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I A-magasinet, vedlegget til Aftenposten 4. november, 
som også går ut til abonnenter av Bergens Tidende, 
Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad, og som 
dermed når en stor leserskare brukes det ni sider på å 
fortelle om cochleaimplantat (CI). Tittelen på saken 
er «Ut av stillheten». Vi forstår at det er spennende å 
skrive om barn som gjøres «hørende» og artikkelen 
har mye god informasjon, men som nesten alltid når 
journalister uten kunnskap om døve skriver skjemmes 
den av stygge feil.

Artikkelen gjør klart at foreldre til døve barn må velge 
mellom CI eller tegnspråk. Det virker umulig for 
media å få med seg at NDF i mange år har sagt ja takk, 
både til CI og tegnspråk. Vi opplever ofte at journa-
lister fisker etter å få NDF til å si at vi er imot CI, slik 
at de har en konfliktsituasjon å skrive om. Det tar seg 
så godt ut med overskrifter om at NDF nekter barn 
hørsel. Få journalister viser interesser eller vil spandere 
tid på å forstå at CI ikke gir normal hørsel, og at det 
å velge bort tegnspråk ikke er en optimal løsning for 
barna. 

Det er mange av medlemmene til NDF som har CI,  
du finner dem i alle alders grupper. De har erfaringer 
som brukere som journalistene burde lyttet til. De 
kjenner mulighetene og begrensningene som CI gir.  
To goder må ikke settes opp mot hverandre. Vi ønsker 
å gi barna alle muligheter i livet: både så god hørsel 
som mulig og et tegnspråk som kan brukes uavhengig 
av omgivelsesstøy og antall deltakere som deltar i sam-
talen. Et språk som kan gjøre veien til flerspråklighet 
lettere.

Den andre myten som A-magasinet er med på å semen-
tere er at døve ikke arbeider, at de som ikke får CI blir 
trygdemottakere, at de blir en ren utgiftspost for sam-
funnet. Det finnes ingen undersøkelse som gir grunn-
lag for å hevde dette. De alle fleste døve er i arbeidslivet 

og så er det noen som ikke arbeider, med samme gode 
grunn som det er hørende som ikke arbeider. Disse skal 
med god samvittighet ta imot stønad fra NAV. 

Døve kan jobbe i de fleste yrker, det eneste som hindrer 
dem er arbeidsgivernes holdninger – og de holdningene 
er med på å bli ivaretatt blant annet av kunnskapsløse 
journalister.

Avisartikkelen kom bare noen dager etter at en døv 
kvinne ble stoppet i en rutinekontroll i trafikken. Poli-
tiet stilte da spørsmål om hvordan hun som døv kunne 
ha førerkort for bil! Døves Tidsskrift har tidligere pekt 
på en svensk undersøkelse som viser at døve er dykti-
gere sjåfører enn hørende. Selvsagt er vi det. Vi er mer 
oppmerksomme på trafikkbildet, vi er vant til å bruke 
øynene aktivt. Politiet burde kanskje være mer opptatt 
av de mange hørende som kjører bil med full musikk, 
lyttende til radio eller pratende i mobiltelefon.  

Journalisten som skrev A-magasin artikkelen burde 
selvsagt knyttet til seg en konsulent som kunne bidratt 
med korrektur til en sak som ellers inneholder mye bra. 
Kan vi oppmuntre journalisten til å skrive en artikkel 
om døve bilførere i politiets fagblad. Vi stiller gratis 
opp som konsulent.

Eksemplene som er nevnt viser at NDF fortsatt har en 
stor jobb å gjøre med informasjon utad i samfunnet, 
både om CI, tegnspråkets muligheter og at døve kan 
føre både bil, båt og fly. Bare for å nevne noen eksem-
pler.

Fortsatt kamp
mot dumheten

LEDER

Helge Herland
Prosjektleder i NDF
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Viktig møte i 2017
NDFs landsråd og det ekstraordinære landsmøte som skal 
vedta handlingsplanen blir 10. og 11. juni 2017 på Ål Folke-
høyskole og kurssenter for døve.

15. desember. Det blir en spennende dag for mange i NDF, og 
selvsagt for de mange andre organisasjonene som mener de har 
sendt gode søknader. 
 
Tilgjengelige TV-programmer
NRK, TV2 og TVNorge oppfyller nå Kringkastingsloven og 
EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester, som setter krav 
om teksting av alle programmer hver dag mellom klokken 18 
og 23. NDF vil fortsette arbeidet for at Kringkastingsloven skal 
utvides til å stille krev om teksting av alle programmer, uansett 
når de sendes på døgnet. 
Samtidig vil NDF også fokusere på teksting av alle nettsendin-
gene. Forbundsstyret er bevisst på at bruken av «smart board» 
innføres i alle klasserom i skolen. Etterhvert vil de fysiske 
lærebøkene bli erstattet av nettbaserte læreverk/oppgaver. Styret 
peker på at dette vil bli en stor utfordring for døve og hørsels-
hemmede elever i skolen, da nettbaserte læringsoppgaver stort 
sett ikke er tekstet. NDF mener det handler om universell 
utforming og at det må være en selvfølge at alt av slikt materiell 
skal tekstes. 

Skuffet over Justisdepartementet
Nødmeldingstjenesten til døve og hørselshemmede treneres 
ytterligere. Justisdepartementet har bestemt å starte et toårig 
prøveprosjekt for en SMS løsning. Det betyr at Akuttmedi-
sinsk kommunikasjonssentral i Vestfold og Telemark ikke kan 
ta imot den rause gaven fra NDF og Vestfold Døveforening, 
som ville betale for deres bruk av SmartHelp i to år fremover. 
Generalsekretær Bjørn Kristiansen sier i en kommentar: «Det er 
overraskende og skuffende at myndighetene har lukket øynene 
for SmartHelp app som tilfredsstiller alle krav til universelt 
utformet nødmeldingstjeneste via mobiltelefon. Departementet 
velger å utvikle en løsning som bare en liten del av befolknin-
gen kan bruke.» Han lover at NDF vil fortsette jobben med 
å presse og påvirke de besluttende myndigheter til å ta i bruk 
SmartHelp. 

Samarbeidsavtale med Tolkeforbundet 
NDF ønsker å inngå en formell samarbeidsavtale med Tolkefo-
rbundet. Forbundets tolkeutvalget har utarbeidet et forslag til 
en samarbeidsavtale som forbundsstyret slutter seg til og som 
blir grunnlag for drøfting med Tolkeforbundet. 

Honorarsatser for styret 
Styret, som ble valgt på landsmøtet i mai på Fornebu, følger 
de samme honorarsatsene som det tidligere styret. Det betyr at 
styremedlemmene mottar kr. 1.250 pr. møtedag. 
Styreleder har redusert stillingen sin i jobben med en dag pr. 
uke og får dekket tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg får hun et ho-
norar som er 10 prosent av generalsekretærens lønn. På samme 
måte får nestlederen dekket tapt arbeidsfortjeneste for en halv 
dag i uken, pluss et honorar på 10 prosent av generalsekretærens 
lønn. Både leder og nestleder deltar på en rekke møter utad, 
derfor er det nødvendig med fri fra arbeidsplassen.

helge.herland@doveforbundet.no

Solgården, frist 1. desember
Leder av NDFs seniorutvalg Toralf Ringsø minner om at siste 
frist for å melde seg på turen til Solgården 21. mars til 4. april 
neste år er 1. desember. Har du spørsmål kan du kontakte To-
ralf på e-post: toralfmr@hotmail.com eller på sms 920 10 394.

Økonomisk situasjon
NDFs regnskap pr. 31. august viser et driftsunderskudd på kr. 
545.000, litt bedre enn det budsjetterte budsjettet som er på 
minus 590.000. 
 
Riktig bruk av tolkemidler?
NDF har sendt brev til Riksrevisjonen der forbundet ber dem 
undersøker om Stortingets tilleggsbevilgning på 20 millioner 
øremerket til tolketjenesten for døve, hørselshemmede og døv-
blinde, fra og med 2013 er, blitt brukt- og brukes slik Stortinget 
har forutsatt. 

Nytt logo til NDF?
Landsmøte i Oslo i vår valgte to representan-
ter, Morten Sletten og Finn Arild Thordar-
son til en arbeidsgruppe som skal komme 
med forslag til nytt logo til NDF som presen-
teres på landsrådet i 2017. Landsmøtet vedtok 
også at arbeidsgruppen skulle suppleres med 
en representant fra NDFU. De har nå valgt 
Anne-Sofie Raarup Sennels.

ExtraStiftelsen 
ExtraStiftelsen, som hvert år tildeler NDF penger til mange 
viktige prosjekter, har oppnevnt Hilde Haualand og Patrick 
Kermit som medlemmer til fagutvalg for helseprosjekter. Det 
betyr at de er med og vurderer søknadene som kommer til alle 
gode helseprosjekter. Tildeling av midler for 2017 skjer i Oslo 
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Retten til undervisning i og på tegnspråk 
NDF peker på at det er mange døve og hørselshemmede elever 
som ikke får undervisning i og på tegnspråk, slik de har krav på 
etter Opplæringslovens § 2.6. NDF erfarer at mange av disse 
elevene sliter med det sosiale på skolen og burde fått tilbud om 
for eksempel ukesopphold på kompetansesentra. 

Kunnskapsdepartementet arbeider nå for å legge ned det siste 
statlige skole tilbudet for døve og hørselshemmede i Trond-
heim. De vil at Trondheim kommune skal overtar ansvaret 
for døveskolen. NDF stiller spørsmål ved hva dette vil bety for 
elevene som sogner til Midt Norge og Nord Norge med hensyn 
til § 2.6 tilbudet. 

NDF mener Statped generelt svikter i sitt ansvar på å være tyde-
lige rådgivere ovenfor foreldre som skal velge bare norsk eller 
både norsk og tegnspråk som opplæringsspråk for sine døve 
og hørselshemmede barn og vil derfor følge prosessen rundt 
nedleggelsen av den siste statlige døveskolen og tilbudet som 
inkluderte elever får om opplæring i og på norsk tegnspråk.

Samarbeidet med Supervisuell  
I over et år har NDF 
samarbeidet med Su-
pervisuell om bistand 
til prosjektsøknader til 
ExtraStiftelsen. Formålet 
med samarbeidet er å bistå 
prosjektkoordinatoren 
for å sikre god kvalitet på 
søknadene og ha kapasitet 
til å sende flere søknader.  
Supervisuell har sendt et 
brev til forbundsstyret 
med begrunnelser for 
hvorfor firmaet har satt 
samarbeidet om prosjekt-
bistand på vent. NDF 
har svart at det er felles 
enighet i NDF om at de 
ønsker å fortsette samar-
beidet med Supervisuell.

Hva skjer med tolkesaken?
I det bladet leveres til tryk-
keriet, 7. november, har 
NDF møte med sosial-
minister Anniken Haugli 
(bildet).

Bakgrunnen for møtet er 
misnøyen og uroen som er 
fra døves side knyttet til 
NAV sin organisering og 
administrering av tolke-
tjenesten. NDF har sendt 
informasjon til foreninger 
og medlemmer der de blant 
annet sier:

1. Du ønsker tilgang på 
tolk hele døgnet

2. Du ønsker bedre kvalitet 
på tolkingen

3. Du ønsker at tolkene kan fordype seg i ulike fagområder så 
de kan ha spisskompetanse i for eksempel engelsk, helse og 
andre områder

4. Du ønsker et bedre bestillingssystem hvor du som bruker har 
større påvirkningskraft på hvilke tolker som møter opp.

Dette ønsker NDF også.
Det som gjør saken vanskelig er at avdelingen som heter «Hjel-
pemiddel og Tilrettelegging» (HoT) i NAV ikke har samme 
oppfatning som oss. Tolkerapporten «En helhetlig gjennom-
gang av tolkeområdet», peker på behovet for at tolketjenes-
ten bør organiseres som en selvstendig organisasjon utenfor 
hjelpemiddelsentralen. En ny enhet må være uavhengig av HoT. 
Enheten må ha en organisasjonsstruktur hvor kompetanse om 
døve og tegnspråk vektlegges. 

HoT ønsker ikke en egen enhet, og er tvetydige i sine uttalel-
ser da de utad til lokale døveforeninger sier at de ikke vil gjøre 
noen endringer, mens det i realiteten gjøres to endringer:

1. I tolkerapporten ble bildetolktjenesten nevnt som et positivt 
element i tolketjenesten som fungerer bra. Likevel har HoT 
valgt å bytte ut den tolkefaglig kompetente ledelsen av bil-
detolktjenesten med en gruppe på tre personer som ikke har 
tolkefaglig bakgrunn. I tillegg kutter de en halv million kroner 
til bildetolkbudsjettet. 

2. HoT har opprettet en arbeidsgruppe som jobber for å inte-
grere tolketjenesten mer i hjelpemiddelsentralene. Dette betyr 
at en tolk i større grad kan fungere som rådgiver samtidig som 
de tolker. Dette er stikk i strid med rapportens anbefalinger og 
NDF har reagert kraftig på dette. 

Mange medlemmer foreslår at NDF gir uttrykk for misnøye 
med NAV gjennom en åpen demonstrasjon. NDF vil vurdere 
denne aksjonsformen etter møtet med statsråden. Se aktuell 
informasjon på deafnet.no og på NDFs facebook-sider.

Sudan-representant i WFD-styret 
Under WFDs generalforsamling i Istanbul sommeren 2015 
kunne ikke den afrikanske representanten velges inn i WFD-
styret fordi ikke alle de formelle sidene ved representanten var 
i orden. Generalforsamlingen gav valgkomiteen fullmakt til 
å komme med forslag på en ny styrekandidat fra Afrika og at 
valget på vedkommende kunne skje gjennom e-post. NDF har 
støttet forslaget på at Berima Saeed Meki Aboras fra Sudan blir 
nytt styremedlem i WFD.

Finn Arild Thordarson, daglig leder av 
Supervisuell.
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Arbeidet med å gjøre lokalene til Teater Manu i Oslo ferdig 
pågår for fullt. I april neste år kan teatersjef Mira Zuckermann 
ønske publikum velkommen til en helt ombygget teatersal. 
 Salen er snudd i forhold til i dag, på den måten blir scenen 
større og antall publikumsplasser kan utvides fra 106 til ca. 
135. Ny ventilasjon vil gjøre inneklimaet bedre. Samtidig 
blir foajeen utvidet, slik at man slipper å stå like trangt som 
tidligere før dørene åpnes til forestillingene. Budsjettet har 
også gitt rom for nye garderober med dusj og sminkerom for 
skuespillerne- og ikke minst det blir installert heis for å oppfylle 
et lenge savnet ønske om at også bevegelseshemmede enkelt kan 
inkluderes i teatersalen. Kulturdepartementet har gått inn med 
ekstra tilskudd til ombygging, som ellers blir finansiert med 
et langsiktig lån. Hele ombyggingen er kostnadsregnet til flere 
millioner kroner. 
Teater Manu har en leieavtale i huset som løper over mange år, 
det gir trygghet og forutsigbarhet og huset er altså det tidligere 
samfunnshuset på Grünerløkka, med adresse Schleppegrellsgate 
17 – trolig lettere å uttale navnet på tegnspråk enn på talespråk!
Oslo Døveforening, Norges Døveforbund, Teater Manu og 
andre aktører for døve i Oslo har lenge arbeidet med planene 
for et Døves Kulturhus, eller et Tegnspråkets Hus i Oslo. Tea-
tret har lokaler to av etasjene i huset, men det er mulig å overta 
flere etasjer om døveforeningen og døveforbundet har vilje og 
økonomi til å gå inn for prosjektet slik teatret har gjort. I med-
lemsbladet til Oslo Døveforening, «Se Her, nr. 2-2016» skriver 
foreningsleder Svein Arne Peterson i sakens anledning:
«Hvordan går det med nye lokaler? Som de fleste vet, prøver vi 
å få nye lokaler i det vi kaller Tegnspråkhuset, - sammen med 
Teater Manu og Norges Døveforbund. Døveforeningen har 
søkt Oslo kommune om tilskudd til kulturhus, men vi har ennå 
ikke hørt noe fra kommunen……….»
«Vi har også vært i kontakt med gårdeieren. Der vi har tenkt å 
ha forenings-lokaler, er det i dag pub. Puben har nylig forlenget 
leieavtalen, men var villig til å «overlate» oss leieavtalen mot en 
kompensasjon på 3,5 millioner kroner. Det er vi ikke villig til å 
betale, og puben er fortsatt leietaker i gården. Vi har likevel håp 
om at det ikke vil gå for lang tid før vi kan komme inn i loka-
lene. Det kan hende det vil ta noen år før vi kan flytte inn i det 
som i dag er pub-lokaler, men vi er nødt for å være tålmodige. 
Vi har tro på prosjektet».
Så langt Svein Arne Peterson i Oslo Døveforening. Foreningen 
leier i dag lokaler i Oslo Døvekirke, mens Norges Døveforbund 
har sine kontorer i Grensen 9.

helge.herland@doveforbundet.no

Nasjonalt senter for fremmedspråk og opplæring og Høgskolen 
i Østfold markerte Den europeiske språkdagen 26. september 
med en konferanse. Under konferansen ble pop-artisten Ravi 
fra Vestfold tildelt prisen som årets «Fremmedspråkambas-
sadør» i Norge. Han fikk prisen for sin innsats i forhold til 
tegnspråk og «ravisk». («ravisk» er den språksjangeren artisten 
bruker i sine låter).
Ravi slapp tidligere i år singlen «Å», med Whimsical (Jo Mor-
ten Weider) som gjestevokalist.
Musikkvideoen til «Å» er ikke en vanlig musikkvideo, men 
en musikkvideo på både norsk og norsk tegnspråk. I tillegg til 
kommunikasjon med bilder og lyd, blir altså Ravis tekst frem-
ført på  tegnspråk.
- Jeg oppdaget at tegnspråk sammen med sang og musikk er 
utrolig vakkert. Rett og slett. En kommunikasjon og en språk-
formidling med en helt spesiell og betagende estetikk. Derfor 
ville jeg lage denne videoen. I løpet av prosessen har jeg lært 
masse om døves verden, sa Ravi i forbindelse med lanseringen 
av «Å».
Norges Døveforbund har gratulert fremmedspråkambassadø-
ren. Og Ravi er altså døpt Ivar Christian Johansen, skriver du 
Ivar baklengs har du artistnavnet.

HLF bytter navn?
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har begynt en prosess 
der de diskuterer om de skal bytte navn på organisasjonen. 
Argumentet mot Hørselshemmedes Landsforbund er at noen 
medlemmer ikke synes om betegnelsen «hemmede». De rea-
gerer på å bli kalt hemmet, spesielt yngre medlemmer, uttaler 
forbundsleder Morten Buan til «Din Hørsel». 
Orgnisasjonen ble stiftet i 1947 og har gjennom tidene skiftet 
navn flere ganger: Landslaget for Norges Tunghørte, Norsk 
Hørselsvern, Norsk Forbund for Hørselshemmede og nå Hør-
selshemmedes Landsforbund.
«Din Hørsel» skriver: «Etter landsmøtet på Sundvolden i 2018 
vil navnet «HLF – Hørselshemmedes Landsforbund» etter alle 
solemerker være en saga blott. Sentralstyret setter nå i gang en 
prosess med å endre navn, etter mange innspill om at ordet 
«hemmet» må bort.»

Ombygging på Teater Manu Språkpris til Ravi

Foto: Tom Lund.
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Neste år feirer Døves Kulturdager 50 års jubileum. Det skal 
markeres med et ekstra flott program i Bergen 24. – 27 august. 
Allerede nå er nesten 400 påmeldt og arrangøren oppfordrer 
folk til å melde seg på tidlig, og viktig!! – bestille hotellrom i 
god tid. Bergen Døvesenter har reservert hotellrom fram til  
1. desember. I slutten av august er det mange turister i Bergen 
og det kan bli vanskelig å få overnatting om man er sent ute.
Bergen Døvesenter ønsker seg også bilder fra Døves Kultur-
dager gjennom femti år, fra og med 1967, som kan brukes i en 
jubileumsbok. Send bilder til post@bgds.no. Eller hvis papir 
bilder til: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen. 
På bilder ser vi Vikingskipet som John Egil Knutsen fra Hau-
gesund laget i forbindelse med de første Unge Døves Kultur-
dager i 1967. Skipet var vandrepremie til beste ungdomsklubb 
ved kulturdagene hvert år fram til det ble omgjort til Døves 
kulturdager.

Bystyret i Bergen kommune har enstemmig gått inn for et 
prøveprosjekt for at hørende ungdomsskole-elever skal få lære 
norsk tegnspråk. I første omgang er det nye Nattland skole som 
skal prøve ut valgfaget. Skolen åpner høsten 2017 og skal ha 
egen avdeling med døve og hørselshemmede elever. 
– Tegnspråk er et norsk språk, som er førstespråket til veldig 
mange nordmenn. Derfor er det viktig at vi har et samfunn 
hvor flere kan dette språket, sier SV-politiker, tegnspråkstudent 
og forslagsstiller Hilde Maria Boberg Andresen.
Hun er selv det beste beviset på at det er full mulig å lære seg 
tegnspråk selv om man ikke har døve i familien.
– Jeg tror det er gøy for elevene å lære noe nytt, spennende og 
praktisk. Det kan også være nyttig i mange forskjellige yrker, 
sier Andresen, som mener ansatte i blant annet utelivsbransjen, 
lærere og yrkessjåfører kan ha bruk for å kjenne språket. Dette 
viser at du ikke trenger å være tegnspråktolk for å kunne tegn-
språk. Det er en rekke utdanninger hvor dette kan være kult, 
sier Andresen.
Fungerende leder i oppvekstkomiteen i Bergen, Per Arne Larsen 
(V), eier i en kommentar at han håper valgfaget kan føre til at 
flere får øynene opp for tegnspråk.
– Det er bra å kunne være en pioner på dette i Norge. Derfor er 
det viktig at flest mulig lærer språket, sier Larsen.
Alle elever på ungdomstrinnet i Bergen har 57 timer valgfag hvert 
år. Det utgjør 171 timer over tre år. Venstre-politikeren håper flere 
ungdomsskoler i byen etter hvert skal kunne tilby språket.
– Hvis dette blir vellykket, har Bergen etablert noe som veldig 
mange andre byer i landet kan ta del i, sier han. Jeg fått masse 
tilbakemeldinger fra både hørende og døve. Det viser at tegn-
språk er viktig. Det er inkluderende, men også fordi det er gøy 
og folk har lyst til å lære det, sier Andresen.
Kilde: https://www.nrk.no/hordaland/skal-tilby-tegnsprak-
som-valgfag-1.13185654

«Overfor meg selv har jeg alltid vært tydelig på hvem jeg repre-
senterer, og alltid vært bevisst på hvilken hatt jeg har hatt på 
meg. Problemet med slike «imaginære» hatter, er at om jeg selv 
er bevisst hvilken hatt jeg har på hodet, betyr ikke det at alle 
andre ser den samme. I løpet av de siste ukers hendelser har det 
blitt gjort klart at jeg ikke har evnet å balansere ledervervet mitt 
med lojaliteten til min arbeidsgiver. Det er derfor jeg med tungt 
hjerte velger å trekke meg som leder av Tolkeforbundet.
Jeg gikk inn i Tolkeforbundet med godt mot og store planer. 
Med fem stykker i et forbundsstyre som på frivillig basis jobber 
på ledige kvelder, har jeg innsett at ting tar tid. Selv om det er 
enkelte visjoner jeg ikke har klart å fullbyrde, er jeg stolt av at 
vi blant annet har klart å få innpass på de arenaer beslutninger 
tas. Det har gitt oss en flott mulighet til å påvirke endringene 
tidlig i prosessen. Jeg er overbevist om at et vennlig samarbeid 
bærer mer frukter enn å kaste stein.»
Kilde: https://www.tolkeforbundet.no/2016/10/orjan-gar-av-
som-leder-av-tolkeforbundet.

Åshild fortsetter
Åshild Johansen, Drammen, er 
gjenvalgt som leder av Landsfor-
bundet for kombinert Syns- og 
Hørselshemmede/Døvblinde 
(LSHDB).

SV-representant i bystyret i Bergen, Hilde Maria Boberg Andresen, som 
her viser tegnet for inkludering, står bak forslaget om å tilby tegnspråk 
som valgfag på ungdomsskoletrinnet. Foto: Sølve Rydland / NRK

Tegnspråk som valgfag  
i ungdomsskolen

Døves kulturdager 2017

Uro blant tegnspråktolkene
Leder av tolkeforbundet Ørjan Strømmen har trukket seg fra sitt 
tillitsverv. På nettsiden til Tolkeforbundet skriver han blant annet:
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 0*

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.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvitmes arbeid per medlem per år. Arbeid 
utover dette etter medgått tid mot medlemsrabatt. Se vilkår og prisliste på www.
stub-christiansen.no. Noen saker er gratis mot egenandel. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Bære kniv på offentlig sted
Jeg har en kamerat som har med seg en 
lommekniv overalt hvor han går. Jeg har 
sagt til ham at jeg ikke tror det er lovlig, 
men han argumenterer med at han pleier 
å bruke kniven når han er på tur i skogen. 
Han kan ikke se noe galt i at han har den 
med seg ute på byen. Hva mener du?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er ikke lov å ta med seg kniv på of-
fentlige steder ifølge straffeloven § 189 
andre ledd. Et eksempel på offentlig sted 
er et sted der andre ferdes, altså ikke et 
lukket privat område. Et utested er of-
fentlig fordi det er et sted som stort sett 
alle kan komme. Man kan få opptil ett 
års fengsel hvis man tar med kniv på et 
sted som er åpent for allmennheten. Det 
at han bruker kniven i skogen er greit 
fordi det finnes et unntak i straffeloven 
som sier at man kan ha med seg kniv hvis 
man må bruke det i arbeid, friluft eller et 
annet aktverdig formål.

Er det lov å slå når noen  
sier stygge ting
Kan jeg slå Torill* hvis hun sier løgner 
rett foran fjeset mitt og flere hører på? 
Det må jo være lov å stoppe den dumme 
idioten. Kan jeg si til politiet at det var 
berettiget at jeg slo eller at jeg handlet i 
nødverge? *Navnet er endret/anonymisert

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, du kan i utgangspunktet ikke slå 
Torill* på grunn av dette. Nødverge be-
tyr at du gjør en straffbar handling som 
er helt nødvendig for å hindre en akutt 
alvorlig situasjon, for eksempel overfall. 
Din handling må da være forholdsmes-

sig i forhold til det som du vil avverge. 
Hvis din straffbare handling står i forhold 
til det alvorlige som du hindrer så kan 
du slippe straff. Det å snakke stygt er 
sannsynligvis ikke alvorlig nok til at du 
kan påberope deg nødverge ved å slå. 
Det å slå er uansett en dårlig strategi 
hvis formålet er å hindre at andre får et 
negativt syn på deg. Kanskje andre da 
tenker at Torill* hadde rett siden du slår. 
Så velg en fredelig strategi! Kanskje det 
lureste noen ganger er å forlate situa-
sjonen og ikke svare noe tilbake. Så kan 
man ta det opp igjen senere på en saklig 
måte når tingene har roet seg og man 
ikke er sint lenger. Hvis man begynner 
å krangle i sinne så blir det som å kaste 
bensin på bålet – det blir bare verre. Når 
du nevner «berettiget» til å slå så kan det 
hende du tenker på uttrykket «berettiget 
harme» som straffeloven § 80 bruker. 
Den sier at du kan få lavere straff der-
som du for eksempel blir mobbet eller 
provosert og da gjør noe straffbart på 
grunn av det. Det betyr ikke at du slipper 
straff, men det kan være at straffen blir 
noe mildere. Det er ikke sikkert det To-
rill* har gjort er alvorlig nok til at du får 
redusert straff hvis du slår henne. Det 
motsatte kan faktisk skje, at du får veldig 
streng straff dersom Torill* blir alvorlig 
skadet av slaget eller i verste fall at hun 
faller og slår hodet i en kant og dør.

Grensen for pornografi
Jeg ønsker å være anonym og vil ta opp et 
problem. Jeg begynte å se på pornografi 
når jeg var ung. Nå er jeg gift og har barn 
og klarer likevel ikke å stoppe. Jeg ble en 
gang tatt på fersken av min kone og hun 
ble veldig lei seg. Jeg ble flau og hun sluttet 
å stole på meg etter det. Dessuten forstår 
jeg at pornografi kan ha uheldig virkning 
på meg og det har det også. Jeg er helt 
hekta og føler at det har tatt kontroll over 
livet mitt. Hvor går grensen?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Når du spør om hvor grensen går er det 
både et moralsk og juridisk spørsmål. 
Hvis vi tar moralen først så vil synet på 
pornografi variere fra person til person. 
Du skriver at du ikke ønsker å se på 
pornografi men problemet er at du ikke 
klarer å slutte. Det er dette vi kaller av-
hengighet. Det er mulig en psykolog kan 
være behjelpelig fordi avhengighet først 
og fremst kommer fra måten man tenker 
på. Når det gjelder jussen så er det 
et utslag av samfunnets gjennomsnitt-
lige syn på pornografi og da viser jeg til 
straffeloven § 317 som sier at pornografi 
er «kjønnslige skildringer som virker 
støtende eller på annen måte er egnet til 
å virke menneskelig nedverdigende eller 
forrående …». Så man kan si seksuelle 
skildringer som er støtende, nedverdi-
gende eller som gjør at man blir mer rå i 
sin holdning til sex er ulovlig pornografi. 
Loven nevner bl.a. bruk av vold og tvang 
som eksempler på pornografi som er 
forbudt. Barnepornografi er også forbudt 
etter straffeloven § 310 og 311.
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17. til 20. oktober var Toralf Ringsø og 
jeg representanter fra NDF på nordisk 
ledermøtet for seniorer på Island. Pro-
grammet inneholdt rapporter fra hvert 
av de nordiske landene og planer for det 
fremtidige felles arbeidet.

Danmark
Noen av pensjonistgruppene i døveforeningene i Danmark har 
møter en eller to ganger, andre hver fjortende dag eller en gang 
i måneden, fortalte Bent Brøndum. På møtene tas det opp ulike 
tema eller foredrag, utflukter, men selvsagt er det sosiale sam-
været viktigst. Han overrasket med å fortelle at det er utdannet 
12 døve tegnspråktolker i landet, to av disse var med på møtet 
på Island. Danskene har senket aldersgrensen for seniorgrup-
pene fra 65 pluss til 55 pluss. Brøndum sa også at lederne for de 
lokale seniorgruppene møtes en eller to ganger i året for felles 
erfaringsutveksling.

Vibeke Borup orienterte om at det er eldre-veiledere i Køben-
havn, Jylland og Fyn. En undersøkelse, som besøkte 350 eldre 
døve, for å kartlegge deres livssituasjon, førte til at de fikk 
penger til et treårig prosjekt. Eldre-veilederne har ansvar for 
å oppsøke kommunene å forklare hvordan de best mulig kan 
tilrettelegge forholdene for døve, for eksempel hjelp ved besøk 
i døveforeningene, tjenester i bank eller andre steder og ved be-
handling på sykehus. Vårt naboland i sør har også hatt kurs for 
30 besøksvenner, med tema etikk, taushetsplikt og økonomi.

Sverige
Lars Åke Wikstrøm er den nye lederen av SDP, Sveriges Dövas 
Pensjonistförbund. Forbundet er en selvstendig organisasjon 
utenfor Sveriges Dövas Riksförbund. SDP har 14 foreninger og 
medlemstallet er 648. De lokale pensjonistforeningene arrange-
rer regelmessige foredrag og utflukter.

Det finnes to steder med eldreboliger for døve, i Malmø og i 
Gøteborg, med tegnspråkmiljø. Gøteborg har også egen avde-
ling for demente. Malmø Døveforening har hatt en aksjon for å 
gi eldre ensomt boende døve mulighet til å flytte til et tegn-
språkmiljø bomiljø, aksjonen samlet støtte fra 3000 hørende i 
form av underskrifter. 

Norge 
Toralf Ringsø fortalte at 30 prosent av Norges Døveforbunds 
medlemmer er over 60 år – det vil si 714 av totalt 2322 med-
lemmer. NDF har derfor i flere år hatt et eget seniorutvalg som 
arbeider for aktiv aldring, adgang til arbeid, god helse, sosialt 
liv og selvstendighet. Å velge hvor man vil bo på sykehjem 
skal være en lovfestet rett. Den teknologiske utvikling må også 

komme eldre døve til gode, sa Ringsø – og fortalte at seniorut-
valget har gjennomført flere ipad/digitale kurser som er tilpas-
set brukernes daglige behov.

Seniorutvalget er opptatt av å skape ulike møteplasser, legge til 
rette for felles reiser og temakurs for seniorer.  Han informerte 
om at det nettopp var gjennomført en ukes vellykket seniorkurs 
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Han reklamerte 
også for en ny Solgården tur til Spania, åpen for tegnspråklige 
deltakere fra hele Norden – og i alle aldre. 

Planer fremover
En av dagene på møtet ble brukt til videre diskusjoner rundt 
FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Konvensjonen inneholder mange viktige artikler som kan bedre 
døves situasjon, men nå er det viktig å komme videre fra fine 
ord til handling. Inkludering går som en rød tråd i konven-
sjonen, og på møtet ble det brukt tid på å diskutere hva som i 
praksis menes med en god inkludering av døve.
Sveriges Thyra Lindstrøm informerte om planene for Nordisk 
Seniortreff 2017, som skal holdes i Visby på Gotland. Datoene 
er 14. til 19 august. Mer informasjon og priser vil komme etter 
hvert. Arrangørene har bestilt tre hoteller og treffet er åpent for 
alle. 
Islands Døveforbund var gjestfrie og dyktige verter for møtet og 
i programmet var det heldigvis satt av tid til å besøke den Blå 
Lagune for bading i det varme svovelvannet. Danmark ønsket 
velkommen til nytt Nordisk seniormøte om to år med hovedte-
ma: Hvordan kan de nordiske landene i fellesskap kjempe fram 
en lov om lovfestet rett til å velge sykehjemsplass/omsorgstje-
nester i et tegnspråklig miljø.

Deltakerne på det nordiske møtet, fra venstre foran Ingibjörg Andrèdot-
tir, Island - Vibeke Borup, Danmark - Thyra Lindström og Lars Åge 
Wikstrøm, Sverige. Fra venstre bak Anna Jona Larusdottir, Island - 
Hjördis Anna Haraldsdottir, Island - Bent Brøndum Danmark - Toralf 
Ringsø og Unni Gran, Norge og Juha Vahtera, Finland.

Nordisk seniormøte 
på Island

Av Unni Gran
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Rett til livs- og sosial utfoldelse

kronikk

Her tenker jeg å snakke om deg! 
Kanskje føler du deg truffet, når du 
leser dette? Tenk deg at du drar til 
døveforeningen for å treffe andre 
tegnspråkbrukere. Du opplever en 
følelse av glede. Du gleder deg til å 
treffe andre. Du kjenner på kroppen 
at det å være sammen med andre, 
betyr mye for deg. Du har forvent-
ninger om å bli møtt med respekt og 
bli sett på som den du er av andre. 
Noe som betyr likeverdighet. 

Når du endelig er der, og opplever 
at forventningene dine innfris, så vil 
du utfolde deg som et menneske på 
en god måte. Du har det hyggelig 
sammen med andre som du trives 
med. Men det kan skje det motsatte 
også: Du kan bli skuffet fordi du kan 
oppleve at forventningene dine ikke 
blir innfridd. Dette kan føre til at du 
mister lysten til å delta i fremtidige 
møter i døveforeningen. Hva gjør du? 
Og hva kan døveforeningen gjøre? 
Når du har opplevd at forventnin-
gene dine ikke ble innfridd, har du 
en veldig viktig erfaring som du kan 
dele med andre. 

Vi trenger hverandre for å styrke 
solidariteten i døveforeningen. 
Gjennom solidaritet skaper vi et 
godt tegnspråkmiljø. Et godt tegn-
språkmiljø er veien til livs- og sosial 
utfoldelse. En slik utfoldelse betyr 
fritt spillerom der grunntanken er at 
alle får mulighet til å lære å konstru-
ere sin egen kunnskap sammen med 
andre, sine omgivelser og samfunnet 
generelt. Det handler om å ta vare på 
hverandre og vår livsutfoldelse.

Dette er forhold som krever empati. 
Empati betyr at du har en evne til å 

Av Øyvind Madsen, filosof og jobber som filosofisk praktiker

leve deg inn i og forstå andres tanker 
og følelser, fordi du selv har reflektert 
over eller erfart/opplevd noe lignende 
som andre erfarer/opplever. Dette er 
noe vi deler med hverandre.

Vi er en etnisk minoritetsgruppe 
(folkegruppe) som er sårbare fordi 
vi har behov for å sosialisere oss i et 
språkmiljø vi ellers ikke opplever op-
timalt i samfunnet generelt. Et godt 
eksempel på dette kan illustreres slik: 
En døv dame går til en kafé for å søke 
kontakt med det sosiale livet. Men 
hun sliter med dette. For det er ingen 
i kaféen som behersker tegnspråk. 
Her er det ikke lett å utfolde seg som 
hun vil. Derfor går hun heller til 
døveforeningen der hun kan utfolde 
seg som et helt menneske gjennom 
kontakt med tegnspråkbrukere. 

Døveforeningene er tilrettelagt for 
døve og tegnspråkbrukere. Vi trenger 
hverandre der våre grunnleggende 
behov blir dekket gjennom identitet, 
tegnspråk, kommunikasjon, kultur, 
interesser, fellesskap, osv. Det er her 
vi får vår livs- og sosiale utfoldelse 
gjennom kontakt med andre. Vi 
trenger et døvesamfunn med minst 
mulig fordommer. Fordommer er 
krenkende for mange. Fordommer er 
ofte basert på manglende kunnskap. 
Har en person (eller flere) en for-
domsfull holdning, gjør personen(e) 
seg «fri» til å uttrykke (skape) avstand 
til deg. Typiske eksempler på dette 
er baksnakking og mobbing. For å 
unngå dette, tenker jeg at du og jeg 
kan redusere fordommer gjennom 
åpen dialog, gjerne med andre. Skal 
dette fungere, må dialogen være åpen 
og gjensidig. Dette bør håndteres over 
en viss tid.  For å kunne gjøre dette, 
krever det motivasjon, åpenhet og 

tillit der alle anerkjenner alle uansett 
bakgrunn som familie, utdannelse, 
arbeidsliv, status osv. Vi kan endre 
våre holdninger ved å endre våre 
følelser og omvendt. Holdninger uten 
empati gir ingen mening. Gi hveran-
dre muligheter og inspirasjoner til å 
utfolde og utvikle hverandres evner 
og egenskaper. 

Å være til stede og ha det hyggelig 
sammen i døveforeningen er givende 
og verdifullt. Vi møtes i døveforenin-
gen flere ganger over lang tid og har 
et reflektert forhold til disse verdi-
fulle møtene. Disse møtene former 
vår identitet og vår måte å være på. 
Den greske filosofen Aristoteles sa at 
dersom vi tar godt vare på hverandre 
gjennom et langt, godt og respektfullt 
vennskap av ulike grader, vil dette ut-
vikle til en lykke som vi utfolder oss 
som likeverdige mennesker. Derfor 
er døveforeningen så viktig møteplass 
for alle tegnspråklige. Ingen ønsker at 
noen faller ut? Alle har rett til livs- og 
sosial utfoldelse gjennom å være en 
del av en kollektiv tilhørighet. 

Det finnes mange døve og hørsels-
hemmede som ikke ønsker å komme 
til døveforeningen fordi de føler seg 
oversett. Her har døveforeningene et 
ansvar for å bevisstgjøre sine medlem-
mer slik at de kan ta seg av døve og 
hørselshemmede som faller utenfor 
døvesamfunnet. 

Døve og hørselshemmede som faller 
utenfor fortjener å bli tatt imot med 
åpne armer, og å føle seg som en del 
av vårt tegnspråkmiljø! Gi alle rett 
til livs- og sosial utfoldelse! Unngå 
enhver form for sosial utelatelse!
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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

50 år
Katrine B. Helgesen  
blir 50 år den 21. november
Olav Kristian Grefstad 
blir 50 år den 23. november
Marit Helene Wiik blir 50 år  
den 25. november
Tore Sande blir 50 år  
den 29. november
Bodil Folstad blir 50 år  
den 4. desember

60 år
Jill Larsen blir 60 år  
den 21. november
Erling Kvalsund blir 60 år  
den 23. november
Roger Lygre blir 60 år  
den 1. desember
Ruth Hammer blir 60 år  
den 19. desember

70 år
Turid Moen blir 70 år  
den 20. november
Hans Einar Felberg  
blir 70 år den 22. november
Per Christian Larsen  
blir 70 år den 22. november
Sten Erling Gulbrandsen  
blir 70 år den 6. desember
Fikret Taskoparan blir 70 år  
den 18. desember

75 år
Jan Petter Pettersen blir 75 år  
den 18. november
Ragna Bergen Jørgensen  
blir 75 år den 19. november
Ole-Johnny Sigvartsen  
blir 75 år den 30. november
Åse Irene Pettersen blir 75 år  
den 3. desember
Johnny Olsen blir 75 år  
den 5. desember
Herbjørg Hansen blir 75 år  
den 15. desember
Laila Åmodt blir 75 år  
den 17. desember
Leif Gunnar Emilsen  
blir 75 år den 18. desember

80 år
Else Nordkvist blir 80 år  
den 13. desember
Turid Grøndahl blir 80 år  
den 18. desember

85 år
Aud Kitty Berge blir 85 år  
den 5. desember
Arne Olsen blir 85 år  
den 9. desember

Rettelse:
I DT nr 6-2016 skrev vi om 
Helga Stevens i EU-parla-
mentet, hennes politiske 
parti i Belgia er New Fle-
mish Alliance. Ikke MEP, 
MEP står for member of the 
European Parlament.

Feil dato i Døves 
Tidsskrift nr 6-2016
I DT nr 6-2016 står det at 
Torbjørn  Jakobsen fyller 75 
år den 30. oktober. Det er 
feil, datoen er 27. oktober

Kontaktannonse:
Søker reisekamerat!
Døv jente mellom 25-35 år 
søker en reisekamerat som 
er nysgjerrig på verden. 
Kravet er at du skal være 
på omtrent samme alder og 
lett å reise med. Merk din 
henvendelse med ”reise-
kamerat”. Send til Norges 
Døveforbund, Grensen 9, 
0159 Oslo.

Ny verdensborger!

Kyrre ble født om morgen  
den 12. september. 
Hilsen to stolte foreldre,
Annbjørg og Remi Horgar

Anny Helen ble 10 år den 10. 
oktober og Alfred R. Løyning 
blir 8 år den 21. november.
Gratulerer så mye med dagen 
til dere begge to! Vi ønsker 
dere flotte bursdagsfeiringer 
den dagen dere fyller år. Vi er 
glade i dere! Klem fra mamma 
og pappa, katten Alvin hilser 
også.

Gratulerer med dagen!

Ønsker du at DT ikke skal trykke ditt runde år i bladet? 

Gi beskjed til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no.

Stoff fra Fagdag
og Døves Kulturdager 2016

kommer med
i neste nummer, DT nr 8-2016
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- Det er vanskelig å gi eksakt 
svar på det spørsmålet. De 
fleste døve og hørselshem-
mede liker nok å bruke den 
tolkeordningen de er vant til, 
altså tilstedeværende tolk. An-
dre kan være usikker på om 
tolkingen fungerer, kanskje 
spesielt om tolken vil klare å 
oversette riktig til talespråk 
– og for en gruppe er det nok 
utfordrende å ta i bruk den 
teknologien som kreves for å 
bruke bildetolk, svarer råd-
giver Astrid Lund, ved NAVs 
tolketjeneste i Hordaland.

er i alderen 30 til 49 år. Vi 
trodde gruppen fra 18 til 29 
ville være de flittigste bru-
kerne, men de ordner kanskje 
kommunikasjonen på egen 
hånd gjennom forskjellige 
chattekanaler både skriftlig 
og på tegnspråk (video) via 
sosiale medier? Aldersgruppen 
over 50 år bruker bildetelefon 
vesentlig mindre, og grup-
pen over 70 år er nesten ikke 
brukere, sier Lund.
Hun erkjenner at NAV-tolke-
tjenesten må bli flinkere til å 
informere om bildetolktilbu-
det. Det informasjonsansvaret 
har selvsagt også Døves Tids-
skrift, derfor var vi til stede 
på en informasjonskveld om 
bildetolktjenesten i Bergen 
Døvesenter der tolketjenesten 
informerte til ca. 40 interes-
serte, de fleste uten erfaring 
med bruk av bildetolk.

Også skrivetolking
Det var to momenter på det 
åpne informasjonsmøtet som 
gledet en gammel journalist. 
All informasjonen fra NAV, 
gitt av Silje Osdal, Astrid 
Lund og Sunniva Lyngtun ble 
formidlet på norsk tegnspråk, 
som ble oversatt til talespråk 
og skrivetolket. Borte var 

helge.herland@doveforbundet.no

Fra brosjyren «Bildetolktjenesten», utgitt av NAV.

Bruker du bildetolk?
* En undersøkelse som tolke-

tjenesten ved NAV Hordaland 
har gjort viser at svaret for de 
fleste er nei. 

* Hele 73 prosent av de 123 som 
deltok i undersøkelsen sier at de 
ikke bruker bildetolk. Hvorfor?

ten svarte. Hele 56 prosent 
svarte at de aldri bruker 
bildetolk, 9 prosent krysset av 
for at de ikke vet hva bildetolk 
er og 8 prosent har utstyr til 
bildetolking, men bruker det 
ikke. 
- Blant de 27 prosentene som 
bruker bildetolk er de fleste 
godt fornøyd, det er selvsagt 
unntak og det er områder vi i 
bildetolktjenesten kan bli bed-
re på. Mange av de positive 
tilbakemeldingene vi får går 
på hvor enkelt det er å bestille 
bildetolk og hvor fleksibel og 
tilgjengelig ordningen er. Vår 
erfaring er at tjenesten brukes 
mye til korte og private sam-
taler, og at brukerne ønsker 
seg utvidete åpningstider.
I dag er åpningstidene for 
bildetolking fra mandag til 
fredag klokken 8 til 20, med 
fire tolker på plass fram til 
klokken 16, og med færre 
tolker de fire ettermiddags 
og kveldstimene. Pågangen 
på tolking er størst midt på 
dagen. Tjenesten er stengt lør-
dag og søndag, - og døgnåpen 
tjeneste er fortsatt en fram-
tidsdrøm.
- Det som overrasket oss i un-
dersøkelsen i Hordaland var 
at den største gruppen brukere 

argumentet vi mange ganger 
har hørt før når tegnspråkkyn-
dige hørende velger talespråk, 
«fordi det er mitt første språk», 
og dermed serverer budskapet 
gjennom tegnspråktolk. Det 
andre positive var den elegante 
demonstrasjonen av skrivetol-
kingen, som også NAV stod 
for. Skriften kom ikke opp på 
veggen som tidligere, i stedet 
hadde den enkelte som brukte 
skrivetolkingen et lite nett-
brett i fanget, som overførte 
teksten trådløst. Nå bør døv-
blitte og hørselshemmede som 
ikke kan tegnspråk våkne, 
muligheten for perfekt skrive-
tolking finnes. For eksempel 
i et bryllup med mange taler 
kan de døvblitte sitte sammen 
med familien ved bordet og 
ha lesebrettet diskret plassert 
på bordet, mens skrivetolken 
kan sitte et helt annet sted i 
lokalet.   

Bildetolking som 
supplement
- Det er ikke meningen av en 
bildetolk skal erstatte tilstede-
værende tolk. De fleste døve 
og hørselshemmede ønsker en 
tolk som er fysisk til stede og 
det skal de fortsatt ha rett til 
å velge. Men på noen oppdrag 

Hun forteller at 244 ble invi-
tert til å delta i undersøkelsen 
og er tilfreds med at halvpar-

Astrid Lund.
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er det mest hensiktsmessig 
med bildetolk, mener Silje 
Seltveit Osdal.
Hun er region ansvarlig for 
NAV Bildetolktjeneste Vest, 
det betyr at hun styrer bilde-
tolktjenesten i fylkene Ro-
galand, Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal 
fra sitt kontor i Ålesund.
- I vestlandsfylkene er det 
store reiseavstander. Det 
hender vi må reise i 6 timer 
for å tolke et møte som varer i 
mindre enn en halvtime. Slike 
tolkeoppdrag kan enklere 
løses gjennom bildetolking. 
Da frigjør vi tolkeressurser 
og kan si ja til flere oppdrag. 
Samtidig vil jeg understreke 
at andre typer tolkeoppdrag 
egner seg dårlig med bildetol-
king, så det er ikke snakk om 
enten eller – men å velge det 
som er best for hvert enkelt 
oppdrag. Møter der det er 
mange deltakere, eller tolking 
i lokaler med mye støy funge-
rer best med tilstedeværende 
tolker.

Hun forteller at landet er delt 
i tre bildetolkområder: Sør/
Øst med kontor i Oslo, Vest 
som hun leder fra Ålesund 
og Nord med kontor i Bodø. 
Hvilket kontor som betjener 
tolkingen er avhengig av 
hvilket kontor som har ledig 
kapasitet, og brukere har 
mulighet for å velge enten 
tegnspråktolking eller skrive-
tolking.
- Fordelen med telefontolking 
er at du ikke trenger å bestille 
på forhånd hvis det dreier seg 
om oppdrag under en halv-
time og det betyr ingenting 
hvor du er i landet. Denne 
typen tolking passer godt for 
akutte hendelser, korte møter 
på arbeidsplassen, legetimer 
eller samtaler med familien. 
Hele 90 prosent av oppdra-
gene gjelder denne typen 
kommunikasjon. Vi kan også 
tolke lengre møter, men da må 
man forhåndsbestille og avtale 
nærmere med oss i tolketje-
nesten.
- Er det lang ventetid hvis 
man spontant ringe til bilde-
tolktjenesten?
- Jeg tror gjennomsnittlig ven-
tetid er 45 sekunder, men det 
kan variere og at den lengste 
ventetiden vi har registrert er 
8 minutter. Men det hender 
at brukerne ikke har tid til å 
vente og legger på. I år vil vi 
billedtolke ca. 20.000 sam-
taler, avslutter Silje Seltveit 
Osdal.

Hva trenger man?
For å bruke bildetolktjenes-
ten må du enten ha pc med 
programvare, nettbrett eller 
smarttelefon med en app. Alle 

kan søke sitt NAV kontor om 
å få programvare. De som 
trenger bildetolk i forbindelse 
med arbeid kan i tillegg til 
programvare søke NAV om 
nettbrett og tastatur, men 
arbeidsplassen må ha wifi eller 
betale abonnement / simkort. 
Det er også viktig å vite at 
hvis du kjøper nytt nettbrett 
eller mobil må programvaren 
nullstilles av NAV.
Mer informasjon på  
www.nav.no/bildetolk

Silje Osdal.

Kåre Neeraas
Jeg må ha nytt utstyr for 
å gjøre nytte av bildetolk 
på arbeidsplassen. Der jeg 
jobber er det også mye støy 
i omgivelsene. Hørende 
arbeidskolleger må derfor 
ha en mikrofon slik at 
tolkene kan oppfatte det 
som sies, og var glad for 
NAV informerte spesielt om 
den løsningen som finnes i 
form av en «roger-pen» som 
trådløs mikrofon.

Fornøyde 
brukere

Dag Hafstad
Jeg bruker bildetolk en 
del til korte møter på 
arbeidsplassen og synes det 
fungerer greit. Jeg hadde en 
morsom opplevelse i fotobu-
tikk. Fotografering er min 
store hobby og jeg kjøper 
av og til ekstra fotoutstyr. 
En gang var det vanskelig 
med kommunikasjonen 
i butikken. Da ringte jeg 
opp bildetolktjenesten på 
mobilen og fikk straks en 
tegnspråktolk og samtalen 
med butikkselgeren gikk 
helt fint. Han var imponert 
over at jeg gikk med en tolk 
i lommen!

Bjørg Storesund
Det hender jeg bruker 
bildetolk til korte samtaler. 
Jeg også er fornøyd med 
tjenesten som leveres, med 
noen få unntak. Jeg har 
opplevd tolk som forstyrrer 
med urolig kroppsspråk.
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Visste du at...

Akkurat nå sitter jeg ved spisebordet og prøver å lete etter 
forskjellige bokstaver for å kunne forme ord, som igjen bli 
til mange setninger. Dette med kun ett formål, og det er å 
kunne produsere en tekst. Teksten som skal til den vanlige 
spalten i Døves Tidsskrift. Man kan trygt si at jeg har både 
skrivekløe og skrivetørke. Jeg har så mye jeg vil skrive om, 
men jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Skrivelammet, 
eller et bedre ord – handlingslammet, er jeg i hvert fall.

Jeg er litt forsinket, eller veldig forsinket. Alt avhenger av 
hvordan redaktøren til Døves Tidsskrift definerer begrepet. 
Det er altså noen dager siden jeg skulle ha levert inn min 
spalte til bladet, men som jeg tydeligvis ikke har fått gjort. Jeg 
planlegger å bli ferdig og å sende den inn i kveld, men jeg har 
så mye jeg vil si.

Visste du at Ørjan Strømmen gikk av som leder av Tolkefo-
rbundet? «I løpet av de siste ukers hendelser har det blitt gjort 
klart at jeg ikke har evnet å balansere ledervervet mitt med 
lojaliteten til min arbeidsgiver,» skriver Ørjan hos nettsiden 
til Tolkeforbundet. Tolkeforbundet synliggjør tolkeyrket og 
hva tegnspråktolker står for. Synliggjøre hva tegnspråktolker 
står for eller vise en lojalitet overfor arbeidsgiver? 

Visste du at det var to døve tegnspråktolker tilstede under 
Døves Kulturdager i Stavanger? Dette er et skritt fremover i 
riktig retning, og jeg vil se mer av det. Hva med å søke plass i 
tolkeutdanning til neste år på en av de tre stedene som tilbyr 
denne studieretningen: NTNU, HiOA eller HiB?

Visste du at NRK Tegnspråk har lansert en liten musikkvi-
deo av MGP Jr der alle barn, både døve barn og hørende barn 
av døve foreldre med varierende ferdigheter i norsk tegnspråk, 
synger på tegnspråk? Fantastisk, må jeg si!

Visste du at det nylig er blitt opprettet en foreldreorganisa-
sjon for de som har døve og hørselshemmede barn? Hhbo – 
Hørselshemmede barns organisasjon. Det var vel på tide, ikke 
sant?

Visste du at kursopplegget «Se mitt språk» hos Statped nå 
nettopp hadde 20 års jubileum? Brit Sæther Liltved som 
har vært svært engasjert, fikk en velfortjent blomst. «Se mitt 
språk» er et viktig opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til 
døve og hørselshemmede barn i Norge. 

Visste du at det flere steder i verden blir diskutert om at 
Deaflympics kanskje burde bli en del av Paralympics? Det 
har kommet mange gode argumenter mot at Deaflympics 
skal bli en del av Paralympics. Deaflympics kom faktisk 
først, det ble arrangert for første gang i år 1924 i Paris, mens 
Paralympics ble arrangert først i år 1960 i Roma. Burde 
Deaflympics fortsette som før – eller bli en del av Paralym-
pics?

Visste du at det skal være to store arrangementer neste år? 
Bergen Døvesenter med sitt 50 års jubileum av Døves Kultur-
dager og Tolkeforbundet med sin nordiske tolkekonferanse. 
Ser jeg deg hos en av dem?

Visste du at Berge-Andreas, generalsekretæren hos Signo, 
pleier å bruke sin tid på å bli kjent med døve? Han kommer 
faktisk til ulike tegnspråklige arenaer, blant annet Døves 
Kulturdager og NDFs landsmøte. Vil du hilse på ham og bli 
bedre kjent med ham, da vet du hvor du kan møte ham.

Visste du at Døvekirken har kommet så langt når det 
gjelder tegnspråkpolitikken? Døvekirken har en tegn-
språkhandlingsplan. Andre arbeidsplasser henger litt etter. 
Kanskje det er nettopp du som kan gjøre noe med dette på 
din arbeidsplass?

Visste du at det stadig diskuteres i tegnspråklige fagmiljø at 
det er et sterk ønske om at døve som har norsk tegnspråk som 
morsmål skal studere lingvistikk og norsk tegnspråk? Er du 
døv, har norsk tegnspråk som morsmål og har lyst til å studere 
lingvistikk og norsk tegnspråk, da har du garantert en jobb 
etter studiet!

Men du… To tomater prøvde å løpe over veien, men en 
lastebil kjørte over dem. Vet du hvorfor? Jo, disse to tomatene 
var døve. Vitser som handler om tegnspråk og døve er alltid 
morsomme, ikke sant?

Hurra, nå har jeg klart å produsere en tekst uten å sløyfe noe, 
selv om jeg gjerne skulle ha skrevet 11 selvstendige spalter 
av disse «Visste du at?»-punktene. Skrivekløe, men samtidig 
skrivelammet. Nå får jeg i hvert fall sendt teksten til redak-
tøren, og så satser jeg på å få et blidt fjes fra henne på tross av 
min forsinkelse. 

Av Maren Oriola

Spaltist
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NTS har dette tegnuttrykket krum hånd oppover brys-
tet og sammenbitt munn som betyr forskrekket (Vogt-
Svendsen 1983). På fransk har vi idiomen soulever le 
cour (direkte oversatt betyr å heve/løfte hjerte) som 
oversatt til norsk er 1) gi kvalme eller 2) volde vemmel-
se, avsky. Det norske idiomen hjertet synker i livet på 
en oversettes til engelsk med dette uttrykket have one’s 
heart in one’s boot (direkte oversatt: ha hjertet i ens 
støvel). De engelske, tegnspråklige og franske språklige 
uttrykk kan ofte ikke oppfattes umiddelbart. Vi må lære 
dem hvis vi har fransk, engelsk eller NTS som arbeids-
språk.

Har NTS lignende uttrykk eller idiomer? Ja, absolutt. 
I min tid som stipendiat ved Universitetet samlet jeg 
over 250 uttrykk. Siden ble et utvalg med hefte og tre 
setningseksempler for hvert idiom gitt ut på Statens 
spesiallærerhøyskole 1984 og er fortsatt i bruk i under-
visningen på HiOA, tett fulgt opp av Nedre Gausen, Ål, 
Trondheim som laget lignende video-samlinger. Rune 
Anda har en kavalkade fra en fortellerkveld i Bergen 
døveforening, se www.andata.no. Fortsatt er det uklar-
heter om hva «faste tegnuttrykk» er. For det første er 
det flytende hva som er kan kalles fast: Uttrykket I-
GAMLE-DAGER kan være forholdsvis fast med oppblåst 
kinn. Eller de kan være uttrykk for utbrudd (interjek-
sjon) slik som: Tegnuttrykket med krum femhåndform 
som kretser rundt ansiktet. På munnen kan vi finne alt 
fra en stor åpning med munnen, halvåpen munnsam-
mentrukne lepper, eller noen legger ordbilde som «i all 
verden» eller «himmel og hav». Siste vri jeg har sett, er 
med «wow».

Nå opplever jeg uttrykket AV-STED, blir kun PAFF, fast-
heten har forvirret nye generasjoner til å tro at det er 
bare én munnstilling /paff/, men det forekommer hyp-
pig også  /ui/ eller /io/ eller /uuu/. Når jeg har presen-
tert enkelte uttrykk, opplevde/opplever jeg flere ganger 
at norskorienterte tegnbrukere rettet på meg og sa på 

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

En gruppe tegn blir kalt for faste tegnuttrykk (også kalt tegn med fast 
oral komponent). Hovedregelen synes å være at den gruppen ikke har 
låneord, kun egne munnstillinger.  Jeg har sammenlignet faste tegn-
uttrykk eller idiomer slik som Abels 500 franske uttrykk og Follestads 
engelske ordbok over idiomer.

IDIOMER

norsk hva jeg egentlig mente på NTS: f.eks. peke på der 
armbåndsuret er, så sirkle med fingeren oppover med 
pekefingeren. De gir meg fasiten «tiden flyr» som om 
jeg ikke kan norsk. Men det kan skyldes at de trodde/
tror tegnspråk ikke er et eget språk.

Her trenges det avklaring: Ikke alle tegn er uttrykk, men 
kan være bøyning f.eks. HUSKE-GODT/mmm/ av tegnet 
HUSKE /huske/. Noen ganger kan de være mer i ret-
ning av preposisjonsuttrykk som med munnstillingen /
pt/ og krum pekehånd. Altså: «like bakom hjørnet der». 
Forskjellen beror gjerne på egen munnstilling og/eller 
på lån av ordbilde fra norsk. Må det alltid være egen 
munnstilling som ikke ligner på norsk? GIDDER-IKKE /
uuu/ med sprikende flathender som beveger seg efter 
tur nedover brystet. Mange vil ikke godta     

* GIDDER som er nesten lik, men med ordbildet /gid-
der/.  Vi har likevel låneord i tegnene /jeg-bryr-meg-ikke 
om/ og i /spist-opp/ . De er ytterst få. Men noen puris-
ter avviser dem. Uttrykket /har-ikke-sagt/ må overset-
tes med at det ikke var meningen.

Det er ikke en antikvitet, men en levende faktor i NTS. 
Noen kalte det i 1892 for «forkortede talemåter» og i 
1972 for «stygge tegn»! Kristin Fuglås skrev en semes-
teroppgave 2013 hvor hun viste og analyserte uttrykk 
i dagens ungdomstegnspråk i Bergen-regionen. Noen 
få er kanskje hentet fra ASL, men nok av eksemp ler 
som viser at produktiviteten er like frisk som før. Siste 
nytt: Rune Anda og Georg Bjerkeli skal snart pre-
sentere en ny samling på over 250 tegnuttrykk med 
setningseksemp ler ved Statped.                

How do you do? Oversettes til norsk med «hvordan går 
det?» og til NTS BRA /bra/. Vi ser at om det er ett tegn i 
NTS, så er det ikke nødvendigvis ett ord, men kan være 
en setning. Theil (2005) hevdet at uttrykk på norsk må 
bestå av flere ord. Men språk er forskjellige!



16 7/2016Døves Tidsskrift

Norges Døveforbunds første 
leder; Johannes Berge, var 
senere styrer ved Holmestrand 
off. skole for døve
Etter at Hans Bjørset gikk av som 
70-åring i 1928 ble Johannes Berge sty-
rer. Han ble den som ledet skolen fram 
til andre verdenskrig. Den siste oppgaven 
han fikk som styrer var å overlate skolen 
til tyskerne. Krigsårene ble en spesiell 
tid for lærerne og elevene ved døveskolen 
som for resten av befolkningen. Døve-
skolen i Holmestrand var okkupert av 
tyskerne både skoleåret 1940/1941 og 
1944/1945

Tegnspråk ble brukt i under-
visningen fra 1970-tallet og 
utover
Mens talemetoden hadde vært skolens 
undervisningsspråk i alle år, hadde eleve-
ne seg i mellom alltid brukt tegnspråk til 
å kommunisere. Fra 1970- og 1980-årene 
ble tegnspråk også tatt mer og mer i 
bruk i undervisninga, men det var først 
på 1990-tallet at det for alvor ble gitt 
tegnspråkopplæring. Fra 1996 fikk også 
foreldrene til de hørselshemmede elevene 
tilbud om å lære seg tegnspråk. Antallet 
døve medarbeidere ved skolen steg utover 
på 1990-tallet. Fra 1992 har skolen 
gått over til å bli kompetansesenter for 
fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust- og Vest-Agder.

Kilde: http://norsk-dovemuseum.no

Det som en gang var Holmestrand
off. skole for døve, er solgt

Tekst: Helge Herland -  Foto: Rune Anda

Holmestrand-skolen 
er nå historie
Oslo:
• Fru Rosings Taleskole for Døvstumme (pri-

vat), Lille Bloksbjerg på Briskeby i Kristiania, 
1881 – 1884

• Fru Rosings Taleskole for Døvstumme 
(privat), Høien ved Sankthanshaugen i Oslo, 
1884 – 1888

• Fru Rosings Taleskole for Døve (privat), 
samme sted, 1888 – 1898

• Fru Rosings Taleskole for Døve (statlig), 
samme sted, 1898 – 1899

Holmestrand:
• Holmestrand offentlige skole for døve (stat-

lig), sentrum i Holmestrand, 1899 – 1932
• Holmestrand offentlige skole for døve, ved 

sentrum i Holmestrand, 1932 – 1977
• Nedre Gausen skole, samme sted, 1977 – 

2011
• Ekeberg skole, Holmestrand, 2011 - 2014
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Døveskole

Jarlsberg avis 19. oktober 2016:

To forretningsmenn, Odd Hyttedalen, Drammen og Eirik 
Hannisch, Oslo, har kjøpt Nedre Gausen kompetansesenter. 
I følge Jarlsberg Avis er målet deres å bygge boliger, men de 
understreker i avisen at de kjenner til de begrensningene som 
fredningen av området har for utnyttelsen. Til avisen sier Hyt-
tedalen at de har erfaring med boligutvikling i fredede byg-
ninger og eiendommer og at de vil samarbeidet tett med fyl-
keskommunen og Riksantikvaren når det gjelder ombygginger. 
Ut fra det Hyttedalen sier virker det som om de vil beholde de 
ytre fasadene på bygningene, men at det innvendig bygges om 
til moderne leiligheter. Han antyder også at det kan bli mulig å 
utnytte deler av parken til nye bygninger.

Partene vil foreløpig ikke oppgi salgsprisen for den gamle døve-
skolen, men prisantydningen var 20 millioner kroner.  
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Stor arv til Ål folkehøyskole
Marit Marcussen (27.03.1928 – 19.10.2016)

Fra venstre: Norunn Kalvenes, Eva Wedel Nielsen, Marit Marcussen 
og Rune Anda. Bildet er tatt fredag 16. mai 2003 i Bergen Døve-
senter i forbindelse med Runes 50 års dag. Norunn invterte de to 
damene i all hemmelighet og overrasket bursdagsbarnet

Vi elever titulerte Marit 
Marcussen  alltid med «frøken 
Marcussen». Det er to ting som 
fremheves tydelig med henne: 
Artikulasjonens mester, og bruk 
av tegnspråk i undervisningen. 

Artikulasjon
Marits bortgang ble meldt på 
Facebooks side: «Gamle elever 
fra Holmestrand døveskole/
Nedre Gausen skole» som ble 
opprettet i mai 2016. Der kom 
det mange kommentarer om 
hvor fantastisk lærer hun var.  
Mange takket henne for at de 
har lært å uttale ulike ord. 

Vi som hadde henne som 
talelærer husker metodene 
hennes. Papir foran munnen 
når man øvde på bokstaven 
«P», pekefingeren lukket det 
ene nesehullet når man øvde 
på «N» og «M», håndflaten 
følte hennes stemmevibrasjon 
når hun demonstrerte uttalte 
ord eller bokstav, for så å legge 
håndflaten på egen hals for å 
prøve å gjengi samme vibra-
sjon. Vi lærte også hvordan 
man skulle uttale «...ng», «kj...», 
«sj...». Eksemplene er mange. 
Speil hadde vi foran oss, så 
vi prøvde å etterligne hennes 
bevegelige munnstilling og så se 
egen munnstilling-sammenlig-
ning i speilet. 

Benyttet tegn
Og undervisningen: Hun brukte 
tegn i alle timene unntatt når vi 
hadde «diktat». Diktat hadde vi 

vel en gang i uken, der vi leste 
på munnen hennes, og skrev 
ned hva hun sa. Elevene hadde 
også «øretelefoner» for å se om 
det var mulig å høre hva hun sa. 
Det var det verre med. Nesten 
ingen klarte å tolke uttalte lyd.

At hun brukte tegn i undervis-
ningen, er verdt å nevne. Noe 
kurs i tegnspråk hadde hun ikke, 
men hun lærte tegnene av elev-
ene sine. Hun spurte iblant: Hva 
er tegn for det og det og det. Vi 
elevene viste henne tegnene vi 
brukte. Ofte laget frk. Marcus-
sen egne hjemmelagede tegn. 

Milano 1880
Vi kjenner vel alle til døvelærer-
konferansen i den italienske 
byen Milano 1880. Der ble det 
bestemt at undervisningen på 
døveskolene i verden skulle 
foregå med tale og bruk av 
hørselsrest. Tegnspråk var ikke 
anbefalt. Det førte til at nesten 
alle døveskolene i verden gikk 
bort fra å bruke tegnspråk i 
undervisningen. 

Frk. Marcussen hadde nok 
merket at det gikk tregt med 
kunnskapsforståelsen. Når hun 
brukte tegn, gikk det veldig fort 
framover. Hun så hvor viktig 
tegnspråk var. Diktat-timene 
var en konkret erfaring som 
avslørte elevenes mangel på å 
oppfatte ord gjennom munnen. 
Ergo ville kunnskapservervelse 
via munnavlesningen – og for-
søk på å oppfatte lyd gjennom 

øretelefonene – bli håpløs 
vanskelig.

Hvis det hadde vært Nobelpris 
i formidling av kunnskap, så 
ville jeg si at hun hadde fortjent 
prisen.

Nervøs før eksamen
Det er også noe annet som er 
viktig – som viser hennes egen-
skaper og interesse som lærer: 
«Klarer dere ikke eksamen, er 
det ikke deres feil, men min feil! 
Det er fordi jeg ikke har klart å 
lære fra meg på en måte som 
dere oppfatter og forstår og 
lærer. Jeg er derfor like nervøs 
som dere foran hver eksamen.»

Mine år med frk. Marcussen 
som hovedlærer strakte seg fra 
1961 til 1969. Vi var fire elever 
i klassen. Av mye annet var vi 
med på en ukes klassetur til 
Danmark i 1968 der vi besøkte 
døveskolen i Fredericia og Ny-
borgskolen, en uke på Harald-
vigen leirskole ved Kristiansand 
sammen med vel nitti  hørende 
fra andre skoler, badedag med 
hele skolen på Langøya, dagstur 
til Marit og Evas hytte på Kil-
lingholmen m.m.

Når noen hadde bursdag, pleide 
hun å titte på været. Var det sol 
den dagen, sa hun: «Det betyr 
at du har vært snill hele det 
siste året!» 

Eva Wedel Nielsen (24.05.1929-05.02.2016) kom fra 
 Danmark. Marit og Eva ble kjent med hverandre da deres 
foreldre deltok i musikkstevne på 1950-tallet både i 
 Danmark og i Norge. Marit begynte som døvelærer på 
Holme strand off. skole for døve i 1951, og Eva fikk jobb  
som lærer på «hørende skole» i Gausetangen, rett over 
veien til døveskolen i Holmestrand. Da bodde hun hos 
Marit. Siden har de vært lærer «i alle år» og de har bodd 
sammen helt fram til sommeren 2015. 

På grunn av svekket helse ble Eva flyttet til Holmestrand 
Sykehjem rett over veien fra der de bodde. Marit sin helse 
ble også dårlig, men hun nektet å forlate hjemmet sitt. 

Ved årsskiftet 2015/16 fikk hun kraftig lungebetennelse og 
ble sendt til sykehuset i Tønsberg. Derfra ble hun flyttet til 
Holmestrand sykehjem januar 2016. Eva døde 5. februar 
2016.

Lekser på sykehus
Jeg var født med klumpfot, 
og var derfor flere ganger til 
operasjon på sykehus (i Bergen 
og Tønsberg). Frk. Marcus-
sen og Eva var ofte på besøk. 
Skolelekser og -oppgaver fikk 
jeg der. Det var godt og tiden på 
sykehuset gikk fort. 

Hun hadde god hukommelse 
til det siste, til tross for svek-
ket helse. Dagen før hun gikk 
bort, var jeg innom henne på 
Holmestrand sykehjem noen 
få minutter. Jeg nevnte 50 års 
dagen min, at hun og Eva var 
med. Hun oppfattet det, smilte 
og hadde et glimt i øyet og sa: 
«...og det visste du ikke!»

Hun fikk Kongens fortjenstme-
dalje 1. juli 1990.

For første gang i historien: 
Testamentert arv  
til Ål folkehøyskole 
for døve
Eva og Marit testamenterte 
oppsparte midler + eiendom-
mene sine (hjemmet i Holme-
strand og hytten på Killinghol-
men) til Leger uten grenser 
(50%), Frelsesarmeen (25%) og 
Ål folkehøyskole for døve (25%). 
Skolen kan regne med minst 1,5 
million kroner i arv.

Rune Anda
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Døves Nordiske Kulturdager
De nordiske kulturdagene som avholdes hvert fjerde år på 
rundgang i landene blir neste gang arrangert 2. – 5. august 
2018 i København.

Døves Nordiske Råd
Døves Nordiske Råd (DNR) hadde møte i København i okto-
ber. Mange saker ble diskutert, blant annet: en felles nordisk 
forståelse av hva man definerer som den ideelle skole for døve 
og hørselshemmede, døve flyktningers situasjon i Norden, hvor-
dan tegnspråkets stilling kan styrkes i Norden og den nordiske 
døvelærer konferansen i Norge høsten 2017.  
Fra Norge deltok forbundsleder Hedvig Sinnes og generalsekre-
tær Bjørn A. Kristiansen. Parallelt med DNR hadde ungdoms-
organisasjonen DNUR møte. Fordi det har vært stor utskifting 
av personer i DNUR deltok også Jannicke Kvitvær som bidro 
med sin erfaring fra sin tid i DNUR. Hun deltok også på nor-
disk redaktørmøte der det ble utvekslet erfaringer og nye ideer 
om hvordan man kan drive informasjon- og nyhetsarbeid. 
  

Nytt logo også i Sverige
Også Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) arbeider med å lage 
nytt forbundslogo. Det skal vedtas på kongressen neste år. På 
forbundsmøte i juni ble fire aktuelle logoer presentert. For-
slagene er sendt til døveforeningene og medlemmene, blant 
annet gjennom video på www.sdr.org På den måten oppfordres 
medlemmene og foreningene til å diskutere forslagene slik at 
representantene som kommer til kongressen kan ta en beslut-
ning. Alle fire forslagene er laget av døve.

Falsk tegnspråktolk i Peru
For noen år siden herjet saken om den falske tegnspråktolken 
i Sør-Afrika som tolket under Nelson Mandelas minnestund. 
Det har skjedd igjen, denne gan i Peru. I september, under en 
politisk debatt og nyhetssending, ble arrangementet «tegnspråk-
tolket» av en falsk tolk som ikke kunne tegnspråk. Verdensfor-
bundet for døve (WFD) og Verdensforbundet for tegnspråk-
tolker (WASLI) har sendt ut en pressemelding om saken der de 
blant annet skriver at de ser på saken som et alvorlig brudd mot 
menneskerettighetene. 

Døve får ikke delta  
i rettsavgjørelser
I land som Storbritannia, Irland og Australia (og også i Norge) 
får døve ikke delta i domstolenes juryer. Begrunnelse for å 
utestenge døve er at det ikke aksepteres bruk av tegnspråktolk 
for de som deltar i juryen.
Døve Gaye Lyons fra Australia er blitt ekskludert som jurymed-
lem av den grunn, men hun vil ikke akseptere det. Derfor har 
hun kjempet for å få bort det prinsipielle forbudet og saksøkt 
staten for diskriminering. Nylig ble det fattet vedtak i aust-
ralsk høyesterett som sier at hun ikke er blitt diskriminert og 
at døve ikke kan delta i en jury. Avgjørelsen får betydning, det 
danner presedens, for mange andre land. Australias FFO og 
den britiske døveorganisasjonen arbeider derfor for å få endret 

Verden rundt
beslutningen gjennom politisk lovgivning.
Jemina Napier, Skotland, har forsket på temaet. Hun sier i en 
kommentar:
- Det er ingen problemer knyttet til å oversette rettsforhand-
linger til tegnspråk, slik at døve kan fungere som lekmenn på 
samme måte som hørende i en jury. 
Hun har undersøkt noen saker fra USA, der det har vært døve 
med i juryen med tegnspråktolk, uten at det har skapt proble-
mer for retten. Det avgjørende er å informere om tegnspråktol-
kens rolle, at de er nøytrale formidlere av språk. 

Døvebladet i Danmark reduseres
Fra 2017 vil det dan-
ske «Døvebladet» bare 
utkomme to ganger i 
året, en gang om våre 
og en gang om høsten. 
Begrunnelsen for dette gir 
styret for Danske Døves 
Landsforbund (DDL) på 
www.deaf.dk. Vi gjengir 
noen av argumentene, for 
den samme diskusjonen 
vil nok senere dukke opp 
her hjemme.
«I den digitale tidsalder 
opplever alle organisa-
sjoner utfordringer og 
nye behov og ønsker hos 
medlemmene. Det gjelder 
også DDL…»

«DDL har siden 1952 utgitt Døvebladet med varierende 
frekvens. Ideen har likevel alltid vært den samme: å få medlem-
mene, som bor spredd i hele Danmark til å føle at de var felles 
om en sak. Ved å fortelle, dele, involvere, diskutere og informe-
re. Gjennom kontaktannonser, foreningsprogrammer, sports-
seksjoner, referater fra forbundet, leserbrev, innsendt stoff fra 
medlemmer og invitasjoner til arrangementer ble Døvebladet til 
et blad for alle……» 
«I dag forteller, deler, involverer, diskuterer og informerer 
nesten alle hverandre gjennom internetts forskjellige plattfor-
mer. DDL er intet unntak. Vi har både hjemmeside, facebook, 
twitter, nyhetsbrev - og Døvebladet…» 
«Det betyr at mange av informasjonene i Døvebladet oppleves 
som uaktuelle når de utgis. For å gjøre DDLs kommunikasjo-
nen så målrettet og aktuell som mulig, har DDLs forbundsstyre 
nettopp vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi. Det betyr at vi 
fremover vil prioritere sterkere å kommunisere på web og sosiale 
medier. Vi vil bruke mer tid på å fortelle våre medlemmer hva 
som skjer, når det skjer...»
«For å styrke våre kommunikasjonsplattformer får DDL i 
begynnelsen av 2017 en ny hjemmeside og et nytt format på 
nyhetsbrevene, som vil komme oftere…»
«For å nå ut til så mange som mulig vil vi i fremtiden lage mer 
tegnspråklig informasjon gjennom video, som tekstes og over-
settes til tale…»

DDL forbundsleder Janne Boye Niemelä.
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På folkehøyskoleavdelingen søker vi fra 
01.08.2017 – 31.07.2018  lærere med  
pedagogisk utdanning:

* Friluftsliv - 100% engasjementstilling

* Norsk – 70 % engasjementstilling

* Performanse / visuell - 100% engasje-
mentstilling

Stillingene er tillagt sosialpedagogisk arbeid.
På skolen bruker vi tegnspråk. Du må derfor  
ha tegnspråkkompetanse.

Tiltredelse: 01.08.2017

Lønn og arbeidsvilkår følger gjeldende tariff  
og avtaler.
Opplysning om stillingene kan rettes til: 
Rektor Berglind Stefansdottir /  
berglind.stefansdottir@al.fhs.no

Søknadsfrist: 22. januar 2017
Søknad med CV sendes til:

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
v/ personalansvarlig
Bakketeigen 51
3570 Ål

Eller elektronisk til: karin.k.nielsen@al.fhs.no

Ledige lærerstillinger 
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
skoleåret 2017-2018

En bok som gir informasjon om døve og hørselshemmedes 
situasjon i samfunnet. Der 10 personer forteller litt om sin 
historie og dagligliv, i tillegg til enkle fakta sider som infor-
merer om døve, hørselshemmede, tegnspråk, tolke tjeneste, 
døveidretten, døveidretten osv. 

En bok som passer fint som julegave til hørende familie, 
skole- og helsevesen og andre som bør ha mer kunnskaper 
om døves situasjon.

Deltakere i boka er Arne Lundqvist, Daniel Mosti, Lubna 
Mehdi, Maren Oriola, Birgit Hagerupsen, Toralf Ringsø, Nora 
Føyen, Martin Berhovde, Karen Margrethe Engja og Helge 
Herland.

Boka er utgitt av Norges Døveforbund, skrevet av Helge Her-
land, bilder av Anne Line L. Kirste, illustrasjoner av Julie Ane 
Holst og layout Andata, Bergen.

Boka koster kr. 250 kroner og er på 228 sider. Den kan bestil-
les fra Norges  Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo – post@
doveforbundet.no – eller i de fleste lokale døveforeningene.

Årets julegave!

«10 døve og hørsels- 
hemmede forteller»
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#Throwback
Ungdomsseminarene er todelt. Først er det kurs og 
etterpå er det årsmøtesaker som valg av nytt styre 
og planer for det videre arbeidet. Bergen Døves Ung-
domsklubb hadde fått stafettpinnen til å arrangere 
seminaret med 17 deltakere fra Oslo, Trondheim og 
Bergen. Stavanger var sterkt savnet under seminaret, 
ungdomsklubben der fikk prisen som beste ungdoms-
klubb i 2016.
Arrangørene i Bergen hadde laget et program som de 
moteriktig kalte #Throwback, det betyr tilbakeblikk 
fortalte de oss som ikke er så sikre i engelsk. Og til-
bakeblikk ble det, fra starten av ungdomsarbeidet på 
begynnelsen av 1960-tallet til i dag. Thorbjørn Johan 
Sander på 88 år foreleste som vanlig i engasjert stil, 
Toralf Ringsø på bare 74 år visste mye som ingen hadde 
hørt før og unge Rune Anda, på bare 63, supplerte 
med «nyere historie». Og så glemte vi at barnet, Tor 
Fiksen på bare 24 år fortalte om dagens erfaringer med 
ungdomsarbeidet. Forelesningene ble fulgt opp med 
workshop og diskusjoner. 

Valg av nytt styre
Tidligere leder i ungdomsforbundet Sondre Uteng 
Olsen kunne ikke gjenvelges fordi han har overtatt ett 
års vikariat som ungdomskonsulent i deltidsstilling. Som 
kjent har Ellen Østrem permisjon i ett år fra jobben. 
Ungdommene er heldige som har mange dyktige folk å 
velge blant, det resulterte i et styre bestående av Lubna 
Mehdi, Oslo – Fie Raarup Sennels, Oslo ikke på valg, 
Fernando Agudo, Oslo for ett år (ertstatningsvalg) – He-
lene Hodneland Sæle, Bergen, valgt for to år – Andrine 
Olgeirsdottir, Oslo, valgt for to år. Varamedlemmer ble 
Grete Jaarvik, Stavanger og Ingrid Grønning By, Trond-
heim. 
 
Neste år er det ungdomsklubben i Oslo Døveforening 
som er vertskap for seminaret. Til å forberede valgene 
neste år har denne komiteen ansvar: Beate Solem, 
Trondheim, Charlotte Jøsang Vågen, Oslo og Martin 
Berhovde, Bergen.

NDFs grand old man var blant de unge foreleserne på seminaret.

Ungdomsseminaret
med historieundervisning

helge.herland@doveforbundet.no

Lubna Mehdi, Oslo, ble valgt enstemmig som ny leder av NDFU. Hennes mål er at for-
bundet skal blir enda mer synlig i samfunnet, blant annet ved å besøke skoler som har 
døve og hørselshemmede elever. Leirene som NDFU arrangerer skal videreføres og det 
skal skapes stører aktivitet lokalt. En utfordring er også å engasjere oss mer internasjo-
nalt, sa Lubna i sin tiltredelsestale.
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Trønderne er ikke bare best i fotball, men også i klesdrakten på ungdomsseminaret,
fra venstre Beate Solem, Tom Stian Halvorsen og Camilla Jøsang Vågen.

Den nye ungdomskonsulenten Sondre Uteng Olsen (bildet til høyre) har tegnet…… og deltakerne følger spent med.

De av det nye styret  
i NDFU som var tilstede 
på seminaret. 

Foran 
Lubna Mehdi (leder), 
Helene Hodneland Sæle, 
Andrine Olgeirsdottir, 
Fernando Agudo 
og ungdomskonsulent 
Sondre Uteng Olsen.

På førstesiden ser du bildet av de friske ungdommene på seminaret, og her er navnene: 
Ida Nicole Bøe, Togba Ilgun, Iselin Hauge, Fredrik Fjellaker, Siri Steen, Alexander Kvalheim, 
Martin Berhovde, Oliver Hole Dahl, alle fra Bergen. 
Sondre Olsen Uteng, Andrine Olgeirsdottir, Camilla Jøsang Vågen, Lubna Mehdi, Remi Roos, 
Fernando Agudo, Frederico Gianasso, alle fra Oslo. 
Charlotte Jøsang Vågen, Beate Solem, Tom Stian Halvorsen, alle fra Trondheim.



22 7/2016Døves Tidsskrift

Statped ved Brit Sæther Liltved og Anne 
Marie Ternstedt, Nordiske folkehøgsko-
len i Sverige startet denne konferanse-
rekken i Oslo i 2003. Den har nå vært 
to ganger i Trondheim (forrige gang i 
Trondheim var det prinsesse Märtha 
Louise som åpnet konferansen). Konfe-
ransene har med et unntak vært arrangert 
annen hvert år og har vært arrangert i 
Færøyene, Finland, Sverige og Norge.

Det har de senere årene vært gjort flere 
forskninger og observasjoner i hva som 
er gode praksiser når det gjelder opp-
læring av tegnspråklige barn. Formålet 
med konferansen var å formidle disse 
kunnskapene til barnehagelærere, lærere, 
foreldre og andre som jobber med hør-
selshemmede barn, samt forskere innen 
området.

Alle forelesningene var lærerike, blant 
noen kan nevnes: 

Sangeeta Bagga-Gaupta,
professor ved Høgskolan Läranda och 
Kommumikation i Ørebro fortalte om 

hvordan identitet skapes. Der skjer ut fra 
tre posisjoner; språk – identitet – læring, 
fortalte han. Hvis individet ikke beher-
sker språk (kommunikasjon) tilfredsstil-
lende så går det utover identitetsbyggin-
gen og også læringen. Talespråk er den 

dominerende normen og vi katalogiserer 
mennesker etter hvilke språk de har 
(normstyring).

Krister Schönström,
universitetslektor ved Stockholms 
universitet forsker på tospråklighet og 
språkinnlæring. Han konkluderte med at 
adgang til tidlig språk påvirker kognitive 
ferdigheter.

Patrick Kermit, 
professor ved NTNU samfunnsutvikling 
har undersøkt hvor mange relevante fors-
kninger det finnes innen god metodikk 
for barn og unge med hørselshemning. 
Han konkluderte med at det er lite sam-
handling mellom forskere på feltet. Det 
er svært få konkrete klasseromstudier 
som viser i utfoldelse i praksis. Det er få 
konkrete forslag til praksiser som frem-
mer læring (språkvalg går foran metode-
valg). Han stilte spørsmål om mangelen 
på gode praksiseksempler er et symptom 
på at skolen fremdeles innretter sin virk-
somhet med «normaleleven» som norm. 

Bimodal tospråklighet
hos døve og hørselshemmede barn

Av Bjørn Arvid Kristiansen

Den nordiske konferansen i Trondheim om bimodal tospråklighet hos barn samlet  
26. – 27. oktober 120 deltakere hvorav ca. 40 døve deltakere. Om det var rekordmange 
som deltok på konferansen skal være usagt, men at 40 av dem var døve er en ny rekord! 
Det er arrangøren av konferansen Statped med god grunn stolt av.



237/2016 Døves Tidsskrift

En eventyrmusikal for barn i alle aldre av 
Per Asplin
Det blir ingen skikkelig julestemning uten sangene og historien om den 
lille nisseguttens reise med Julenissens trylleskjegg! Historien begynte 
som bok, og den ble snart spilt inn både på plate og som tv-serie.  
I 1987 ble historien skrevet om og utvidet til den musikkdramatiske 
versjonen vi viser i Oslo Spektrum hvert år.

Blir TEGNSPRÅTOLKET i Oslo Spektrum 
17. desember 2016 kl.18.00

Billettbestilling kan gjøres via denne linken: 
http://www.ticketmaster.no/event/504579?CL_ORIGIN=ORIGIN15 - eller ved å ringe 815 11 211/815 33 133.

Det er reservert 33 billetter i felt 108. 
Informasjon til Ticketmaster:  Blokkeringsbokstav H – Blokkeringskode HØRS

PUTTI – PLUTTI – POTT

Aud Karin Stangvik, 
læremiddelutvikler ved Statped under-
streket blant annet at det må utvikles læ-
ringsprosesser i norsk og norsk tegnspråk 
– som alle kan bruke. 

Under konferansen ble det markert at det 
er 20 år siden «Se Mitt Språk» startet. 
Regionsdirektøren i Statped Midt Anne 
Bakken, som ellers ledet konferansen på 
en utmerket måte var vel litt «intern» da 
hun først og fremst fremhevet de som 
jobber i Statped Midt for utviklingen av 
tilbudet. Hun utelot å fremheve bak-

grunnen for opprettelsen av «Se Mitt 
Språk» og nøkkelpersoner for at dette 
tilbudet er verdensledende uten like. Her 
må Kari Brustad i Kunnskapsdepar-
tementet nevnes. Det var regjeringens 
handlingsplan for funksjonshemmede 
1994-1997 som muliggjorde at «Se Mitt 
Språk» så dagens lys. Koordinator for 
«Se Mitt Språk» i de første 15 årene Brit 
Sæther Liltved ble nevnt, og det må sies 
at uten hennes innsats ville ikke dette 
tilbudet vært så stort og hatt den meget 
høye kvaliteten som kjennemerker «Se 
Mitt Språk». 

Artikkelforfatteren sitter med inntrykk 
av at konferansen har lykkes med å for-
midle at døve og hørselshemmede barn 
bare har fordeler med tospråklig oppvekst 
fra fødselen av. Utfordringen er at det 
som kom frem under konferansen også 
må nå frem spesielt til politikere, men 
også til PPT, skolene, Rikshospitalet og 
andre. Der har vi alle, og spesielt Statped, 
en jobb å gjøre. Med nedleggelsene av 
de statlige døveskolene, der kommunene 
har fått ansvaret for tilpasset skoletilbud 
til døve og hørselshemmede grunnskole-
elever er det svært bekymringsverdig at 
kun tre kommuner var representert på 
konferansen.
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO


