttet å begrense tolkebruken. 

Før sommerferien hadde jeg to tolker fire til fem dager i uken 
i fra klokken 8 - 15. Men nå har jeg fått beskjed om at jeg får 
kun tolk tre dager i uken og at jeg ikke kan påregne å få tolk de 
andre dagene i uken. Slik det er nå så må jeg si ifra og begrunne 
hvorfor jeg må ha tolk de andre dagene og selv da kan jeg ikke 
påregne å få tolk. 

Jeg har til nå brukt tre frilanstolker som har fulgt meg på 
nesten alle de oppdragene jeg har hatt på vegne av min arbeids-
giver. Dette har fungert fint og har ikke bydd på vansker av noe 
slag. De har selv gitt utrykk til meg og tolketjenesten at de har 
mulighet til være tolk for meg alle de dagene jeg har behov for 
tolk. I følge lovverket, Forskrift om stønad til tolkehjelp for hør-
selshemmede, har hørselshemmede tegnspråkbrukere rett på tolk 
i forbindelse med å «fungere i høvelig arbeid» som det heter i 

forskriftene. Da melder det seg et enkelt spørsmål: Hvem er det 
som avgjør om jeg kan få tolk i forbindelse med høvelig arbeid, 
når jeg utgangspunktet har den retten fordi jeg er i arbeid?

Kommentar fra NAV
Folketrygdloven med tilhørende forskrift og rundskriv setter 
ingen kvantitative begrensninger for hvor mange timer du kan 
få til tolk. Det er derfor ingen tolkebruker som kan «bruke 
opp» retten til tolking. 
Tolkeformidlerne ved NAV hjelpemiddelsentraler har et ansvar 
for å forvalte NAVs ressurser på en hensiktsmessig og forsvarlig 
måte. Det kan ikke gis stønad i større utstrekning enn det som 
er nødvendig og hensiktsmessig. I dette ligger at det må foretas 
en konkret vurdering av om formålet det er bestilt tolk til om-
fattes av vilkårene i lov og forskrift. Deretter vurderes tolkeløs-
ning herunder hvor mange timer som anses som nødvendig for 
at tolkebrukeren skal kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstil-
lende måte. Arbeids- og velferdsdirektoratet legger til grunn at 
avklaringen av hvilket tolketilbud brukerne skal få i slike tilfel-
ler gjøres i samarbeid med tolkebruker og arbeidsgiver.

Rettighetene for frilanstolker?

Hvorfor er det ulike rettigheter og arbeidsvilkår for 
frilanstolker og fast ansatte tolker? Det virker på meg som 
om frilanstolker blir definert som et teknisk hjelpemiddel 
og ikke som arbeidstaker.

Kommentar fra NAV
En frilanstolk er definert som en person med tolkefaglig 
kompetanse som påtar seg enkeltstående oppdrag i form av 
tolketjenester i egenskap av å være selvstendig oppdragstaker. 
Frilanstolken er ikke ansatt i NAV og er dermed ikke å anse 
som en arbeidstaker i arbeidsrettslig forstand. Det er ulike re-
gler som regulerer forholdet mellom NAV, som arbeidsgiver for 
fast ansatte tolker og NAV, som oppdragsgiver for frilanstolker. 
Dette medfører nødvendigvis en forskjell på hvilke rettigheter 
og arbeidsvilkår tolkene har. 
Når dette er sagt har NAV et ønske om at tolkebrukerne ikke 
skal merke forskjell i kvaliteten på tolkingen på om det er en 
ansatt tolk eller frilanstolk man møter på tolkeoppdraget. For å 
sikre dette, er NAV opptatt av å bli en stadig bedre oppdragsgi-
ver for frilanstolkene. 
Det er NAVs oppfatning at ingen tolker, verken ansatte eller 
frilans, skal ses på som tekniske hjelpemidler. Tolkene aner-
kjennes som fagpersoner og menneskelige ressurser, slik alle 
fagfolk er.

3

4
5
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149 med PC 
over Internett
Det har vært pilot-
drift på ny tjeneste 
på PC over Internett 
med ca. 30 frivillige 
brukere høsten 2014. 
Da tjenesten var ferdig 
testet ble den åpnet for 
alle 6. desember. For å 
kunne benytte denne 
tjenesten må man ha 
PC med Windows 7 
eller nyere. Man må 
registrere seg og laste 
ned programvare før 
man kan ta tjenesten 
i bruk. Det er ikke 
behov for søknader 
eller liknende utover 
registrering på Telenors 
plattform. Tele nor 
sjekker at det ikke blir 
registrert falske brukere 
på tjenesten og det er 
lagt opp til høy sikker-
het på tjenesten.

For å registrere seg 
åpner man denne siden 
på Internett og fyller 
ut feltene og godkjen-
ner: http://teksttelefon.
telenor.no/user/signup

tekst-tolkning. Grafen 
under viser utvikling i 
antall samtaler via 149 
de siste 7 årene.

Litt historikk
Tjenesten 149 Tekstte-
lefonen ble startet opp 
på 1980-tallet på ana-
log teknologi (vanlig 
telefoni med modem). 
Teknisk plattform er 
modernisert flere gan-
ger, men helt ny platt-
form fra nWise AB, 
versjon MMX4, ble 
satt i drift jan. 2009, 
fortsatt med tekno-
logi for terminaler med 
modem. Denne har 
produsert nesten helt 
uten feil i den perioden 
den var i drift.
Gamle terminaler gikk 
ut av produksjon våren 
2014 og modem-tek-
nologi fra 1980-tallet 
er utdatert og foreldet. 
I dag går etter hvert all 
telekommunikasjon 
over Internett – såkalt 
IP-teknologi.
Telenors tekniske 
plattform er i dag en 
kombinasjon av versjon 
MMX5 og MMX6 for 
å kunne håndtere både 
nye og gamle termi-
naler. Leverandør er 
nWise AB. Tolkesen-
tralen er lokalisert i 
Mosjøen og utføres av 
Call-IT AS. 
Alle tekniske kompo-
nenter og linjer er du-
blerte (to av hver, hvor 
den ene overtar hvis 
den andre faller ut eller 
blir feil). Tjenesten er 
døgnåpen året rundt.

Ny 149 Teksttelefon fra Telenor

Av Helge Alfsvåg,
produktsjef Telenor

Telenor satte i drift helt ny teknisk plattform for 149 Teksttelefonen i november. Den nye «mas-
kinen» kan betjene de gamle terminalene inntil videre, men har ny tjeneste for 149 som går over 
Internett og benytter PC med nedlastet programvare som hovedprodukt. Det kommer imid-
lertid flere muligheter fremover. De gamle terminalene (Diatext IV osv.) ble flyttet over til ny 
plattform siste uke i november. Dette har gått uten at vi har mottatt feilmeldinger av noe slag.

det på flere alternativer 
som kommer fremover.
For å laste ned pro-
gramvare åpner man 
denne siden og trykker 
«RUN»:
http://teksttele-
fon.telenor.no/
MMX_client_te-
lenor_6.1.3.11409/
myMMX_install.exe 
(se illustrasjon under)

Samsung m.fl.). Dette 
vil gjøre tjenesten langt 
mer mobil enn tidli-
gere, i og med at man 
kan bruke den på 
utstyr man tar med seg 
i lomma eller i bagen.

149 Teksttelefo-
nen via webside
Vår leverandør utvikler 
nå også tjenesten for 
bruk via en webside 
som blir åpnet i løpet 
av våren. Dette betyr 
at man kan åpne en 
webside og logge seg på 
fra hvilken som helst 
PC, hvor som helst og 
når som helst. Man 
skal da også kunne 
benytte Mac-utstyr 
og er uavhengig av å 
laste ned programvare 
på PC.  Imidlertid vil 
det nok være en god 
løsning å ha varianten 
med PC for hjem-
mebruk som kan stå 
pålogget for mottak av 
samtaler hjemme eller 
på kontoret.

Lyssignal
Det er mulig å koble 
PC til utstyr som gir 
lyssignal ved innkom-
mende anrop f.eks. 
isbjørn. Hjelpemiddel-
sentralen kan gi råd og 
opplysninger om dette.

Gamle 
terminaler
De gamle terminalene, 
for eksempel Diatext 
IV, vil være mulig å 
bruke en tid fremover, 
men vi har fått opplyst 
at disse er gått ut av 
produksjon og at det 
ikke kan skaffes reser-
vedeler.  Dette betyr at 
de ikke kan eller vi bli 
reparert. Hjelpemid-
delsentralene kan gi 
nærmere opplysninger 
om dette. Vi regner 
med at disse da må 
saneres i løpet av noen 
år og vår antagelse her 
er ca. 3 år frem i tid. 
Det vil da være smart 
for brukerne å legge 
tjenesten over på PC 
eller andre varianter i 
god tid før dette.

Utvikling av 
bruk
De siste årene har 
bruken av 149 Tekst-
telefonen hatt en 
markant nedgang. 
Vi antar at dette har 
flere årsaker. Mange 
offentlige instanser 
og kontorer har fått 
chatte-muligheter slik 
at hørselshemmede kan 
kontakte disse utenom 
149. Chattemuligheter 
mellom brukere er også 
nærmest ubegrenset. 
Tjenesten med video-
tolkning som NAV 
leverer tar nok også noe 
av bruken siden dette 
er en noe raskere kom-
munikasjonsmåte enn 

Etter registrering vil 
man motta en e-post 
med bekreftelse med 
passord på sin e-post-
adresse. Ta godt vare på 
passordet! Man trenger 
bare å registrere seg 
en gang og kan bruke 
dette bruker og passor-

Når dette er utført kan 
man logge seg på med 
bruker og passord og ta 
tjenesten i bruk.
Merk! Det vil bli lagt 
ut informasjon og en 
«kokebok» for registre-
ring og nedlastning til 
pc på Telenors websider 
som vil være til hjelp 
hvis man trenger ytter-
ligere tips for å få dette 
til på sin PC.
Telenors websider for 
149 Teksttelefonen 
finner du her: http://
www.telenor.no/privat/
kundeservice/personer_
med_nettsatt_funk-
sjonsevne/produkter.jsp

149 Teksttele-
fonen på Smart-
telefoner og 
Nettbrett
Det kommer etter hvert 
app’er for nedlastning 
på Smarttelefoner og 
Nettbrett. Vår leve-
randør kommer med 
nyutviklede versjoner 
som vi håper å begynne 

å teste kort tid etter 
påske. Når disse er 
tilpasset vår tjeneste, 
og av en kvalitet vi 
kan akseptere, vil det 
startes opp pilotdrift 
en kortere periode før 
de blir tilgjengelige for 
alle. App’ene vil kunne 
brukes på utstyr med 
iOS (iPhone og iPad) 
og Android (f.eks. 
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Marita Løkken jobbet som avisbud og oppdaget en brann. 
Klokken var tre på natta og døve Marita måtte ringe via sin 
mor for å varsle om brannen. Nå kan hun kontakte AMK 
direkte med den nye appen installert på smarttelefonen.

Utviklere
– Vi er en gruppe på fem fra Trondheim døveforening som har 
vært med i referansegruppa når appen har blitt utviklet. «Nød-
vendig for noen - bra for alle» er et slagord vi har likt i denne 
prosessen. Men ting tar tid ja, ett og ett halvt år har vi holdt på, 
sier Løkken.

– Før var det håpløst å kontakte AMK-sentralen. Det var ren 
diskriminering at vi som døve ikke har hatt samme rettigheter 
når det gjelder liv og helse. Tenk om en døv kommer først til en 
større ulykke, og ingen andre er der og kan melde fra, sier Løk-
ken og himler med øynene. 
  Hun tar med at mennesker som har hatt slag eller som stam-
mer også kan gjøre god nytte av den nye appen. 
– Aappen fungerer bare delvis, ved at det bare er 113 som kan 
kontaktes. Den fungerer også bare en vei, så de på AMK-sentra-
len bare kan ta imot beskjed om hvem og hvor en ulykke eller 
en skadet befinner seg. Men toveis kommunikasjon i form av 
muligheten til å chatte kommer. Også direkte til politiet samt 
brann og redningstjenesten, sier Løkken. Hun er fornøyd så 
langt og sier det er bedre enn ingen ting.

– Håper jeg aldri får bruk for appen, sier hun med et smil. 

Nå kan døve

E N K E L T
melde om ulykker

Smart113
Smart113 er et forsknings- og utviklingsprosjekt. St. Olavs hos-
pital i Trondheim tester applikasjonen hos 113 Sør-Trøndelag. 
Alle 113-sentraler er invitert inn og kan komme etter hvert, 
opplyser daglig leder Fredrik Øvergård. Han fikk ideen til ap-
pen etter at han selv ble utsatt for en ulykke.
– Hvis jeg hadde vært alene ville jeg hatt store problemer med å 
fortelle hvor jeg var.
Samarbeidet med døveforeningen er veldig bra og konstruktivt. 
Vi har fått en avgjørende innsikt fra døve. AMK-operatørene 
vi har snakket med opplevde det ikke som noe problem at døve 
ikke kunne kommunisere med sentralen, for det har jo ikke 
ringt noen døve, sier han. 
– Ledelsen ved St. Olavs hospital har sett det som frustrerende, 
og har blitt med i utviklingen av denne tjenesten. Tekstbasert 
tjeneste kunne vært mulig for mange år siden, da sms på mobil-
telefon ble tilgjengelig, sier han og tar med at appen kan brukes 
på android- og Iphone-mobiler.

Bare Sør-Trøndelag
– Andre 113-sentraler har meldt interesse. En har signert for 
å ta i bruk appen i tillegg til Sør-Trøndelag. Vi inviterer alle 
AMK-sentralene, men den enkelte sentralen bestemmer selv.
Øvergård har vært opptatt av å lage en tjeneste for alle, men 
som også inkluderer døve.
– At alle kan bruke denne appen gjør at den lettere vil bli 
videreutviklet. Hvis appen hadde blitt laget kun for døve, er det 
ikke sikkert oppdateringene ville kommet like lett.

HVOR?: Nå kan det bli lettere for døve å alarmere 
ved sykdom og ulykke, forklarer Marita Løkken fra 
Trondheim Døveforening, og Fredrik Øvergård. 

Tekst og bilder: Av Bjørn Lønnum Andreassen

Ny app gjør det lettere for døve å kontakte alarmsentralen for å melde 
om ulykker eller personskader, i Sør-Trøndelag. Kanskje kommer  resten 
av landet etter.



8 3/2015Døves Tidsskrift

Det er tilgjengelighetssjef Siri Antonsen 
som forklarer hvorfor ikke NRK gjorde 
det samme som SVT. Hun understreker 
at alle ressursene som ville gått med til 
tolkingen ville gått på bekostning av de 
pengene NRK har avsatt til tegnspråktol-
king og teksting av andre programmer.
- Det blir et prioriteringsspørsmål hva 
som er viktigst å tekste og tolke, og der 
må gjerne NDF som brukerorganisasjon 
være med i diskusjonen. 

Når vi ser hvor populær og omtalt den 
svenske tegnspråktolkingen ble må nok 
konklusjonen bli at vi bør tolke den nor-
ske finalen neste år. De internasjonale 
semifinalene og finalen i Østerrike i mai 
vil bli tolket på «internasjonalt tegn-
språk» av fire døve fra Østerrike og to fra 
Danmark. NRK har kjøpt rettighetene 
til disse sendingene. De vil bli sendt på 
TV-kanalen «NRK Tegnspråk» 19., 21. 
og 23. mai klokken 21. Vi håper dermed 
at ESC skal bli en fest også for tegnspråk-
brukere i Norge.
Døves Tidsskrift vet at den ene dan-
ske formidleren er norsk! Det er Ragna 
Huse. Fra konkurransen i Europa til 
distriktssendingene i Norge. Mange døve 
savner tekstingen av distriktsnyhetene, 
utfordrer vi.

- Vi er selvsagt godt kjent med ønske fra 
døve og hørselshemmede om å få tekstet 
distriktssendingene, men i dag er det 
teknisk umulig. NRK sender 11 dis-
triktsnyheter samtidig, det er maksimalt 
av hva den tekniske kapasiteten klarer. 
Skal vi legge på tekst på disse sendingene 
må vi kutte ut tre distrikter for å frigjøre 
teknisk kapasitet. Du ser at tolkekanalen 
går helt i svart når det er distriktssendin-
ger.  

- Hva med å tekste reprisesendingene 
dagen etter?
- Vi ser på distriktsnyhetene som fersk 
vare, at det er noe som har interesse der 
og da – og ikke dagen etterpå når mange 
har lest om det i avisene eller på nettet. 
Så blir det igjen et valg om vi skal bruke 
penger på å tekste reprisene og redusere 
på annen teksting. 

NRK fikk ikke øke lisensen i 2015 slik 
de ønsket. Stortinget strammet inn i 
bevilgningene. Det har ført til at NRK 
nedbemanner med ca. 200 årsverk og at 
det ellers også strammes inn på mange 
områder. 
- Vi beholder heldigvis de ca. 23 timene 
vi tegnspråktolker hver uke og vi tekster 
stadig flere programmer. Vi skulle gjerne 

NRK tekster og tolker stadig mer 
helge.herland@doveforbundet.no

- Vi diskuterte før den norske finalen i 
 Eurovision Song Contest (ESC) om vi skulle 
tegnspråktolke den, slik de gjorde i Sverige – 
og slik den svenske tegnspråktolken Tommy 
Krångh er blitt kjent i hele verden for.  
Å gi tegnspråk til poplåter er en egen sjan-
ger. Vi ønsket i så fall å engasjere døve til 
å gjøre det, men det ville kreve mye tid til 
forberedelser, låtene må oversettes, musikk 
og tegnspråk skal samkjøres og det må frem-
føres på en måte som passer melodishowet.

NRKs tilgjengelighetssjef sammen med NDFs Bjørn A. Kristiansen og Eva 
Skovli.

tekstet og tolket alt, men vi har et bud-
sjett å holde oss innenfor, forklarer Siri 
Antonsen.
Hun forteller også at NRK i mai kommer 
i gang med et brukerråd med deltakere 
fra organisasjoner for funksjonshem-
mede. Blant annet blir det representanter 
fra NDF, HLF, Blindeforbundet og 
den store gruppen eldre seere og lyttere. 
Rådet vil ha møter 3 – 4 ganger i året 
og være en viktig i rådgiver i de valgene 
NRK gjør. 
- NRK er langt fremme i verden når det 
gjelder teksting og tegnspråktolking av 
programmer. Men vi vil bli enda bedre. 
Jeg er veldig glad for at Paal Richard 
Peterson er ansatt som leder både for 
Tegnspråknytt og for Tegnspråkkanalen. 
Han er første døve på ledernivå i NRK 
og betyr mye i arbeidet for å åpne nye 
dører og bryte barrierer. 

Tilgjengelighetssjefen avslutter praten 
med å fortelle at NRK har en egen språk-
plakat. Der fremgår det at språket i NRK 
skal være rikt og godt – og det omfatter 
også norsk tegnspråk.
- NRK skal bidra til å styrke og utvikle 
norsk tegnspråk. Det innebærer et stort 
ansvar for at språket blir synlig og at 
kvaliteten på norsk tegnspråk er godt.
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Årsmøtetid

Foreningen i Stavanger har det offisielle navnet NDF- 
Stavanger. De har gjenvalgt Britt Jøsang som styreleder. Hanne 
B. Kvitvær er ansatt i 50 prosent stilling som daglig leder.

Mars er årsmøtetid i foreningene. Noen foreninger bytter styre-
leder, mens de fleste foreningene har gitt lederne fortsatt tillit. 
Gledelig at det i mange foreninger kommer yngre tillitsvalgte 
inn i styret.

Årsmøte i Bergen Døvesenter samlet 35 medlemmer. Avstem-
mingene viste at det er stor enighet om sakene i Bergen.

Foreningsleder Gunnar Hansen ble gjenvalgt i Bergen. Bak seg 
har han tre av foreningsveteranene som gledet årsmøte med sin 
deltakelse, fra venstre Annlaug Koppen, Marta og Thorbjørn 
Johan Sander. Marta fyller 90 senere i år, men ble valgt som 
revisor for foreningens pensjonistgruppe. Spreke folk!

Hele årsmøtet i Haugaland Døveforening samlet til historisk 
bilde, ja vi må ikke glemme å ta bilder som kan dokumentere 
døveforeningenes historie i fremtiden også. 

Etter flere år som leder i Haugaland Døveforening valgte 
Kjell Gunnar Brekke å gi lederklubben videre til Anita Helen 
Oksnes.

Kristiansand Døve-
forening har gjenvalgt 
Steinar Bekkevoll som 
styreleder.
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Så stor er interessen for debat-
tens tema: «Cochlea-implan-
tasjon (CI): Revolusjon og 
utfordring for døves identitet, 
kultur og språk. Et teknisk 
mirakel som møtte kulturell 
motstand.» Det er stort flertall 
av døve og hørselshemmede 
blant publikum, men også en 
stor gruppe hørende fagfolk 
og andre. 
Debattmøte er en oppfølging 
av et seminar 22. september 
i fjor. Da arrangerte Det 
norske Videnskapsakademi et 
dagsseminar for å dokumen-
tere det som skjedde da CI 
kom til Norge på 1980-tallet. 
26 aktører, pluss tolker og 
teknikere var samlet. Vi kan 
ikke nevne alle, men kjente 
deltakere fra den tegnspråk-
lige siden var Svein Arne 
Peterson, Thorbjørn Johan 
Sander, Hilde Haualand, 
Bjørn A. Kristiansen og 
Arnfinn M. Vonen med flere. 
Mens den medisinske- og ta-
lespråklige delen blant annet 
var representert med Ole E. 

som prøvde de første elektriske 
stimuleringen av hørsels-
nerven. I begynnelsen av 
1980-årene begynte professor 
Terje Gundersen i Trondheim 
med de første CI-operasjonene. 
Han brukte en metode som 
ikke var spesielt anerkjent 
av andre spesialister, og da 
Rikshospitalet begynte sine 
operasjoner i 1986 brukte de 
en annen teknologi. Først var 
det bare voksne døvblitte som 
ble operert. Noen år senere 
begynte operasjonene på barn 
og i 1992 fikk de første barna 
under 3 år CI. I dag opereres 
barn før de når 1. års alderen.  
Tvete understreket at det er 
viktige å operere CI så tidlig 
som mulig om en vil oppnå 
maksimal effekt av lyden. Det 
hender det kommer foreldre 
med barn i dag som er 10 – 15 
år gammel, men det er oftest 
for sent å operere da. Han på-
pekte at ingen av de opererte 
barna får normal hørsel. Nes-
ten alle barna får normal tale 
og så får de varierende grad av 
nedsatt hørsel, sa han. Nå er 
det ca. 30 – 40 barn som får 
CI hvert år, avsluttet han med 
i sitt historiske tilbakeblikk.
Hilde Haualand var andre 
innleder. Hun er utdannet so-
sialantropolog og har arbeidet 
i mange år som forsker ved 
FAFO. Hun er døv og har selv 
CI. Hun mente at skepsisen 
mot CI på 1980-tallet var vel 
begrunnet. Medisinerne snak-
ket om å gjøre døve hørende, 
og avisene laget store oppslag 
på sakene. Det var et typisk 
eksempel på teknologieksper-
tise og manglende vilje til å 
lytte til døves og hørselshem-
medes egen livserfaring, det 
var som om historien gjentok 
seg. Teknologi, lyd, hørsel 
og talespråk ble løftet fram 
som middel for vellykkethet 

Debattmøte om CI
Litteraturhuset i Oslo, onsdag 18. mars kl. 18.30. Rommet, som kalles Amalie Skram, er allere-
de fullt besatt, selv om debatten først begynner om en halvtime. Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk 
Museum klarer å få plass til 140 interesserte før dørene stenges. 50 frammøte får ikke komme 
inn, salen er fullstappet og brannforskriftene tillater ikke at flere slippes inn i salen.  

Tvete, Eva-Signe Falkenberg, 
Ona Bø Wie, Anders Hegre, 
Borghild Landsvik og Henrik 
J. Lindeman. For den gang 
var frontene skarpe, en gruppe 
sa ja til tegnspråk og nei til 
CI – mens den andre gruppen 
sa ja til CI og nei til tegn-
språk, for å si det firkantet og 
uten å ta med nyansene som 
var i noen av grupperingene. 
Referat av seminaret er utgitt 
i publikasjonen «Michael 
– Publication Series of The 
Norwegian Medical Society. 
Da cochleaimplantasjon kom 
til Norge.»

Debatten i Litteraturhuset 
viste at frontene har nærmet 
seg hverandre. NDF sier i dag 
«Ja takk, begge deler» - altså 
ja takk til norsk tegnspråk 
og til best mulig teknologisk 
hørselshjelp ut fra det den 
enkelte velger. Mens CI-team-
et på Rikshospitalets Øre-, 
nese-, halsavdeling sier «Ja 
takk til CI, og vi er ikke imot 
tegnspråk». Men de sier heller 

ikke at de er for tegnspråk, og 
hvis Døves Tidsskrift nå har 
oppfattet Rikshospitalet feil i 
dette spørsmålet stiller vi med 
glede spalteplass til rådighet. 
Hadde også Rikshospitalet 
sagt «Ja takk, begge deler» 
kunne foreldre til døve og 
hørselshemmede barn pustet 
lettet ut over valgets kvaler de 
nå lider, CI ja – men hva med 
tegnspråk? For det er forel-
drene og barna som blir tapere 
i den evige debatten for eller 
imot tegnspråk som har vært i 
Norge i tohundre år. 

Dyktige innledere
Innledere i debatten på Littera-
turhuset er Ole A. Tvete. Han 
er audiofysiker ved Rikshos-
pitalets Øre-, nese-, halsavde-
ling og har vært medlem av 
CI-teamet fra starten i 1985. 
Han foreleste på en lettfattelig 
måte om lyd, ørets anatomi og 
nedsatt hørsel – og om histo-
rien bak CI. Ja, helt tilbake til 
Alexandro Volta på 1700-tallet 
dro han oss med, italieneren 
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– mens norsk tegnspråk igjen 
ble sett på som en nødløs-
ning, noe barna kan bruke 
om CI ikke blir så vellykket 
som forespeilet, sa Haualand 
blant annet og la til: Mange 
døve fikk derfor en negativ 
holdning til CI. Hun kom 
inn på Læreplanen av 1997 
for den 10-årige grunnskolen 
som for første gang aksepterte 
norsk tegnspråk som språk og 
som åpnet for undervisning i 
og på tegnspråk. Resultatet av 
disse læreplanene ser vi i dag, 
mange døve har tatt høyere 
utdanning og nye dører er 
blitt åpnet for døve studenter. 
Medisinerne gjorde feil ved 
at de ikke anbefalte bruk av 
tegnspråk til barn med CI, 
selv om de ikke var fagperso-
ner på språk. Tegnspråk var 
tabu og det bygget på myter 
og ikke fakta, fremholdt 
hun. Det er ikke hjernen som 
diskriminerer tegnspråk, men 
mennesker og det er å håpe 
at den videre diskusjonen om 
valg av språk for barn med CI 
baserer seg på forskning, sa 
hun avslutningsvis.

Debatt med følelser
Det ble åpnet for debatt ledet 
av Stein A. Evensen fra ar-
rangørene. Han er professor 
emeritus i indremedisin ved 
Universitetet i Oslo og var 
leder for CI-seminaret som 
ble arrangert i september. 
Debatten viste at det fortsatt 
er uenighet i synet på norsk 
tegnspråk som et fullverdig 
språk og nytten selv de med 
«god hørsel» vil ha av språket, 
ikke minst i ungdomstid, 
under studier og på møter og 
sosiale sammenkomster som 
voksne. Livet leves nå engang 
ikke i et lydisolert rom.

Sagt i debatten: 
«Man må se på hele mennes-
ket og ikke bare grad av hør-
sel. CI gir ikke normal hørsel 
og vi vet at med hørselshem-
ning faller man lett utenfor 
det sosiale fellesskapet i større 
grupper. Tegnspråk åpner for 
valgmuligheter, tospråklighe-
ten åpner for det gode sosiale 
livet.

«Mye av diskusjonen rundt CI 
er usaklig. CI-teamet på Riks-
hospitalet sa nei til tegnspråk 
nå, men det gjør vi ikke i dag. 
«Men det er fortsatt foreldre 
som forteller at Rikshospitalet 
ikke anbefaler tegnspråk, det 
blir bare anbefalt når det er 
helt nødvendig.
«Vi gir informasjon til 
foreldrene om tegnspråkun-
dervisningsopplegget «Se mitt 
språk». Foreldrene har valget, 
men mange av dem sier at de 
ikke trenger tegnspråk. Når 
barna får tilgang til lyd utvi-
kles talespråket automatisk.
«Hva om CI ikke fungerer 
godt nok? Hvorfor kan ikke 
tegnspråk aksepteres som et 
hvilket som helst annet språk?
«For en som har arbeidet som 
audiopedagog fra 1970-tallet 
er det mirakel å oppleve at 
barna med CI utvikler så godt 
talespråk.
«Det er en hån å bruke begre-
pet mirakel i denne sammen-
hengen. Jeg opplever at barn 
med CI er mer verdifulle enn 
døve barn uten CI. Jeg møter 
en skremmende holdning og 
uvitenhet til døve. Mange 
leger tror at vi døve ikke har 
talespråk. Jeg vil ha mer fokus 
på døve barn og mer fokus på 
norsk tegnspråk. 
«Vi må ikke glemme den 
aller største gruppen, de som 
bruker høreapparat. Hva med 
oppfølgingen av de barna, det 
er ingen som diskuterer det.
«Uten tegnspråk vil mange 
av disse barna bruke alle 
sine krefter på å oppfatte hva 
som sies på skolen og i sosialt 
samvær. De vil bli utslitt. 
Mennesker henter ofte krefter 
og overskudd nettopp gjen-
nom sosialt fellesskap, der får 
de påfyll og trivsel. Jeg frykter 
at mange barn opplever stor 
press og høye skuldre.
«Jeg har selv CI og sier som 
Ole Brum: Ja takk begge 
deler. Mitt CI er veldig nyt-
tig i en til en samtaler, men 
i gruppe blir jeg utenfor. I 
utdanningen min og i det 
sosiale miljøet må jeg ha 
tegnspråk. 

helge.herland@
doveforbundet.no

Ole A. Tvete har ordet, mens Hilde Haualand følger med på oversettelsen 
til norsk tegnspråk.

50 frammøte måtte snu i døren da de kom til debattmøte, men ikke alle 
gikk hjem. Noen valgte å følge debatten gjennom glassdøren.

Møteleder Stein A. Evensen og arrangørene fortjener ros for en fin og sak-
lig debatt.

CI-teamet på Rikshospitaler er ikke imot tegnspråk, sa legen Marie Bunne.
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Personalia

90 år
ASTRID BERG, Namdalseid, 
blir 90 år 25. april.
DINA MARGRETE LIEN, Hamar, 
blir 90 år 5. mai.

80 år
BJØRG SOLEM, Drammen, 
blir 80 år 31. mai.
TOVE RUUD BARKALD, Strømmen, 
blir 80 år 1. juni.

75 år
MADELA KALNES, Bergen, 
blir 75 år 24. april.
JOHANNE JENSEN, Tromsø, 
blir 75 år 7. mai.
RUTH HOLSTAD, Spydeberg, 
blir 75 år 30. mai.
KÅRE JOHANSEN, Hamar, 
blir 75 år 2. juni.
UNNI SÆTER, Kjeller, 
blir 75 år 9. juni.

70 år
LEANDER JOHANSEN, Trondheim, 
blir 70 år 22. april.
GOTTHARD LANGELAND, 
Trondheim, blir 70 år 17. mai.

Sissel Thon har fått Det Kongelige Sel-
skap for Norges Vel sin medalje for lang 
og tro tjeneste. Hun har vært ansatt i 30 
år ved Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve. Vi er mange som stiller oss i rekken 
av gratulanter. Redaktøren traff henne 
første gang i 1977. Da var hun elev ved 
folkehøyskolen og lærte seg tegnspråk 
sammen med 15 andre hørende elever. 
Den gang hadde skolen en fordeling med 
halvparten døve- og halvparten hørende 
elever. Jeg deltok på kurs for døvblitte og 
vi hadde hver vår hørende elev ved siden 
av oss som satt og skrev i kladdeboken 
det foreleserne sa. Ja, det var tider det 
Sissel! Vi ble glad både i tegnspråk og 
jentene som skrev.
Etter folkehøyskolen ble hun borte noen 
år i mer urbane strøk, før hun tok til 
fornuft og kom tilbake til hjembygda. 
Først som tolk og sekretær hos NDF, som 
i noen år hadde hovedkontoret sitt på Ål. 
Senere har hun blitt på skolen og kurs-
senteret, til glede for de alle de som har 
vært elever og kursdeltakere.
Sissel er ekte hallingjente, altså kvalitet 
fra topp til tå, ei tærig jente, som vi sier 
på dialekt. Smilenes og tålmodig gir hun 
trygghet til de som første gang kommer 
med sommerfugler i magen til skolen. På 
vegne av skolens elever gjennom alle år, 
deltakere på foreldrekurs og døvblittkurs 
og alle andre kurs, og ikke minst vi som 
har fått lov til å jobbe sammen med deg: 
Gratulerer med hederen – og så håper vi 
du fortsatt får mange gode år på arbeids-
plassen, du er jo fortsatt bare ungdom-
men! (tærig = trivelig)

Fødselsdag

Gratulerer 
Sissel Thon

LAILA O. NILSEN, Oslo, 
blir 70 år 17. mai.
FRED SÆTVEIT, Bergen, 
blir 70 år 8. juni.
MAGNE STIANSEN, Molde, 
blir 70 år 12. juni.
BARBRO LINDEBERG, Trondheim, 
blir 70 år 14. juni. 

60 år
THOR LASSE THORESEN, Steinsholt, 
blir 60 år 24. april.

LARS HANA, Bergen, 
blir 60 år 29. april.

50 år
DANIELA ROOS, Vinterbro, 
blir 50 år 22. april.
JANE HELE ROBSTAD, Kristiansand, 
blir 50 år 29. april.

JANN TOMASSEN, Trondheim, 
blir 70 år 25. mai. 

Tora Linnea Lofthaug, Kragerø blir 10 år 
8. mai. Familien gratulerer!

Død
CHRISTIAN DRABLØS, Ålesund, 
født 2. november 1922, døde 1. mars.
JENS LARSEN, Trondheim, 
født 17. januar 1943, døde 31. mars.



133/2015 Døves Tidsskrift

Spør advokaten
Advokat René Stub-Christiansen bistår personer over hele landet,  
gjerne på tegnspråk.
Han har bakgrunn både fra politiet og advokatvirksomhet. Han også jobbet som 
konsernadvokat der han har bistått i forbindelse med store kontrakter og tvister 
knyttet til vei-, tunell- og broprosjekter. Advokaten har også egen godkjenning 
som mekler i forbindelse med konfliktløsning.
Hvis du har et spørsmål du lurer på så kan du sende det til 
post@stub-christiansen.no. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Tolk i fengsel
Har døve utlendinger rett til tegnspråktolk 
ved fengselsopphold? Hvilke rettsregler 
gjelder for tegnspråktolking ved fengsels-
opphold generelt og for utlendinger uten 
lovlig oppholdstillatelse? 

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Folketrygdlovens regler om rett til 
tegnspråktolk gjelder ikke for utlendin-
ger ved fengselsopphold, varetekt eller 
tvungen omsorg, jf. ftrl. § 2-17, første 
ledd. Utlendinger har bare krav på 
dagliglivstolking hvis de har vært med-
lem av folketrygden de siste tre årene. 
Flyktninger med lovlig opphold har 
likevel krav på tolk etter folketrygdlo-
ven selv om de ikke har vært medlem 
av folketrygden de siste tre årene.

Kriminalomsorgen har opplyst for 
meg at de likevel «sørger for tolk i 
saker hvor dette er nødvendig for at 
saken skal bli tilstrekkelig opplyst eller 
for at sakens parter skal kunne gjøre 
seg kjent med og forstå et vedtak. 
Dette gjøres i lys av forvaltningslovens 
veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 
11 og utrednings- og informasjonsplikt 
jf. forvaltningsloven § 17». Videre sier 
kriminalomsorgen at «Bruken av tolk 
anses som særlig viktig i saker som gjel-
der inngripende vedtak, men benyttes 
til en viss grad også i andre sammen-
henger, for eksempel under besøk eller 
ved enkelte fellesaktiviteter i fengsel. I 
tilfeller hvor innsatte har en funksjons-
hemming bestreber kriminalomsorgen 
seg for øvrig på å tilrettelegge straf-
fegjennomføringen i samsvar med den 
enkelte innsattes forutsetninger, i den 
grad det er mulig.»

Naturskade
Vi har hatt orkanen "Nina" på besøk. 
Orkanen hadde revet av deler av taket 
vårt som fløy bort og skadet noe på nabo-
ens eiendom. Skal vi dekke skaden eller 
skal naboens forsikring dekke i henholdt til 
naturskade? 

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Hovedregelen i erstatningsretten er at 
dersom du skal bli gjort erstatnings-
ansvarlig for en skade påført din nabo 
sin eiendom så må du ha opptrådt 
klanderverdig. Et eksempel kan være 
at du lar ting ligge å slenge ute til tross 
for at du vet at det kommer en orkan. 
Men i det tilfellet som du nevner så var 
det deler av taket ditt som ble revet av 
og fløy over til naboens eiendom hvor 
den forårsaket skade. Såfremt taket 
var forsvarlig montert så kan du neppe 
klandres for at Nina tok tak i det, rev 
det løst og kastet det på din nabos 
eiendom. Ninas oppførsel var verken 
din eller naboen din sin skyld.

Så spørsmålet da blir hvem skal betale 
for Ninas vredesutbrudd? Hun har 
jo ikke penger og tar ikke ansvar for 
noen ting. Dette har lovgiverne tenkt 
på og derfor har vi unntaksregler i 
erstatningsretten som vi på godt norsk 
kaller force majeure. Det betyr at 
personer som ellers ville vært ansvar-
lig blir fritatt for ansvar fordi årsaken 
til skaden skyldes naturkatastrofe, krig 
eller andre ekstraordinære hendelser 
utenfor partenes kontroll.

Det er i denne saken «naturlig» at din 
nabo tar kontakt med sitt forsikrings-
selskap fordi det er han som eier den 
ødelagte tingen. Alle forsikringsselska-
per i Norge er knyttet til Norsk Natur-
skadefond som garanterer erstatning 
ved naturskade. Denne forsikringen har 
noen begrensninger men ut fra det du 
beskriver så vil jeg gå ut fra at skaden 
er dekket under naboens brannfor-
sikring. Evt. egenandel kan variere fra 
forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Båndtvang
I f jor sommer gikk hunden min løs utenfor 
vår eiendom. Den pleier alltid å holde seg 
på eiendommen, men så forsvant den. Vi 
hadde ikke chippet den. Men vi fikk vite 
senere at politiet hadde funnet hunden 
men at den nå var omplassert. De sa at 
de hadde etterlyst eieren i lokalavisen 
men vi leser jo ikke den. Kan de bare 
gjøre slikt?

 
Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ja, i perioden 1. april til 20. august skal 
hunden være i bånd. Denne regelen 
gjelder hele Norge, men den enkelte 
kommune kan i tillegg bestemme 
båndtvang utover dette. Siden de som 
har funnet hunden ikke visste hvem 
dere var så har de antakeligvis levert 
hunden til politiet slik de plikter etter 
lov om hundehold § 10 annet ledd. 
Det står det i tredje ledd at «Unnlater 
hundeholderen å hente hunden innen 
en uke etter at han eller hun er varslet 
personlig eller ved kunngjøring i en al-
minnelig lest avis på stedet, kan politiet 
selge, omplassere eller avlive hunden».
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Strever barn og ungdom med hørsels-
hemming mer enn jevnaldrende som hø-
rer? Internasjonal forskning tyder på det, 
men funnene er ikke entydige. I Norge er 
denne gruppen i liten grad kartlagt.
– Vi vet ikke om norske barn og unge 
med hørselshemming strever mer enn 
andre. Nå går vi bredt ut for å danne oss 
et bilde av hvordan situasjonen er. Ut 
fra opplysningene vi samler inn, vil vi få 
kunnskap om hvilke faktorer som spiller 
inn i barn og unges hverdag, sier Karine 
Wagner.

Hun er lege og doktorgradsstipendiat ved 
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk 
helse(NSHP), og i gang med sitt doktor-
gradsprosjekt, «Psykisk helse og livskva-
litet hos barn og unge med hørselshem-
ming».
– Hvorfor sliter noen, mens andre i til-
svarende situasjon klarer seg bra? Det er 
blant spørsmålene vi håper å få noen svar 
på, sier Wagner.

Felt i sterk endring
Wagner sender i disse dager ut et spør-
reskjema til foreldre som har barn 
med hørselshemming i aldersgruppen 

6 - 12 år. Skjemaet sendes ut via landets 
høresentraler og skal returneres i posten. 
Spørsmålene besvares anonymt. Wagner 
oppfordrer foreldre til å svare på spør-
reskjemaet, og på den måten bidra til 
kunnskap om hørselshemmede barn og 
unges hverdag.
– Det er viktig å skaffe mer kunnskap 
om disse barna og ungdommene – både 
for deres egen del og for foreldrene, og 
slik at fagfolk kan bistå dem på best 
mulig måte. Får vi tall som sier noe om 
hvordan situasjonen er, er det lettere å 
argumentere overfor politikere og myn-
digheter enn hvis man bare har enkelt-
tilfeller å vise til, sier Wagner.

Mye har skjedd på hørselsfeltet de siste 
årene, og Wagner ønsker blant annet 
å undersøke hvordan disse endringene 
påvirker barn og unges hverdag.
– Feltet forandres raskt, blant annet 
skolepolitisk og på teknologisiden. Vi 
håper å kunne si noe om hvordan disse 
endringene slår ut, sier Wagner.

Ønsker å nå flest mulig
Wagners doktorgradsprosjekt skal etter 
planen avsluttes i 2017, og hun vil publi-

Setter barn og unge
under lupen

Strever norske barn og unge med 

hørselshemming mer enn sine jevn-

aldrende? Doktorgradsstipendiat 

Karine Wagner ber foreldre om 

hjelp til å samle viktig kunnskap.

Av Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP)

sere funn underveis i prosjektet. Målet er 
å nå ut til flest mulig i målgruppen.
– Vi håper foreldrene svarer på spør-
reskjemaet og bidrar til å samle viktig 
kunnskap om et felt som i liten grad er 
kartlagt i Norge, sier hun.

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk 
helse (NSHP) er en nasjonal tjeneste som 
tilbyr utredning og behandling av psykis-
ke lidelser for hørselshemmede, døve og 
døvblinde. Senteret har en voksenenhet, 
en barne- og ungdomsenhet og en kom-
petanseenhet som jobber med forskning 
og fagutvikling. Det er mulig å lese mer 
om NSHPs tilbud på www.nshp.no

Ved spørsmål om undersøkelsen kan 
Karine Wagner kontaktes på e-post: 
karwag@ous-hf.no

Til høsten sendes spørreskjemaet ut til 
den andre gruppen som skal være med i 
undersøkelsen, ungdom i aldersgruppen 
12 - 18 år. Da er det både ungdommene 
selv og foreldrene som skal svare.
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Klumpen i magen. En liten og tung stein 
som ikke vil ut av systemet. Titter meg 
forsiktig rundt. Åpent landskap med 
mange pulter omringet av tilfeldige rom 
her og der hvor arkitekten forsøkte å sette 
sitt særpreg. Mange kollegaer går rundt 
omkring meg, målrettet mot et bestemt 
sted. Der de skal gjøre en viktig og priori-
tert oppgave. Klumpen i magen sier meg 
at jeg ikke er sikker på hvilken viktig 
oppdrag jeg skal ta for meg i dag. Det er 
så overveldende mange. Jeg føler ikke at 
jeg mestrer jobben. Jeg søkte stillingen i 
god tro om at mine tre år på høyskolen 
hadde gjort meg dannet nok til å utføre 
jobben. Etter en tid ser jeg at jeg langt 
fra er god nok til stillingen. Det er så 
mange feil. Så mange tilbakemeldinger 
om hvordan jeg skal gjøre ting annerledes 
og riktig. Det er nesten som om tre år på 
høyskolen ikke ga meg noen kompetanse 
til å håndtere arbeidslivet. 

Min overordnede ser på meg. Blikket 
smiler vennlig til meg og gir meg følelsen 
av at hun har sett klumpen i magen min. 
Jeg sier at jeg har vært hos legen. Fått 
gradert sykemelding. Sier nervøst at jeg 
synes jobben er så overveldende, og mer 
enn jeg kan takle. Hun smiler igjen, 
sier bestemt at her må du ta en ting om 
gangen. Begynne i det små. Få opplæ-
ring. Få veiledning. Sier at jeg kommer 
til å klare jobben. Sørger for at mine 
oppgaver blir fordelt videre til andre 
medarbeidere proporsjonalt med min 

graderte sykemelding. Forteller at jeg har 
evnen til å komme med gode innspill på 
møter. Klumpen i magen reduseres noe. 
Jeg kjenner at det er trygt å være her, selv 
om det kjennes overveldende. Selv om 
jeg føler meg utilstrekkelig. Mennesker 
på jobben er så snille. De småprater med 
meg og får meg til å føle meg som en del 
av fellesskapet til tross for at jeg ikke er 
tilstede like mye som dem. De godtar 
min graderte sykemelding og tar imot ek-
straoppgaver i mitt fravær uten å mukke. 

Klumpen i magen. Blikket mitt flytter 
varsomt fra side til side. En blondine og 
en brunette er faretruende nær ved å kol-
lidere med hverandre. De stanser brått, 
fniser og svinger forbi hverandre. De 
andre går rundt omkring meg, målrettet 
mot en bestemt oppgave. Sier gode og 
smarte ting. Jeg sitter stille ved møtebor-
det. Jeg kjenner at jeg ikke har noe lurt å 
si. Jeg nikker samstemmende. Føler meg 
utilpass. Lurer på hvorfor jeg i det hele 
tatt sa ja til å sitte her. Helt frivillig. Uten 
lønn. Når jeg sier noe, blir det blåst vekk 
som luft. Det jeg sa, var feil. Eller ikke 
godt nok. Jeg føler meg utilstrekkelig. De 
andre smiler vennlig til meg. Prater ener-
gisk med hverandre om hva, hvor, når og 
hvordan ting skal gjøres. Jeg føler meg 
ikke synlig tilstede. Klumpen i magen 
har ikke lyst til å være med. Klarer ikke 
å si at jeg ikke har lyst til å delta fordi jeg 
ikke tror jeg har noe å bidra med. Fordi 
det jeg sier ikke betyr noe. Snart får jeg 

PETIT
Inkluderende
arbeidsliv?
Av Julia Anh Thu Ølmheim

I wish I could give 
the world to you 

But love is all I have 
to give… to you

nonverbal beskjed om å forlate stedet på 
en merkelig akseptabel måte. Dette er 
dessverre ikke noe for meg, blir jeg fortalt 
på en overbevisende måte uten ord. Fordi 
jeg ikke gjør sånn og sånn. Fordi jeg gjør 
sånn og sånn. 

Med ett er det et vennlig fjes med brune 
øyne som retter sin oppmerksomhet mot 
meg. Til min forbauselse. Spørsmålet om 
min virkelige eksistens svirrer fortsatt i 
hodet. Hendene hennes beveger seg. Sier 
at jeg har noe å bidra med. At jeg kan få 
en rolle i akten. Jeg føler meg overlykke-
lig. Prisgitt over den ene lille rollen jeg 
får spille. Være en person som betyr noe. 
Selv om det ikke er den store oppgaven. 
Jeg rusler stolt og føler meg som et med-
lem i fellesskapet. Et refreng fra en fjern 
fortid danser stille inn i mitt sinn.

Som elev i mine yngre dager var en av mine sterkeste 
sider i norskfaget å skrive noveller. Hver gang vi hadde 
skriveøkt, valgte jeg å skrive en novelle såframt det var 
et alternativ jeg kunne velge. Jeg vil nå dele en enkel 
novelle med leserne av Døves Tidsskrift og med det 
plante et lite frø i jorden. Så er det opptil deg som 
leser om du vil vanne jorden i håp om at det vil gro. 



16 3/2015Døves Tidsskrift

Forrige gang hadde vi en forklaring 
på lokalisasjon: Det er tegnrommet 
det vil si området foran tegnbrukeren 
som i produksjon får morfosyntaktisk 
funksjon. Ved å benytte oss av tegn-
rommet får vi frem mange betydnin-
ger. Ved oversettelse til norsk må vi 
kanskje bruke flere ord for å oppnå 
tilsvarende mening tegnene har i NTS. 
Av typer har vi direkte lokalisasjon 
HUS, BLOMST, SÅR (som kan utføres 
på ulike deler av kroppen). Men tegn 
som gjerne er kroppsbundne EL-
SKE (som er en eller to flate hender 
på tegnerens bryst). Vi kan ikke snu 
eller vri på tegnet så vi viser at vår 
samtale-partner elsker. Her må vi ha 
pekelokalisasjon: ELSKE på tegnerens 
kropp, så peker vi på den vi snakker 
med og så på den vedkommende 
elsker. Indirekte lokalisasjon – men 
med dette beveger vi oss inn i syntaks 
og i tekst og tar det en annen gang.

Forrige gang kom vi så vidt inn på 
avledninger som på norsk er slike 
mann –> mannlig. I NTS har vi tegnet 
FROM (hendene mot hverandre i en 
liten bevegelse ut), og fra det tegnet 
har vi en avledning HYKLER (hendene 
mot hverandre i flere bevegelser ut). 
Begge skal helst ha egne munnbe-
vegelser som er støt av luftstrøm en 
eller flere gang. Andre eksempler er 
tegnet KVINNE (med krum flathånd 
som antyder den kvinnelige formen) 
og en avledning DAME (som er stryk-
ning ned brystet, kan ligne på tegnet 
SØNDAG), men DAME-tegnet har jeg 
ikke sett på flere år.

Sammensatte tegn får en ny betyd-
ning: tegnet FORENING (en sammen-
slutning av mennesker) og tegnet 
DØV (mennesker som ikke hører) 
blir satt sammen til DØVEFORENING 

med betydning «en forening av døve 
mennesker». Ofte får det nye tegnet 
assimilerte former (sammensmelt-
ning). Vanligvis har enhåndstegnet 
DØV to fingre på øret og tohånds-
tegnet FORENING består av to 
L-håndformer med fingertuppene 
som møtes – veldig ofte starter en 
L-håndform ved øret og beveger seg 
til den andre L-håndformen. Ikke gal 
utføring, men en økonomisk utnyt-
ting. Et annet eksempel er TEGN-
SPRÅK der tohåndstegnet TEGN er 
5-håndform som beveger efter tur 
med håndflatene vendt mot hveran-
dre og tegnet SPRÅK er også 5-hånd-
form som beveger til høyre oppå den 
passive 5-håndformen. I sammensatt 
form blir venstre 5-håndform stå-
ende stille, mens den høyre 5-hånd-
form går frem og vris så håndflaten 
vender mot tegneren. Legg merke til 
at ordbildet her er /tegnspråk/ - altså 
substantiv. Men lar vi tohåndstegnet 
TEGNSPRÅK gå raskt frem og tilbake 
med egen munnstilling /luften blåser 
ut av munnen/, så er dette verb!

Vi har også genuine sammensetnin-
ger til forskjell fra rent norskpåvir-
kede tegnsammen-setninger som 
MATPAKKE, nemlig GREN/TRENGE-
INN = «skog». En vanlig variant er 
uten GREN; TENKE/TOM = «glemte 
seg bort» [peke på pannen, og slå 
med flathånd på den passive flate 
hånden]; SE/KRYSS = «distrè» [peke-
fingrene starter ved øyekroken og 
krysser hverandre]; ____?____/FER-
DIG = «det tåler jeg» [betydningen av 
førsteleddet er i dag glemt, men det 
begynner med en flathånd som hviler 
på overleppen, mens leppene blåser 
opp, og slutter med hånden slår 
ned mot den passive flate hånden]; 
SI/____?____ = «forsnakke seg» [før-

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Mer kan skrives om morfologi, for norsk tegnspråk (NTS) er et rikt språk. Det er vanlig at 
tegnbrukerne er veldig opptatt av ulike grunntegn, men det er også spennende, kanskje mer 
spennende å se på hvordan vi bruker tegnene i setninger.

Mer morfologi

steleddet er greit, men ikke det andre 
leddet som er en knyttneve med 
pekefingeren som peker opp og slår 
ned på den passive hånden]; SMAKE/
SLÅ-NED = śalt´ som var vanlig i min 
barndom.

Men også eksempler på metatese 
slik som SAMBOER (ordbilde er /
samboer/), mens den manuelle delen 
er BO-SAMMEN. Tegnet TUNGHØRT 
(ordbilder er /tunghørt/), mens den 
manuelle delen er HØRT-TUNGT. Da 
Stoltenberg ble generalsekretær i 
NATO, fortalte nyhetsoppleseren på 
Tegnspråkkanalen at han var blitt 
SEKRETÆR/GENERAL, mens ordbildet 
var fortsatt /generalsekretær/.

Vi har assimilerte (sammensmeltede) 
former som 2-ÅRING (tegntallet 2 
stryker nedover ved munnviken), som 
TREDJE-ETASJE  (tegntallet 3 har i seg 
betydningen «etasje»), og noen vil 
fortelle om flyturen som varte i fire 
timer (tegntallet 4 sirkler oppå urski-
ven på håndleddet).
 
Og vi har nå nesten forsvunne tegn 
for MÅNED (i sirkel) – 2-MÅNEDER, 
og for UKE (hånd som stryker ned 
brystet) – 3-UKER.
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Kampen mot å være en marionett

Spaltist

Tåler jeg konsekvenser etter å ha ytret mine menin-
ger om følsomme temaer innenfor døvesamfunnet? 
Tåler jeg å miste mine fremtidige arbeidsmuligheter? 
Tåler jeg å miste mine hatter? Tåler jeg å miste mine 
relasjoner? Tåler jeg å se andre miste sine muligheter, 
hatter og relasjoner? Finner jeg ut at jeg ikke tåler 
konsekvensene, da vil jeg dessverre begrense min 
ytringsfrihet. 

Ytringsfriheten vår er beskyttet av Grunnloven § 100. 
Norge har også ratifisert Den Europeiske menneske-
rettskonvensjon. Det er tre hensyn til ytringsfrihet: der 
det er nødvendig for menneskets søken etter sannhet, 
grunnlag for vår personlige autonomi og frihet og en 
forutsetning for demokrati.

MEN: Ytringsfriheten er ikke et absolutt. Det er flere 
lovfestede begrensninger i ytringsfrihet, som trusler, 
ærekrenkelser og flere. Nå dreier mitt spørsmål seg om 
hvilken, eller hvor store begrensninger har jeg i ytrings-
frihet i døvesamfunnet? 

Er jeg på vei til å bli en marionett? En marionett er en 
bestemt type figurteaterdukke som har bevegelige ledd 
og blir styrt ovenfra med snorer eller staver. Det opple-
ves som en kamp mot å være en marionett, men hvem 
er det som styrer meg ovenfra? Det er ingen bestemte 
personer som styrer meg ovenfra, men mulighetene 
mine for fremtidige arbeid, hatter og relasjoner som 
styrer. Begrepet «hatt» er et velkjent begrep i døvesam-
funnet, der en hatt betyr en rolle. Mange døve har mer 
enn en rolle. 

Jeg har ytret mine meninger om en døv organisasjon 
(arbeidsplass). I ettertid har jeg innsett at jeg dermed 
har færre arbeidsmuligheter enn de aller fleste. Mine 
meninger har gjort slik at denne organisasjonen ser meg 
som en  uaktuelt arbeidstaker. Jeg vil tro at dette også 
er vanlig blant hørende, men de kan fort skifte miljø. 
I døvesamfunnet står man bomfast – frie ytringer blir 
husket svært lenge. 

En annen gang har jeg ytret meg om en annens hatt, og 
jeg har måttet erfare at min relasjon med vedkommen-
de aldri blir det samme som før. Ja, det er viktig å huske 
at jeg har noen hatter, og ingen av dem representerer 
meg selv som person. Kritiserer noen en av mine hatter, 
så kritiserer vedkommende ikke meg som person. Det 
er lett å ta det personlig, men det er fortsatt saklig. 
Problemet er at både jeg og vedkommende lever i et og 
samme miljø.

På den andre siden – jeg kan faktisk miste noen av 
mine hatter dersom jeg benyttet min rett til ytrings-
frihet. På noen måter er det de uskrevne reglene i 
døvesamfunnet som står øverst. De står over retten 
til ytringsfrihet som klart og tydelig fremgår av vår 
grunnlov.

Kampen mot å være en marionett har ikke vært lett. 
Det kan man se på utviklingen i min blogg. Jeg blogger 
mindre og mindre. Jeg føler at ytringsfriheten er svært 
begrenset for meg. Jeg tåler ikke disse konsekvensene. 
Men hva med sannhet? Autonomi? Frihet? Og ikke 
minst viktig; demokrati?

Min venninne var sammen med meg på en restaurant 
en kald onsdag. Vi var innom mange temaer den kvel-
den. Jeg spurte henne om hun hadde noen tanker om 
det jeg skulle skrive i Spalten til Døves Tidsskrift. Hun 
foreslo en god del, men mange nektet jeg plent å skrive 
om. «Jeg kan ikke risikere», «Jeg tåler ikke konsekven-
sene dersom jeg skiver om det» og flere lignende kom-
mentarer glapp ut av meg. 

Du har rett til ytringsfrihet, og du er beskyttet av Grunn-
loven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Døve-
samfunnet trenger deg. Hvem er det som styrer din ytrings-
frihet i døvesamfunnet? Lar du deg bli styrt av noe eller 
noen? Hvis ja, så hva søren skal du skrive om? Kanskje det 
er på tide for deg å slutte som spaltist i Døves Tidsskrift?

Hennes ord traff meg. Så hardt at jeg faktisk har begynt 
å tenke tanken om å slutte som spaltist. Kampen mot å 
være en marionett: Kommer jeg til å tape? Eller vinne?

Av Maren Oriola
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Vår 2015
 Trinn  2 Gruppe 14 Uke  24 

 Trinn  4 Gruppe 12 - 13  Uke  19 

 Trinn  14  Gruppe 04  Uke  12 

 Trinn  12  Gruppe 05 - 06  Uke  13 

 Trinn  15  Gruppe 02 - 03 Uke  17 

Døve foreldre med døve barn.  
Ekstrakurs:  Uke 46

Høst 2015
 Trinn 1 Ny gruppe   Uke  35

 Trinn 3  Gruppe 14  Uke  41

 Trinn 5 Gruppe 12 - 13 Uke  42

 Trinn 8 Gruppe 10 - 11  Uke  45

 Trinn 11 Gruppe 07  Uke  38

 Trinn 16  Gruppe 04 Uke  39
   innvandrergruppe

 Trinn  18  Gruppe 99  Uke  46

SE MITT SPRÅK 
Vår 2015
 Modul  8 Uke  23

 Modul  11 Uke  7

 Modul  38 Uke  6, 10 og 11

 Modul  34 Uke  16

Høst 2015
 Modul  14 Uke  47

 Modul  20 Uke  37

 Modul  27  Uke  49

med hørende og døve barn

2015
DØVE FORELDRE 

    Vår Høst

 Grunnkurs  Uke  5 44

 Oppfølgingskurs  Uke  3 44

 Suppleringskurs  1 Uke  3 48

 Suppleringskurs  2 Uke  5 48

 Suppleringskurs  3 Uke  5 48

 Suppleringskurs  4 Uke  24 50

 Suppleringskurs  5 Uke  24 50

DØVBLITT TUNGHØRT

ANDRE KURS 
Vinterleker/NDFU, Ungdom 13.-15.2

Mestring-ledelse, Ungdom 8.-10.5

Voksne døve funksjonshemmede 15.-19.6

Døve barn/unge og deres søsken  
Sommerleir/NDFU  22.-27.6

Nettverket til døve; barn av døve foreldre  
KODA barneleir 28.6–2.7

Nettverket til døve; barn av døve foreldre  
KODA ungdomsleir 3.-5.7

Voksne døve lesebiske/homofile 9.-11.10

    Vår Høst

 Grunnkurs  Uke  8 43

 Oppfølgingskurs  Uke 4 44

 Suppleringskurs  1 Uke  10 41

 Suppleringskurs  2 Uke  18 41

 Suppleringskurs  3 Uke 8 43

 Suppleringskurs  4 Uke  4 44

 Suppleringskurs  5 Uke  8 37

 Kurs for nettverket  
 til voksne døve  Uke  19

BESTEFORELDRE NETTVERK

Informasjon
Spørsmål og påmelding sendes til kurs@al.fhs.no. Tlf 32082600

Etter godkjenning dekker NAV for undervisning, opphold og reise til kursene på Ål.  
http://www.nav.no : «Tilpasningskurs for hørselshemmede». 

§10-7 i Folketrygden.
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hengende, flytende sekvens bestående av forskjellige 
yogastillinger. I iyengaryoga jobber de i dybden i 
hver stilling, med fokus på detaljene ved å gå inn i 
og holde samme stilling en stund. Dette er en statisk 
og krevende måte å jobbe på. Ved å arbeide statisk 
fokuserer man på elevenes fysiske forutsetninger, de 
rette linjene i kroppen og korrigering av skjevheter. 
Deltakerne har tilgang til forskjellig utstyr, også kalt 
«props», som de kan bruke for å gjøre stillingene så 
riktig som mulig. Noen av disse tingene er treklosser, 
tykke tepper, stol og belte.

En typisk klasse på dette senteret starter med en kon-
sentrasjonsøvelse som «vekker» kroppen og bevissthe-
ten slik at deltakerne har fullt fokus og energi i løpet 
av klassen, og så jobbes det med rette linjer og andre 
detaljer i statiske stillinger, valigvis med fordypning 
i forskjellige stillinger fra uke til uke. En uke kan 
det være fokus bare på stående stillinger, uken etter 
fremoverbøyninger. Gradvis utvikler klassen seg mot 
inversjoner (stillinger som gjøres opp-ned), hvilestil-
ling og avspenning. Når man går ut av klassen, skal 
man ha en god følelse av rolig energi i kroppen.

Det at lærerne ved Oslo Iyengar Yoga Senter har en 
så lang og grundig utdannelse, hjelper dem med å 
tilrettelegge best mulig for deltakerne. Instruktører 
på vanlige treningssentre har kanskje ikke en like god 
innsikt i yoga og elevforutsetninger, noe som gjør det 

Marit Bergsås som tipset Døves Tidsskrift om yoga på tegnspråk, med 
lærer Lise Lotte Svenkerud. Lise korrigerer Hilde mens tegnspråktolk Runa tolker.

Yoga med tegn
Tekst og foto: Anne-Line Lønnbu Kirste

En mandag kveld befant jeg meg på Majorstuen for å se nærmere på et konsept jeg hadde 
hørt mye om og hatt lyst til å teste ut selv. Denne gangen nøyde jeg meg med å se nærmere 
på saken fra et journalistisk perspektiv for leserne av Døves Tidsskrift etter et tips fra en 
av deltakerne. Hva var så dette konseptet jeg undersøkte? Yogaklasse på tegnspråk.

Yoga er en treningsform som har festet grepet om 
Norge de siste årene, og de fleste treningssentre tilbyr 
egne yogaklasser. Kanskje har du prøvd en eller flere 
klasser selv, eller vurderer å begynne med yoga? Eller 
tenker du at yoga er for ultramyke kringlemennesker? 
Uansett hvilke tanker eller forventninger du har til 
yoga, er du nok klar over at yogaklasser de fleste ste-
der undervises muntlig av hørende instruktører. Men 
på Oslo Iyengar Yoga Senter er de så heldige at de har 
en klasse i uken dedikert tegnspråkbrukere.

Klassen ledes av Lise Lotte Svenkerud, som først 
og fremst jobber som tegnspråktolk, men en gang i 
uken underviser hun på senteret på Majorstuen. Hun 
begynte selv med denne yogaformen i 2004, og ble 
sertifisert lærer i 2013 etter å ha deltatt på yogaklasser 
i minst fire år, så tatt ettårig fordypningskurs og der-
etter to år med lærerutdanning. Under utdannelsen 
måtte hun fordype seg litteratur om iyengaryoga og 
filosofien bak, samt anatomi. I løpet av lærerutdan-
ningen lærer de hvordan de skal korrigere og hjelpe 
individer som deltar på yogaklasser, for tanken er at 
ingen er like, så det er nødvendig med individuelle 
tilpasninger for å rette opp feilstillinger i kroppen, 
byggestyrke og forebygge skader.

Hva er det som skiller iyengaryoga fra yoga som utø-
ves på for eksempel SATS ELIXIA? De fleste kjenner 
sikkert til solhilsen, som er en dynamisk, sammen-
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vanskelig å korrigere alle individene i yogaklassen. 
Dette fører til at deltakerne kanskje gjør stillinger på 
feil måte og skader seg eller utvikler uvaner som er 
vanskelig å rette opp i.

For Lise var det naturlig å starte med yogaklasse på 
tegnspråk, for yoga skal være for alle, uansett alder, 
kjønn og tidligere treningserfaring. Yoga er veldig 
bra for fleksibilitet, utholdenhet, styrke og stabilitet. 
Hvis du føler deg veldig stiv her og der, eller føler at 
du ofte stresser i hverdagen, så er yoga veldig bra for 
å bli mykere og roligere. Alle deltakerne i yogaklassen 
for tegnspråk kunne fortelle at de opplever det som en 
stor trygghet å kunne forstå og spørre læreren under-
veis i yogaklassen. Lise underviser på tegnspråk, og i 
tillegg er det en ekstra tegnspråktolk i studioet som 
tar over og tolker når Lise skal vise en stilling som 
gjør at hun må forklare muntlig. Dette gjør at under-
visningen får en sammenhengende flyt.

Jeg intervjuet tre av deltakerne denne kvelden før 
klassen begynte; Marit Bergsås som jobber som fysio-
terapeut på et sykehjem i Oslo; Hilde Gjermundrød 
som jobber som psykolog for barne- og ungdomsen-
het ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse; 
Kristin Gulbrandsrød som jobber som møbeltapetser. 

Marit er veteranen som begynte med yoga da den 
første yogaklassen på tegnspråk ble arrangert for tre 
år siden og har vært med siden. Hun hadde alltid hatt 
lyst til å prøve yoga, som hun syntes virket som en 
spennende treningsform. Til å begynne med deltok 
hun bare på klassen for tegnspråkbrukere, men etter 
hvert som hun ble flinkere og tryggere, begynte hun å 
delta på andre klasser med tegnspråktolk. Hun opp-
lever at alle lærerne er flinke til å tilrettelegge for de 
døve deltakerne, og opplever miljøet ved Oslo Iyengar 
Yoga Senter som lite, men svært hyggelig.

Krigerstilling I (virabhadrasana I) med belte.

Iyengaryoga er oppkalt etter B.K.S. Iyengar, en indisk yogalærer som 
systematiserte yoga og gjorde det tilgjengelig for mennesker over hele 
verden. Dette bildet er fra da han var i 20-årene, og han praktiserte 
yoga helt til han døde i 2014, 96 år gammel.

Hilde startet på yoga for 2–3 år siden, men tok en 
pause da hun flyttet fra Oslo en periode.
Sist høst begynte hun igjen. Hun begynte med yoga 
fordi hun alltid hadde vært nysgjerrig på dette, og 
fordi hun synes at yoga er en treningsform som er vel-
dig bra, både fysisk og mentalt. Det finnes forskning 
som viser at yoga blant annet forbedrer fleksibilitet og 
kroppsholdning, virker blodtrykksdempende, mot-
virker depresjon og stress, så Hilde er absolutt inne på 
noe. Hun la også vekt på det sosiale ved den hyggelige 
tradisjonen med å drikke te og prate i halvtimen før 
klassen starter hver uke.

Kristin prøvde seg på yoga en gang for lenge siden, i 
en vanlig klasse med hørende lærer, og selv om hun 
oppfattet noe, føler hun at hun ikke fikk like mye ut 
av klassen som hun gjør nå med en tegnspråklig lærer. 
Det var en annen fast deltaker som fikk lokket henne 
med seg til klassen for tegnspråkbrukere, og hun 
trives veldig godt. For henne er yoga fint vedlikehold 
av kroppen.

Deltakerne er enige om at det er fantastisk at det 
finnes et tilbud om yoga for døve og andre tegnspråk-
brukere, og de oppfordrer andre, både kvinner og 
menn, til å benytte seg av denne flotte muligheten. 
Antall deltakere varierer fra gang til gang, men jo 
flere, jo bedre. Oslo Iyengar Yoga
Senter tilbyr én gratis prøvetime, så det er bare å 
melde seg på! Det skal i hvert fall undertegnede gjøre 
etter det gode inntrykket denne mandagskvelden.

Yoga med tegn:
Oslo Iyengar Yoga Senter, www.yogaforalle.no
Holder til i Majorstuen friskhus, Kirkeveien 61, 
0364 Oslo
Facebook-gruppe: Søk etter «Yoga på tegnspråk».
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Første del av dagsseminaret var forelesning og workshop med 
Eveline Boers-Visker, fra Nederland. Hun tok for seg temaet 
CEFR, konkret knyttet til undervisning i - og kvalitetsmåling 
av tegnspråk.

Andre del av seminaret ble det utvekslet informasjon om nye 
tiltak innenfor tegnspråkarbeidet. Språkrådet ved Sonja Myhre 
Holten kom kanskje med den gledeligste meldingen: Syv år 
etter stortingsmeldingen om norske språk, som også inkluderte 
norsk tegnspråk skjer det endelig noe. Det arbeides med å få til 
en norsk språklov. Sonja kunne si så mye som at Språkrådet er 
involvert i arbeidet, men noe mer kunne hun ikke røpe. Døves 
Tidsskrift tolker det slik at loven endelig blir laget, at den blir 
sendt ut på høring, så tilbake til departementet for finpuss før 
den endelig vedtas på Stortinget, skal vi håpe på i 2016.
'
Nydalen videregående skole er en spennende skole.Tone-Britt 
Handberg fortalte at skolen har kommet i gang med tilbud til 
egne elever i tegnspråk som fremmedspråk. Fra høsten kommer 
også et byomfattende tilbud i tegnspråk som fremmedspråk i 
videregående skole, altså kan elever ved andre skoler komme 
til Nydalen og ta tegnspråk på ettermiddagstid. Dette ligner 
på tilbud i andre små språk, fortalte Tone-Britt og opplyste at 
Nydalen avvikler muntlige eksamener i tegnspråk som frem-
medspråk, nivå I-III for kandidater fra hele landet. 

Døvekirken har også mye på gang ifølge Roar Bredvei. Han 
sa blant annet at Døvekirken står ved et veiskille. Han sam-
menliknet det som skjer med norsk tegnspråk i dag med det 
som skjedde, språklig sett, under reformasjonen for 500 år 
siden. Han understreket at språk er helt grunnleggende for 
Døvekirken, og at det ikke går an å fortsette som før fordi det 
går på tvers med viktige teologiske og demokratiske prinsipper. 
Språk og demokrati henger sammen, sa han. Bredvei fremholdt 
at tegnspråknivået automatisk vil bli bedre hvis man har flere 
døve ansatte, derfor håper han på sikt at Døvekirken får flertall 
av døve ansatte. 

Signo ved Beata Slowikowska og Bente Gry Thomassen var 
også opptatt av tegnspråkkompetansen blant ansatte. Signo er 
en stor institusjon med over tusen ansatte. De driver kontinuer-
lig tegnspråkopplæring av medarbeidere. Nå prøver de ut ny 
tilnærming der deltakerne skal være mer aktive med i lærings-
prosessen. Tegnspråklærerne gir hjemmelekser og oppfordrer 
ansatte til å være del av et tegnspråkmiljø. 

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ved Ann-Kristin Mal-
mquist fortalte at de har endret ganske mye i undervisningsme-
todikken. Mange døve og hørselshemmede barn er ikke vant 
til å bruke tegnspråk med foreldrene, men de bruker flytende 
tegnspråk samen med andre barn. Skolen er opptatt av å endre 
hørendes holdning og bevissthet til det å bruke tegnspråk. De 
ønsker at tegnspråk skal brukes uavhengig av hørsel.  

Også representanter fra de tre høyskolene i Oslo, Bergen og 
Trondheim rapporterte om sine nyheter, det gjorde også ledere 
fra Statped, NSHP, NDF, Stavanger Døveforening, Coda-
Norge og NRK.

En diskusjon om hvordan man skal rekruttere nye døve 
tegnspråklærere munnet ut i følgende konklusjoner: Ål fol-
kehøyskole og kurssenter for døve vil starte et prosjekt for 
arbeidsledige døve - og gi dem muligheten til å jobbe som 
tegnspråklærere på Ål i et år med lønn fra NAV. Dermed kan 
de prøve seg og se om det er noe for dem. NDF vil opprette en 
arbeidsgruppe slik at arbeidet med videreutdanning av tegn-
språklærere og arbeidet med en ny språklov kan systematiseres.

Språkrådet og høgskolene sa seg villige til å være med i grup-
pen. Språkrådet vil reise rundt til ungdomsskoler og videregå-
ende skoler og fortelle om muligheten til å bli tegnspråklærer. 

Neste nettverksmøte blir mandag 14. mars 2016 med Statped 
som arrangør.

Tegnspråkloven på vei
helge.herland@doveforbundet.no

Det årlige nettverksmøte om tegnspråk ble gjennomført i mars med Høyskolen i Oslo og Akers-
hus (HiOA) som vertskap. Deltakere på møtet er skoler som tilbyr tegnspråkstudier og andre 
organisasjoner som har norsk tegnspråk på dagsorden. 

Arrangørgruppen fra venstre Margareth Hartvedt, Sonja Myhre Holten, 
Vibeke Bøe og Arnfinn M. Vonen.

Beata Slowikowska og Bente Gry Thomassen fortalte om tegnspråkopp-
læringen av de ansatte i Signo.
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Stykket åpnet med direkte 
publikumskontakt og slik 
fanger de to skuespillerne fort 
oppmerksomheten til barna. 
Barna fulgte ivrig med fra 
første øyeblikk i påvente av at 
kanskje enten Rem eller Ron 
kom mot dem igjen.

Populært var det med de 
morsomme effektene, som da 
røyken kom ut fra frakken 
til Ron for å illustrere hvor 
voldsomt fort han løp for å 
komme seg forbi Rem. Og fra 
kofferten til Rem når liksom-
toget forlot perrongen. Sånn 
ser man også i tegneserier og 
det slår aldri feil hos barn.

Tryllekunstinnslag slår heller 
aldri feil hos barna, og det var 
ekstra kult at Rem og Ron 
krydret forestillingen med 

diverse tryllekunster som fikk 
barna til å måpe.

45 minutter gikk i en fei, man 
ble så oppslukt av alt de viste 
på scenen at man lett kunne 
glemme hvor de egentlig var, 
nemlig fortsatt på togstasjo-
nen. Men seksåringen glemte 
slett ikke det, han ble isteden-
for litt bekymret for hvordan 
Rem og Ron skulle klare 
pakke ferdig alt når toget 
kom, og nettopp det skjedde.

Mammaen synes personlig 
at åpningssekvensen der Rem 
og Ron skulle finne frem til 
tog perrongen var litt for lang 
og det samme nevnte seks-
åringen. I en så kort forestil-
ling kreves det handling som 
fanger oppmerksomheten hele 
tiden og dette er en krevende 

balansegang men den erfarne 
Ronny P. Jacobsen som Ron 
og nyutdannete Remi Roos 
som Rem utfylte hverandre 
perfekt. Begge levde seg virke-
lig inn i rollene sine.

Rem og Ron er et flott fami-
lieforestilling hvor man kan 
ta med seg hele familien, fra 
småbarn til oldeforeldre, der 
alle kan le sammen til tårene 
spruter. De to mennene bru-
ker lite tegnspråk, men desto 
mektigere mimikk og kropps-
språk, noe som gjør at alle kan 
oppfatte forestillingen. Både 
de som hører, de som ikke 
hører og små som store.

Barna lo høylytt under nesten 
hele forestillingen, og det 
gjorde også to eldre damer 
på omtrent 60pluss som satt 

foran oss så det var ganske 
tydelig at Rem og Ron fanget 
humoren til alle aldersgrup-
pene.

Barna spurte om det ikke 
kom noe mer, da toget med 
Rem og Ron forlot perrongen. 
De synes det var veldig trist 
at de knappe 45 minuttene 
allerede var omme. Dette 
viser hvor stort behov det er 
for barneforestillinger som 
døve og hørselshemmede barn 
får et enormt utbytte av. Det 
finnes knapt andre arenaer 
enn Teater Manu hvor døve 
og hørselshemmede barn får 
mulighet til å se på kulturelle 
og teatralske innslag innenfor 
egen kultur og identitet. Der-
for krysser vi alle fingre og tær 
for at det kommer ny barne-
forestilling neste år også. 

Forestilling for barn i alle aldre
Av Ina Desirée. Røine

«Hvis vi skal gi stykket et terningskast hvor en er dårligst og seks er best, hva synes dere? Seks!!!» 
kommer det soleklart fra Mia, snart 5 år og Matheo, 6 år. 
«Alt var kjempemorsomt, vi lo og lo sammen» kom det fra minstejenta.

Foto: Caroline Roka.
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

NDF avholder landsråd 28. - 30. mai på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve. 
I NDFs vedtekter §23 sies det om landsråd: 
«Landsrådet består av forbundsstyret og fortrinnsvis lederne av 
lokallagene, enhetene og liknende opprettet av NDF. Lands-
rådet har en rådgivende funksjon. Saker som antas å ha stor 
betydning for forbundets fremtid tas opp i landsrådet. Det 
innkalles til landsråd de årene det ikke er landsmøte, eller når 
forbundsstyret finner det nødvendig. 
I tillegg til å gjennomgå regnskap og årsmeldinger for 2013 og 
2014 har forbundsstyret vedtatt følgende tema under seminaret: 
Enhetlig profilering av forbund og foreninger, hvordan NDF 
kan møte fremtiden med mer uensartede/blandede målgrupper, 
medlemskampanjen og rekruttering av nye medlemmer – fami-
liemedlemskap.
Det blir felles buss fra Gardermoen til Ål torsdag 28. mai kl.16 
– med retur fra Ål lørdag 30. mai kl.14, ankomst Gardermoen 
ca. kl. 17.30. 

Medlemskontingenten
NDF har sendt ut giroer med medlemskontingent. Hvis du 
ikke har mottatt giroen må du ta kontakt snarest med med-
lem@ndf.no, det er Birgit Hagerupsen som jobber med dette. 
Hun vil gjerne også få tilsendt medlemmenes e-postadresser.

NDF støtter fotballjentene
NDF har bevilget kr. 25.000 i støtte til døvelandslaget i futsal. 
Futsal er altså fotball inne på håndballbaner med 5 på hvert lag, 
der man bytter spillere som i håndball. Futsal-landslagets store 
mål er VM i Thailand, der det deltar 16 lag fra fire verdensde-
ler, bare Afrika mangler. Frem til nå har døvelandslaget ikke 
mottatt noen støtte fra Norges Fotballforbund, det håper NDF 
blir endret etter vårens fotballting. At NFF høyeste myndighet 
da vedtar at fotball-landslagene for døve også har rett til økono-
misk støtte. Også HLF støtter døvelandslaget, så er det noe de 
to organisasjonene for døve og hørselshemmede er skjønt enige 
om så er det at egne landslag for døve er viktig. 

Landsmøte 2016
Oslo Døveforening arrangerer det neste landsmøte i NDF. Det 
er 27. - 29. mai 2016 på Quality Hotell Expo på Fornebu.

Nestlederpermisjon
Nestleder Finn Arild Thordarson har fått permisjon fra tillits-
vervet fra 15. april til 15. juni for arbeide på full tid i NDF med 
søknader til ExtraStiftelsen. 

Ikke pokerarrangør
NDF var aktuelle som arrangører av NM i poker, men Poker-
forbundet valgte i stedet Blodkreftforeningen som arrangør. De 
trenger helst sikkert penger de også, så da er det bare å gratu-
lere.

Landsråd og seminar i NDF

Utsikt fra Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, der NDFs landsråd 
holder til i slutten av mai.

Som kjent arrangerer NDF nordisk seniorleir på Hurtigruten 
Bergen – Kirkenes t/r i september. 270 er påmeldt og flere spør 
om når de skal betale for turen. Svaret er: Reisebyrået sender ut 
faktura tre måneder før turen, altså i mai / juni. 

Hurtigruten

Forbundsstyret har vedtatt at NDF skal arrangere ny tur til 
Solgården i 2016. Primus motor Toralf Ringsø, som er leder av 
forbundets seniorutvalg, opplyser at datoene er 1. til 15. mars 
2016. Turen er åpen for alle tegnspråkbrukere i hele Norden, 
uansett alder. Mer informasjon kommer senere, men interes-
serte kan allerede nå ta kontakt med toralfmr@hotmail.com

Solgården 2016
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Nytt fra Norges Døveforbund

Tilskudd til kurs
Studieforbundet har nå hevet satsen for tilskudd til instruktør-
lønn fra kr. 100 pr. time til kr. 130. Dette gjelder både tegn-
språkkurs og andre kurs. Til teaterkurs gis det et topp-tillegg 
på kr.100 pr. time. Døveforeningene må som tidligere søke om 
kursene på forhånd. 

Andre enn døvekirken
Etter anmodning fra medlemmer vil NDF utrede det tilbudet 
og de mulighetene som finnes for verdinøytral sjelesorg og 
borgerlige begravelser. Hvilke tilbud finnes på norsk tegnspråk 
for døve som ikke ønsker kirkelige handlinger, som for eksem-
pel ateister og agnostikere. Hvilke tilbud finnes til muslimer, 
buddhister, jøder osv. Det er ingen god løsning å gi disse 
tilbudene gjennom tegnspråktolk, det bør være tilbud direkte 
på tegnspråk.

Årsregnskap 2014
NDF har fått ca. 4 millioner kroner i gaver og arv i 2014. Det 
redder driftsregnskapet som viser et overskudd på 2,6 millioner. 
Uten arv og gaver ville underskuddet vært 1,4 millioner kroner.

Årsmelding 2014
NDFs årsmelding for 2014 forteller at det 31. desember var 
2.167 medlemmer av forbundet, dette er en økning på 18 med-
lemmer det siste året.

må skapes gjennom et målrettet arbeid sies det i årsmeldingen. 
Mye av arbeidet i NDF skjer gjennom dyktige tillitsvalgte i 
utvalgene for: Foreldre- og oppvekst, arbeidsliv, tolker og se-
nior. På samme måte gjør ungdommene i NDFU en fantastisk 
innsats. 

Av årsmeldingen fremgår det også at NDFs seniorutvalg og 
NDFUs samarbeid om Ipad kurs for seniorer har vært særdeles 
vellykket. Det å spleise eldre og yngre er en fulltreffer og til 
berikelse for begge grupper, Yngre instruerer eldre i den nye 
teknologien. Eldre overfører kulturhistorie til den yngre garde.

Interessepolitisk har det blitt arbeidet mye med saker som 
direkteteksting i TV2, en bedre tolketjeneste, oppvekstvilkå-
rene for døve og hørselshemmede barn, nødmeldingstjeneste og 
telekommunikasjon vært sentrale.

Det ble gjennomført 78 voksenopplæringskurs i løpet av året, 
56 av disse kursene hadde døveforeningene ansvaret for. Oslo 
Døveforening står for mer enn halvparten av kursene, mens de 
tre andre store foreningene i Bergen, Trondheim og Stavanger 
har liten kursvirksomhet.

I 2014 mottok NDF ca. 6 millioner kroner fra ExtraStiftelsen 
til 17 forskjellige prosjekter.

Under kapittelet om «Internasjonalt arbeid» er det mindre å 
lese. Det står at NDF er medlemmer av Døves Nordiske Råd, 
Europeisk Union for dove (EUD) og Verdensforbundet for 
døve (WFD), men ellers er ikke forbundet engasjert i noen 
bistandsprosjekter.

NDFs handlingsprogram for perioden heter «Fra kaffe til 
kamp». Det indikerer at forbundet nå i større grad arbeider 
som en interessepolitisk organisasjon, der man i større grad før 
vektla det sosiale arbeidet innad i organisasjonen.  
NDFs årsmelding og årsregnskaper er sendt ut til alle døve-
foreningene. Interesserte medlemmer kan låne meldingene i 
sine foreninger.

Aktiviteten har vært stor, blant annet med en rekke større 
seminarer: Begeistringskonferansen for tegnspråk i Oslo ble en 
stor suksess, den ble arrangert i samarbeid med Signo, Språk-
rådet og Døvekirken. Et språkpolitisk seminar «Ansvar for 
tegnspråk» i samarbeid med Språkrådet ble også gjennomført 
i Oslo med stor oppslutning. Årsberetningen gir ros til Bergen 
Døvesenter for Fagdagen under Døves Kulturdager og til foren-
ingen i Stavanger (NDF-Stavanger) som stod som vertskap for 
CRPD-seminaret som samlet deltakere fra hele landet. Nesten 
500 deltakere var samlet på disse møteplassene.

Ved Døves Kulturdager, som var de 47. i rekken, samlet de 
dyktige arrangørene i Bergen Døvesenter 600 deltakere. Hele 
18 teaterforestillinger ble tegnspråktolket i 2014 fra Tromsø i 
nord til Kristiansand i sør.

Det store organisasjonsseminaret i fjor var utvalgsseminaret 
på Gardermoen, der tema tok opp hvordan NDF kan skape et 
enda bedre omdømme. Et godt omdømme kan ikke vedtas, det 



26 3/2015Døves Tidsskrift

Norge rundt
Langtidsplanlegging
For de som planlegger litt fram i tid kan 
vi opplyse at Døves Kulturdager i 2017 
skal arrangeres tidligere enn vanlig, nem-
lig 24. – 27. august i Bergen. Det er 50 
års jubileum for kulturdagene som skal 
markeres og sannsynligvis blir arrange-
mentsstedet Den Nathionale Scene, som 
har tre teatersaler i huset, en stor med 
plass til 500, en mindre med plass til 200 
og en intimscene med 80 plasser. Bergen-
sernes mål er å lage en mer internasjonal-
festival enn tidligere år.

Æresmedlem

er døv og flyktning i Norge. Han bor 
på asylmottak i Svolvær. Hagos har fått 
avslag på sin søknad om oppholdstilla-
telse, selv om Norge ikke har returavtale 
med Eritrea.
I syv år har han håpet på oppholdstil-
latelse, skriver avisen Lofotposten. Når 
Døves Tidsskrift kontakter døve i Nord-
land er det ingen som kjenner til Efrem 
Hagos. Avisen skrev om saken da Hagos 
nektet å forlate den lokale kirken en 
søndag i mars. Han kommuniserer med 
journalisten ved å skrive lapper.
Hvor mange døve sitter isolert på 
asylmottak rundt om i landet? Vi vet at 
mange av de døve flyktningene som kom-
mer til Norge ikke våger å opplyse om at 
de er døve, for de tror at funksjonshem-
mede automatisk blir utvist fra landet.
Lofotposten skriver videre at Statistisk 
sentralbyrå har anslått at 18000 men-
nesker oppholder seg i Norge uten lovlig 
opphold, som såkalte «papirløse». Mens 
Norsk organisasjon for asylsøkere anslår 
at av dem har mellom 3000 – 5000 bodd 
mer enn fem år i Norge som såkalte 
«ureturnerbare», altså flyktninger som 
kommer fra land Norge ikke har returav-
tale med – eller fra land der de risikerer 
dødsstraff. De største gruppene kommer 
fra Etipoia, Eritrea og kurdere fra Irak/
Iran.

Møteplass for unge og eldre
Lørdag 7. mars var 55 døve, unge og 
eldre samlet på Thon hotell Triaden i 

Lørenskog til kurs i bruk av iPad. Seni-
orutvalget i NDF var verter og med god 
hjelp av dyktige ungdommer fra NDFU 
ble dagen en suksess. Som det fremgår 
av artikkelen på side 6 lages det ikke nye 
teksttelefoner. Telefonsamtaler i fremti-
den gjennom 149 vil skje gjennom PC, 
nettbrett og smarttelefoner. Derfor er 
disse kursene så viktige. Som en moty-
telse fra seniorene fortalte de historier fra 
oppvekst og døveskolen. For ungdom-
mene var det nok vanskelig å forestille 
seg én dusj i uken og nettene tilbragt på 
store sovesaler. Denne kulturformidlin-
gen og ikke minst med tanke på bevaring 
og utvikling av norsk tegnspråk er veldig 
viktig spesielt når døveskolene legges ned 
og det er få møteplasser hvor eldre og 
unge døve møtes. Mange av de yngre på-
pekte nettopp dette. Kurset ble finansiert 
med penger fra ExtraStiftelsen.

 

 

Thorbjørn Johan Sander er utnevnt som 
æresmedlem av Døvemuseets Venner og 
tildelt livsvarig medlemskap i foreningen. 
Han får utmerkelsen for sin store innsats 
for Norsk Døvemuseum og Døvemuseets 
venner gjennom mange år.

NAF veihjelp
Medlemmer av NAF kan få veihjelp 
på SMS på nummer 417 16 119, oppgi 
følgende informasjon i meldingen: 
Medlemsnummer. Hvor du befinner deg. 
Kjennemerke på bilen (registreringsnum-
mer). Hva som er feil med bilen. Du vil 
motta svar på henvendelsen via SMS.

Rettssikkerhet 
for døve flyktninger?
– Jeg vil ha oppmerksomhet rundt saken 
min, sier Efrem Hagos fra Eritrea. Han 
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Kanskje «Stammen»  kan oppleves mer 
voldsom for de som ikke kan tegnspråk 
enn de som kan det? Det er en tanke 
man enten kan stille seg uforstående til, 
eller nikke gjenkjennende til. Kommuni-
kasjonen foregår på ukrainsk tegnspråk 
og det er ingen tekst eller oversettelse til 
talespråk. Mimikken er rik hos skue-
spillerne. Det er en ren visuell film, 
flott sånn sett. Filmen oppleves uansett 
individuelt, og reaksjonene lar ikke 
vente på seg - enten det er i stillhet eller i 
megafonbrøl. Eller i form av heftige ord 
som fortelles av hendene. Den gir rom for 
forskjellige reaksjoner og ergo en debatt 
som er verdt å bli med på. For den er 
veldig aktuell, og det skal jeg greie ut for 
i anmeldelsen her. 

Du blir tatt med på en spesiell reise inn i 
den mangfoldige filmens verden- til Ser-
gey ( Grigory Fesenko) sin nye tilværelse, 
hvor den noe tafatte Sergey begynner 
som ny elev på en internatskole for døve 
i Ukraina.  Sergey kjemper for å få være 
på lik linje med de andre guttene, og hans 
uskyldighet svinner hen litt etter litt i fil-
men, som ble spilt inn i Kiev tidlig i 2013. 

Filmen vant hovedprisen kritikeruken i 
Cannes i mai 2014 og er prisbelønt en 
rekke steder verden rundt.
Sergey blir nemlig innlemmet i en 
korrupt kriminalisert gjeng hvor både 
lærere og de eldste elevene regjerer med 
jernhånd, bak fasaden som en slitt og 
likevel velorganisert skole. Filmen byr på 
en del sterke scener, men den er likevel en 
vellaget film, med tanke på hvor viktig 
det er med aktualiteten som dukker opp 
i vår tids samtidsfilmer. Og som med 
all annen kunst så skal film også kunne 
fremkalle reaksjoner. 

Den er rett og slett realistisk, siden den 
viser hvor tøft det er å være blant de 
svakeste samfunnsøkonomisk sett. Det 
rulles også noe i en scene som jeg vel 
vitende ikke vil røpe- det er faktisk ikke 
lett å være døv i situasjoner man hadde 
unngått hvis man hadde vært hørende. 
For noen er det tabu å snakke om. Men 
det er så uendelig viktig å dra fram. 

Filmen fikk meg også til å tenke på hvor-
dan helsevesenet fungerer i Ukraina. Er 
det slik som i Tyskland, at man får hjelp 
til helsemessige problemer bare man har 
god råd? Som i USA og helseforsikrings-
systemet de har der? 

Mange vet nok ikke at navnet Ukraina 
kommer fra slavisk og at det er av pre-
posisjonen в/у (v/u: «i»/«på») og ordet 
країна (krajina: «land», av край, kraj: 
«grense»), det vil si etymologisk sett «hin-
sides grensen». (Kilde: Wikipedia)

Filmen lever nok litt opp til den etymolo-
giske tolkningen av navnet til det landet 
det er regissert i.

«Stammen» kan vise antydning til paral-
leller til filmen Fluenes Herre (Lord of 
the flies, regissert av Harry Hook) siden 

kampen om overlevelse og statusopp-
rettholdelse kommer tydelig fram i den 
brutale gjengen på internatet. Strengt tatt 
går det ikke an å sammenligne filmer, 
men her våger jeg meg siden temaet over-
levelse i et tøft miljø kommer sterkt fram 
i filmen. Den darwinistiske klisjeen «Den 
sterkeste overlever» har en rød tråd fra 
begynnelse til slutt gjennom hele filmen.  

Sergey henfaller seg også til å bli håp-
løst forelsket i Yana (Yana Novikova, 
Ukrainas egen Kirsten Dunst?) og vi får 
innblikk i at det på toppen av det hele 
ikke er lett å være ungdom i denne noe 
intrikate situasjonen som vi får sett tyde-
lig i filmen. Yana på sin side drømmer 
om en helt annen tilværelse i likhet med 
romvenninnen Svetka (Rosa Babiy) og 
jobber naivt for at drømmen om et bedre 
liv skal gå i oppfyllelse 

Scenene varierer fra akt til akt, kulis-
sene som er virkelige framhever det hele 
med en flott vinkling både i hvordan de 
handler og hvordan de tegner seg imel-
lom. Vi får med andre ord ikke bare se 
de forfra når de spiller ut replikkene sine. 
Variasjonen i en sterkt kommunikativt og 
godt visuelt spilt film utspiller seg godt, 
til tross for de brutale situasjonene og de 
sterke scenene som rulles fram bit etter 
bit.   

Filmen er brutal. Men den er samfunns-
aktuell. Og viktig. Og den bør sees. 
Aldersgrensen er 18 år, og det er ikke 
uten grunn at det er satt. Hvis du er av 
den sarte typen bør du pakke med deg 
kleenex balsam i sekken din. Hvis du er 
av den solide typen, så bør du pakke med 
deg kleenex balsam i sekken din. 
For den sitter, den filmen.

Filmanmeldelse

«Stammen» – sterk film fra Ukraina
Filmen «Plemya», på norsk oversatt til «Stammen», internasjonalt kalt «The Tribe» som er regis-
sert av Myroslav Slaboshpytskiy, er uten tvil en av årets mest interessante filmopplevelser. 

Av Ida Jo. Haaland
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- Målet er å finne løsning på 
oversettelsen mellom en døv 
som bruker en hørende tegn-
språktolk, der kommunika-
sjonen ikke flyter. I de situa-
sjonene er det en stor fordel 
med en døv tolk til stede for 
å få optimal kommunikasjo-
nen mellom den døve og den 
hørende tegnspråktolken. En 
slik funksjon har tidligere 
blitt kalt mellomtolk. Nå er 
det ikke bare snakk om mel-
lomtolking, men et utvidet 
tolkeområde. Oversettelse 
mellom språk krever ikke 
bare språklige kunnskaper, 
men også gode kulturelle 
kunnskaper. Språk og kultur 
er tett knyttet sammen, sier 
Maren Oriola.

Hun er ansatt i 60 prosent stilling som 
prosjektleder i Oslo Døveforening for 
prosjektet «Døvetolk» som blir finansiert 
av midler NDF får gjennom ExtraStif-
telsen.

Hva skal en døvetolk arbeide med?
- Det er mange oppgaver; Den døve 
tolken samarbeider med en hørende tegn-
språktolk for å ivareta brukeren best mu-
lig. I situasjoner der talespråk ikke brukes 
vil en døv tolk klare oppgaven alene. Jeg 
kan nevne noen arbeidsoppgaver for en 
døv tolk: Noen døve er ikke trygge nok i 
norsk til å få godt nok utbytte bare av en 
hørende tegnspråktolk. Tilfeller av lese 
og skrivebistand. Flyktninger og innvan-
drere blir en stadig større gruppe i landet. 
Mange av dem har ikke språk i det hele 
tatt, andre kan kommunisere med aktive 
og ikoniske, altså visuelle og enkle tegn. I 
tolking som krever høyere språkkunnska-
per, for eksempel hos politiet, rettsve-
senet, alvorlig sykdom osv. Tolking og 
ledsagere for døvblinde, inkludert haptisk 
tolking. Tolking mellom ulike tegnspråk, 
for eksempel ASL (amerikansk tegn-
språk) og NTS (norsk tegnspråk). I noen 
tilfeller som stemmetolk, som bistand for 
den hørende tegnspråktolk. Vi vet at det 
skjer mange misforståelser når det skal 
oversettes fra NTS til talespråk.

drere aldri har brukt tolk tidligere. De 
kan ha lett for umyndiggjøre seg selv og 
overlate ansvar til tolken. På den andre 
siden må en ikke-utdannet døv tolk passe 
seg for ikke å umyndiggjøre brukeren. 
Det er derfor det må kreves god kunn-
skap og utdanning for en bli en dyktig 
tolk. Mange flyktninger og innvandrere 
kjenner ikke det norske samfunnssys-
temet eller det norske kulturen. Bare 
tolketjenesten rundt denne gruppen er et 
svært område.

- Alle husker skjebnen til Fritz Moen. 
Men har vi god nok rettssikkerhet for 
døve i dag? Jeg mener nei. Og jeg mener 
prosjektet «Døvetolk» vil bidra til å bedre 
dette. Målet er å få i gang god høyskole-
utdanning av døve som tolker og sørge 
for at det blir opprettet varige arbeids-
plasser for de som tar utdanning infor-
merer maren som avslutter med å si: 
- Det aller viktigste for prosjektet er at 
brukere som har behov for en døv tolk 
blir ivaretatt. Vi skal sikre at rettsikker-
heten, helsen og autonomien bli ivare-
tatt fullt ut. Når prosjektets avslutning 
nærmer seg, håper vi at høyskolene har et 
egen utdanningsprogram for dette yrket, 
og at det blir opprettet en egen yrkes-
retning. Jeg ser frem til å samarbeide 
med folk fra forskjellige institusjoner og 
fagpersoner innenfor tolkefeltet, avslutter 
Maren Oriola. 

Maren kan kontaktes for innspill på 
epostadressen: maren@odf.no

Prosjektet startet 1. januar i år og skal gå 
over to år. Det er opprettet en styrings-
gruppe med tre representanter; Oslo 
Døveforening, Norges Døveforbund og 
Språkrådet.

- I tillegg er det opprettet et ressurs-
gruppe blant de som er i målgruppen for 
tolkingen. Innspillene fra deltakerne i 
gruppen blir veldig viktig i mitt arbeid 
med prosjektet. Det gamle ordtaket gjel-
der fremdeles: «Den vet best hvor skoen 
trykker som selv har den på». Så ressurs-
gruppen blir særdeles nyttig i arbeidet, og 
det er de som vil komme med sine kom-
petanser om en eller flere arbeidsoppga-
vene som er aktuelle eller ikke aktuelle. 
Det er de som vil forme denne tolken 
som et yrke, understreker Maren.

Maren er svært engasjert i samtalen. Med 
sitt rike tegnspråk er det slik at jeg av og 
til må be henne stoppe for å få hjelp til å 
finne de rette norske ordene til budskapet 
hennes. Det ser så enkelt ut på tegnspråk, 
men hvordan skriver man det. Er norsk 
egentlig et fattig språk? Maren understre-
ker tydelig at det er snakk om to forskjel-
lige språk, norsk og norsk tegnspråk, som 
gjør at oversettelsesforhold ikke blir en 
til en. Det er ikke tvil om at prosjektet 
har fått den rette lederen. Hun kombi-
nerer stor kunnskap med et brennende 
engasjement rundt spørsmålene knyttet 
til tolkefunksjonen.

- Husk at mange flyktninger og innvan-

DØVE som tolker
helge.herland@doveforbundet.no
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Det er Lena Mei Kalvenes Anda fra 
Bergen som ivrig forteller om den nye 
linjen som folkehøyskolen åpner kom-
mende skoleår. Trening, kosthold og 
personlig trener er populært i dagens 
samfunn, men tilbudene finnes bare på 
talespråk. Nå får vi den første døve som 
er utdannet personlig trener. 
- Riktig kosthold utgjør 70 - 80 prosent 
for å oppnå god helse. Bare 20 - 30 pro-
sent oppnås gjennom trening. Mange vet 
ikke at nøtter kan gjøre en feit ved å spise 
for mye. Det er denne typen kunnskap 
og bevisstgjøring som må til. Gjennom 
trening vil elevene lære om riktige meto-
der og teknikk i ulike øvelser. I løpet av 
skoleåret vil vi komme inn på en rekke 
ulike treningstyper. 
Lena Mei forklarer at elevene skal forstå 
hvilke faktorer som påvirkes ved trening, 
som nervesystem, muskelstyrke osv. Det 
trengs mer kunnskap for å trene riktig.
- Det er mange artikler i aviser og på net-
tet om trening og kosthold, men hjelper 
det oss å forstå det fullt ut, spør hun – og 
svarer selv:

- Ulike råd forvirrer. Det fører til at 
mange føler seg usikker om hvem man 
skal høre på. Derfor er personlig trener 
viktig. Jeg har kunnskap om trening og 
kosthold og vil veilede elevene slik at de 
etterhvert selv finner ut hva som er best 
nettopp for dem. For trening og kost-
hold er individuelt fra person til person. 

- Hvorfor valgte du akkurat den 
utdanningen spør vi?

- Årsstudier i idrett, del 1 og 2 var 
nok mest et tilfeldig valg. Det begynte 
med at jeg selv følte at jeg måtte endre 
min livsstil. Jeg oppsøkte en personlig 
trener. Det ga utbytte, men det var noe 
som manglet - nemlig kommunikasjon 
mellom personlig treneren og meg. Jeg 
fulgte hele planen, men forstod ikke 
sammenhengen og fikk ikke svar på 
hvorfor, hvordan osv. Det gjorde at jeg 
ble veldig interessert i trening og kost-
hold, derfor tok jeg studier på høyskolen 
i faget. 

- Hva inneholder utdanningen?

- Det er to forskjellige utdanning; idrett 
og personlig trener. På idrettslinjen lærer 
man hvordan man skal lede, organisere 
og tilpasse aktiviteter for små og store 
grupper. Som personlig trener hjelper 
og motiverer man mennesker til å nå 
treningsmålene sine.  

Høyskolen Lena Mei var student 
ved hadde 3 måneder av utdanningen 
sin på Bali. De som tror at dette var late 
dager med sol og badeliv tar helt feil. 
Spesielt når vi forteller at hun ikke fikk 
tegnspråktolk med seg under skoletiden 
på sydlige bredder.
- Jeg fikk ikke tolk med meg, fordi NAV 
sa at tilsvarende utdanning finnes og 
gjennomføres av en annen høyskole i 
Norge. Da dekker ikke tolketjenesten 
oppdrag i utlandet. Det ble et tøft år 

Egen treningslinje
på Ål folkehøyskole

Skolen har avtale med Thon Active Hallingdal treningssenter

Døves Tidsskrift intervjuer læreren på den nye linjen «Trening & kosthold»:

Lena Mei Kalvenes Anda

Kosthold er like 
viktig som trening, 
sier Lena Mei 
Kalvenes Anda.

for meg. Jeg ble gående mye alene fordi 
jeg ikke hadde krefter til å være sosial 
sammen med bare hørende studenter. 
Jeg brukte alle kreftene mine på å lese 
pensum og arbeidet hardt for å klare 
 eksamen. Kommunikasjon mellom 
lærerne, de andre studenter og meg 
foregikk skriftlig, men det var ikke alltid 
at de var tålmodige nok til dette. De 
første 2 - 3 ukene knakk meg virkelig. 
Etterhvert gikk det bedre, for jeg ga ikke 
opp og ville klare eksamener. Med tolk 
hadde det blitt enklere, både å tilegne seg 
forelesningen og være med i samværet 
med de andre studentene.
 
- Nå skal du jobbe som lærer, men hva 
kan utdanningen ellers brukes til?

- Etter studiet i idrett på høyskolen tok 
jeg personlig trener utdanning. Det 
studiet gav meg dypere innsikt i hvordan 
jeg kan hjelpe andre og motivere dem. 
Dette er et veldig populært yrke i dag og 
stor konkurranse om jobbene. Det bør 
likevel være et marked for tegnspråklige 
personlige trenere. 
- Personlig trener sin oppgave er å hjelpe 
andre til å gjennomføre målet, motivere 
dem både under og etter trening slik at 
han/hun liker å trene og fortsetter med 
det. Det å få noen til å oppnå et nivå 
hun/han ikke trodde var mulig, som for 
eksempel å løfte 100 kg i knebøy, - det 
gir dem mestringsfølelse. 
Det er ikke alltid det fysiske som påvir-
ker formen og helsen. Det mentale kan 
også gjøre at man ikke klarer å nå det 
målet man ønsker. Derfor er det viktig at 
det fysiske og mentale går hånd i hånd. 

Lena Mei gleder seg til å treffe døve 
og hørselshemmede elever på Ål der 
kunnskapsformidlingen skjer på norsk 
tegnspråk. Det kan bli fine diskusjoner 
med elevene, understreker hun. 
- Jeg håper at mange er interessert og 
melder seg på linjen til høsten. 

- Jeg gleder meg veldig til å bli lærer ved Ål folkehøyskole og kurssenter til høsten. På den linjen 
jeg skal undervise vil elevene lære om trening og kosthold. De skal lære hvordan man kan nå 
mål om for eksempel hvordan man bli sterkere, får en bedre helse, går ned i vekt eller for de 
sprekeste: hvordan de kan klare å gjennomføre en maraton.
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«Å tenke nytt»

Av Aggie Handberg

Helgen 13. – 15. mars samlet nesten 50 nordiske ungdommer i alderen 18 
- 30 år seg på Scandic Hotel Gardermoen for å delta på Nordic Deaf Youth 
Seminarium (NUS-Nordisk ungdomsseminar). Nordisk Ungdomsseminar 
arrangeres annethvert år og nå var det Norge og NDFUs tur til å arrangere 
seminaret. Denne gangen var temaet for seminaret «Å tenke nytt». Gjen-
nom tre ulike foredrag med tilhørende diskusjoner skulle deltakerne ut-
fordres til å tenke «nytt».

Helgen startet med overraskende få 
deltakere, noe som viste seg å være fordi 
flere hadde tatt shuttlebuss til feil hotell. 
Heldigvis kom alle seg til slutt til riktig 
hotell, som lå ca. 10 minutters busstur 
unna flyplassen. Etter noen «bli kjent» 
-leker fredag kveld startet programmet 
for fullt lørdag morgen med en vri på 
lappeleken. Der man vanligvis trekker 
en lapp og skal prøve å finne en annen 
med samme ord på lappen som en selv så 
fort som mulig, var det denne gangen et 
veldig pedagogisk opplegg. Alle lappene 
bestod av enten et spørsmål eller et svar, 
for eksempel hvis man fikk en lapp hvor 
det stod «NUL (Nordisk Ungdomsleir) 
2016» så måtte man finne en som hadde 
«Island» på sin lapp. Etter at alle hadde 
funnet en partner gikk man gjennom 
fasitsvarene i plenum. En lærerik og be-
visstgjørende start på programmet.

Fra idé til webshop
Dagens første foredrag ble holdt av nor-
ske Eva Skovli som fortalte om hvordan 
man, ved å tenke innovativt, kan starte 
opp sin egen bedrift/enkeltmannsfore-
tak. Da Eva studerte drev hun, sammen 
med en venninne, en nettbutikk som 
het Kipekee (unik på Swahili). Hun ga 
en detaljert steg-for-stegbeskrivelse av 
hvordan hun selv gikk fra å bare ha en 
vag idé til en forretning som faktisk gikk 
i overskudd da hun solgte butikken tre år 
senere. Eva fokuserte spesielt på proses-
sen man må gå gjennom for å utvikle 
en heller vag idé til en konkret form og 
fremhevet flere ganger hvor viktig det er 
å være lidenskapelig engasjert i det man 
gjør og ikke kun gjøre noe for pengenes 
skyld. 

Kjønnsperspektiv og norm-
kritisk tenkning
Svenske Malin Johansson holder på med 
en mastergrad i kjønnsvitenskap. Målet 
for hennes foredrag var å utfordre og 
bevisstgjøre publikum på hvordan normer 
påvirker våre liv. Som kjønnsviter er 
hun blant annet interessert i å se på hva 
som gjør at noe oppfattes som «typisk» 
maskulint og feminint. Mekanismen 
som styrer hva som er akseptabelt å gjøre 
eller å si kalles «normer», som er uskrevne 
regler. Noen normer gjør det lettere å leve 
sammen i et samfunn, som for eksempel 
at man ikke skal snike i køer, men heller 
stå på rekke og rad og vente på tur. På den 
andre siden finnes det normer som kan 
være negative. To eksempler som Malin 
trakk frem var neglelakk og kroppshår. 
Det er sosialt akseptert at kvinner bruker 
neglelakk, men når menn eller gutter gjør 
det er det mange som reagerer negativt. 
Det samme gjelder kroppshår: Det er 
forventet at kvinner skal barbere legger og 
under armene, mens det ikke er knyt-
tet samme forventning til menn. Gilette 
som startet med å markedsføre barbering 
av kroppshår for kvinner - i dag er det 
innarbeidet og avvik sees ofte på som rart 
eller til og med ekkelt. Etter en lunsjpause 
fortsatte  Malin med en quiz knyttet til 
temaet som virkelig viste en skjevdeling 
i samfunnet, både for menn og kvinner. 
Malin har tidligere hatt et seminar om 
feminisme i kvinneforeningen i Stock-
holm, kanskje noe for døveforeningene 
her til lands? 
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Døve har et problem med 
penger - og vi er klar over 
det!
Lørdagens siste foredrag ble holdt av 
finske Netta Keski-Levijoki som tok opp 
temaet «Døve og penger». Dette er et 
tema som mange her i Norge har disku-
tert gjentatte ganger, spesielt i kjølvannet 
av Odd-Inge Schröders foredrag «Er døve 
gjerrige?». Netta har interessert seg for 
temaet i flere år og laget til og med en 
dokumentarfilm om temaet da hun var 
en del av Frontrunners-programmet i 
Danmark.

I tillegg til kjente problemstillinger som 
«bør man få rabatt fordi man er døv?» 
og «er døve gjerrigere enn hørende?», tok 
hun også for seg temaet «døvepenger». 
I mange land i Norden har man såkalte 
«døvepenger», det vil si penger som døve 
får bare fordi de er døve. Det oppstod en 
stor diskusjon om hvorvidt disse pengene 
er nødvendige for døve eller ikke. 

Noen mente at disse pengene bare bidrar 
til å øke arbeidsledigheten blant døve 
fordi mange da ikke ser en grunn til å 
jobbe mens andre hevdet at døve har rett 
på «døvepenger» så lenge samfunnet ikke 
er tilrettelagt for oss. Via et videoinnslag 
med svenske Elsa Brunemalm kom det 

frem at de 10 000 døve som bor i Sverige 
får 16.000 SEK av myndighetene hvert år 
fordi de er døve. Dette blir i løpet av et år 
160 millioner svenske kroner - noe som 
er ganske mye sett i sammenligning med 
statsstøtten det svenske døveforbundet 
får per år: 4 millioner. 

Det mest interessante eksempelet var da 
Netta hevdet at hvis alle døve i Finland 
hadde bidratt med 50 euro ville det fin-
ske døveforbundet hatt råd til å beholde 
Malminharju, Finlands svar på Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve. 

Denne problemstillingen ble heftig 
debattert av mange av ungdommene 
resten av helgen. Med tre så interessante 
foredrag er det nok ingen overraskelse at 
etter paneldebatten med de tre foredrags-
holderne, så fortsatte alle med å prate om 
og å diskutere temaene til langt på natt.  

DNUR og oppsummering 
Etter en sen frokost søndag morgen var 
det på tide med en kort oppsummering 
av lørdagen ved Marie Holst og Guro 
Rugseth, før Coilin Jeritslev fra Dan-
mark holdt et kort foredrag om Døves 
Nordiske Ungdomsråd (DNUR). Han 
fortalte litt om DNURs rolle og historie 
i Norden. 

•   Våre løsninger er standardiserte og 

         har varsling via lyssignaler / vibrasjon.

•   Kommuniserer med video, bilde, tekst i sanntid.

•   Videosvar ( video, bilde eller tekst ).

•   Posisjoneringssysten (SOS) til nødetat / video-      

  tolk.

•   NAV-godkjente som hjelpemiddel.

Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for 

tildeling av programvare for PC med Windows, iPad, 

iPhone og androide modeller.

Trenger du hjelp til å søke, spør ditt lokale NAV 

kontor. Tolketjenestene kan også hjelpe.

 

www.t-meeting.no | Tlf / SMS: 995 16 100 | Fax : 22 52 15 69 | E-mail : post@t-meeting.no

TM Touch og TM-Mobile for

iPhone / Android fungerer på

samme måte som de andre

løsningene. I tillegg vibrerer 

de når noen ringer inn.

Følg oss på Facebook. Gå inn på nettsidene:

          t-meeting.no  og  tmeeting.se 

TM-Touch for iPad / android er en kjempeløsning 

for døve / hørselshemmede og døve / blinde.

Video- / bilde-kommunikasjon spesielt 

utviklet for døve og hørselshemmede.

TM-PC for Windows gir topp HD kvalitet. Super på 

kontoret og til videokonferanser på møterom. 

Etter utsjekk var det tid for litt pa-
neldebatt og diskusjon i grupper hvor 
Coilin Jeritslev og Håkon Bollestad var 
moderatorer. Florian Tirnovan, Sverige, 
Benjamin Trock, Danmark, Helene Sæle, 
Norge og Anne Sjöroos, Finland deltok 
i panelet. De fikk spørsmål innenfor de 
ulike temaene som ble tatt opp i løpet 
av helga. Deltakerne ble engasjerte og 
supplerte med flere kommentarer i noen 
av temaene. Etter paneldebatten fikk vi 
litt tid til diskusjon i grupper. Deltakerne 
ble delt inn i fire grupper som skulle 
diskutere hvert sitt spørsmål knyttet til 
lørdagens foredrag og debatter. Dessverre 
var det bare tid til rundt 20 minutter 
med diskusjon før den aller siste oppsum-
meringen og hjemreise. 

De fleste deltakerne ga uttrykk for at 
de gjerne skulle hatt enda mer tid til å 
diskutere temaene i grupper og mer tid til 
workshops, slik det var på NUS i Malmø 
for to år siden. Med unntak av dette, for 
vi alle ønsker jo alltid mer tid på slike til-
stelninger, var seminaret meget vellykket. 
Helt til sist ønsker jeg å gi en stor applaus 
til Jannicke Kvitvær, ungdomskonsu-
lent Ellen Østrem og alle de andre som 
hjalp til med å arrangere og gjennomføre 
seminaret.
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«Peer – du lyver!!» 
Fartsfylt og leikent eventyr for barn, fritt etter Peer Gynt. 

 

 
 

Blir tegnspråktolket 25.april kl.17.00 på Ål Kulturhus 
 

http://www.aal.kulturhus.no/ 
 
Kjære foreldre, besteforeldre og alle vaksne som har lyst til å ta med seg barn i teatret: Riksteatret omskriv nasjonalikonet vårt Peer Gynt til eit fartsfylt 
og leikent eventyr med humor, men også djupt alvor. Med eit ungt og musikalsk ensemble, blir musikken og dansen ei sentral del av forestillinga. Gled 
deg til å høyre musikken til Grieg med ny beat! 
Peer, du lyver! er historia om ein liten gut med store draumar. Kanskje er han verdas største løgnar? Han ynskjer seg ein venn, men blir stengt ute av 
dei andre barna i klassen. På jakt etter sanninga om kven han er finn han ein venn som blir livsviktig for han. – Eg ynskjer å fortelje ei historie med ein 
håpefull slutt som oppfordrar barn til å våge å følgje draumane sine og tru på seg sjølv, seier regissør Jakob Höglund. 
(Forestillinga varar i 2 timar inkl. pause). 
Høver for barn frå 6 år.  
Du treng ikkje kjenne originalen for å ha glede av forestillinga! 
Opplev meir 
I samarbeid med Den Norske Turistforening inviterer me til natursti utanfor kulturhuset med steiking av pinnebrød på 
bålpanne før forestillinga startar. Velkomen inn i Peer Gynts rike! 
 

 

‘Natten er dagens mor’ 

 

«Stort bedre helvete enn dette får du neppe.» VG 
«Bekmørkt og utmattende teater som fillerister og beriker sitt publikum.» Adresseavisen 

«Natten er dagens mor er en trykkoker av et kjøkkendrama.» Dagbladet 
«Teater som ryster langt inn i sjelen.» Dagsavisen 

«Tragedie ispedd rå komedie.» Vårt Land 
 

Ved kjøp av billetter så send mail til:  Jan.Lier@nationaltheatret.no  oppgi ref.nr. 1178286. 
Viktig å oppgi ønsket antall, fullt navn og mob.nr. 

Bestillingsfrist er 8.mai 
Billettpris 415 kr. inkl.20% rabatt 

Kan få ytterligere rabatt hvis du er student (må vise bevis ved henting av bill.) 
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Deaflympics i Russland

André Bjørn Røine og Petrine Olgeir-
sdottir fra Funkis Snowboardklubb og 
alpinisten Kjell Inge Eidsaunet fra Nero 
Alpin var våre aktive utøvere. Margareth 
Hartvedt var leder for den norske trop-
pen og sammen med ledere og trenere la 
hun til rette på beste måten for de aktive. 
I staben deltok også fire tegnspråktolker 
og lekene fikk gledelig VIP-besøk av 
Norges Idrettsforbunds, blant annet ved 
generalsekretær Inge Andersen.

Forberedelser
6. mars var det samling for troppen på 
Olympiatoppen i Oslo. Der ble planer 
gjennomgått, det ble informert om 
doping og kosthold, og troppen fikk 
utlevert sine klær. 

De fikk også lykkeønskninger fra 
idrettspresident Børre Rognlien. Han la 
spesielt vekt på endringen i mottoet til 

NIF. Tidligere var det «Idrett for alle», 
men nå er det «Idrettsglede for alle». 
Idrettsglede, uansett resultater. Glede 
over å delta på et slikt arrangement 
sammen med mange andre nasjoner, og 
hjelpe de som trenger det for felles glede 
over å konkurrere sammen. Dette var vel-
dig hyggelige ord å ta med seg på turen.

Reisene
Det er ganske langt fra Oslo til Khanty-
Mansiysk, både i tid og avstand. Reisen 
bortover tok ca. ett døgn, da flyrutene 
ikke passet med det oppsatte charterflyet 
fra Moskva til Khanty-Mansiysk. Vi 
endte opp med å vente 11 timer i Moskva 
den første natten. Siden det var fire timer 
tidsforskjell hjemmefra gikk det let-
tere enn man kunne frykte. Ankomsten 
til Khanty-Mansiysk var hyggelig. Vi 
ble møtt av underholdning og tv-team. 
Petrine ble attpåtil intervjuet allerede på 

Khanty-Mansiysk – Magnitogorsk
Av Ketil Eidsaunet, hjelpetrener, alpint

Endelig Winter Deaflympics igjen! Etter at forrige forsøk på å arrangere Winter Deaflym-
pics i 2011 gikk i vasken rett før de skulle starte, har vel alle gledet seg til at det endelig skulle 
bli arrangert igjen. Og nå har det skjedd! I Khanty-Mansiysk og Magnitogorsk i Russland 
ble de 18. lekene arrangert 28. mars – 5. april. Norge stilte med tre utøvere, og til sammen 
var den norske delegasjonen på 18 personer.

flyplassen ved ankomst!
Etter noen dager med trening i Khanty-
Mansiysk, og etter at åpningsseremonien 
var avholdt, skulle selve konkurransene 
begynne. Alpinistene dro til Magnito-
gorsk, mens snowboarderne ble igjen i 
Khanty-Mansiysk. Reisen til Magnito-
gorsk var også et charterfly satt opp av 
arrangøren. De hadde overbooket flyet, 
så noen måtte faktisk bli igjen. Alle ski, 
pluss en god del bagasje ble sendt med 
lastebil pga. vektkapasiteten på flyet. 
Elendig av arrangøren. Spesielt siden 
skiene ikke ble sendt avgårde på forhånd. 
Dette medførte at første treningsdag 
i Magnitogorsk gikk i vasken, samt at 
mange ikke fikk bagasjen sin før halvan-
nen dag etter ankomst. Slikt hører ingen 
steder hjemme. Eventuelt bare i Russland 
– der kan «alt» skje. Det verste av alt var 
at lastebilen selvsagt fikk havari under-
veis, slik at forsinkelsen ble enda lenger.

Kjell Inge Eidsaunet.
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Deaflympics i Russland

Snowboard
André Bjørn Røine skadet seg allerede andre treningsdag. Det 
var en ryggskade, så han måtte dessverre stå over alle konkur-
ranser. Dette var synd, da vi hadde håpet at han skulle plukke 
med seg en medalje eller tre hjem til Norge. André er imidlertid 
en veldig positiv fyr, så han tok det mye lettere enn man kunne 
fryktet. Han var ute av sykesengen etter et par dager, og var i 
bakken som tilskuer resten av mesterskapet. Der traff han alle 
sine venner blant konkurrentene fra resten av verden.
Petrine Olgeirsdottir startet konkurransene med en fantastisk 
sølvmedalje i Slopestyle. Dette var ikke helt uventet, da hun var 
en av favorittene. Likevel skal alt klaffe på konkurransedagen 
for at medaljene skal vinnes, og det gjorde det heldigvis denne 
dagen!
Senere i mesterskapet var ikke Petrine like heldig. Spesielt i 
Boardercross gikk det litt stang ut. Hun tok seg som ventet 
til finalen. Etter å ha kommet litt dårlig ut i starten av finalen 
kjørte hun seg opp til tredjeplass, men rett før siste hopp hadde 
hun et uhell, noe som medførte at bronsemedaljen glapp. Men 
spennende var det for oss som så på, det lover jeg!

Alpint
Kjell Inge Eidsaunet deltar ikke i fartsdisiplinene, det vil si at 
han kun kjører storslalåm og slalåm. Storslalåm ble arrangert 
i Magnitogorsk. Etter flott kjøring lå han på 10. plass etter 
første omgang. Og så skjedde det uunngåelige. Som 16-åring 
uten mesterskapserfaring ble det litt for mye å tenke på, og han 
klarte ikke å fokusere nok på kjøringen i 2. omgang. Han kjørte 
inn til en 13. plass totalt, noe som tross alt er en flott plassering 
i hans antatt svakeste disiplin!
Slalåm-konkurransen gikk i Khanty-Mansiysk på den siste 
dagen. Solen hadde virkelig begynt på våroffensiven, og snøen 
i bakken var løs. På dette vanskelig underlaget kjørte Kjell Inge 
inn til en 5. plass etter første omgang. Dette er jo i seg selv 
fantastisk bra, men i mesterskap samler men ikke på plasserin-
ger, der er det kun medaljer som teller. Kjell Inge klarte å holde 
hodet kaldt før 2. omgang, og presterte svært bra kjøring også 
her. Det gikk bra helt til ca. 10 porter før mål, der han hektet 
hårfint i en port, og gikk regelrett på trynet. Han satset alt, og 
tapte. Likevel var både han, treneren og alle de andre kjempe-

Konkurransene

fornøyd med resultatene. 5. beste tid i første omgang er noe 
ingen kan ta fra ham, og er et bevis på at det slett ikke er langt 
opp til toppen!

Opplevelsene
Nederst i bakken i Magnitogorsk var det underholdning hele 
dagen på en scene. Dette var til glede for både deltakere og 
tilskuere. På den ene treningsdagen var det 3000 tilskuere, og 
de var skysset inn med busser fra fjern og nær. Resten av om-
rådet var også flott tilrettelagt, med mange salgsboder for mat 
og drikke og lokale håndverksprodukter og suvenirer. Det er 
nok sjelden at det er slike internasjonale arrangementer i denne 
byen, der halve byen er et gedigent jern- og stålverk på nesten 
12.000 mål, og den andre halvparten huser de 450.000 innbyg-
gerne, hvorav 60.000 arbeider på verket.

Åpningsseremoniene
Velkomsten på flyplassen i Khanty-Mansiysk var hyggelig, men 
ingenting sammenlignet med den vi fikk i Magnitogorsk. Der 
var det underholdning, flaggborg, og mange i sine folkedrakter 
som tok oss imot. En fantastisk opplevelse å gå ned flytrappa 
og bli møtt av dette! Vi hadde videre politieskorte som banet 
vei for våre tre busser. Trafikk i begge retninger ble effektivt 
stanset for at vi skulle slippe frem. I alle kryss stod det politi 
og dirigerte trafikken, slik at vi kom uhindret frem. En spesiell 
opplevelse – nå vet vi hvordan VIP-er har det når de har politi-
eskorte!

André Bjørn Røine.

Petrine Olgeirsdottir.
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Noen tanker og meninger fra deltakerne

Petrine Olgeirsdottir, 
 snowboard
- Jeg forventet at jeg skulle 
gjøre det bra i konkurransene. 
- Er forventningene dine 
innfridd?
Ja, det ble bedre enn jeg for-
ventet!  Jeg gjorde mitt beste 
i konkurransene, og klarte 
å få en sølvmedalje. Å få en 
medalje var målet. Deaflym-
pics ble gjennomført veldig 
bra, synes jeg. Jeg hadde det 
gøy under oppholdet med 
de andre deltakerne og i det 
sportslige programmet. Jeg 
fikk sett de jeg ville se av an-
nen idrett også, både ishockey 
og curling! 
- Noe du vil fremheve spesielt 
som et ekstra sterkt minne?
Ja, hvordan vi i snowboard-
gjengen hadde det. Vi er som 
en familie, og der følte jeg 
meg virkelig hjemme! Og det 
å stå på seierspallen med sølv-
medaljen rundt halsen vil jeg 
ikke glemme. Jeg er også glad 
for at jeg ble kjent med mange 
nye mennesker som jeg vil ha 
kontakt med framover.
- Hvordan ser din egen fremtid 
ut med tanke på satsing på 
videre snowboard-karriere?
- Jeg vil satse videre på å kjøre 
snowboard, og jeg ønsker å 
utvikle meg mye mer. Nå vet 
jeg hva jeg skal trene på etter å 
ha vært med på Deaflympics. 
Det blir mer snowboardkjø-
ring framover. Snowboardkar-
rieren skal fortsette til jeg er 
for gammel!

André Bjørn Røine, 
 snowboard
- Hvilke forventninger hadde 
du til turen, arrangementet og 
dine sportslige prestasjoner før 
avreise hjemmefra?
- Egentlig var målet å ha det 
gøy, men jeg hadde forvent-
ninger om å ha en reell sjanse 
til å ta medalje i Slopestyle og 
Boardercross. I snowboard er 
vi mer som en familie enn i 
andre idretter. Det er viktig å 
ha det gøy sammen, medaljer 
blir bare bonus.
- Hva synes du om det sportslige 
nivået, og dine egne muligheter 

til å kunne hevdet deg helt i 
toppen, hvis du ikke hadde blitt 
skadet?
- Nivået er forskjellig, det er 
kanskje tre i toppen og resten 
er dårlige. Jeg føler jeg kunne 
vært med i toppen og kjempet 
om medaljer.
- Tilbake til skaden din, hvor 
alvorlig er den? Du går jo med 
korsett nå, og får bare så vidt 
lov til å reise hjem med vanlig 
fly?
- Jeg har en ganske høy smer-
teterskel, så jeg har det egent-
lig bare kjedelig nå. Jeg følger 
rådene jeg får av legen, tar det 
med ro og lytter til hvordan 
kroppen min responderer. 
Hvis ikke kan jeg få kroniske 
ryggplager, det er jo ganske 
alvorlig da.

Kjell Inge Eidsaunet, 
alpint
- Du er jo førstereisgutt i denne 
sammenheng, og har aldri del-
tatt i internasjonale mesterskap 
før. Hvilke forventninger hadde 
du før turen?
- Jeg hadde forventninger om 
å få nye erfaringer med å delta 
i mesterskap, og å se nivået på 
de beste i verden.
- Hvilke tanker hadde du om 
dine egne sportslige prestasjo-
ner?
- Hvis jeg kjørte bra på ski 
var jeg fornøyd, og en topp 
10-plassering ville vært bra.
- Hvordan var det sportslige 
nivået?
- Omtrent som forventet. 
Noen er veldig gode, og resten 
er middels gode, og noen dår-
lige. Det er ikke mange som 
er veldig gode, kanskje sju-åtte 
stykker i herreklassen. Selv 
mener jeg at jeg hører hjemme 
blant de beste i slalåm, og i 
storslalåm rett under de beste.
- Hva er du mest fornøyd med 
av dine egne prestasjoner?
- Førsteomgangen i slalåm. 
Det var en bra omgang med 
bra skikjøring. Det er lenge si-
den jeg har hatt en så bra om-
gang, så jeg fikk ut potensialet 
mitt der. Jeg lå jo på 5.-plass 
etter 1. omgang, og var veldig 
fornøyd med det.

- Får vi se deg i internasjonale 
konkurranser igjen, for eksem-
pel neste Deaflympics?
- Det vet jeg ikke ennå. Jeg 
har ikke bestemt meg for om 
jeg satser videre. Mulighetene 
for god satsing avgjør dette. 
Er det ikke muligheter for god 
satsing føler jeg det ikke er 
noen vits. Jeg må ha mulighe-
ten til å trene med andre gode 
utøvere med gode trenere for å 
prestere. Dette blir avgjort nå 
i vår før neste sesong starter 
1. mai.

Kenneth Moen, 
trener, snowboard
- Hva synes du om arrange-
mentet?
- Dette er mitt første Dea-
flympics, og inntrykket er at 
dette har vært et kjempear-
rangement med overraskende 
opplegg som egentlig fungerte 
ganske bra! Litt feilinforme-
ring i starten rundt trening i 
starten som ikke kom i gang 
de første dagene, men etter 
hvert mye bedre. Overboo-
king på hotellet som medførte 
at alle fikk dobbeltrom var 
ikke ideelt, men vi overlevde 
jo.
- Hva kunne vært gjort enda 
bedre for å tilrettelegge for enda 
bedre norske prestasjoner?
- Oppkjøringen kunne nok 
vært bedre planlagt. Litt for 
lite kjøring på snø på grunn 
av lite snø i Oslo-området. 
Vi kunne kanskje hatt flere 
samlinger, med det er veldig 
vanskelig å spå vær og snø-
forhold for å planlegge dette 
perfekt. Barmarkstrening 
kunne vi også hatt litt mer av, 
også etter at snøen kom for å 
vedlikeholde styrke, balanse, 
bevegelighet og akrobatikk.
- Hvordan har du utviklet deg 
som trener gjennom arran-
gementet, og hva vil du gjøre 
bedre fremover?
- Dette mesterskapet har åp-
net mine øyne for hvordan er 
trenerrolle «skal være». Jeg har 
noen områder jeg må jobbe 
med meg selv på, for eksempel 
å kommunisere bedre med 
utøverne på. Det gjelder både 

praktiske og mentale forbere-
delser før konkurranse. Det 
er snakk om visualisering 
av løypa, sporvalg, osv. for å 
hjelpe utøverne til å bli trygge 
og sikre på sine valg. Det skal 
jo velges momenter og triks i 
slopestyle og halfpipe, samt 
sporvalg og taktikk i board-
ercross.

Alexander Veisten, 
trener, alpint
- Hvilke forventninger hadde 
du før turen, du deltok jo også 
for første gang i en internasjo-
nal konkurranse for døve?
- Ingen spesielle forventnin-
ger, egentlig, men veldig spent 
på å få være med på et inter-
nasjonalt mesterskap, og spesi-
elt innen døveidretten, som 
jeg tidligere kjente kun fra vår 
egen alpinist, Kjell Inge, som 
jo fungerer som tunghørt på 
treninger i klubben.
- Var det sportslige nivået som 
forventet?
- Ja, omtrent. Jeg visste at de 
beste alpinistene var relativt 
gode, samtidig som de dårlige 
var ganske dårlige. Dette 
gjorde at forventningene om 
å prestere bedre enn den store 
gruppen på midten absolutt 
var til stede. Jeg ser alltid på 
konkurranser som muligheter 
til å prestere høyt, slik er jeg 
som trener.
- Hvordan gikk det med kom-
munikasjonen?
- Overraskende bra! Jeg har 
lært mye tegn, føler jeg i hvert 
fall selv, og har fått lyst til å 
lære mer tegnspråk! Det at 
ikke tolkene fikk være med 
til Magnitogorsk ga oss en 
ekstra utfordring, men jeg 
synes vi løste den godt i fel-
lesskap. Heldigvis var den en 
del hørende trenere fra andre 
land også, slik at engelsk ble 
en viktig støtte, både direkte 
og via engelske tolker. Disse 
utfordringene gjorde dessuten 
også sitt til at jeg ble kjent 
med flere andre trenere, som 
jeg sikkert vil opprettholde 
kontakten med.



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

TURNEPLAN:
26. mars 18:00 Oslo, Teater Manu        
8. april 18:00 Kristiansand, Kilden      
10. april 18:00 Stavanger, NDF Stavanger         
12. april 18:00 Bergen, Bergen Døvesenter     
16. april 17:00 Ål, Ål Folkehøgskole
17. april 18:30 Drammen, Drammen Døveforening     
20. april 18:00 Kautokeino, Beaivváš Sámi Našunálateáhter    
22. april 18:00 Trondheim, A.C. Møller Skole  
24. april 18:00 Ålesund, Møre og Romsdal Døveforening         
27. april 19:00 Andebu, Signo skole- og kompetansesenter    
6.–11. mai 18:00 Oslo, Teater Manu

RONNY PATRICK 
JACOBSEN 

OG REMI ROOS

MER INFO OM FORESTILLINGEN OG BILLETTKJØP: WWW.TEATERMANU.NO


