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Nå som det er snart sommer så er det kanskje 
mye som står på programmet for flere av dere. 
Noen skal reise på nordiske arrangementer, 
andre skal ta del av internasjonale arrangemen-
ter. Noen reiser på privatferie, andre deltar på 
festivaler. Noen tilbringer tid med familien, 
andre skal jobbe. Noen blir hjemme og nyter 
sommeren på hjemmebane og andre får kanskje 
besøk av venner og kjente fra fjern og nær. 

Denne sommeren er det nesten ingen offentlige 
internasjonale konferanser i regi av døveorgani-
sasjoner, men derimot vil det foregå flere leir i 
Norden. Nordisk Ungdomsleir i Island, Euro-
peisk Ungdomsleir i Sverige, på Västanvik, Nor-
disk Juniorleir på Ål, norsk sommerleir på Ål og 
Europeisk Juniorleir på Ål. Nesten alle leirene 
foregår på folkehøyskolene i Norden, det er fint 
å se at ungdomsorganisasjonene er flinke til å 
bruke skoler og steder som tilhører døve. Dette 
er en form for å tenke turkis. At vi bruker, 
kjøper og gir tjenester innad døvesamfunnet. Å 
tenke turkis er noe Døves Tidsskrift har hatt en 
artikkel om i DT nr. 7/2015.

Det er også viktig å tenke på at mange personer 
i døvesamfunnet jobber gratis for at døvesam-
funnet skal ha det bra, både interessepolitisk og 
for at tradisjoner og kultur skal gå fra genera-
sjon til generasjon. På leirene i sommer er det 
mange unge som jobber frivillig. På landsmøtet 
i år møtte vi mange representanter fra lokallag, 
underutvalg, seksjoner og forbundsstyret som 

bidrar frivillig. Samt er det mange medlemmer 
i lokallag som driver med dugnadsarbeid for 
å holde lokallagenes bygninger i beste velgå-
ende, bidrar med i amatørteater, selger mat ved 
disken, sitter i ulike utvalg med spissområde på 
interessepolitikk, som sitter i ulike styre, som 
bidrar som leirledere. Overalt i døvesamfunnet 
finnes det mange personer som gjør mye, helt 
gratis. Disse må vi ikke glemme å takke av og 
til.

I dette nummeret av Døves Tidsskrift møter vi 
to personer som er blant de personene i dø-
vesamfunnet som har gitt mye av seg selv. Vi 
møter også ulike personer som deltok på lands-
møtet, årets landsmøte hadde flere nye ansikter. 
Flere under 30 år var tilstede og flere lands-
møteveteraner delte av sine tidligere erfaringer 
knyttet til landsmøtehistorien i Norges Døve-
forbund. Vi må også takke de som er flinke til 
å ta vare på historien ved å dokumentere ulike 
saker. På samme måte som vi dokumenterer 
våre ferieminner fordi vi synes det er viktig, så 
er det like viktig å ha dokumentasjon og orden 
på døvehistoriens offentlige hendelser.

Jeg vil benytte anledningen med å ønske dere 
alle en riktig god sommer. Dette nummeret av 
Døves Tidsskrift er litt forsinket, men jeg håper 
dere nyter juninummeret av Døves Tidsskrift. 
Neste blad kommer ut den 15. september.  
Har du tips til hva DT kan ha med i bladet? 
Nøl ikke å ta kontakt med redaktøren.

God sommer!

Jannicke Kvitvær
redaktør

LEDER
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

DT har tidligere skrevet om at stortingsrepresentantene fra 
Venstre, Iselin Nybø og Trine Skei Grande, tidligere i år la frem 
et forslagsdokument kalt Dokument 8.

Følgende forslag fra dokumentet ble fremmet: 
1. Stortinget ber regjeringen legge frem en melding for Stor-

tinget om tegnspråkets stilling i Norge, og særlig tegnspråk i 
opplæringen, hvilke rettigheter tegnspråkbrukere skal ha, og 
hvilke plikter offentlige myndigheter og andre instanser skal 
ha overfor tegnspråkbrukere og utviklingen av tegnspråket og 
tegnspråkkulturen. 

2. Stortinget ber regjeringen redegjøre om status for tiltak 15 i 
St.meld. nr 35 (2007-2008) Mål og meining, om å vurdere 
situasjonen for tegnspråkbrukerne med hensyn til praktisk 
tilrettelegging for bruk av tegnspråk på ulike samfunnsom-
råder og de formelle rettigheter og plikter som er knyttet til 
dette. 

3. Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for Stortinget 
for det statlige tegnspråklige skoletilbudet. 

4. Stortinget ber regjeringen innføre tegnspråk som valgfag i 
ungdomstrinnet og i videregående opplæringen. 

5. Stortinget ber regjeringen sikre at tegnspråk som andrespråk 
blir en rettighet og en mulighet på samme måte som samisk 
og finsk i norsk skole. 

6. Stortinget ber regjeringen gjøre rede for status for hvordan 
kommunene ivaretar rettighetene til tegnspråkbrukere etter 
§2-6 i opplæringslova, inkludert de som har fått avslag, og 
om nødvendig føre regelmessig tilsyn.

Etter at kunnskapsministeren, NDF og andre fikk sagt sitt, ble 
det lagt frem for Stortinget den 3. juni. 

Gruppen som behandlet forslagene var kirke-, utdannings- 
og forskningskomiteen. KUF-komiteen. Et flertall støtter de tre 
siste forslagene: Valgfag i skolen, tegnspråk som andrespråk og 
en utredning på hvordan kommunene ivaretar paragraf 2-6.

Å undersøke tegnspråkets stilling, finne ut av statusen til 
stortingsmelding 35, og det statlige skoletilbudet ble også 
støttet. SV støtter de to første forslagene. Venstre støtter alle 
forslagene.

På Stortinget har dette blitt diskutert: det ble tatt opp at 
tegnspråk ikke bare er et språk, men at det inneholder kultur 
og er viktig for mange. Det ble også tatt opp at tiltakene for 
tegnspråk er for dårlige i dag, og at det bør forbedres. Det ble 
også sagt at rundt 16.500 bruker tegnspråk, blant andre døve 
og hørselshemmede, deres familier, fagmiljø og tegnspråktolker. 
Tallet kunne ha vært høyere, men det er ikke store mulighe-
ter for å lære tegnspråk da man ikke kan velge tegnspråk som 
valgfag i skolen.

NDF synes det stort sett var en bra diskusjon på Stortinget. 
NDF ser at det er behov for alle 6 punktene. Likevel ble det 
bestemt at bare de tre siste punktene blir godkjent. Det betyr 

at det blir tegnspråk som valgfag, man kan ta tegnspråk som 
andrespråk og at man skal undersøke hvordan paragraf 2-6 
fungerer i de ulike kommunene. 

Det er flott at disse tre punktene blir gjennomført! Men NDF 
er ikke helt fornøyd. NDF skal fortsette å kjempe for de tre 
første punktene også og vi skal legge en strategiplan for hvordan 
vi skal ta tak i dette videre.

Fra venstre: Bjørn Stensvoll, Nina Hauge, Elisabeth Frantzen 
Holte (ansattes representant), Hedvig Sinnes (gjenvalgt som 
forbundsleder), Tove Glomset, Harald Oppigård (2. varamed-
lem), Helene Hodneland Sæle (NDFUs representant), Ole 
Morten Rolland (1. varamedlem), Camilla Høiberg (nestleder), 
Per Gunnar Johnsen og Maren Oriola. Ikke tilstede: Bjarte Bø 
Sande (3. varamedlem). Les mer om landsmøtet på side 9.
Konstituerende styremøte ble avholdt like etter landsmøtets 
avslutning, under møtet ble Camilla Høiberg valgt som nest-
leder. Per Gunnar Johnsen ble valgt som nestleder-vara. Første 
styremøte skjer etter sommer.

Oppfølging av Dokument 8

Forbundsstyret for perioden 2016-2019

Petter Noddeland la frem NDFs synspunkter for Arbeiderpartiet 8. 
juni. En videorapport ble publisert samme dag på NDFs hjemmeside og 
Facebookside.

Ny oppvekstkonsulent i NDF
Tove Frederikke Bergh er ansatt som ny oppvekstkonsulent, 
hun har tidligere jobbet som advokat og starter å jobbe i NDF 
den 22. august.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Arbeiderpartiet vil involvere NDF  
i parti programmet 2017-2021 
Arbeiderpartiet tok initiativ til å invitere flere organisasjo-
ner til å holde et innlegg om synspunkter, som partiet kan 
ta med i Aps partiprogram for kommende stortingsperiode 
2017-2021.

NDF la fram 5 punkter som forbundet synes er viktige:

1. Rett til språk.  
NDF ser at døve, hørselshemmede og hørende barn ikke får 
tegnspråk automatisk selv om de har rett på det. De møter 
mange hindringer. Vi vil at det skal bygges opp flere skoler 
og barnehager som har tilgang til tegnspråk, slik at barn og 
unge får mulighet til å utvikle tegnspråk.

2. Sykehjem
Eldre døve i dag blir ofte plassert på sykehjem med bare hø-
rende som ikke kan tegnspråk. Der har de ikke tilgang til et 
språklig og sosialt miljø, noe som vil påvirke helsen negativt. 
De skal ha mulighet til å bo på sykehjem hvor både beboere 
og ansatte behersker tegnspråk. Det må derfor bygges flere 
sykehjem for tegnspråklige. Eldre døve må også ha rett til å 
velge sykehjem selv.

3. Akutt-tolketjenesten.
Vi krever at det skal bygges ut en akutt-tolketjenesten. Tje-
nesten skal gi tolk i akutte situasjoner. Hvilket betyr at døve 
og hørselshemmede som møter på alvorlige situasjoner får 
tolk, som for eksempel ved fødsel, ulykker med mer. Dette 
er noe som NDF tenker som et første skritt. Vi må først 
få en akuttordning på plass og så kan vi kjempe for at hele 
tolketjenesten blir døgnåpen.

4. Nødmelding. 
I dag har mange land en nødmeldingstjeneste for døve 
og hørselshemmede på plass i form av en applikasjon, for 
eksempel i Danmark, Island og Sverige. Hvis døve er først 
på et ulykkessted eller blir utsatt for en ulykke, får de rask 
hjelp. Vi har ikke noe tilsvarende i Norge. Justisdepartemen-
tet har utredet ulike tekniske løsninger i mange år uten å ha 
iverksatt noe. Teknologien er på plass, det betyr at vi kan få 
til en applikasjon her i Norge i løpet av kort tid.

5. Teksting på tv. 
NDF vil at alle programmer skal tekstes hele døgnet både på 
TV og nett.

Forbundsstyret 2013-2016 aller siste styremøte på Fornebu 26. mai. 
Fra venstre: Tolly Bakkestuen, Bjørn Stensvoll, tegnspråktolk, Rune 
Anda, Sonja M. Holten og Finn Arild Thordarson

Landsmøtet diskuterer resolusjonene før vedtak. Møtelederne fra 
venstre: Erling Jacobsen (Bergen) og Marie Holst (Stavanger).

Resolusjoner fra det 40. ordinære 
landsmøtet

Landsmøtet 27.-29. juni vedtok 5 resolusjoner som videre ble 
viderearbeidet og sendt til ulike stortingskomiteer og departe-
menter. NDF håper disse resolusjonene blir fulgt opp.

Følgende resolusjoner: 
1. Resolusjon om at eldre døve og hørselshemmede må 

sikres mot språklig og sosial isolasjon. Sendt til Helse- og 
omsorgsdepartementet.

2. Resolusjon om nødmelding for døve og hørselshemmede. 
Sendt til Justisdepartementet.

3. Resolusjon om rapport om helhetlig gjennomgang av 
tolkeområdet og døgnåpen akutt-tolk. Sendt til Arbeids- 
og sosialdepartementet.

4. Resolusjon om rett til språk. Sendt til Kunnskapsdeparte-
mentet.

5. Resolusjon om utredning og kunnskapsstatus om tegn-
språket og dets språkbrukere. Sendt til Statsminister Erna 
Solberg, med kopi til ulike politiske partier.

Døves Tidsskrift gjengir resolusjonen om nødmelding:
«Det har i mange år vært fullt teknisk mulig å gi alle døve og 
hørselshemmede tilgang til å varsle om nødsituasjoner ved bruk 
av mobil/smarttelefoner. Det er en fungerende smarttelefonløs-
ning i drift i Trondheim, hvor døve og hørselshemmede kan 
varsle om nød med automatisk oversendelse av lokalisasjonsdata 
og chattefunksjon. Dette kan innføres i hele landet raskt. Like-
vel skjer det ingenting fra departementets hold. 
Norges Døveforbund finner det uakseptabelt at døve og hørsels-
hemmedes rettigheter brytes og krever umiddelbar implemente-
ring før det skjer flere alvorlige ulykker.»

Vil du lese de andre resolusjonene? Du kan finne de frem på 
NDFs hjemmeside: www.deafnet.no
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Norge rundt
Vellykket Døv Tolk  
på turné i Norge

Vestfold Døveforening  
har kjøpt nytt sted

Etter noen år uten fast sted har Vestfold Døveforening nå kjøpt 
et nytt sted. Det nye stedet har adressen Raveien 45 i Sande-
fjord. Tomten er på 16 863 kvadratmeter. Det var tidligere et 
gårdsbruk. Det tidligere Døvesenteret til Vestfold Døvefore-
ning ble solgt i 2013.

Panelsamtale om tegnspråk  
i Bergen

Da var turen gått til Bergen. Panelsamtale om tegnspråk i Ber-
gen torsdag 19. mai arrangert av Språkrådet ble gjennomført. 
Målet for slike samtaler er å få økt kunnskap om norsk tegn-
språk. Arrangementet skjer som regel i samarbeid med NDFs 
lokallag. Panelsamtalen i Bergen bestod av Helene Hodneland 
Sæle (repr. for Bergen Døvesenter), Sonja M. Holten (repr. for 
Språkrådet), Kristin Øygarden (repr. for Bergen kommune), 
Laila Ulvestad (repr. for Opplæringsavdelingen i Hordaland). 
Møteleder var Petter Sørensen fra Statped (Stavanger).

ET STYKKE DØVEHISTORIE 
SELGES!

Nedre Gausen, tidligere under navnet Holmestrand Døve-
skole, ble lagt ut for salg i mai. Prisantydningen er satt til 20 
millioner kroner.

Skolen ble stiftet i 1881 av Hedevig Rosing, og het den gang 
Fru Rosings taleskole for døvstumme, den gang var skolen plas-
sert i Oslo. År 1895 trakk Hedevig Rosing seg som bestyrer 
for skolen og Staten overtok den. I 1899 ble skolen flyttet til 
Holmestrand. Under andre verdenskrig, årene 1940-1941 og 
1944-1945, hadde tyskerne skolen som base. I 1992 ble skolen 
til et kompetansesenter, og i nyere tid har skolen vært kjent 
som Nedre Gausen skole under Statped. Bygningen har rom-
met undervisning for døve og hørselshemmede elever i over 
100 år.

Under to uker i mai forelesningsturnerte prosjektleder Maren 
Oriola og amerikanske Arkady Belozovsky i Norge. Døv Tolk-
prosjektet er under Oslo Døveforening, finansiert gjennom 
ExtraStiftelsen. Publikum i døveforeningene fikk oppleve 
en forelesning med temaet ”Døv tolk som yrke: dilemma og 
arbeidssituasjon”, samtidig fikk publikum se hvordan det fun-
gerer med døve tolker i praksis. De døve tolkene som fikk prøve 
seg landet rundt var personer uten utdannelsesbakgrunn i dette 
yrket, her fikk de en smakebit på dette yrket.
Under foredraget fortalte Belazovsky om viktigheten av å ha 
døve tegnspråktolker, blant annet sa han:
• Kroppsspråk og mimikk: Døve kan lettere sette tegn på 

kroppsspråk og mimikk. Samt har døve en god evne til å tolke 
visuelt. 

• Døve har tegnspråk som morsmål. 
• Dialekter: Døve kan se hvor den døve som prater er fra, lettere 

enn en hørende. 
Han nevnte også viktigheten av et godt samarbeid mellom en 
døv og en hørende tolk der hvor han nevnte at begge parter skal 
være tålmodige med hverandre, støtte og forstå hverandre. 
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Norge rundt

Hva skal du gjøre i sommer?
Skal du reise rundt i Norge i sommer? Besøk feriehjemmene i sommer!

Rorbua er solgt
Bergen Døvesenters feriehjem Rorbua ble solgt 26. mai for 2,6 millioner kroner. 
Bergen Døvesenter har hatt Rorbua i 8 år og skriver på hjemmesiden at de er glade 
for gjennomført salg da de opplevde en lav interesse etter 3 felles visninger og 3 
private visninger. Lørdag 4. juni ble Rorbua overtatt av den nye eieren.

Skogheim, Drammen Skaug Tromsø

Mjøsgløtt

Hytta ligger cirka 40 kilometer utenfor 
Tromsø mot Sommarøy. I nærheten av 
Hella som har mange gamle hus i områ-
det, det blir som en vandring tilbake i tid

Hytta har innlagt vann og strøm, dusj 
toalett og vaskemaskin for den som tren-
ger å vaske klær. Det er 12 sengeplasser 
fordelt på 3 soverom. Sengetøy kan leies 
for en billig penge. Leiepriser: 

Hytte, for medlem kr 150,-. Ikke-med-
lem 180,- pr pers, pr døgn.

Leie av sengeklær kr 20,- i tillegg for 
hele oppholdet. Leie av badestamp kr 
475,- i tillegg (leies kun ut dersom det er 
3 personer eller flere til stede).

For leie ta kontakt med Knut: SMS 
969 09 434 eller Trond SMS 913 94 016.

Innlandets Døveforenings feriehjem, 
Mjøsgløtt, har åpen for leie 10.-30. juli. 
For leie ta kontakt med Berthe Vangen, 
415 24 579.

Oslo Døveforenings feriehjem, Skaug, 
har ledig for leie 1.-14. Juli. Leiepris: 

Dagsbesøk: kr 30,- . Kr 20,- i tillegg 
ved bruk av kjøkken med mer.

Overnatting for voksne pr døgn: kr 
120,- (medlem). Kr 180,- (ikke-medlem)

Overnatting for barn pr døgn: kr 60,- 
(medlem). Kr 90,- (ikke-medlem)

Leie av sengesett: kr 50,- (medlem). Kr 
75,- (ikke-medlem).

Tilleggspris for bruk av vaskemaskin, 
leie av håndkle, dusj og telt.

Ved sammenhengende overnatting over 
3 døgn gis 15% rabatt på oppholdet. Mer 
info kan leses på www.odf.no - klikk deg 
inn på Skaug.

Drammen Døveforenings feriehjem, 
Skogheim, har en hovedbygning og 8 
små hytter. Leiepris: 

Dagsbesøk: Kr 50,-
Overnatting pr døgn: Kr 150,- pr per-

son (medlem), kr 200,- (ikke-medlem).
Barn 3-15 år: Kr 70,- pr person (med-

lem), kr 100,- (ikke-medlem).
Leie av hovedhuset pr døgn: Kr 1250,- 

(medlem), kr 2500 (ikke-medlem).
Leie av hele Skogheim pr døgn: Kr 

3000,- (medlem), kr 6000,- (ikke-medlem)
For leie ta kontakt med Øystein 

Huslende  SMS 970 91 020 eller e-post: 
utleie@drammendf.no. Mer info finner 
du på www.drammendf.no

Det norske håndalfabetet 
ble årets forside
Avisen Askøyværingen vant prisen for årets 
forside, forsiden som stakk av med seieren var en 
tegnspråkforside som kom ut 23. april 2015. Det 
er journalist Anne Jo Lexander og tidligere redak-
tør i Askøyværingen Kai Svellingen, som sto bak 
utformingen av forsiden. Askøyværingen skriver: 
«Juryens begrunnelse for årets forside er følgende: 
Tegn for tegn forteller historien til familien med 
hørselshemmede barn. I en malstyrt verden er 
dette et befriende kreativt grep. Juryen har aldri 
sett lignende. Unik i idé og utførelse, som trigger 
interessen og inviterer leseren inn.»
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Verden rundt
Nyle til topps i ”Skal vi danse”

I DT nr 3/2016 skrev bladet 
om døve Nyle DiMarco som 
tar USA med storm med sin 
deltakelse i den amerikanske 
versjonen av TV-programmet 
”Skal vi danse”. Til stor jubel og 
begeistring danseverden over tok 
han seieren med seg hjem.

Nyle kom med en uttalelse rett 
etter seieren om at han vant for 

alle døve i verden som lider under språkdeprivasjon. En uttalelse som 
traff mange hjerter.

Ditt hjørne: Kan du svaret?
#DTquiz - månedens quiz er samme som forrige måneds quiz. To bilder byttet plass i forrige blad og 
stemmer ikke med spørsmålene: Her er bildene lagt i riktig kategori. 
Frist: Svar skal være hos redaktøren 15. august

Riktig svar for 1 spørsmål gir 1 poeng. Vi har også månedens gåte som du kan få 10 bonuspoeng for. 
Personen(e) med flest riktig svar ved årsslutt 2016 blir presentert i DT nummer 8/16, det kommer 
også med en premie. Står det likt mellom flere personer setter vi i gang en trekning for premien. 

?
Nasjonalt
1. Første kvinne som forbundsleder i 

NDF og hvilken styreperiode var hun 
med i?

2. Hvor mange forbundsledere har NDF 
hatt i perioden 1918-2016?

Internasjonalt
1. Når ble Døves Nordiske Råd (DNR) 

stiftet?
2. Når ble Døves Nordiske Ungdomsråd 

(DNUR) stiftet?

Idrett
1. Hvilket land i verden har flest med-

aljer fra Vinter Deaflympics og hvor 
mange?

Kultur
1. Navn på to døve personer som har 

vært med på den amerikanske ver-
sjonen av ”Skal vi danse”?

Månedens gåte
En kvinne går inn på et offentlig toalett, 
det kommer flere brøl og kvinnen 
løper ut igjen til sin forskremte mann. 
Mannen forteller konen sin at han 
hadde samme opplevelse på det andre 
offentlige toalettet. Hvorfor reagerer 
folk på dette paret når de gjør offentlig 
toalettbesøk?

Klarer du gåten får du 10 ekstra poeng.

Du sender svar på e-post til  
jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Skriv: 
navn på kategori, nummer og ditt svar.

Du kan velge om du vil svare på alle 
spørsmålene eller bestemte spørsmål.

Fasit for denne månedens quiz blir pre-
sentert i neste nummer. Klar ferdig gå!

2. Når ble dette bildet tatt?

2. Hva het dette TV-programmet fra 
1998?

Barn og Ungdom
1. Når ble Nordisk Ungdomsleir arran-

gert for første gang og hvor?

2. Når var dette?

Tegnspråk som valgfag  
i den videregående skolen  
i Danmark
En ny videregående skolereform i Danmark åpner opp for 
at elever kan velge dansk tegnspråk som valgfag. Dette er 
et resultat av Danske Døves Landsforbunds interessepoli-
tiske arbeid skriver det danske nettmagasinet LOUD. 

DDL skal videre jobbe med punkter som å få på plass 
døve tegnspråklærere som lærere i dette faget, hvilke 
videregående skoler som skal ha dette faget, samt hvordan 
dette i praksis kommer til å fungere. Reformen gjelder fra 
neste skoleår.
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?
Tegnspråk for alle!
Landsmøtet ble avholdt på Fornebu 27.-29. mai med repre-
sentanter fra lokallag, forbundsstyret, NDF-administrasjon, 
NDFU og andre inviterte. Totalt 91 personer tilbrakte 3 dager 
på et hotell som ligger fint til med fine grøntområder rundt. 
Til tross for at det var lett å komme seg til landsmøtet fra Oslo, 
var det ikke så mange turister som tok turen for å overvære 
landsmøtet. Det tekniske med direktesending fra landsmøtets 
forhandlinger gikk utmerket og det var både tegnspråktolket 
og skrivetolket alle møtedagene Gratis soft is i pausene var nok 
favoritten til flere.

Landsmøtet ble åpnet med temaet ”Tegnspråk for alle”. 
Forbundsleder Hedvig Sinnes åpnet talen med å ønske alle 
velkommen, mottoet ”tegnspråk er i vinden” var den røde 
tråden gjennom åpningstalen. NDFs stiftelsens representanter, 
Michel Laubacher fra Døves Media, Berglind Stefansdottir fra 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, samt Morten Sletten 
fra Teater Manu presenterte sitt arbeid og ønsket NDF lykke 
til med forhandlingene. Andre representanter som kom med 
hilsning var blant andre Berge-Andreas Steinsvåg fra stiftelsen 
Signo. Alle nevnte litt om hvor viktig stiftelsene er for døvesam-
funnet i Norge sammen med Norges Døveforbund. 

Hvor viktig er tegnspråk for oss?
Åpningsforedraget ble holdt av Arkady Belovzovsky, som job-
ber som døv tolk og er tidligere lektor ved Brown Universitet i 
USA. Flere i Norge har fått muligheten til å møte Arkady gjen-
nom forelesningsturneen han hadde i mai med Maren Oriola 
om temaet Døv Tolk, men på landsmøtet hadde han en times 

foredrag med et annet tema: ”Hvor viktig er tegnspråk for oss?” 
Han pratet blant annet om viktigheten av å bevare tegnspråk- 
og kulturarven og å jobbe for at rettigheter til alt i samfunnet 
skal være på døves vilkår, som blant annet døve tegnspråktol-
ker, og at nasjonale døveforbund må samarbeide med grasroten. 
Han avsluttet med å ønske NDF lykke til videre med ulike 
kampsaksarbeid. 

Ekstra ordinær landsmøte i 2017
Landsmøteforhandlingene startet med å diskutere om Tele-
mark Døveforening skulle ha stemmerett eller ikke. Da 
lokallagets representant ikke var medlem i den foreningen år 
2015. Telemark Døveforening protesterte fordi NDF hadde 
godkjent fullmakten fra Telemark Døveforening. Telemark 
DF kom til landsmøtet i den tro at alt var i orden. Svein Arne 
Peterson påpekte at ifølge NDFs vedtekter står det at medlem 
ikke skal være skyldig medlemskontingent, og at det gjelder 
denne saken. Landsmøtet vedtok å gi fullmakt til Telemark 
Døveforening. Dermed var forsamlingen fulltallige med 51 
stemmeberettigede personer.

Marie Holst fra Stavanger og Erling Jacobsen fra Bergen ble 
valgt til landsmøtets møteledere. De ledet oss gjennom lands-
møtet i full fart og holdt tidskjemaet, av og til gikk det kanskje 
litt for fort da enkelte saker ble blåst gjennom i en fei.

Handlingsplanen 2016-2017
Det dukket opp spørsmål om demokrati da handlingsplanen 
for 2016-2019 ble lagt fram. Oslo Døveforening ved Svein Arne 
Peterson foreslo med en gang å utsette handlingsplanen til 

Det 40. ordinære landsmøtet

Handlingsplanen for 2016-2019 ble ikke behandlet. Navnet Norges Døveforbund beholdes. 
 Familiemedlemskap er innført som medlemskategori. NDF skal satse på å etablere et felles tegn-
språkkursmateriale som lokallagene kan ta i bruk. Dette var noe av de sakene som 51 personer 
med stemmerett vedtok på det 40. ordinære landsmøtet.

Hele landsmøtet på et brett: Et par personer var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Jannicke B. Kvitvær
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2017, et forslag som nesten kom før landsmøtet var kommet til 
punktet om handlingsplanen i sakslisten. Svein Arne begrunnet 
forslaget med at handlingsplanen 2016-2019 var urealistisk til 
å kunne gjennomføres, og sa videre at NDFs økonomiske res-
surser gjør at hele planen er umulig å gjennomføres.  

Forslaget ble støttet av forbundsstyret og det var ingen mu-
lighet for andre å kommentere forslaget videre da det i følge 
vedtektene i NDF står at dersom en sak foreslås å utsettes så 
skal det gås rett til avstemning. Dette mente flere ikke var 
helt demokratisk, men forslaget ble likevel enstemmig vedtatt. 
Deretter fikk representantene diskutere hva NDF videre skal 
fokusere på i handlingsplanen 2017-2019. 

DT sammenfatter hva representantene kom frem til: Blant 
annet skal NDF styrke økonomien, jobbe for å få økonomisk 
tilskudd direkte fra Kulturdepartementet. Satse på medlemsre-
kruttering, jobbe med muligheter for døve på arbeidsmarkedet 
og presentere en tydeligere organisasjonsstruktur. Det bør 
lages årlige strategiplaner og årsplaner. Samt heve kvaliteten på 
tolketjenesten. Da handlingsplanen var vedtatt å utsettes kunne 
ikke det gjøres noen avstemning etter diskusjonsrunden, men 
forbundsstyret tar med alle innspill videre. De kommenterte 
den økonomiske situasjonen i NDF med at de har igangsatt 
tiltak for å redusere NDFs underskudd, det er et mål å komme 
i balanse i 2018.

Det betyr at det blir et ekstraordinær landsmøte med hand-
lingsplanen som sak under landsrådet i 2017. NDF følger den 
gamle handlingsplanen i ett år til samtidig som det utarbeides 
en ny plan.

Navnet Norges Døveforbund beholdes
En av lovforslagene kom fra Vestfold Døveforening, de foreslo 
å endre navn fra Norges Døveforbund til Tegnspråkforbundet. 
De begrunnet forslaget med at det nå er en tid hvor det er mye 
fokus på språk, og da bør NDF levere en konsekvensanalyse av 
et navnebytte på et landsmøte. Forbundsstyret kommenterte 
dette med å blant annet si at tilskudd fra det offentlige er basert 
på at NDF er en organisasjon av funksjonshemmede. Å skifte 
navn til Tegnspråkforbundet så skifter en også grunnlaget for 
hva NDF er, og det kan påvirke økonomien til NDF. 

Forbundsstyret i Norges Døveforbund hadde også et for-
slag om navnebytte: å endre navn fra Norges Døveforbund 
til Døveforbundet. Forslaget gikk også ut på å satse på et mer 
liknende navn for alle lokallag, felles logo, samt liknende e-
postadresser som for eksempel trondheim@doveforbundet.no. 
Det engelske navnet skal fremdeles være The Norwegian Deaf 
Association. Bakgrunnen for forbundsstyrets endringsforslag 

var også det er et behov om å få en mer enhetlig navnebe-
tegnelse på hele døveorganisasjonen i Norge. Rune Anda fra 
forbundsstyret fremførte saken og viste frem bilde av tidligere 
logoer i NDF, samt fortalte om en tidligere komite i NDF kalt 
Ny-Giv komiteen som har gjort en analyse på organisasjonens 
helhet for noen år siden.

Representantene hadde mye på hjertet gjeldende navnefor-
slaget, flere entret talerstolen og løftet frem synspunkter fra 
lokallagenes egne medlemsmøter om denne saken. Noen hadde 
mye på hjertet vedrørende å bytte navn på lokallag, andre 
hadde noe å si om logoen, men alle representantene var tydelig 
i at forslaget om å endre Norges Døveforbunds navn ikke er 
med støtte. Diskusjonen ble litt rotete, noen diskuterte NDFs 
navneendring og andre diskuterte lokallagenes navneendring. 
Forbundsleder Hedvig Sinnes foreslo å ta en sak om gangen og 
ta avstemning deretter. Møtelederen tok ordet, det ble enstem-
mig vedtak om å ikke endre navn. Norges Døveforbund behol-
der navnet Norges Døveforbund.

De fleste representantene hadde deretter også mye å si om å 
endre navn lokalt, noen foreslo å utsette saken til ekstra ordi-
nær landsmøte. Sonja M. Holten fra forbundsstyret påpekte at 

Bak fra venstre: Andrine Olgeirsdottir (NDFU), Rolf Inge Otterdal (Åle-
sund), Martin Berhovde (Bergen), Jannicke B. Kvitvær (Døves Tidsskrit), 
Tor S. Fiksen (Bergen), Sondre Uteng Olsen (NDFU), Håkon Bollestad 
(Stavanger), Helene H. Sæle (NDFU). Foran fra venstre: Lubna Mehdi 
(NDFU), Marie Holst (møteleder), Petter Noddeland (NDF administra-
sjon) og Eva Skovli (NDF administrasjon)
På bildet mangler vi Aggie V. Handberg (Oslo), Thomas Blix (Teater 
Manu), Michael Haukeland (Vestfold), Julia Anh Thu Ølmheim (NDFs 
arbeidslivsutvalg) og Glenn Blakstad (tolk).

De yngste på landsmøtet,
totalt var det 17 personer under 30 år på landsmøtet:

Hedvig takker Arkady Belozovsky for foredraget. Her ser vi at Arkady sier 
” ja” på norsk tegnspråk.

I pausene fikk folk muligheten til å besøke de ulike informasjonsstandene 
som var satt opp bak i salen. 
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dette er en gammel sak og at døveforeningene burde kjenne til 
denne saken. 

Hanne B. Kvitvær fra NDF-Stavanger påpekte at selv om Sta-
vanger har endret navn til NDF-Stavanger, så sier de fremdeles 
Stavanger Døveforening internt. Videre sa hun at de har opp-
levd stor framgang i økonomisk tilskudd etter navneendringen, 
og navnet er nå kjent i både kommune og fylke. Hun nevnte 
også at dersom det foretas en ny konsekvensanalyse så burde 
de se tilbake på hva Ny-Giv komiteen kom frem til. Vibeke O. 
Larsen fra Møre og Romsdal Døveforening fortalte at de hadde 
gjort en egen konsekvensanalyse, de har tatt kontakt med 
offentlige tilskuddsordninger for å høre om hva slags konse-
kvenser det vil bli hvis de endrer navn. Konklusjonen hos Møre 
og Romsdal Døveforening er at det økonomiske tilskuddet 
ikke blir påvirket. Tor S. Fiksen fra Bergen fortalte at Bergen 
Døvesenter ønsker å ha en ny konsekvensanalyse før det foretas 
noen endringer. Det dukket opp spørsmål om dersom det blir 
vedtak på å endre lokallagenes navn til et mer felles navn, plik-
ter døveforeningene da å endre navn? Generalsekretær Bjørn 
A. Kristiansen tok ordet og sa at lokallagene er selvstendige 
organisasjoner med egne vedtekter, og de må ta egne beslutnin-
ger på egne årsmøter.

Om en ny felles logo i organisasjonen hadde flere represen-
tanter også mye å si om, noen døveforeninger har ikke logo og 
var veldig positiv til å ha en felles logo som de kan ta i bruk. 
Andre døveforeninger påpekte at det kan brukes to logoer, en 
ny som er felles for hele organisasjonen - og den logoen som 
lokallaget har kan fortsettes å brukes. Møteleder Erling satte 
strek på diskusjonen og foreslo videre å opprette en komite 
som skulle utarbeide et konkret forslag for en felles logo for 
hele organisasjonen, både sentralt og lokalt, og eventuelt se 
på et felles navn hos lokallagene. Og arbeidet leveres frem til 
behandling under ekstra ordinær landsmøte i 2017. Da gikk det 
plutselig rask i svingene her, det første forslaget for de 3 komite-
medlemmene besto av Morten Sletten, Finn Arild Thordarson 

Landsmøteforhandlinger fra lørdag ettermiddag.

Landsmøtets eldste: Martha og Thorbjørn Johan Sander med Hedvig.

Hedvig Sinnes takker landsmøtets arrangementskomite fra Oslo Døvefore-
ning, fra venstre: Maren Oriola, Vidar Sæle, Niels Kristensen og Peter 
Schmidt. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Paal Richard Peterson.

og NDFs generalsekretær Bjørn A. Kristiansen. Våkne NDFU 
entret talerstolen før avstemning og påpekte at det må være en 
ungdomsrepresentant i komiteen, og gjerne må en mann byttes 
ut med en kvinne. Forbundsstyret ba om å bytte ut generalse-
kretæren da han ikke har tid til dette arbeidet. 

Landsmøtet vedtok en komite bestående av Morten Sletten, 
Finn Arild Thordarson og en kvinne fra NDFU. Forbundssty-
ret fikk fullmakt fra landsmøtet om å arbeide videre med å få til 
liknende e-postadresser til NDF sentralt og lokalt.

NDFU med stemmerett i forbundsstyret
NDFU la frem et lovforslag om at NDFU-representanten i 
forbundsstyret skal få stemmerett på styremøtene. Under pre-
sentasjonen av forslaget presenterte NDFU seg som en seksjon 
under NDF. Svein Arne Peterson fra Oslo Døveforening entret 
talerstolen og spurte hvor det i papirene står at NDFU er en 
seksjon. NDFU svarte med at det står tydelig i NDFs hand-
lingsplan, NDFs organisasjonskart og i alle NDFUs papirer. 
Samt henviste de til den gang da NDFU fikk gjennomslag 
for forslag om stemmerett på landsmøtet i 2010, hvor NDFU 
presenterte seg selv som en seksjon for å skille seg fra NDFs 
underutvalg. Svein Arne påpekte at det ikke står i vedtektene 
i NDF at NDFU er en seksjon,og ba om at det skulle komme 
inn et forslag på å sette inn NDFU som en seksjon i NDFs 
vedtekter til neste landsmøte. 

Konklusjonen av denne diskusjonen er at det ble gjort en saks-
behandlingsfeil etter landsmøtet i 2010, da det den gang aldri 
ble ført inn i vedtektene at NDFU er en seksjon under NDF. 

Etter denne diskusjonen fikk NDFU full støtte fra landsmø-
tet om å få stemmerett i forbundsstyrets styremøter. NDFU 
utnevnte i etterkant at Helene Hodneland Sæle blir den faste 
NDFU-representanten i forbundsstyret.

Nedre aldergrense for stemmerett  
og tegnspråkkursmateriale
Vedtektsendringer fra vedtektskomiteen ble godkjent med kom-
mentarer, men det dukket opp diskusjon om at nedre alder-
grense på 15 år for valgbarhet og stemmerett i organisasjonen 
er for ungt. NDFU og administrasjonen i NDF fikk ordet og 
fortalte at den nedre aldersgrensen følger tilskuddskriteriene 
hos BUFdir og LNU. Og at døveforeningene plikter å følge den 
nedre aldersgrensen hvis organisasjonen skal ha tilskudd. 

Blant andre saker som ble vedtatt var å etablere felles tegn-
språkkursmateriale til lokallagene, forbundsstyret og adminis-
trasjonen i NDF skal jobbe videre med denne saken.

Felles vedtekter for lokallagene i Norge med egne tilpassnin-
ger ble også vedtatt. Forbundsstyret samarbeider med ved-
tektskomiteen om å lage et forslag til mal som kan brukes som 
vedtekter i alle de lokale døveforeningene.
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Døves Kulturdager nr. 50 i 2017
NDF-Stavanger løftet frem saken om hvor mange Døves Kul-
turdager det er blitt arrangert i Norge. De mente at mini-kul-
turdager i Harstad i 1982 skal regnes som Døves Kulturdager, 
selv om det var for Nord-Norge. De nevnte eksempler på Døves 
Kulturdager 2004 og 2009 da NDF sentralt sto som arrangør, 
og ikke et lokallag. Her mente de at enten må alle disse tre 
arrangementene tas ut av nummerrekken eller at mini-kultur-
dagene tas inn i nummerrekken. Døves Tidsskrift har tidligere 
nevnt denne saken, saken ble videre løftet frem til forbunds-
styret for et vedtak, hvor forbundsstyret vedtok på et styremøte 
at mini-kulturdagene i 1982 ikke regnes som kulturdagene. 
Landsmøtet med 41 stemmer vedtok at Kulturdagene i 2016 er 
nummer 49, og at Bergen både arrangerer kulturdagene nr 50 
og feirer 50 årsjubileum. 

Familiemedlemskap i NDF
Landsmøtet vedtok enstemmig ja til å innføre familiemedlems-
skap i NDF, men å vedta hvor mye det skulle koste ble til en 
diskusjon som måtte utsettes til neste dag. Møtelederne ville 
da at de som hadde konkrete prisforslag skulle skrive det ned 
og levere det inn. Forslaget fra administrasjonen i NDF ble 
vedtatt. Familiemedlemskapet er nå som følger: I et husstand 
skal to hovedmedlemmer over 26 år betale 650 kr og hvert 
barn under 26 år betale 100 kr. Hvis hovedmedlem er singel, 
betaler hovedmedlemmet 450 kr + 100 kr for barn opp til 26 

år. Denne ordningen gjelder kun opp til 3 barn i husstanden. 
Familiemedlemskapet gjelder kun hvis alle bor i samme hus-
stand. Da får vi håpe at NDF får flere medlemmer i fremtiden 
med denne medlemskategorien.

Hedvig Sinnes fortsetter som forbundsleder
Under landsmøtet ble det vedtatt å oppdatere retningslinjer for 
valgkomiteens arbeid. Fremtidige valgkomiteer følger disse opp-
daterte retningslinjene, dette fordi det bør bli klarere regler for 
hvordan arbeidet til valgkomiteen skal foregå, og hvordan de 
skal velge frem kandidater. Valgkomiteen presenterte kandi-
datlisten, den listen som tidligere ble presentert i bladet, samt 
benkeforslagene på motkandidater fra lokallagene. Hedvig Sin-
nes stilte opp som motkandidat  til forbundslederposten. Hun 
fortalte at hun tidligere takket nei til å fortsette som forbunds-
leder på grunn av arbeidssituasjon, men at det i ettertid har vist 
seg at arbeidssituasjonen kan løses og hun likevel kunne stille 
opp som forbundsleder i 20 % stilling, derfor stilte hun opp 
som motkandidat mot Joe Murray. Landsmøtet valgte Hedvig 
til å fortsette som forbundsleder. 

Forbundsstyremedlemmer
Valgkomiteens forslag på styremedlemmer var følgende: Ca-
milla Høiberg, Ole Morten Rolland, Finn Arild Thordarson, 
Maren Oriola, Aleksander Hjelle og Per Gunnar Johnsen. Per 
Gunnar Johnsen kom med i forslaget da Hedvig ble valgt som 
forbundsleder og dermed var det en ledig plass til styret. Vara-
medlemmer: Ole Morten Rolland, Harald Oppigård og Bjarte 
Bø Sande. Døveforeningenes benkeforslag på styremedlemmer 
var følgende: Tove Glomset, Nina Hauge og Bjørn Stensvoll.

Det nye forbundsstyret består nå av: Hedvig Sinnes (for-
bundsleder), Camilla Høiberg (nestleder), Per Gunnar Johnsen 
(nestledervara), Tove Glomset, Nina Hauge, Bjørn Stensvoll, 
Maren Oriola, Ole Morten Rolland (vara), Harald Oppigård 
(vara) og Bjarte Bø Sande (vara).

Kamp om plass til valgkomiteen
Vedtektskomiteen som ble valgt på landsmøtet består nå av: 
Helge Herland, Svein Arne Peterson og Erling Jacobsen, Knut 
Bjarne Kjøde (vara) og Oddveig Hansen (vara). Bilagsrevisorer: 
Jim Vold og Ivar Sveberg Larsen (vara). 

Så skulle det velges på personer til valgkomiteen, landsmøte-
veteranene kommenterte at det er et sjeldent syn å se en stor iver 
etter å sitte i valgkomiteen. Fem personer ble foreslått: Thomas 
Blix, Britt Jøssang, Aggie Handberg, Hilde Haualand og Sonja 
M. Holten. Landsmøtet valgte følgende personer: Thomas Blix, 
Britt Jøssang og Aggie Handberg.Sonja M. Holten går av etter totalt 15 år

Hvordan føles det? – Det føles godt... Sier en 
sliten Sonja etter landsmøtets avslutning. Hun 
forteller at hun i vår ble valgt inn som vara 
i Oslo Døveforening og kommer til å satse 
lokalt. Sonja har lang fartstid i forbundsstyret 
hvor hun har sittet i styret for flere perioder: 
Hun ble valgt inn som vara i 1994 på lands-
møtet i Stavanger, i 1995 rykket hun opp 
som styremedlem. For perioden 1996-2001 
satt hun som styremedlem, i 2001-2003 var 
hun forbundsleder. Deretter hadde hun 7 års 
pause fra forbundsstyret og kom tilbake som 

vara i 2010, i 2011 rykket hun opp som styremedlem. Og for perioden 
2013-2016 har hun vært styremedlem. Sonja jobber i Språkrådet, Norges 
Døveforbund og resten av Norge kommer sikkert til å se mye av Sonja selv 
om hun har avgått fra forbundsstyret.

Hedvig Sinnes, forbundsleder
Landsmøtet valgte Hedvig til å fortsette som forbundsleder. Til Døves 
Tidsskrift sier hun at hun gleder seg til å fortsette, for det er flere saker 
hun vil fortsette å satse på.

Hedvig takker avgående styremedlemmer for samarbeidet, fra venstre: 
Hedvig Sinnes, Sonja M. Holten, Finn Arild Thordarson, Tolly Bakke-
stuen og Rune Anda.
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Quiz, V V og landsmøtets foredrag
Oslo Døveforening arrangerte Quiz på fredagskveld. En 
morsom vri som fikk representantene ut på en times mosjon 
og lagene var delt opp tilfeldig. Unge, voksne, nye og gamle 
fjes blandet seg godt sammen. Spørsmålene var varierende 
fra døvehistorie til gåter og spørsmål om Nobels fredspris. På 
lørdagskveld var det duket for festmiddag med underholdning 
fra Italia. Guiseppe Giuranna fremviste tre ulike historier på en 
visuell måte kalt VV (Visual Vernacular). 

Årets foredrag under landsmøtet ble holdt av Thorbjørn Johan 
Sander med temaet: ”Hvordan hadde døvesamfunnet ha sett ut 
hvis vi ikke hadde NDF?” med fokus på hva NDF har oppnådd 
gjennom tidene og fikk frem at det fremdeles er behov for en 
organisasjon som ivaretar døves interesser. Gjennom foredraget 
tok han med oss tilbake i Norges Døveforbunds historie med 
punkter som NDF hadde fått til gjennom 98 år.

Våkne representanter!
Noen av representantene påpekte sjeldne hendelser som 
landsmøteveteranene aldri hadde sett maken til. Blant annet 
handlingsplanens foreslåtte utsettelse med momentant vedtak. 
At NDF-administrasjonen selv (med støtte fra forbundsstyret) 
la frem et forslag på medlemspris i den nye kategorien: familie-
medlemskap. Samt at det var kamp om å få plass i valgkomi-
teen. 

Neste landsmøte i 2019 blir i Trøndelag. Her ser vi Tore Solem fra 
Trondheim DFog Nina Hauge fra Nord-Trøndelag DF. Fylkene Nord- og 
Sør-Trøndelag skal sammenslås, døveforeningene satser også på en sam-
menslåing. 

Med en ung gjennomsnittsalder på landsmøtet og flere nye fjes 
blant representantene så ble landsmøtet alt i alt gjennomført til 
tross for litt rotete struktur. Her kommer landsmøtets høyde-
punkter:

Mange unge på landsmøtet
Den eldste representanten med stemmerett var Rolf Hansen 
fra Drammen Døveforening, som sprek 85-åring år gikk han 
opp på talerstolen flere ganger. Den yngste representanten med 
stemmerett var Sondre Uteng Olsen, leder i NDFU, på 20 år.

Regner vi med hele landsmøtet så var den eldste personen på 
landsmøtet 91 år, Martha Sander fra Bergen. Og den yngste var 
Andrine Olgeirsdottir (Oslo) på 16 år fra NDFU-styret.

På landsmøtet i 2003 hadde Døves Tidsskrift en prat med 
Tore Djuvik fra Stavanger, den gang var han yngst av represen-
tantene og var da 27 år gammel. 

Av 91 personer på landsmøtet var 17 personer under 30 år. 
Gjennomsnittsalderen på de som var under 30 år: 24 år

De fem representantene med stemmerett 
som toppet talerstolen
- Hedvig Sinnes (forbundsleder): 13 ganger
- Rolf Hansen (Drammen): 12 ganger
- Hanne B. Kvitvær (Stavanger): 10 ganger
- Svein Arne Peterson (Oslo): 9 ganger
- Finn Arild Thordarson (forbundsnestleder): 9 ganger

Antall personer under 30 år på talerstolen: 11 personer
Antall ganger totalt personer under 30 år entret talerstolen:  
17 ganger.

Rolf Hansen fra Drammen Døveforening og tidligere for-
bundsleder i NDF (1978-84) entret talerstolen et par ganger 
hvor han løftet opp forretningsordensaker da det dukket opp 
prat i pausene som han ville ha svar på, blant annet spurte han 
om det stemte at generalsekretæren skulle reise lørdags kveld 
og ikke delta på landsmøtet på søndagen. Og han påpekte at 
det var første gang i NDFs historie at generalsekretæren ikke 
er tilstede på hele landsmøtet. Svaret fra forbundsstyret var at 
de hadde innvilget generalsekretærens søknad om permisjon da 
han har gode årsaker til dette.

Småplukk!

Minnerike utsagn fra landsmøtet.  
Hvem sa hva?
«Er dette demokrati?»
Julia Anh Thu Ølmheim  fra NDFs Arbeidslivsutvalg, om 
prosessen med å ikke få kommentere forslag til utsettelse av 
handlingsplanen.

«Dette har aldri skjedd tidligere!»
Rolf Hansen fra Drammen Døveforening, sagt et par ganger på 
talerstolen

«Vi må se på hva som er fortjenesten med å endre navn fra  Norges 
Døveforbund til Døveforbundet»
Joseph Murray fra Hallingdal Døveforening, under diskusjon 
om navneendring.

«Navnet Norges Døveforbund er en sterk merkevare. Det er flere 
ulike personlige meninger, men det er egentlig ikke så viktig om det 
står Norge eller ikke i navnet (...)»
Per Gunnar Johnsen fra NDFs Foreldreutvalg, under diskusjon 
om navneendring. 

«NDFU foreslår at landsmøtet tar med en ungdom inn i komiteen. 
Og en mann må ut av komiteen, kanskje?»
Helene Hodneland Sæle fra NDFU, om konsekvensanalyse-
komiteen for navneendring som i første forslagsrunde besto av  
3 menn over 40 år.

«15 års aldersgrense får flere unge med i organisasjonen.  
Det er ingen poeng i lage mer problemer enn nødvendig»
Ole K. Mosand fra Telemark Døveforening, om NDFs nedre 
aldersgrense for stemmerett på 15 år.
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- Sissel og Hanne fyller 60 år!
Tekst: Jannicke B. Kvitvær. Foto: Privat

Helikoptertur på Færøyene, prolaps i Montreal og 17. mai i Athen
Beste gjennomslag? - Da taket på tolketimer ble opphevet i begynnelsen av 2000-tallet... 

Flotteste minne? - Tegnspråkdemonstrasjonen i 2007... 
Vanskeligste sak? - Salget av Døves Trykkeri...

To kvinner som satte Norge

på verdenskartet!

Fra en mannsdominert 
 organisasjon til grasrotens 
organisasjon
Med 23 dagers mellomrom i år 1956 ble 
Sissel og Hanne født. I hver sin by på 
hver sin kant av Norge. Dette er to allsi-
dige kvinner, som er blant de kvinnene, 
som har satt sitt preg på Norges Døve-
forbund de siste 26 årene. Med fartstid 
fra lengre tilbake i tid har de bidratt på 
både på lokalt og nasjonalt plan, deltatt i 

nordisk og europeisk samarbeid og vært 
representanter på verdenskongresser. 
Reisene er mange, kampsakene er enda 
flere, men uenigheter om jobbsaker var 
det lite av. Sissel Mjelde Gjøen og Hanne 
Gurine Berge Kvitvær fyller begge 60 år 
i sommer. 

På Aker Brygge 26. mai drar vi på en 
reise tilbake i tid fylt med mimring. 
Dette er dagen før NDFs 40. ordinære 

landsmøte settes i gang på Fornebu. I det 
Sissel setter seg ned ved bordet tar Hanne 
ordet: – Er det ikke rart å tenke på at du 
ikke skal være med på landsmøtet i morgen? 
Sissel nikker bekreftende med hodet til 
svar. 

Landsmøtet 1992 i Drammen
Det første landsmøtet Sissel deltok på 
var i år 1990 og hun har vært med på 
hvert eneste landsmøte siden den gang, 
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frem til år 2013. På årets landsmøte på 
Fornebu var hun ikke med. På landsmø-
tet i 1990 satt ikke Hanne i salen, hun 
kom to år etter. I 1992 i Drammen var 
Sissel nyansatt i NDF som interessepoli-
tisk konsulent, Hanne var her represen-
tant for Stavanger Døveforening (i dag 
NDF-Stavanger). To år etter der igjen, 
på NDFs kongress 1994 i Bergen, ble 
Hanne valgt inn i NDFs foreldreutvalg. - 
Den gang da hadde vi valg på utvalgsmed-
lemmer på NDFs kongresser. I dag er det jo 
forbundsstyret som utnevner medlemmer til 
utvalgene, forteller Sissel.

-Hvorfor ble det endret på denne 
ordningen?
- Det tok så mye tid under kongressene, 
endringen kom helt naturlig, svarer Hanne 
som satt i foreldreutvalget frem til hun 
ble innvalgt som styremedlem i for-
bundsstyret i 1996.

Foreldreområdet  
og de tre T éne
Kongressen 1994 resultere i et 20 år 
langt samarbeid for Sissel og Hanne. Å 
intervjue Sissel og Hanne er ikke lett. De 
kan prate om et bestemt møte i 1997 og 
plutselig prate om en reise til Færøyene 
i 2001 og ut av det blå snakke om den 
samme Norway Cupen som de tilbrakte 
sommerukene sammen med familiene 
sine da deres barn spilte fotball for lenge 
siden. 

- Hva fikk dere til å begynne å jobbe 
for NDF?
Hannes hjertesak var foreldreområdet, 
og senere ble det å etablere en tettere 
kontakt med grasroten. - Som mor til døvt 
barn så jeg viktigheten av å ta mitt ansvar 
som forelder. Da jeg begynte i foreldre-
utvalget besto utvalget både av døve og 
hørende foreldre til døve og hørselshemmede 
barn. Vi var en fin blanding og fikk satt 
mye på dagsorden. Etterhvert ble det bare 
naturlig å fortsette som styremedlem i for-
bundsstyret. Jeg ville at NDF skulle skape 
en relasjon til grasroten, forteller Hanne. 
Sissel nikker samtykkende og fortsetter: 
- Foreldreutvalget var på den tiden en 
del av NDF. NDF fikk gjennomslag et-
ter mange saker vedrørende døve barn. 
Blant annet L97, tegnspråk inn i skolen 
og opplæringsloven paragraf 2,6 og 3,9, og 
i samarbeid med flere: foreldrenes rett til 
tegnspråkopplæring (Se mitt Språk). 

Sissels hjertesaker er de tre T éne: Tegn-

språk, tolk og tilgjengelighet. - Alle skal 
ha valgmuligheter gjennom full tilgjen-
gelighet i samfunnet. På min aller første 
skoledag oppdaget jeg se at min mor stod 
utenfor fellesskapet med de andre mødrene 
på skolen. Det ble en vekker for meg og har 
nok påvirket mitt veivalg senere i livet og at 
tolketjenesten har stått meg nær i alle år og 
bidratt til at jeg begynte i NDF. Sissel ble 
født CODA, hun mistet hørselen gradvis 
og ble døv som voksen, så på hennes 
første skoledag var hun hørende.

Førte Norges Døveforbund 
nærmere folket
Sissel forteller at etter noen år  i Norges 
Døveforbund merket hun at avstanden 
mellom NDF sentralt og lokallagene 
var stor. Både Hanne og Sissel husker at 
dette begynte å snu seg på begynnelsen 

av 2000-tallet Hanne forteller: - Vi fikk 
opprettet en tettere dialog med døveforenin-
gene og grasroten generelt, plutselig var vi 
ikke lenger ”de” og ”oss”, men ”VI”. Både 
Sissel og Hanne håper at nærheten mel-
lom forbund og lokallag styrkes, med-
lemmene er hele fundamentet i NDF.

«Vi satte Norge  
på verdenskartet»
Sissel husker sin første internasjonale 
deltakelse som veldig stressende. Som 
ansatt i NDF skulle hun delta på WFDs 
verdenskongress i Wien i 1995, i forkant 
av kongressen jobbet Sissel med å søke 
etter økonomisk støtte slik at flere kunne 
reise dit fra Norge. 9 personer fra NDF 
reiste til Wien. - Jeg måtte være med på 
hvert eneste del av programmet for å skrive 
referater. Jeg kjente nesten ingen utenfor 

Sissel og Hanne på EUDs generalforsamling i Athen 17. mai 2003.

Med spanske representanter i Montreal 2003: Spanias valgkampanje for å få arrangere WFDs 
verdenskongress i 2007.
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Norden, og de med lang fartstid gjorde det 
ikke særlig lettere når de ikke presenterte oss 
nye og innviet oss i nettverket. NDF var en 
mannsdominert organisasjon på den tiden. 
Hanne bryter inn og i en spøkefull tone 
sier hun - De fleste som kjenner til Sissels 
arbeid i NDF vet at hun er en hurtig og 
nøysom referent, det kommer kanskje av 
erfaringene fra Wien? 

Etter den første internasjonale erfaringen 
for Sissel kom det mange flere, etterhvert 
kom Hanne også med på banen. Og de 
har mange morsomme reiseminner fra 
overalt i verden: WFDs 50 års jubileum 
i Roma i 2001, WFDs verdenskongress i 
Canada i 2003, årene i DNR og repre-
sentasjonene i EUD som nesten alltid 
skal ha sine generalforsamlinger på 17. 
mai. Hanne forteller: – Møtene i DNR 
var vitaminsprøyting. Det var mange 
felles saker og kamper. Vi var ikke spesielt 

beskjedne og hadde mye å bidra med om 
hva og hvordan vi jobbet i Norge, saker vi 
hadde fått gjennomslag for. De andre lan-
dene var ikke vant til det. Sissel nikker og 
sier: - Ja, vi tok plass utenfor grensene også. 
Vi var med på å sette Norge på verdenskar-
tet. Det har også ofte forekommet at folk 
utenfor Norge blander Sissel og Hanne 
sammen. H: – Av og til kunne de ta meg 
for å være Sissel og Sissel for å være meg. Vi 
likner jo litt på hverandre... 

Prolaps i Canada på et 
fransktalende sykehus
Men den mest morsomme reisen er ikke 
reisene de hadde som representant for 
NDF, men reisen de fikk i 50-års gave av 
NDF. Et Spa-opphold på Holmsbu ho-
tell, der de badet utendørs i 20 minusgra-
der. Selv om de opplevde en helikopter-
tur på Færøyene og måtte feire 17. mai i 
Athen på EUDs generalforsamling, så er 
det likevel en bestemt reise som har satt 
sine spor hos begge to: WFDs verdens-
kongress i Canada. 

S: - Hanne var veldig nervøs på flyturen 
dit, hun var jo nominert til WFD-styret. 
H: - Ja, jeg måtte øve på internasjonale 
tegn for å kunne fremføre kandidattalen, 
Sissel var en god lærer under hele flyturen.
S: -Og i dag er det du som lærer meg inter-
nasjonale tegn.

Verdenskongressen i Canada ble vellyk-
ket gjennomført, hele kongressen var 
konsentrert på et område som de kunne 
spasere til og fra, og programmet var 
spennende. Her ble Hanne valgt inn 
i WFD-styret som den første norske 
personen i historien. Men det er ikke 
disse tingene de tenker på når de tenker 
på denne reisen. På hjemreisedagen slo 
Sissels rygg i vranglås. Hun fikk prolaps 
på hotellrommet og måtte bli liggende 
på sykehuset i Montreal i åtte dager før 
hun kunne reise hjem. – Det var helt 
forferdelig å dra fra Sissel på sykehuset den 
dagen, men vi andre hadde jo et fly hjem 
til Norge. Det var tøft å dra derfra og hele 
tiden tenke på Sissel som lå i sykesengen 
alene i Canada. Hanne rister på hodet 
når hun gjenopplever denne dagen. Sissel 
ler bort det hele: - Ja, det var virkelig kje-
delig å være der. Jeg lå der i åtte dager på 
et fransktalende sykehus, de første dagene 
neddopet, men så brukte jeg tiden godt på å 
lese boken ”Forbrytelse og straff ” av Fjodor 
Dostojevskij i hvert fall. 

Første forbundsleder i 100 % 
lønnet stilling og fungerende 
generalsekretær
Hanne var den første forbundslederen i 
Norge med 100 % lønnet stilling i NDF 
(2003). Sissels stilling i NDF: Interes-
sepolitisk rådgiver (tidligere konsulent), 
men Sissel har hatt andre titler innad i 
organisasjonen også. Hanne forteller at 
gjennom nesten 20 år i NDF så har hun 
hatt Sissel som fungerende generalsekre-
tær i totalt 7,5 år. 
– Hva husker dere som største gjen-
nomslag, mest minnerike og tyngste 
saker? 
- Da taket på tolketimer ble opphevet i be-
gynnelsen av 2000-tallet! Utbryter begge 
i kor etter noen sekunders tenketid. År 
2002 ble taket for maksimum antall 
tolketimer og tolkekuponger erstattet 
med dekning av tolk etter behov, en sak 
som begge to husker svært godt som et 
stort gjennomslag. Om mest minnerike 
sak sier Hanne: - Demonstrasjonen for 
tegnspråk som et offisielt språk i Norge i 
2007, det var en følelsesladet demonstra-
sjon med mye forberedelser bak, Sissel 
nikker samtykkende. Som et resultat av 
denne demonstrasjonen ble norsk tegn-
språk anerkjent som et språk i Norge 27. 
juni 2008. 
Om tøffeste sak må de begge tenke litt, 
etter en stund kommer Hanne på det: 
- Salget av Døves Trykkeri. Det var en kre-
vende sak, en sak Sissel og jeg måtte bruke 
mye tid og ressurser på. Det var utrolig godt 
å komme i mål med den saken, men det er 
ingen vinner i en slik sak som denne. Det 
er få saker de har vært uenige i, de fortel-
ler de at de har diskusjoner om meget og 
mangt, men uenige er de sjeldent.

Hanne er født i Stavanger og Sissel 
er født i Oslo. Begge er født av døve 
foreldre. Hanne ble født døv, tilbrakte 
skoleårene sine på Skådalen og gikk 
videregående på Bjørkåsen. Sissel vokste 
opp som CODA og ble døv i voksen 
alder. Som godt voksne er de i dag bosatt 
i hver sine hjembyer, den ene i Stavanger 
og den andre i Oslo. Hanne fyller år den 
5. Juli, hun er i dag tilbake i jobben sin 
som økonomisk rådgiver på Oljedirekto-
ratet, samt er hun dagligleder i lokallaget 
NDF-Stavanger, er gift, har 3 barn og 
4 barnebarn. Sissel fyller år den 28. juli 
hun er i dag fagkonsulent på Conrad 
Svendsen Senters rehabiliteringsavdeling, 
hun har 2 barn og 4 barnebarn. 

Prolaps i Montreal, Sissel på vei til et franskta-
lende sykehus.

På motorveien mellom Montreal og Québec 
dagen før hjemreisen til Norge.
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Jeg Deler... DT deler informasjon som kanskje kan være nyttig for deg som 
leser av bladet. Alt fra reisebrev til nyheter og kronikker.

Døv politisk parti i Sverige:
Turkosa partiet

Jannicke Kvitvær - Foto: Robert Adam

De tre som bestemte seg for å opprette 
det politiske partiet i Sverige er Joakim 
Hagelin Adeby, Julia Kankkonen og 
Jonas Brännvall. De snakket om dette 
en februardag på en togreise. Rundt 
to måneder senere ble partiet formelt 

Det svenske Døves Tidsskrift´s jubileumsutgave

Døves Tidsskrift gratulerer nabobladet, Dövas Tidning, 
med sine 125 år. De kom ut med en fin jubileumsutgave i 
juni, en utgave som gir leserne av bladet en mulighet til å gå 
tilbake i tid og følge hele bladets historie. 

Vedlagt jubileumsnummeret fulgte også den aller første ut-
gaven av Dövas Tidning, som den gang i 1891 het ”Tidning 
för Döfstumma”. 

I anledning av jubileet ordnet bladets redaktører, Niclas 
Martinsson og Tomas Lagergren, en jubileumsmiddag lør-
dag kveld under Sverige Dövas Riksföbund ś forbundsmøte 
(som er det samme som NDFs landsråd) den første helgen i 
juni.

opprettet, og navnet er ”Turkosa partiet”. 
Opprettelsen fant sted i Umeå, Nord-
Sverige. Cirka 35 personer var tilstede 
under partiets første årsmøte. Styret 
består av Joakim Hagelin Adeby (partile-
der), Julia Kankkonen, Jonas Brännvall, 

Første landsmøte for det døve politiske partiet i Sverige.

Åsa Hemningsson og Tommy Rangsjö. 
Blant de sakene som Turkosa Partiet har 
på dagsorden: Å sterke tegnspråkets stil-
ling i samfunnet og at audisme skal bli et 
diskrimineringsgrunnlag. 

- Vi vil ta del av den politiske arenaen og 
få en slutt på ”vi-og-dem-mentaliteten”. Vi 
vil være med og påvirke saker som berør oss, 
som døve og tegnspråk. Vi vil også at døve 
skal ha den muligheten til å påvirke og 
bestemme selv, for eksempel i tegnspråksa-
ker hvor det er hørende personer som styrer 
vår hverdag. Det er feil. Det skal være vi 
som er døve som bestemmer innenfor disse 
områdene. 

Forteller Joakim til Dövas Tidning (det 
svenske Døves Tidsskrift) om hvorfor de 
ville opprette partiet. Han forteller også 
til nabobladet at de tidligere diskuterte 
navnet ”Dövas parti”, men at de etterhvert 
innså at navnet skulle bli begrenset til bare 
døve. De opplever navnet ”Turkosa par-
tiet” som mer bred og nøytralt og noe som 
omfatter både tegnspråk, døves identitet 
og kultur. (Turkos er turkis på norsk, far-
gen turkis er døves farge.) De har tro på 
at de kan klare å komme inn i det svenske 
Stortinget, selv om det blir tøft. 

Ett nytt politisk parti er opprettet i Sverige. 7. april 2016 ble 
det opprettet et politisk parti som har fokusområde på døve, 
tegnspråk og tilgjengelighet. 

Det svenske Døves Tidsskrift feirer 125 år i år!
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Navn:…………………………………………………………….	  	  Fødselsdato:	  ………………………………………………	  

Adresse:………………………………………………………..	  	  Postnr/sted:………………………………………………..	  

E-‐post:	  ………………………………………………………….	  	  Mobil	  nr:	  …………………………………………………….	  

	  

	  
DELTAKERAVGIFT	  	  (Sett	  kryss):	  	   Kr	  300,-‐	  	  (NDF	  medlem):	  …….	   Kr	  500,-‐	  (ikke	  medlem):	  	  …….	  

TAPAS	  	  fredags	  kveld	  	  (Sett	  kryss):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  Kr	  495,-‐	  pr	  person:	  	  ……..	  

FESTMIDDAG	  	  lørdagskveld	  	  (Sett	  kryss):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Kr	  600,-‐	  pr	  person:	  ……..	  
	  
Dersom	  du	  er	  vegetarianer,	  allergisk	  eller	  har	  spesielle	  behov,	  informer	  om	  det	  her:	  

………………………………………………………………………………………………………………………..	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   SUM:	   …………………...	  

BANK	  KONTO	  NR:	  	  3201.09.80088	  
PÅMELDINGSFRiST	  1.	  OKTOBER:	  	  kulturdager@ndfstavanger.no	  
	  

	  

	  
	  
WORKWHOP,	  LØRDAG:	  	  Coctail	  kurs,	  lørdag	  kl	  15.30-‐16.30:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  kr	  250,-‐	  pr	  person	  .…....	  

UTFLUKTUR,	  SØNDAG:	  	  	  	  Prekestolen	  (dagstur	  med	  buss):	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  kr	  300,-‐	  pr	  person	  ….....	  

UTFLUKT	  SØNDAG:	  «Stavangers	  Mørke	  Sider»	  og	  Hermetikkmuseum:	  	  	  	  	  	  	  	  	  kr	  200,-‐	  pr	  person	  ........	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   SUM:	   …………………...	  

BANK	  KONTO	  NR:	  	  3201.09.80088	  

PÅMELDINGSFRIST	  1.SEPTEMBER:	  kulturdager@ndfstavanger.no	  

	  
	  
	  

HUSK:	  Skal	  du	  bestille	  hotell	  med	  
Døveskulturdagers	  referansenummer?	  
FRIST:	  1.	  august	  2016.	  	  
Se	  www.kulturdagene.net	  for	  mer	  
informasjon	  om	  hotell.	  
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INFORMASJONSSTAND,	  FREDAG	  OG	  LØRDAG:	  	   	   Kr	  1.000,-‐	  pr	  stand	  (3x3	  meter)	  	  ……..	  

	  
BANK	  KONTO	  NR:	  	  3201.09.80088	  

PÅMELDINGSFRIST	  1.OKTOBER	  kulturdager@ndfstavanger.no	  

	  
For	  mer	  informasjon	  og	  program	  se	  www.kulturdagene.net	  	  	  	  	  

DØVES	  KULTURDAGER	  /	  WORKSHOP	  /	  STAND	  

	  
Påmelding	  kan	  også	  sendes	  til:	   	  NDF	  Stavanger,	  Saudagata	  11	  A,	  4012	  Stavanger	  	  

Temaet	  for	  årets	  fagdag	  er	  «Tegnspråk	  gir	  fremtid».	  Vi	  har	  invitert	  foredragsholdere	  fra	  både	  
innland	  og	  utland	  som	  skal	  dekke	  et	  stort	  og	  viktig	  tema.	  Fagdagen	  passer	  for	  deg	  som	  
jobber	  som	  pedagog,	  psykolog,	  fagpersoner	  innen	  barnevern	  og	  PPT,	  politikere,	  foreldre	  og	  
familie,	  ungdommer	  og	  alle	  som	  er	  interessert	  i	  språk	  og	  kommunikasjon.	  
	  

«TEGNSPRÅK	  GIR	  FREMTID»	  

Sett	  kryss:	  

Pris	  pr	  person:	  	  Kr	  1.200,-‐	  	  ikke	  medlem	  av	  NDF	   	   	   	   	   ……...	  

Pris	  pr	  person:	  	  kr	  1.000,-‐	  	  NDF	  medlem	  (medlemspris	  gjelder	  også	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
medlem	  av	  andre	  nasjonale	  Døveforbund	  i	  Norden	  )	   	   	   	   	   ……...	  

Pris	  pr	  person:	  	  kr	  	  	  	  800,-‐	  	  	  NDFU	  medlem/student	  	  (opptil	  30	  år)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(medlemspris	  gjelder	  også	  medlem	  av	  andre	  nasjonale	  Døveforbund	  i	  Norden	  )	   ……...	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   SUM:	   …………………	  

	  
Kontonr:	  	  3201	  09	  80088	  
PÅMELDINGSFRIST	  1.	  oktober	  kulturdager@ndfstavanger.no	  	  

	  

For	  mer	  informasjon	  og	  program	  se	  www.kulturdagene.net	  	  	  	  -‐	  	  FAGDAG	  
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Fredag 27. mai på landsmøtet fikk vi 
besøk av Arbeids- og Sosialdepartemen-
tet ved Sara Bruvoll, avdelingsdirektør i 
Velferdsavdelingen. Hun snakket litt om 
utredningen og rapporten, flere represen-
tanter fikk ytre seg om problemstillinger 
som dukker opp lokalt, samt løftet Hilde 
Haualand frem spørsmål ved ekspert-
gruppen som skal følge opp rapporten.

Ekspertgruppen som skal følge opp 
rapporten om helhetlig gjennomgang av 
tolkeområdet består av representanter fra 
Handikappforbundet, Nasjonal helse, 
Universitetet i Tromsø og fylkesmannen 
i Rogaland. Hilde påpekte at dette er en 
ekspertgruppe bestående av personer som 
ikke kjenner til en tolkebrukers erfarin-
ger med tolkesystemet i Norge. 

DT gjengir noen av problemstillingene 
som lokallagene og andre representanter 
tok opp som burde vektlegges: 

Bergen Døvesenter ved dagligleder Rune 
Anda fortalte at de opplever tvist om 
hvem som skal betale tolketjenesten for 
tolking på offentlige arrangementer. Pr 
i dag er det slik at NAV tolketjenesten 
i Hordaland krever at arrangøren skal 
betale dersom de vil ha arrangementet 

tegnspråktolket. Skal Bergen Døvesenter, 
som oppfordrer til tegnspråktolk på of-
fentlige arrangementer si til arrangøren: 
”Vi ønsker at dere som arrangør ordner 
med tegnspråktolk, men dere må betale 
kostnadene.”

Telemark Døveforening ved Ole K. 
Mosand fortalte at ved bestilling av tolk 
får én spørsmål fra tolkeformidleren ved 
tolketjenesten som: ”Hvilken tilknytting 
har du til dette arrangementet?”
NDF-Stavanger ved dagligleder Hanne 
B. Kvitvær påpekte at døvblinde opplever 
at de må betale tolkekostnader selv.
Tove Glomset fra forbundsstyret nevnte 
at dersom en tolk som jobber i grunnsko-
len blir syk, så nekter skolen å ordne med 
nye tolker fordi de ikke har kostnader til 
å dekke en tolk fra tolkesentralen som 
kan overta.

Sonja M. Holten på vegne av Språkrådet 
spurte om hvilken rolle denne utred-
ningen og rapporten har i forhold til 
tolkeloven som Barne og Likestillingsde-
partementet (BLD) har startet med. 

Toralf Ringsø fra NDFs Seniorutvalg for-
talte at eldre døve lar være å bestille tolk 
fordi de opplever at de ikke får tolk. Han 

sa videre at det er ønskelig at sykehusene 
og offentlig helsesektor pålegges å bestille 
tegnspråktolk. Han nevnte videre at det 
er mye ulikheter i tolkeområdet landet 
rundt at det bør tas med dokumentasjo-
ner fra ulike hold.

Julia Anh Thu Ølmheim fra NDFs 
Arbeidslivsutvalg silte spørsmål om ret-
tigheten til å velge hvilken tegnspråktolk 
en ønsker seg. 

Sara Bruvoll svarte etterpå at det var 
mange innspill og at hun hadde notert 
alt sammen, videre sa hun blant annet at 
hun forstår at det er viktig at det også ses 
på forholdet mellom stat og kommune og 
de ulike kriteriene i ulike fylker. 

NDFs tolkeutvalg ved Hilde Haualand 
avsluttet med å si at tolketjenesten er fan-
tastisk – for 25 år siden. Tolkesystemet 
har stått på hvil siden da. Hun nevnte for 
eksempel at utdanningsnivået på tegn-
språktolker i dag er akkurat den samme 
som for 25 år siden. Videre sa hun at det 
har forekommet flere rapporter i løpet av 
de siste ti årene, men at ingenting nytt 
skjer i NAV. Hildes avslutning fikk stor 
applaus av landsmøtets representanter.

Klar tale fra Hilde Haualand, leder i NDFs 
Tolkeutalg.

Sara Bruvoll fra Arbeids- og Sosialdepartemen-
tet prøver seg på tegnspråk. Tegnspråktolk stod 
ved siden av henne og tolket under hennes prat.

Arbeids- og sosialdepartementet

tok i mot innspill fra døveforeningene
Jannicke B. Kvitvær

Rapport fra utredningen om

Helhetlig gjennomgang av 
tolkeområdet

ble lagt frem av Agenda 
Kauppang tidligere i år, de 

gjorde denne utredningen på 
vegne av Arbeids- og Sosial-
departementet (ASD). NDFs 
tolkeutvalg har kommentert 
utredningens rapport. Bladet 
hadde en kortere artikkel om 
dette i DT nr 3/2016. Utred-

ningen er veldig bra ifølge 
tolkeutvalget, derimot ligger 
det en bekymring for hvem 

som skal følge opp rapporten. 
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Åpenhet og tillit
i døvesamfunnet

Du sykler gjennom parken, plutselig er 
det en eldre herre som ser på deg, hva 
gjør du? Det kommer en fremmed inn 
i stua, du ser opp, fanger blikket, hva 
gjør du? En kollega forteller begeistret 
for helgens hendelser, hva gjør du? Din 
venn sender SMS til deg sent en kveld, 
hun er fortvilet, hva gjør du? Din gamle 
flamme inviterer deg til en middag, hva 
gjør du? En gutt mobber deg, men dine 
venner slår ring om og beskytter deg, hva 
gjør du?

Hva tenker du når du leser disse spørs-
målene? Det er ikke likegyldig hva du 
gjør!

Å åpne seg for den andre krever tillit. 
Det betyr at vi, før erfaringen har 
fortalt oss noe annet, stoler på at andre 
vil oss vel. Å vise en annen tillit betyr 
å våge seg frem, nærmere den andre, 
med en forventning om å bli tatt vel 
imot. Da utleverer vi oss til andre, det 
er å vise tillit. Vi møtes normalt med en 
naturlig tillit til hverandre. Dette gjel-
der ikke bare et menneske vi kjenner 
godt, men det gjelder også når vi treffer 
fremmede. Hvis vi sitter på en kafé og 
kommer i prat med et menneske som vi 
ikke har truffet før, og som vi ikke vet 
noe om, tror vi i utgangspunktet på det 
hun sier. 
Tillit er noe naturlig, noe vi umiddel-
bart bærer med oss. Vi stilles overfor et 
stort ansvar når vi møter andre men-

nesker. Tilliten er verdifull og viktig 
å bevare fordi den er en betingelse for 
god samhandling mellom mennesker. 
Men når en annen møter meg med 
tillit, gjør hun seg samtidig sårbar. Hun 
kan bli skuffet eller krenket hvis tilliten 
misbrukes/utnyttes. Det er som om 
hun ” legger livet sitt i våre hender”. Til-
lit er svært sårbar, skjør. Den er så lett å 
knekke, lett å bryte ned. Hvis man blir 
utsatt for en krenket tillit, tar det lang 
tid å bygge opp tilliten. Brytning av til-
lit kan være tilknyttet mobbing, utro-
skap, smisking, lyving, baksnakkelse, 
mistenkeliggjøring, latterliggjøring, 
tåpelighet, et uheldig ord kan plutselig 
ødelegge tilliten, uærlighet osv. 
Og gjennom vår respons bestemmer 
vi, i større eller mindre grad, hvordan 
dette livet skal bli. Den danske filoso-
fen og teologen Knud E. C. Løgstrup 
skriver i boken Den etiske fordring: 

«Gjennom vår holdning til hverandre er 
vi med å gi hverandres verden dens form. 
Gjennom min holdning til den andre 
er jeg med å bestemme hvilken vidde og 
farge hans verden får. Jeg er med på å 
gjøre den rommelig eller trang, lys eller 
mørk, mangfoldig eller kjedelig – og ikke 
minst er jeg med på å gjøre den truende 
eller trygg. Ikke gjennom teorier eller 
anskuelser, men ganske enkelt gjennom 
min holdning. Derfor er det en uuttalt, 
en så å si anonym fordring til å ta vare på 
det livet som tilliten legger i våre hender.»

Løgstrups oppfordring om å ta vare på 
den tilliten som vises oss er ment som 
en generell oppfordring. Dette gjelder 
derfor også i vårt døvesamfunn. Det 
minner oss om hva som står på spill når 
døve kommer i møte med andre døve. 
Hvordan døve møter andre døves tillit, 
er faktisk med å avgjøre, i større eller 
mindre grad, hvordan andres liv skal 
bli. 
Tenk deg at du opplever relasjonelle 
drama hver eneste dag:

En ukjent hørende bruker tegnspråk til 
å snakke med deg, hvem blir du? Den 
fremmede smiler til deg, hvem blir du? 
En person føler seg liten i forhold til deg, 
hvem blir du? Din venn nikker anerkjen-
nende til din historie, hvem blir du? Ditt 
barn søker hånden din, hvem blir du? 
Din kjære snur ryggen til, hvem blir du?

Det er ikke likegyldig hvordan du blir 
møtt. Det er med å definere hvem du 
er. 
Vær bevisst din holdning overfor andre, 
og du kan stoppe opp og reflektere 
over dine holdninger. Dette gjør deg 
mer etisk bevisst. Du kan åpne eller 
ikke åpne for andre, men tenk godt 
om hva den vedkommende opplever og 
føler. Det er veldig lite som skal til for 
å knuse tilliten, så man må hele livet 
trå varsomt frem. Heldigvis har man 
tilgivelse, men tilgivelse er heller ikke 
lett å bruke.

Øyvind Madsen er filosof og jobber som filosofisk praktiker

Holdninger som åpenhet og tillit er noe som vi bør reflektere over når det gjelder mellom-
menneskelige relasjoner og hva de betyr for både oss og andre. Det kan være mellom døve, 
mellom døve og hørende, mellom CI-brukere og døve, mellom hørende foreldre og døve osv. 
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Statped sørøst´ årlige kulturtreff ble i år arrangert den 10. mai, 
alle døvesamfunnets ”mediehus” var tilstede for å dekke treffet. 
Noe var nytt med årets kulturtreff for landets barn og unge. 
For første gang var treffet plassert i Oslo, på Chateu Neuf i 
Majorstuen. Tidligere har dette treffet alltid foregått på Nedre 
Gausen i Holmestrand.

200 døve og hørselshemmede elever fra hele Norge samlet seg 
til en dag fylt med kulturelle aktiviteter, blant annet workshop 
og skolenes egne fremvisninger av teaterforestillinger. Alle lan-
dets skoler med døve og hørselshemmede elever var representert 
på treffet, samt døve og hørselshemmede elever fra andre skoler. 
På arrangementet kunne vi tilsammen telle elever fra 20 ulike 
skoler.

Spennende workshop med unge voksne  
som rollemodeller
Pølser, brus og nye bekjentskap var et must for elevene. En 
kunne se spenningen hos elevene i å treffe gamle og nye kjente. 
De fleste var også helt oppslukte i workshopsinstruktørene. I 
år stilte Teater Manu opp med et team bestående av en koordi-

nator og fire instruktører i fire ulike workshoper. Koordinator 
for workshopsgjengen fra Teater Manu, Megan Matovich-Nod-
deland, fortalte at workshopene har som mål å gi elevene en 
smakebit på ulike områder. Megan jobber med Teater Manus 
prosjekt ”Manu Popup” der de har hatt ulike verksteder i ulike 
emner flere fredager i vår. 

Under kulturtreffet ble disse verkstedene arrangert til stor 
fryd for elevene: Lek med fotografering, som Belinda Stø var 
workshopansvarlig for. Her fikk elevene prøve seg frem ulike 
måte å bruke kreativiteten sin på under fotografering.  Et annet 
verksted som Lars Petter Lindman, fra Teater Manus tidligere 
prosjekt: «Hva er lyd? Hva er stillhet?», hadde ansvaret for. 
Her kunne elevene oppleve rytme, vibrasjoner gjennom såkalte 
høyttalere plassert for eksempel under stolene, via en ballong, 
metall eller trematerialer. Der vibrasjonopplevelsen var ulikt 
etter hvor du plasserte de såkalte høyttalerne. Fernando Agudo 
fra Visuell Musikk viste frem musikkvideoer på tegnspråk, 
ulike sjangre i tegnspråklige musikkvideoer ble vist frem og her 
hadde de fått til en visuell måte å vise frem ulike melodier og 
bass gjennom en skjerm. Favoritten hos elevene var Fernandos 

Kulturtreffet på Chateu Neuf!
Jannicke B. Kvitvær

Jubileumsforestilling om undervisning gjennom 100 år og tagging ute i det fri. Årets kul-
turtreff midt i Oslo ble gjennomført med strålende glede hos barn og unge fra hele Norge.

Tagging var veldig populært hos de største elevene. 
Belinda Stø i aksjon med fotografering 

under workshopen

Casper Lund fenger elevene med å involvere dem i teater-

eventyr, hvor elevene forteller ham hvordan 

eventyret fortsetter og deretter sammen med 

Casper spiller videre

Fernando Agudo har dialog med elevene 

om tegnspråklige musikkvideoer
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egne musikkvideo, samt Signmarks musikkvideo: ”Smells like 
Victory” og universitetssangen til Gallaudet University. Casper 
Lund hadde teaterworkshop, hvor han gjennomførte klassiske 
eventyrer på teater gjennom dialog og pedagogisk kommunika-
sjon. Alle i teater manus workshopsgjeng er unge døve voksne, 
som bidro betydelig til et tegnspråklig språkbad under Kultur-
treffet.

Ansiktsmaling og tagging
Ansiktsmaling var populært hos de minste og en annen po-
pulær aktivitet var tagging. Her fikk elevene grunnleggende 
veiledning i hvordan de tar i bruk spraybokser for tagging, og 
de fikk alle etter tur tagge på et lerret som var hengt utenfor 
Chateu Neufs lokaler.

Dans, tegnspråk før og nå,  
morsomme filmsnutt
Etter mye aktivitet var det på slutten av dagen tid for å vise seg 
frem på scenen. Skolene viste frem ulike forestillinger i ulike 
sjangre. Noen danset, andre spilte teater og noen viste frem 
filmsnutt. Vetland skole viste frem en jubileumsforestilling: 
”100 år med skole for hørselshemmede i Oslo” hvor de under 
forestillingen viste frem ulike tegn som folk brukte før, og tegn 
som blir brukt i dag om samme ord. Plakatkonkurranse var det 
i år også og temaet var «å snakke sammen», og i år stakk Mia 
Zazlin Skaranger av med premien igjen, hun vant nemlig ifjor 
også.

Kulturtreffets fremtid?
Kulturtreffet ble for første gang arrangert år 2000, Statped 
sørøst (tidligere Nedre Gausens Kompetansesenter) opprettet 
arrangementet. - Bakgrunnen for arrangementet var å ha en dag 
i året fylt med tradisjonelle innslag med kultur for og av barn på 
teaterscenen, forteller Jim Vold. Jim jobber i dag som rådgiver 
ved Statped sørøst. 

Målet med arrangementet er å skape en ramme for døve og 
hørselshemmede barn og unge ved å blant annet skape tradi-
sjoner og forventninger til et årlig arrangement. Å bidra til at 
elevene kan knytte kontakter med hverandre, samt å bidra til et 
tegnspråklig felleskap.
De første to årene var arrangementet mest for elever på Østlan-
det, men fra år 2002 ble arrangementet også åpnet for skoler fra 
andre deler i Norge, både Statpeds skoler og kommunale skoler.

Femten ganger har Nedre Gausen vært vertstedet for arran-
gementet, en tradisjon som er i ferd med å forandres. Nedre 
Gausen i Holmestrand er ikke lenger et aktuelt sted å arrangere 
treffet på, da stedet ikke lenger er knyttet til Statped. Statped 
sørøst håper derfor på å samarbeide med andre skoler om å 
ta på seg delt arrangøransvar for arrangementet. – Dette er et 
viktig arrangement som mange barn og unge ser frem til hvert år, 
avslutter Jim.

NDFU og Nydalen VGS var noen av de som var på plass med 

informasjonsstand: Fra venstre: Gina fra Nydalen, Andrine og 

Lubna fra NDFU og Tobias fra Vetland skole
Lars Petter Lindman demonstrer for 
Døves Tidsskrift om hvordan hans 
workshop foregår.

Workshopgjengen fra Teater Manu. Fra venstre: 

Megan Matovich-Noddeland, Fernando, Lars Petter, 

Casper og Belinda Jim Vold foran lerretet som 
elevene tagget
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For en tid tilbake sendte TV2 en 
programserie som de kalte «Ut av 
stillheten». Programmene fulgte seks 
hørselshemmede personer som i løpet av 
serien fikk operert inn et såkalt coch-
leaimplantat, vanligvis forkortet til CI. 
Implantatet består av elektroder som 
plasseres i sneglehuset (cochlea) i det 
indre øret og kobles til et slags høre-
apparat på utsiden av hodet. Lydim-
pulsene sendes fra cochlea videre til 
hjernen, som tolker lydbildet. De som 
har utbytte av CI, har en fungerende 
hørselsnerve. Samtidig bør hørselen være 
så dårlig at personen har lite utbytte av 
høreapparat. Etter inngrepet forsvin-
ner eksisterende hørselsrest, og dermed 
blir en person som tidligere kunne høre 
ved hjelp av høreapparat, helt døv.  For 
de fleste blir CI vellykket, og med god 
øvelse kan den døve/hørselshemmede 
etter hvert forstå hva folk sier. Andre 
lyder blir også forsterket, slik at det blir 
lettere å oppfatte for eksempel biltrafikk 
og musikk. CI er høyteknologi kombi-
nert med finstilt kirurgi.

Variabel effekt
Når foreldre får vite at deres nyfødte 
barn har svært svak eller ingen hørsel, 
får de informasjon om muligheten for 
CI. Barn som får operert inn CI på 
begge sider i løpet av sitt første leveår, 
har mye større sjanse til å utvikle et bra 
talespråk enn der  operasjonen utset-
tes. Voksne døve kan også søke om å få 
CI. Vanligvis da på bare en side. Hvor 
vellykket CI er for både barn og voksne, 
varierer fra person til person. For mange 
betyr CI en mulighet til å kommunisere 
via talespråk. For noen skaper CI stort 
sett bare støy og ubehag. Nevnte TV2-
programmet fikk tydelig frem denne 
forskjellen. En av deltakerne der – en 
voksen familiefar - valgte å koble fra sitt 
cochleaimplantat. Han ville heller være 
helt døv og lære seg tegnspråk, noe både 
han og resten av familien etter hvert 
behersket fint.

Sprikende råd
Jeg forstår godt foreldres ønske om at de-
res døve barn skal kunne høre og snakke 
norsk. Språk og kommunikasjon har 
betydning for det meste i livet. Ingen øn-
sker at deres kjære skal falle utenfor det 
sosiale fellesskapet hjemme, i nabolaget, 
i barnehagen, på skolen, i fritiden og på 
jobben. «Være normal - ikke døv» er nok 
håpet som fører mor og far til Rikshos-
pitalet med sitt barn for utredning og 
forberedelse til CI-operasjon. Ingen bør 
klandre dem for det. Det er ett viktig 
spørsmål som foreldre blir stilt overfor, 
og der rådene fra fagfolk spriker i flere 
retninger: Skal barnet lære tegnspråk selv 
om det har CI?

En god ting
Jeg har jobbet som tegnspråktolk i 
mange år. Min soleklare anbefaling til 
alle som får døve eller hørselshemmede 
barn, er: Sørg for at barnet lærer seg 
tegnspråk jo før jo heller og lær det selv! 
La resten av familien og venneflokken 
lære det! CI er en god ting, men samme 
hvor bra det fungerer, er det ikke en 
fullverdig erstatning for normal hørsel. 
Det er mange situasjoner der implanta-
tet ikke hjelper stort. Er det mye støy i 
rommet, blir denne forsterket og skaper 

lett kaos i hodet til personen som har 
CI. . Når mange er samlet og snakker i 
munnen på hverandre, er det ikke lett 
for en døv/hørselshemmet – selv med 
cochleaimplantat – å følge med. I slike 
situasjoner har de som behersker kom-
munikasjon med tegn eller tegnspråk 
et klart fortrinn - fremfor de som kun 
baserer seg på hørsel gjennom CI. De 
kan benytte tegnspråktolk og på den 
måten være inkludert i praten. Eller folk 
kan benytte tegn eller tegn som støtte 
til tale når de snakker med den som er 
hørselshemmet.

Tospråklig og helgardert
Et barn som får operert inn cochleaim-
plantat og i tillegg tidlig lærer seg tegn 
eller tegnspråk, er langt på vei helgardert 
for fremtiden. Jeg kjenner ikke til fors-
kning som sier at bruk av tegn eller tegn-
språk hemmer taleutviklingen hos barn 
med CI. Tvert i mot blir bruk av tegn 
sett på som gunstig for barn som skal 
lære å uttrykke seg muntlig. Og viktigst 
av alt: Tospråklighet gjør barnet i stand 
til å veksle mellom de ulike kommuni-
kasjonsformene når situasjonen tilsier 
det. Barnet kan benytte sitt cochleaim-
plantat når det ligger til rette for det, og 
tegnspråktolk når CI-apparatet av ulike 
grunner kobles fra eller ikke er egnet. 

Når mange samles og prater fort og i 
munnen på hverandre, er det ikke lett for 
selv en dyktig CI-operert person å følge 
med. I slike og mange andre situasjoner 
kan tegnspråktolking bidra til at den 
hørselshemmede blir inkludert og kan 
delta i samtalen. Det er lett å tro at en 
person med CI-apparat hører «alt». Når 
tolk ikke er tilstede, er det ekstra viktig 
for personer i samtale med en med CI 
å ta nødvendige hensyn. Om tegn eller 
tegnspråk ikke benyttes, så hjelper det 
mye om en har ansiktet vendt mot den 
hørselshemmede og er tydelig  med  
munnen når en snakker.

Trenger hørselshemmede med hørsels-
teknologisk hjelpemiddel  å lære tegnspråk?

Tekst: Arild Berstad

kronikk

Forfatteren er avdelingsleder ved NAV Hjelpe-
middelsentral Møre og Romsdal, er bla. utdan-
net tegnspråktolk og har lang erfaring innenfor 
dette fagområdet.
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Personer med CI og NAVs tilbud om 
tolketjeneste
Alle NAVs hjelpemiddelsentraler 
formidler tolketjenester. For døve og 
hørselshemmede som ikke kan tegnspråk 
eller tegn  til tale, kan skrivetolking 
(teksting) være et godt alternativ, enten 
de har hørselsteknologisk hjelpemiddel 
eller ikke. Hvert år formidles tolkehjelp 
til flere tusen døve og hørselshemmede, 
inkludert mange brukere med implantat. 
Retten til tolk er lik for personer med 
hørselsteknologisk hjelpemiddel og alle 
andre. Kostnadene dekkes av folketryg-
den eller andre offentlige institusjoner. 
Som regel vet døve og hørselshemmede 
selv når de bør bestille tolk og når de kan 
klare seg fint uten.  

Alle kan lære tegn
Noen er kanskje redde for å ikke klare å 
lære tegnspråk, eller de synes det er flaut 
å bruke tegn. Jeg håper at ikke en slik 
frykt skal hindre personer med hørsels-
teknologiske hjelpemidler eller andre i 
å lære seg tegnspråk. Det viktigste er å 
prøve så godt en kan og ikke være redd 
for å gjøre feil. Tegnspråk er et fullverdig 
språk med alle ingredienser et selvsten-
dig språk skal ha. Det tar flere år å bli 
skikkelig god i tegnspråk, men alle kan 
lære noen tegn og begynne med å bruke 
de 3-400 naturlige tegnene som alle 
kan – enten en er klar over det eller ei. 
Nettsiden www.minetegn.no inneholder 
en ordliste med mange tegn på video. 
Mer bruk av tegn og tegnspråk vil gjøre 

livet bedre for både døve og hørselshem-
mede med eller uten hørselsteknologiske 
hjelpemidler og deres omgivelser.

Helt til slutt: Meningen med denne 
kronikken er ikke å påføre noen dårlig 
samvittighet fordi de ikke har lagt vekt 
på bruk av tegnspråk knyttet til barn/
personer med cochleaimplantat. CI kan 
for noen fungere så godt at bruk av tegn-
språk synes unødvendig, mens for andre 
kan tegnspråk eller tegn være veldig vik-
tig for aktiv deltaking i dagligliv, skole 
og arbeid. Jeg håper kronikken kan øke 
noen leseres bevissthet om hvilke mulig-
heter som finnes knyttet til kommunika-
sjon for personer med cochleaimplantat.

kronikk (forts.)

Spelet om «Heilag Olav på Stiklestad» 
blir tegnspråktolket og skrivetolket i år også

Fredag 29. juli 2016 kl.19.00

Forsinket blad
Til informasjon så er denne utgaven 
av Døves Tidsskrift litt forsinket. 
Neste DT kommer ut 15. septem-
ber. DT ønsker dere alle lesere en 
god sommer!

Feil dato i DT nr 2/2016  
om Solgården
I Døves Tidsskrift nummer 2 skrev 
Døves Tidsskrift feil dato om Sol-
gården 2017. Riktig dato er 21. mars 
– 4. april. Se tekst-tv eller  
www.deafnet.no for mer informa-
sjon om Solgården.

Guide på tegnspråk ved Norsk hermetikkmuseum i Stavanger

Fra mandag 20. juni kan besøkende på Norsk 
hermetikkmuseum laste ned en guidet tur på 
tegnspråk til iPad eller smarttelefon. I sam-
arbeid med Statlig spesialpedagogisk tjeneste 
(Statped) er det produsert en tegnspråkversjon 
av Norsk hermetikkmuseums omvisninger i 
de gamle fabrikklokalene i Gamle Stavanger 
ved et filmstudio i Bergen.
Prosjektet er i tråd med Statpeds samarbeids-
avtale med Språkrådet som oppfordrer til å 
gjøre tegnspråk tilgjengelig i det offentlige rom. Det er også et viktig skritt på veien 
mot museets mål om å være tilgjengelige for alle.
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Har du meninger om noe? Vil du dele dine synspunkter? Ønsker du å ta opp et tema eller vil du gi ros? Send inn ditt syn på 
saken til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no. Innsendte tekster skal være på maks 750 ord. DT forbeholder seg retten til  

å forkorte innlegg, vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

Døv Tolk

Syn på 
saken

Sendt inn av Julia Anh Thu Ølmheim

En vinter og vår fylt med musikk på tegnspråk, eller?
Sendt inn av Niels Kristensen

husker godt tiden på 1990-tallet hvor det 
var en såkalt suksessperiode i tegnspråk-
poesi. Mange døve jobbet hardt å over-
sette fra tekst til tegnspråk. Dette var rik-
tig god poesi, dette åpnet en mulighet for 
alle å ta del av noe. Etter 2000-tallet har 
det blitt mindre og mindre tegnspråkpo-
esi. Noe jeg synes virkelig er synd. Mitt 
spørsmål er: Finnes det en riktig form for 
oversettelse fra lyd (musikk) til tegnspråk 
eller tegnspråkpoesi?
Et par uker senere lanserte NRK en ny 
musikkvideo på tegnspråk av Poptegn 
med Ravi, som delvis ble finansiert av 
Norges Døveforbund. Jeg må si at den 
videoen er søppelmusikk. Vi kan ikke 
forstå hva de sier. Vi er ikke interessert i 
å lese undertekster. Blant annet ble det 
brukt for mye klær og det er vanskelig å 
få med seg hva de sier når de som bruker 
tegnspråk i musikkvideoen er så liten og 
satt langt bak i bakgrunnen. Kan noen 
si meg hvorfor Ravi-teamet laget en slik 

musikkvideo? Hvem er målgruppen? 
Noen uker senere igjen kunngjorde  Ål 
Folkehøyskole og kurssenter for døve en 
ny linje for skoleåret 2016/17. De skal nå 
tilby en «tegnspråksanglinje». Jeg antar at 
de underviser den linjen på tegnspråk og 
elevene skal øve på å oversette musikk/
sang på tegnspråk? Det blir spennende å 
følge skolen med den nye linjen.
Ved NDFs landsmøte på Fornebu 27. 
– 29. mai 2016 ble det under festmid-
dagen fremvist et visuelt show med 
gester av Giuseppe Giuranna fra Italia. 
Det var en vakker visuell fremføring 
uten bruk av tegnspråk. Denne formen 
kalles VV (Visual Vernacular). Målet er 
at alle mennesker får lik mulighet til å 
forstå innholdet. Jeg tenker derfor at hvis 
NRK, Ravi eller noen andre ønsker å 
involvere noe nytt på TV med lyd, så må 
dette gjerne være på VV!

En lørdag kveld i februar slappet vi av 
foran TV-en, vi hadde fått med oss av 
NRK at det skulle bli en 
tegnspråktolket finalefest av Melodi 
Grand Prix på TV. Under sendingen ble 
jeg veldig skuffet over tilbudet jeg fikk 
på tegnspråk. Jeg tenkte først det kanskje 
bare er meg som ikke oppfattet hele 
innholdet, men senere har jeg funnet ut 
at det er mange blant oss, både døve og 
hørende, som heller ikke kunne forstå 
hva som ble sagt av tolkene på TV. På et 
tidspunkt ble Siri plutselig en verdens-
berømt tegnspråktolk for en kortere pe-
riode. Berømt på grunn av tegnspråk? Jeg 
lurer på hvorfor NRK snakker om dette 
konseptet til seerne som om dette var noe 
på tegnspråk? Jeg oppfattet det slikt at de 
4 tolkene var performere og ikke tolker? 
Det vil si at de oversetter fra musikk på 
lyd til visuell musikk. Dette er noe som 
krever mye tid til øving på å utlevere inn-
hold på tegnspråk. Har de gjort det? Jeg 

Helt siden jeg var i min spede ungdom, 
har jeg visst at det er behov for døve 
tolker i Norge. Da det ble annonsert at 
Arkady Belozovsky, som er autorisert døv 
tolk i USA, skulle komme til Oslo for å 
forelese om dette emnet, tenkte jeg først 
at jeg ikke hadde et behov for å delta på 

en slik forelesning. Dette fordi jeg ikke 
har ambisjoner om å bli tolk, og jeg alt 
har konkludert med at det er behov for 
døve tolker. Men etter å ha resonnert litt 
fram og tilbake innen dette tema, kom 
jeg på et spørsmål som jeg var interessert 
i å få svar på. Spørsmålet dreide seg om 
hvem det er som skal bestemme når døve 
tolker skal benyttes dersom den som 
bestiller tolk ikke spesifikt har bedt om 
å få tildelt døve tolker. Dette spørsmålet 
fikk meg til forelesningen om døv tolk i 
Oslo den 21.mai. Jeg spurte foreleseren, 
men fikk ikke noe svar som gjorde meg 
tilfreds i løpet av forelesningen. Derfor 
benyttet jeg anledningen rett etter fore-

lesningen til å spørre Belozovsky. Svaret 
han ga, synes jeg er så viktig at jeg skriver 
et innlegg om dette. 
Han sa at dersom den som bestiller tolk 
ikke har bedt om å få en døv tolk, kan 
hørende tolker be om å få gjennomføre 
oppdraget sammen med en døv tolk når 
hørende tolker mener at de ellers ikke vil 
kunne mestre oppdraget optimalt. Her er 
det altså vesentlig at hørende tolker har 
innsikt til å vite når en døv tolk bidrar 
til at kvaliteten på tolkingen blir mer op-
timal. Ofte er dette tilfelle ved oppdrag 
som oppleves som utfordrende, og slike 
oppdrag kan være kjennetegnet ved at 
det er døve barn i bildet, døve flyktninger 
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fra andre land som ikke behersker norsk 
tegnspråk til det fulle, og så videre. 
Jeg skriver dette innlegget med et ønske 
om at det i Norge eksisterer en tolketje-
neste med ydmyke tegnspråktolker som 
tar til seg det faktum at døve tolker kan 
tilføre tolkingen en dimensjon som hø-
rende tolker kanskje ikke vil være i stand 
til å oppnå blant annet fordi døve tolker 
kan ha en genuin kunnskap i tegnspråk 
og døvekultur som ikke automatisk 
tilegnes gjennom en treårig tolkeutdan-
nelse. Jeg skriver «kan ha» fordi jeg 
tenker at det kan hende at hørselshem-
mede som tilegner seg tegnspråk i voksen 
alder titulerer seg som døv tolk uten å 
ha en genuin kompetanse i tegnspråk og 
døvekultur som den vi finner hos døve 
som fra barnsben av har tegnspråk som 
sitt førstespråk. Hvor lenge man har hatt 

tegnspråk som et førstespråk har nemlig 
en betydning.
Arkady Belozovsky sa mye viktig i sin 
forelesning, og jeg kikket meg rundt i 
salen et øyeblikk. Jeg så ikke så mange 
hørende tegnspråktolker som jeg skulle 
ønske at det var. Det er utrolig viktig at 
tolkene også engasjerer seg for å få inn-
sikt i hvordan døve tolker kan bidra til 
en mer optimal tolking. Noe annet som 
Belozovsky også nevnte, som jeg synes er 
viktig, er at vi engasjerer oss for å skape 
gode retningslinjer og tester for å bli 
godkjent som kvalifiserte tolker i Norge. 
Dette gjelder både for hørende og døve 
tolker. Jeg synes det er viktig å ikke ta for 
gitt at man er godt kvalifisert tolk bare 
man har bestått en treårig tolkeutdan-
nelse. Min erfaring er at det ikke alltid er 
like god kvalitet på hver eneste tolk rett 

og slett fordi alle tolker er forskjellige, og 
det også er varierende grad av progresjon 
etter endt tolkeutdannelse. 
Kanskje er dette en oppfordring til en 
åpen diskusjon om hva som menes med 
god tolkekvalitet, hvordan vi skal sørge 
for en slik kvalitet, og hvilke faktorer 
det er som ligger til grunn for det vi vil 
anerkjenne som god tolkekvalitet. I dette 
ligger også spørsmålet om hvordan, hvor-
for, og om vi kan eller bør ha en synlig 
kategorisering av en tolk ut i fra grad av 
ferdigheter i tegnspråk og tolking. Over 
andedammen ser jeg i hvert fall at det 
ved enkelte stater eksisterer sertifisering 
som sier noe om nivået på tolkeferdig-
heter slik at man kan sertifisere seg oppo-
ver. Det burde derfor ikke komme som 
en overraskelse at vi får en diskusjon om 
dette i Norge.

Syn på saken

før den ble kjøpt opp og tatt utenlands. 
Vårt primærpublikum er døve og sce-
nespråket er autentisk tegnspråk. Vårt 
sidespråk er lyd, slik at familier hvor 
det er én døv skal kunne ta med hele 
familien på teater og se en forestilling, 
sammen. Våre publikumstall viser at vi 
får stadig flere og flere publikummere, 
både hørende og døve. Vi er også godt 
fornøyd med at vårt teater er kvalitets-
messig på nivå med andre teatre.
Vi er helt enig i at vi må produsere mer 
døvekultur til vår scene. Vi har tidligere 
jobbet med å utvikle manus skrevet 
av og for døve. Dette jobber vi med 
fremdeles. I 2017 og 2018 har vi planlagt 
flere Manusprosjekter som skal formidle 
døvekultur, og som også er skrevet av 
døve. Samtidig skal vi også starte et årlig 
nettverksseminar hvor vi skal invitere 
alle døveforeninger og deres amatørtea-
tre for å diskutere teater, kultur og ikke 
minst gi støtte og tips til de som har 
ansvar for amatørteatrene.
I tillegg satser vi på økt tilstedeværelse på 
kulturdagene i form av hjelp og støtte til 
teaterdelen. Vi bidrar også i større grad i 
prosjekter i skolen, blant annet det årlige 
Kulturtreffet for barn som er integrert i 
hørende skoler. Vi håper at dette, kombi-
nert med nettverksseminar vil gi inspira-
sjon videre til våre lokale ildsjeler. 

Teater Manu svarer
Mira Zuckermann, teatersjef

Vi viser til leserinnlegg fra Hanne 
Enerhaugen i DT 3/16, hvor Enerhau-
gen stiller spørsmål ved Teater Manus 
prioriteringer. 
Først og fremst vil vi si at vi er glad for at 
våre produksjoner engasjerer publikum. 
Vi er avhengig av tilbakemeldinger i 
form av ris og ros. Når det gjelder stra-
tegiplanen for 2015-2018, evalueres våre 
aktiviteter fortløpende. 
Den stundesløse har fått mye skryt fra 
publikum. Takk for det! Dette var en 
stor produksjon for oss!
Våre regissører tar sine uavhengige 
kunstneriske valg etter hva som er best 
for produksjonen og det kunstneriske 
utrykket de ønsker å formidle. I Den 
stundesløse, var det et kunstnerisk valg 
å ha stemmeskuespillerne på sidene av 
scenen. I Jeg var Fritz Moen var det også 
et kunstnerisk valg å spille musikk. Dette 
ble visualisert med dans, lys og kraftig 
bass, som man ikke kunne unngå å føle 
på kroppen. Musikken ble også opplyst 
om i selve programmet. I denne produk-
sjonen var målet å belyse kommunika-
sjonsutfordringene. Døve fikk med seg 
noe som hørende ikke fikk, og omvendt. 
Teater Manu har i år bare én nyproduk-
sjon i år pga. oppussing. Dette er av 
både praktiske og økonomiske hensyn 
i et år hvor teatret i en periode står på 

hodet. Ellers etterstreber vi å tilby minst 
3 produksjoner pr. år. Vår utfordring er 
at vi skal tilby teater til hele Norge, vi 
er nemlig et turnéteater og da koster det 
opptil 100.000 kr. pr. dag på turné. Det 
sier seg selv at vi ikke kan produsere 5-6 
turnéproduksjoner hvert år, slik Rikstea-
tret gjør. 
Vår satsning på nye kunstnere kommer 
frem i vårt prosjekt Manu PoPuP. De har 
som mål å inspirere blivende kunstnere 
og skape nye stemmer. Vi håper også nye 
skuespillere dukker opp til audition på 
vår nye storproduksjon Jonas og kroppen, 
som har premiere i april 2017. De siste 
fire årene har vi hatt fokus på å tilby 
minst én ny skuespiller en rolle i våre 
produksjoner, sammen med en eller flere 
erfarne skuespillere. De fleste av Teater 
Manus ansatte og tidligere engasjerte har 
bakgrunn fra teaterscene, og har fått seg 
en relatert utdannelse som vi har nytte 
av. At de blir engasjert av Teater Manu 
fordi vi også trenger deres faglige kompe-
tanse, bør ikke utelukke dem fra å kunne 
brukes på scenen igjen. 
Vår strategi sier at vi også skal spille for 
et internasjonalt publikum. Dette er et 
mål fordi vi er oppfordret til det av kul-
turdepartementet. Forestillingene du tar 
opp, Jeg var Fritz Moen og Rem & Ron, 
hadde allerede spilt flere ganger i Norge 
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Personalia
Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om familieforøkelser/giftemål?

Ønsker døveforeningene å informere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Død
Ulf Vidar Pedersen, Oslo,  født 24. de-
sember 1936, gikk bort den 15. mai 2016.

Ole Reinemo, Oslo, født 14. april 1925, 
gikk bort den 18. mai 2016

Kari Lauritzen, Dale i Sunnfjord, født 
30.11.1941, gikk bort debn 27. april 2016.

Vår kjære mamma, min datter,
vår søster og tante

ANN-KRISTIN BENJAMINSEN
f. 17.11.1967

døde fra oss i dag, etter lang
tids sykdom

Stjørdal, 30. april 2016

Paul
Aina

Øvrige familie

Bisettelse har funnet sted.

Runde år

50 år
Terje Magnussen blir 50 år den 1. juli

Kristin Gulbrandsrød blir 50 år den 6. 
juli

Stein Hovden blir 50 år den 31. juli

Hans-Arne Sæves blir 50 år den 10. 
august

Andreas Fjelde blir 50 år den 24. august

Greta Sele blir 50 år den 29. august
Gro Marie Liland blir 50 år den 7. sep-
tember

60 år
Anette Pløen blir 60 år den 20. juni

Inger Karin Hjelle blir 60 år den 12. juli

Øystein Roger Måsøval blir 60 år den 
27. juli

Siv Hind blir 60 år den 11. september

Øyvind Haugom blir 60 år den 13. 
september

70 år
Kjell Morits Bakken blir 70 år den 20. 
juni

Unni Åsta Gran blir 70 år den 28. juni

Solveig Thorsen blir 70 år den 15. juli

Einar Hartveit blir 70 år den 17. juli

Inger-Åse Johansen blir 70 år den 31. juli

Trygve Gunnarrud blir 70 år den 9. 
august

Edith Solhaug blir 70 år den 15. august

Rune Adde blir 70 år den 24. august

Edith Seim blir 70 år den 25. august

Kari Mette Ellingsen blir 70 år den 30. 
august

Arne Skoglund blir 70 år den 2. septem-
ber

Ole Christian Trolle Andersen blir 70 år 
den 3. september

Sigmund Gjøvland blir 70 år den 6. 
september

Inger Johanne Langlo blir 70 år den 9. 
september

Astrid Movold Jakobsen blir 70 år den 
13. september

75 år
Oddmund Fossen blir 75 år den 13. juli

Finn Åseby blir 75 år den 14. juli

Leiv Høgestøl blir 75 år den 22. juli

Birgit Torsteinsrud Karlsen blir 75 år den 
24. juli

Jon Pettersen blir 75 år den 28. juli

Terje Brendeløkken blir 75 år den 9. 
august

Lillian Aas blir 75 år den 18. august

Kari Sand blir 75 år den 22. august

Evelyn Haugsvær blir 75 år den 11. 
september

Borgvar Berntzen blir 75 år den 12. 
september

80 år
Bjørn Thornæs blir 80 år den 17. juli

Unni Karin Kjøsnes blir 80 år den 16. 
september

85 år
Helene Hjulstad blir 85 år den 29. juni

Gerd Birkenes blir 85 år den 7. juli

Kari J. Holmen blir 85 år den 4. septem-
ber

90 år
Odd K. Jenssen blir 90 år den 15. sep-
tember

Krondiamantbryllup
Marta (f. Hartveit) og Thorbjørn Johan 
Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Para-
dis, kan 18. august feire krondiamant-
bryllup etter 65 års ekteskap.

Hanne Gurine Berge Kvitvær blir 60 år 
den 5. juli

Sissel Gjøen blir 60 år den 28. juli
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Kaptein Sabeltann og Den Forheksede Øya 
 

7. og 14.juli 2016 kl.23.00 blir showet 
TEGNSPRÅKTOLKET  
i Kristiansand Dyrepark 
 

Svøpt i magi, fantastiske effekter og eventyrlige inntrykk, blir 
dette tidenes kveldsforestilling! 

Grip sjansen nå for å sikre deg billetter til de som er reservert 
for tegnspråktolking. 
 

For å booke billetter send mail til: 

 bestilling@dyreparken.no 

Viktig å oppgi til hvilken dato, hvor mange dere blir og mobilnr. 

Har dere ledsagerbevis? Ta kopi og send det med i mailen. 

Fra kr 249,- (pluss gebyr kr 25).  
Det er samme pris for voksne og barn. Barn under 3 år går gratis 
dersom de sitter på fanget til en voksen. 

Sjekk ut vår hjemmeside for videre informasjon:  
www.dyreparken.no/Praktisk-informasjon/gjester-med-funksjonsnedsettelse/ 
 

 



30 4/2016Døves Tidsskrift

Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 199*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til 
Pb. 2017, 3087 Holmestrand.

Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.
  * Se vilkår og prisliste på www.stub-christiansen.no René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Er det tillatt å sykle når jeg 
har drukket alkohol?
Vi har noen gode venner som bor en 
halvtimes gangavstand fra oss. Når vi er på 
besøk hos hverandre i helgen så tar vi gjerne 
sykkelen fatt fordi vi synes det er koselig 
med litt vin til maten. Det er et stykke å gå 
hjem og derfor synes vi at det er en god idé 
å ha med syklene. Men er det lovlig å sykle 
med promille?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er ingen promillegrenser på sykkel, 
men du kan likevel bli straffet om du er 
overstadig beruset og sykler i trafikken. 
I veitrafikkloven § 21 står det indirekte 
at man ikke skal sykle i trafikken hvis 
man er i en tilstand som gjør en uskik-
ket til å kjøre på en trygg måte. Å være 
full på sykkelen gjør at man er uskikket 
og blir man tatt så kan man risikere å 
miste førerkortet for bil og eventuelt 
andre førerkort man har. I tillegg får man 
gjerne bot.

Sykler du i påvirket tilstand og det 
skjer en ulykke, slik at du skader andre 
mennesker eller ting, så kan du bli 
erstatningsansvarlig for skaden. Mange 
forsikringsselskap gjør en avkortning 
i utbetalingen dersom du må erstatte 
noe du har gjort i fylla. Så mitt råd er at 
man utviser forsiktighet når det gjelder 
sykling og alkohol.

Hvis det skjer en ulykke på sykkel 
(gjelder også bil) så må du ikke drikke 
alkohol de neste 6 timene etter ulykken. 
Hvis det blir politietterforskning et-
terpå så nytter det ikke å si at du drakk 
alkoholen etterpå hvis etterforskningen 
skjer innenfor de første 6 timene etter 
ulykken. Hvis du drikker alkohol før det 
er gått 6 timer så kan politiet legge til 
grunn at du var påvirket under ulykken, 
selv om du ikke var det (med mindre du 
kan bevise at du var edru ved ulykken og 
det er ofte vanskelig å bevise). Dette står 
i vegtrafikkloven § 22, annet ledd.

Kan man plukke blåveis?
Jeg har hørt at blåveisen er fredet. Det er 
mange blåveis hos oss nå og jeg lurer på om 
det er forbudt å plukke dem?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, blåveisen er ikke fredet. Dette 
gjelder både den blåveisen du finner i 
naturen og den blåveisen som kan oppstå 
rundt øyepartiet hvis man slår seg. Du 
kan gjerne plukke blåveisen du finner på 
marken og sette den i et glass på bordet 
om du vil eller gi den i gave til noen 
du er glad i. Det eneste man skal være 
oppmerksom på er hvis blåveisen vokser 
i et område som er fredet, da vil også 
blåveisen være fredet. Men ikke ellers. 
Det finnes en rød liste over planter som 
er fredet. Hvis du er i tvil om hva som er 
fredet eller ikke så kan du gå inn på mil-
jodirektoratet.no og finne oversikt over 
fredede arter. Kos deg med sommeren 
og nyt blomstene og naturen!

Er det forbudt å gå eller 
 sykle på rød mann?
Jeg sykler til og fra jobben og lurer på hvor-
dan reglene er for sykling i veien og på gang- 
og sykkelsti. Når jeg skal over en vei så lurer 
jeg på om jeg må stoppe på rød mann for 
eksempel.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Om du sykler i veien eller på fortauet så 
er det ulike regler.

Hvis du sykler i veien så må du følge de 
samme reglene som bilene. Du kan for 
eksempel ikke sykle på rødt lys i bilveien 
for da risikerer du bot og i verste fall en 
ulykke. Du må holde deg på høyre side, 
følge kjøreretningen, overholde vikeplikt 
og stoppe for fotgjengere i gangfelt over 
veien. Du har imidlertid lov til å sykle på 
veiskulderen, selv om bilene ikke har lov 
til dette. Du kan også passere kjøretøy 
på høyre side, noe bilene ikke har lov til, 
se trafikkregel § 18 nr. 1.
Det er bare lov til å sykle på gang- og 
sykkesti når gangtrafikken er liten og 
syklingen ikke medfører fare eller hinder 
for gående. Når du befinner deg på gang- 

og sykkelsti så har du vikeplikt for bilene. 
Du kan ikke deise ut i veien på sykkelen 
over et gangfelt, slik mange fotgjengere 
kan tillate seg, og tro at bilene stopper 
for deg. Husk at det tar tid for bilistene å 
oppdage deg når du sykler over veien og 
at sykkelen gjerne har mer fart enn fot-
gjengere! Hvis du går av sykkelen så har 
imidlertid bilene plikt til å stoppe for deg 
når du skal over gangfeltet – men hvis du 
sitter på sykkelen så er det altså du som 
må stoppe for bilene. Du er ikke nødt 
til å gå av sykkelen i fotgjengerfelt, men 
virkningen av at du gjør det er at bilene 
får vikeplikt for deg i stedet for at du må 
vente til bilene har kjørt. Må du vente, så 
kan du jo like godt gå av sykkelen og da 
må bilene stoppe. Hvis du kommer fra 
bilveien og sykler inn på en gang- eller 
sykkelsti så har du vikeplikt for gående 
og andre syklister som er på gangstien 
allerede. Du har ansvar for at det ikke 
oppstår fare når det befinner seg gående 
der. Det er lov å parkere sykkelen på 
fortau eller sykkel- og gangsti dersom 
det ikke er til unødig hinder eller ulempe 
for andre.
Til ditt siste spørsmål om å sykle på rød 
mann så er det viktig å huske på forskjel-
len mellom rødt lys i veien og rød mann 
for fotgjengere. Er du i veien må du som 
sagt følge lysreguleringen for biler. Hvis 
det blir rødt lys i bilveien men grønn 
mann for fotgjengere, så kan det hende 
du blir fristet til å bytte «status» fra 
trafikant til fotgjenger. Om du velger å 
gjøre det så vær tydelig i trafikkbilde på 
hva du gjør så det ikke skjer misforstå-
elser eller oppstår fare. Du skal jo ikke 
være fotgjenger i bilveien så det riktige 
vil nok være å komme seg over på gang- 
og sykkelstien før du går av.
Er du på gangsti så må du følge reglene 
for fotgjengere. I skiltforskriften § 24 
står det at man ikke må gå på rød mann, 
men man kan fullføre kryssingen dersom 
man allerede har begynt å gå når det 
blir rød mann. Samme gjelder om du 
sykler. Hvis du likevel går eller sykler på 
rød mann så er det bare straffbart hvis 
handlingen er til hinder for andre trafik-
kanter. Er det blinkende grønn mann så 
betyr det akkurat det samme som rød 
mann. Altså, man skal ikke begynne å gå 
eller sykle på blinkende grønn mann. Det 
gjelder selvsagt også damer. :-)
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1: Lars A.Havstad (1895) påpekte i en artikkel i American 
Annals for the Deaf  at i norsk tegnspråk er det manuelle 
tegnet det samme for ulike begreper som ”mor”, ”kvinne”, 
”pike”, ”hustru”. Den distinktive forskjellen ligger i ordbil-
dene. Det var kun en sosiolekt som efter sigende var utbredt 
blant velutdannede døve i Norge. Tegnene ble så små slik at 
hørende forbipasserende ikke merket at det var døve som 
snakket sammen. Mulig det er grunnen til myten om Oslo-
døve som veldig orale i sin tegnføring. Medlemmer av dette 
sosiale laget kunne ha sjanser til å sitte i styre og utvalg. Om 
lag over halvparten av døve i Kristiania-miljøet frem til våre 
dager var/er ikke medlemmer av døveforeningen. 

2: Ulv, rev og schäfer både i Trondheims- (tohåndstegn med 
bevegelse i L-håndform viser ørene) og i Oslo-dialekten 
(enhåndstegn med krum 5-håndform som viser snuten).  
Ordbildene er viktige.

3: I tegnene KAFFE, TE, MELK, VANN kan det utføres med 
en knyttneve med tommelen på kinnet og som beveges 
ned. Ordbildene er forskjellig. Det brukes fortsatt i dag ved 
siden av andre tegn for begrepene. I følge muntlig tradisjon 
(Otto Schröder, 2.generasjon døv) var det tegn brukt på 
døveskolen i Kristiania, men som ikke ble brukt når man var 
voksen og ble medlem av døveforeningen. Halvor Grefte-
greff (personlig kommentar) fortalte om lignende tendens 
i Trondheim – forskjell mellom skoletegn og foreningstegn. 
Tegnspråkkomiteen i Kristiania døveforening 1912 kom med 
forslag på en rekke tegn. Interessant at alt den gang var 
det ønske om å hindre sammenfall. Dette er normerende 
tegnspråk-planlegging.

4: Tegnene ONKEL og TANTE er i dag like tegnene FETTER og 
KUSINE og er relatert til FAMILIE (bevegelsen er gjentatt – 
alle med N-håndform som krysser den passive N-hånden). 
TREMENNING og FIRMENNING – enten TRE+ FETTER og 
FIRE+FETTER eller med håndform 3 og håndform 4. Det 
eldre tegnet ONKEL relatert til FAR med reduplikasjon over 
hakespissen og tegnet TANTE som en stillestående form 
plasser på brystet og relatert til DATTER ble gjerne brukt av 
Kristiania-brukere født før og efter 1.verdenskrig.

5: Tegnene GRØNN og BLÅ utføres hos noen med 3-hånd-
form som beveges side til side, for distinktivitetens skyld kan 
GRØNN beveges buktende nedover. Sammenfall til 3-hånd-
form er for det gamle tegnet GRØNN med V-håndform. 

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Dette er et fenomen som dukker opp nå og da i norsk tegnspråk. 
Tegnene blir like manuelt sett, men skjelnes ved hjelp av ordbildene. 
Det dreier seg om semantisk beslektede begreper, og tegnføringen 
blir ofte diffus og slapp.

Sammenfall

6: Hos noen få finner vi samme håndform F som rykker ned 
for ukedagene fra mandag til fredag. Men for fredag kunne 
man ha tegnet LØNNING på brystet.

7: Tegnene SALT, KRYDDER, PEPPER, PAPRIKA er sammenfalt. 
Krum 5 hånd som beveges to ganger mot venstre og ned. 
Det finnes egne tegn SALT (sammensatt tegn) og PEPPER 
(strøtegn).

8: Sammenfall i tegnene for mobbing/terror/vold/voldtekt/
overgrep/overfall er nokså vanlig i dag. 

9: N-håndform som strykes på håndflaten til den passive 
flate hånden for smør, honning, sennep, majones er nokså 
vanlig.

10: Permisjon, pensjon, pensjonist, permittert blir utført med 
knyttneve med tommel og pekefinger som beveger seg mot 
hverandre.
11: Skrive, skribent, sekretær, forfatter, journalist, skole (den 
siste betydningen var vanlig hos elever fra de gamle døve-
skoler i Vibes gate og senere Ullevålsveien i Oslo).

12: Tegnet utføres med N-håndform som stryker i korsform 
baksiden av den passive flathånd og står for Bibel, Det gamle 
testamentet, Det nye testamentet, Den hellige skrift, lydig, 
Koranen (sic!).

I en upublisert artikkel Geografitegn (2002 og 2006) har jeg 
påpekt at tegn for ca. 25 steder i Oslo hadde sammenfall 
med samme håndform – pekehånd som slo ned lokalise-
rende. Her må jeg understreke at samtidig fantes det egne 
tegn for en god del av stedsnavnene. Dette er eksempel på 
sosiolekter. 
Dette er en deskriptiv fremstilling som noen/mange og 
periodisk bruker/brukte. Norsk på munnen er viktig pleier 
brukerne å forsvare seg med. Alle døve? Nei. Munnen er 
viktig, men er dette NTS?

Husk:
Når munnen styrer tegnføringen med hendene som støtte, 
er det norsk med støttetegn.
Når hendene styrer tegnføringen med munnen som støtte, 
er det tegnspråk.
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Noe større enn deg selv

Som døv far med to hørende døtre må jeg ofte 
kommunisere med foreldrene til de andre barna 
i klassen. Vi møtes ved foreldremøter, vi møtes 
ved avslutninger og når det av og til gjøres noe 
ekstra, som for eksempel 17. mai. Å forholde seg til 
hørende personer gjør vi hver dag. Vi vet at det er 
vanskelig å munnavlese alle, vi vet at vi stadig mis-
forstår, og vi vet at vi ofte står alene mens de andre 
prater. Ja, vi tenker ofte at det er litt tungt, vi føler 
oss litt utenfor. Hvorfor det?

For vi kan jo ikke forvente at de hørende vi treffer 
en sjelden gang vet alt og forstår alt om inklude-
ring, om det å kommunisere på en slik måte at alle 
henger med. Og selv om de hadde forstått alt, kan-
skje er det rett og slett umulig å snakke på en slik 
måte at jeg kan henge med? For de hørende kan jo 
ikke tegnspråk, og jeg klarer ikke munnavlese alt. 
Så handler det kanskje om å akseptere at møtene 
av og til skaper en slik følelse – og heller bli frus-
trert over seg selv som blir frustrert, enn frustrert 
over de stakkars hørende foreldrene. 

Allikevel er det noen grep man kan ta for å kon-
trollere kommunikasjonen bedre. Jeg har noen 
forslag.

1. Ta alltid med tolk
Enklere sagt enn gjort! Selv når man har bestilt i 
god tid, er det ikke alltid man får tolk til møter 
eller i sosiale sammenhenger. Uansett – som regel 
kommer tolk. Bruk den! Ikke til å prate med, men 
som ditt verktøy for å prate med de andre forel-
drene.  

2. Bruk mobilen
Så kommer de gangene man møter andre foreldre 
der det ikke er planlagt eller tolken er langt unna, 
for eksempel i nærbutikken eller på skolearrange-
mentet. Som regel blir det da noen korte nikk og 
enkle setninger, litt avhengig av hvor utadvendt 
man er – både du og den andre forelderen. Ta frem 
mobilen! Få og gi noen stikkord til å hjelpe kom-
munikasjonen videre. Svar på det du blir spurt om 
og like viktig: Still et spørsmål tilbake. Vis inter-
esse. Og – se neste punkt.

3. Smil
"Så gi et smil til verden i år. Det er et språk som 
alle forstår. Så ta et smil og gi det til en ukjent 
venn, du får et smil igjen" (Jahn Teigen). Ta ting 
i beste mening. Slik får du rykte som en hyggelig 
person. Det er alltid en fordel. 
 
4. Si ja 
Still opp når det er dugnader. Når det er ekstra 
arbeid. Jeg har ofte ikke tolk i sånne situasjoner. 
Da ber jeg en av de som administrerer det hele om 
å bare ”kommandere” meg til å gjøre noe. Sånn får 
jeg i hvert fall gjort noe, og det synes at jeg jobber.

5. Bli klassekontakt
Ta ekstra god kontroll over kommunikasjonen 
ved å bli klassekontakt. Vær den folk er nødt til å 
forholde seg til. Fordel: du bestemmer hvordan. 
Hvis alle er nødt å sende epost for å nå deg, så gjør 
de det. 

Hvorfor alt dette? Fordi du bryr deg. Fordi det 
– tross alt – handler om noe større enn deg selv: 
barna dine. 

Av Paal Richard Peterson

Spaltist
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Auris har fått 
navnetegnet som 
tilsvarer tegnet 
for «alle».  
Vi ønsket å tenke 
litt nytt – ha 
et navn som er 
kortere og lettere 
å bruke i hverda-
gen. 

Navnetegnet ble til fordi det understreker 
hvem Auris er til for og hvilke tjenester vi 
kan tilby. Alle med nedsatt hørsel - døve, 
hørselshemmede, tegnspråkbrukere eller 
ikke, pårørende til personer med nedsatt 
hørsel, barn eller voksne kan få utbytte 
av våre tjenester. Vi skal bistå eksis-
terende tjenester – ikke ta over noens 
oppgaver. Det er mange som syns det er 
vanskelig å vite hvor en skal henvende seg 
for å få svar på de spørsmålene en har, 
noen ønsker følge/støtte i møte med of-
fentlige kontorer, trenger hjelp til å finne 
og skrive søknad til arbeid, står overfor 
vanskelige valg og ønsker noen å snakke 
med.

Auris Hørselsveiledning er primært et 
nytt tilbud for hørselshemmede og deres 
pårørende. Den vide målgruppen er den 
direkte årsaken til at Extrastiftelsen støt-
ter prosjektet i tre år.

Veiledningstjenesten er et resultat av at 
NAV tolketjenesten i Vestfold erfarte at 
deres tegnspråktolker ofte fikk spørsmål 

ut over det hørselsrelaterte, også spørsmål 
om dagligliv, skole og jobb i møter med 
hørselshemmede. 

Dette kunne være spørsmål knyttet til 
praktiske problemer i hverdagen, som å 
gå i banken, hvem en skal henvende seg 
til i kommunen og andre ved offent-
lige kontorer og andre typer praktiske 
spørsmål. Flere døve og hørselshemmede 
følte også at de ikke fikk forståelse for 
sin identitet og kultur hos offentlige 
instanser.

I 2011 startet en gruppe ved tolketjenes-
ten i Vestfold å se konkret på behovene 
sammen med Vestfold døveforening. Det 
ble først mulig å jobbe systematisk med 
saken da det ble stilt ressurser tilgjengelig 
fra NAV kompetansesenter for tilret-
telegging og deltakelse til et forprosjekt. 
NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold har 
vært avgjørende for etableringens tidlige 
fase. NAV har bistått med kompetanse, 
arbeidsinnsats og økonomi. Extrastiftel-
sen har finansiert store deler av prosjektet 
med en gave på kr. 3,39 millioner over 
tre år. 

Diana Habecker er ansatt i Auris 
Hørselsveiledning som fulltidsrådgiver. 
Hun har bakgrunn som lærer for døve 
barn, åtte år i Statped og tar nå master i 
audiopedagogikk parallelt med full jobb 
som veileder. Diana er tegnspråkbruker. 
I 2013 ble det satt ned et panel med fem 
grupper med representanter fra ulike 

situasjoner knyttet til hørselsnedsettelse. 
Konklusjonen var at representantene 
savnet et fast sted hvor de kunne få hjelp 
til å orientere seg om tilbud tilpasset egen 
situasjon, og som en ikke måte søke seg 
inn til eller få tilgang til via henvisninger 
fra lege etc. 

Grunnlaget for prosjektet er lagt, men vi 
har en vei å gå for å få permanent innpass 
for vårt bidrag i det totale tjenestetilbu-
det til tegnspråkbrukere og hørselshem-
mede. I tiden fremover skal det blant 
annet jobbes med kommunene med sikte 
på å oppnå en felles forståelse for behov 
og nødvendige tiltak rettet mot en per-
manent tjeneste. Én av oppgavene nå blir 
å synliggjøre at det er samfunnsøkono-
misk bra å satse på denne tjenesten, som 
med små kostnader utgjør en forskjell for 
veldig mange personer. 

Det er viktig å understreke at veiled-
ningstjenesten ikke skal være en konkur-
rent til andre hørselsinstanser i fylket. Vi 
ønsker et tett samarbeid med de andre 
faglige miljøene i fylket, enten det er 
Vestfold Døveforening (VDF), kommu-
nale hørselskontakten, hørselssentralen, 
NAV eller HLFs likepersoner. Derfor er 
det viktig at vi nå i startfasen finner ut 
hvor vi utfyller og ikke overlapper andre 
fagmiljøer. Auris har kontor i Tønsberg. 
Åpningstidene blir publisert på web'en. 
For øvrig gjør vi avtaler om møter og 
oppsøkende aktiviteter. Da kan publi-
kum ringe, sende SMS eller email.

Døves Tidsskrift skrev om Vestfolds prosjektrapport angående rådgivningssenter i Vestfold i DT nr 2-2016, i samme artik-
kel kommer det frem at Auris ikke ønsket å kommentere saken. Dette stemmer ikke: Auris svarte på spørsmål knyttet til 
artikkelen, men det var deler av artikkelen som de ikke ønsket å stille seg bak. Nå forteller Auris Hørselsveiledning selv om 
tjenestene som de tilbyr.

Veiledningstjeneste for døve, hørsels-
hemmede og pårørende i Vestfold

Av Diana Habecker og Gunnar Horn

Gjennom Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse har vi sett at hørselstap rapporteres som 
en årsak til å slite med innpass i samfunnet i dagligliv, arbeid og skole. Undersøkelsen indikerer 
at så mange som 20.000 personer i Vestfold kan ha hørselsutfordringer. Disse vestfoldingene er 
det nå som får vårt gratis lavterskeltilbud om veiledningstjenester fra Auris Hørselsveiledning.
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Sport

Ergoterapeuten Trude forteller at hun 
flyttet i februar tilbake til ”rett side av lan-
det”, altså Bergen etter å ha bodd i Oslo 
i seks år. Hun er blitt 26 år og jobber nå 
som miljøterapeut i fullstilling hos Signo 

Konows bofelleskap. Hun jobber altså 
fulltid samtidig som hun er i full satsing. 
Det står til respekt av. I klingende nynorsk 
forteller hun om hennes vei mot verdens-
mesterskapet i Stara Zagora i Bulgaria.

Mesterskapssommer
Ina Desirée Røine

Snart er det tid for sommer. En årstid de fleste forbinder med 
sol og latmannsliv. Men for andre betyr det mesterskap, der 
enorme mye treningsmengder skal måles opp mot andre like
sinnende.
Dere har allerede lest om EM i sykling som skal foregå i au
gust med to spreke (tre hvis vi regner med dansken Bruno 
Ottesen, bosatt i Norge) representanter, men før den tid skal 
det gjennomføres verdensmesterskap i friidrett. Den vil finne 
sted i Stara Zagora i Bulgaria, nærmere bestemt i tidsrommet 
25.juni til 3. juli.
Og der vil IdrettNorges største idrettsutøver være i aksjon. 
Den unge damen heter Trude Raad og er regjerende verdens
mester i slegge og diskos fra forrige VM i Canada for fire år 
siden. Hva har skjedd siden sist, og hvordan ser utsiktene ut 
foran VM? 

Arkivbilde: Trude Raad i aksjon i et tidligere mesterskap.

Arkivbilde: Trude Raad.

Fortell kort om deg selv, hva har skjedd 
siden sist gang det har vært VM?
Forrige VM var i Toronto, i Canada for 
fire år siden. Her deltok jeg i både slegge 
og diskos, og jeg vant begge øvelsene. 
Slegge på 62,72 meter og diskos på 46,38 
meter. 
På den tiden bodde jeg i Oslo, og hadde 
ett år igjen på ergoterapistudiet. Fire år 
har altså gått og mye har skjedd siden 
den tid også. Etter å ha bodd seks år 
i Oslo, flyttet jeg i februar i år tilbake 
til rett side av landet, altså Bergen. Jeg 
trivdes veldig godt i Oslo, men da NIH 
(Norges Idrettshøyskole) skulle rehabi-
litere hele høyskolen, skulle de absolutt 
bruke kastebanen som lagringsplass i 
over to år. Da måtte jeg velge. Skulle 
jeg fortsette i bo i Oslo, kunne jeg ikke 
fortsette å satse på samme måte. Så da 
var spørsmålet, satse eller ikke satse. Det 
endte med at jeg tok valget med å flytte 
til Bergen for å fortsette satsingen. Her 
er det et godt kastmiljø, med flere gode 
sleggekastere, og et godt løfte/styrke-
miljø. I tillegg til treningen, så jobber jeg 
100% som miljøterapeut i Signo Konows 
bofelleskap. Med andre ord, dagene flyr 
av gårde.
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Sport
Er du godt forberedt foran VM i Bulga
ria?
Jeg har lagt ned mye og god trening i 
høst, vinter og vår. Styrken er bedre, 
og sleggen går lenger enn den gjorde på 
samme tid som i fjor. Dessverre så ble jeg 
syk i april, og fikk en smell i ryggen kort 
tid etterpå. Jeg er nesten tilbake i full 
trening, men sesongstart blir litt senere 
enn planlagt.

Hvilke øvelser stiller du i VM?
I år går VM i Bulgaria. Her deltar jeg 
kun i slegge. Slegge er hovedprioriteten, 
og siden det er flere dager mellom sleg-
gekonkurransen og diskoskonkurransen, 
blir det kun slegge i årets VM. Her er 
målet å kopiere VM-medaljen fr Canada, 
og ikke minst sette ny rekord. (Trude 
innehar verdensrekorden i slegge, som er 
på 65.03, satt i august 2015 der det var 
NM i friidrett i Haugesund)

Fortell litt om målet ditt for denne 
sesongen?
Hovedmålet mitt i årets sesong er VM 
for døve, og NM. NM går på Askøy i 
slutten av juli, og det kommer til å bli en 
spennende sleggekonkurranse. 
Det er også EM (for hørende) i år, men 
det blir nok for hardt. Kravet er 68 
meter for å få delta i EM. Men målet er å 
nærme meg disse lengdene.

Hva tenker du om veien mot Deaflym
pics neste år?
Neste år er det Deaflympics i Samsun, 
i Tyrkia. Det kommer til å bli mitt 
tredje deaflympics. Her kommer jeg mest 
sannsynlig til å stille i både slegge og 
diskos, og jeg går selvsagt for gull i begge 
øvelsene.

Døvemesterskap i bowling 
1.-3.april 2016 i Elverum
I forrige nummer av DT tok vi med resultater fra DM bowling. Svein Erik Wroldsen 
har delt litt av årets DM i bowling med oss:

Rolf Boysen, fra Oslo DSK ble suveren vinner av årets Døvemesterskap i bowling 
på sin hjemmebane i Elverum. Han viste at han var på hjemmebane. En god toer 
ble Steinar Karlsen og Stein Erik Wroldsen kom på 3.plass. Alle de tre var i en 
klasse for seg selv. Lørdagens single var Steinar best, og i PP finalen på søndag var 
Stein Erik best.  Det ble vist mye bra spill blant herrene, bl.a. Kjell Ivar Mesics 
som vi sikkert får se mer av senere. Rolf og Stein Erik vant også double. Ine 
Lorentzen, Stavanger DIF vant nesten som vanlig foran islendingen Ragnheidur 
Thorgilsdottir som spilte for Oslo DSK. Trude Nilsen kom på tredje. I double 
vant Ragnheidur sammen med Ann-Cathrin Larssen. 
Det stilte opp kun 16 herrer og 8 damer. Det er plass til mange flere til neste gang. 
Bowlingmiljøet håper flere kommer og spiller i dette mesterskapet, spesielt de 
unge som vi savner sårt. En stor takk til Elverum Bowlingklubb og Rolf Boysen 
som stod for arrangementet i samarbeid med Oslo DSK. NDIs leder Margareth 
Hartvedt og ODSKs leder Thomas Hansen overvarte mesterskapet og delte ut 
medaljer. Neste år står Stavanger DIF som arrangør.

Mens VM i friidrett utspiller seg så vil Margareth Hartvedt, leder for NDI og 
Linda Torege, ansatt hos Norges Idrettsforbund være på bevaring i Samsun, Tyr-
kia. Det er stedet hvor det skal foregå Deaflympics i juli 2017. Margareth og Linda 
skal på en samling for Chief de mission.

De skal inspirere ulike idrettsanlegg og bli kjent med Deaflympis ”landsby” som 
alle aktive og ledere skal bo under Deaflympics.

EDSO leder, Bjørn Røine kommer til å delta på ICSD styremøte samtidig på 
samme plass.

Mens idrettslederne forbereder seg til neste sommers Deaflympics i Samsun, så 
skal det også være en verdensmesterskap i samme by. Nemlig VM i bordtennis. 
Her har vi den talentfulle 15 åringen, Jan Roger Andersson fra Stord som skal 
representere for Norge. Jan Roger er fra Stord Bordtennisklubb. En morsom fakta 
er at Jan Roger er fra samme klubb som verdens beste bordtennisspiller i rullestol, 
den mer kjente Tommy Urhaug som ble årets funksjonshemmede idrettsutøver 
ved Idrettsgallaen i januar. Vi kan jo håpe at Jan Roger etter hvert vil gi Tommy 
Urhaug kamp om akkurat den prisen.

VM i bordtennis skal foregå fra 18.juli til 24.juli.

Det blir også Nordisk mesterskap i bowling i juni, i Riga, Latvia. Norge har ni 
representanter og disse er Rolf Boysen, Steinar Karlsen, Einar Hartveit, Dag Haf-
stad, Werner Wennerstrøm og Stein Erik Wroldsen fra herresiden. Fra damesiden 
er det Ine Lorentzen, Trude Nilsen og Ann Cathrin Larssen.

Vi ønsker alle som skal i aksjon i sommer lykke til!

Mye skjer i Deaflympics-byen 
Samsun i sommer;

Ønsker du DT i pdf-fil?
Gi beskjed til  

redaktør jannicke.kvitvaer@ 
doveforbundet.no



36 4/2016Døves Tidsskrift

Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

2017


