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Neste år er det 100 år siden NDF ble stiftet i Rødbyg-
get i Trondheim. Gjennom årene har forbundet kjem-
pet fram stillinger for døveprester, førerkort for bil, 
rett til ulykkesforsikring, arbeidskonsulent, teksting av 
tv-programmer, tolketjeneste og tegnspråklig under-
visning i skolene, for å nevne noe. Opprettelsen av 
Døves Trykkeri AS ga grafisk arbeid til mange da beho-
vet var størst. Bygging av folkehøyskole og kurssenter 
på Ål var enestående for et lite forbund. Senere ble 
også Døves Media og Teater Manu opprettet. 

Alt dette krevde en langvarig kamp og mye arbeid: 
søknader, planlegging, strategi mot beslutningsta-
kerne, møter, seminarer, lobbyarbeid - og både en og 
fem runder om igjen med akkurat det samme. I or-
ganisasjonsarbeid får man erfare at ting tar tid, men 
også tilfreds erkjenne at slitet ikke var forgjeves.   

Johannes Berge, Helmer Moe, Wilhelm Schrøder, Nils 
Gjerstad, Eilif Ohna, Thor Gisholt, Rolf Hansen. Toralf 
Ringsø, Tone-Britt Handberg, Klement Våge, Sonja 
Myhre Holten, Hanne Berge Kvitvær og Hedvig Sin-
nes. Dette er de 13 forbundslederne i NDF gjennom 
hundre år. De fortjener stor takk!

Vi vet de har hatt mange gode opplevelser, mange 
gledesstunder og mange gode medarbeidere. Men 
vi vet også at det blåser på toppene, og at heller ikke 
NDF er noen søndagsskole. De påtok seg den stør-
ste og vanskeligste oppgaven forbundet har. De har 
gjennom årene stått i spissen i solskinn og storm og 
bygget den sterke organisasjonen vi i dag har.

Spør du forbundet om hva det ønsker seg på fødsels-
dagen vet vi svaret: En språklov som inkluderer norsk 
tegnspråk, slik det ble lovet i en Stortingsmelding for 
snart ti år siden. Er det lov å håpe på det? Vi sendte 
spørsmålet til kulturdepartementet og statssekretær 
Bård Folke Fredriksen.

-	Det	er	riktig	at	departementet	har	arbeidet	med	
forslag	til	en	språklov.	Dette	er	et	omfattende	
arbeid.	Det	er	mange	språkpolitiske	og	juridiske	
spørsmål	som	må	avklares	før	et	utkast	til	lov	kan	
presenteres.	Derfor	er	det	også	vanskelig	å	si	kon-
kret	når	arbeidet	vil	være	ferdigstilt.	

2018 - et historisk år

LEDER

Helge Herland
vikar-redaktør

I Kulturdepartementet arbeider det mange topp 
skolerte byråkrater. Det er nesten en hån mot dem å 
si at de ikke klarer å lage en lov på ti år. I tillegg kan 
de hente hjelp fra like dyktige ansatte i andre de-
partementer. Svaret fra statssekretæren vitner ikke 
bare om mangel på respekt overfor døve, men også 
overfor Stortinget som enstemmig har sagt at de vil 
ha en slik lov.

Fortsatt er det saker å kjempe for i NDF. En språk-
lov, som inkluderer norsk tegnspråk, vil løfte døve 
som gruppe i samfunnet. Det vil åpne for rettigheter 
døve ikke har i dag. Det vil skape positive holdnin-
ger til språket blant folk flest og øke forståelsen for 
døves situasjon. Og ikke minst: det vil være en måte 
å betale tilbake på for den uretten, spesielt mange 
eldre, har opplevd i døveskolene med mangelfull 
undervisning, der lærerne oftest talte over hodene 
på elevene.

Den virker som om FN og deres 193 medlemsland 
har en bedre forståelse for tegnspråkets naturlige 
plass blant verdens språk. De vedtok i november at 
23. september hvert år skal feires internasjonalt som 
Tegnspråkets Dag, første markering blir i 2018. FN 
begrunner det slik:

-	Målet	med	Tegnspråkets	Dag	er	å	bevare	de	
nasjonale	tegnspråkene	som	en	del	av	det	språk-
lige	og	kulturelle	mangfold,	-	og	øke	bevisstheten	
og	betydningen	tegnspråk	har	for	å	gi	døve	fulle	
menneskerettigheter. 

Det er gode ord å ta med seg inn i julehøytiden.

På vegne av forbundsstyret og alle ansatte i 
NDF ønsker jeg alle NDFs medlemmer  
en riktig god jul og et godt nytt jubileumsår.
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Jeg har tatt turen til Sandefjord og til firmaene Supervisuell 
og NTS Bygg. To forholdsvis nye aksjeselskap eid av døve. I et 
industriområde utenfor sentrum er jeg i de romslige lokalene 
til Supervisuell. Bedriften er stiftet i 2015, alle ansatte er 
døve bortsett fra lydmann og tegnspråktolk - men firmaet 
er ikke tidligere omtalt i Døves Tidsskrift. Til jul presenterer 
de en 40 minutters spillefilm, «En julefortelling» av Dickens. 
Filmen har fått en million kroner i tilskudd fra Nasjonalbi-
blioteket, som er det statlige organet som bevilger penger til 
tegnspråklige filmer og tv-programmer. Filmen skal legges ut 
på webstedet tegn.tv.
På kontoret til Supevisuell treffer vi daglig leder Finn Arild 
Thordarson, Thomas Blix som er administrativ leder, Stian 
A. Giltvedt som er fotograf og grafisk designer og lærling i 
grafisk design Kjetil Eidsaunet. Bedriften er godkjent av fylket 
som lærlingebedrift.
De som ikke er på kontoret under vårt besøk er manusforfat-
ter og produsent Anja Hofsøy Tolsrød, «lydmannen» Ketil V. 

Einarsen som også har ansvar for musikk og en del prosjekter 
– og den viktige tegnspråktolken Wenche Kjernli.
Supervisuell omsetter i år for cirka 5 millioner kroner. 
Selv om Supervisuell ble stiftet som et aksjeselskap av og 
for døve i 2015 har det vært stille om bedriften i spaltene til 
Døves Tidsskrift. Er dere så beskjedne, spør vi daglig leder 
Finn Arild Thordarson.

Lever janteloven blant døve?
- Vi holdt en lav profil i begynnelsen. Derfor var vi i utgangs-
punktet ikke så begeistret for å bli omtalt i for eksempel 
Døves Tidsskrift før vi begynte å markedsføre oss selv aktivt 
høsten 2015.

- Hvorfor?
- Jeg startet allerede i 2013 med å være selvstendig nærings-
drivende med enkeltmannsforetak. Jeg laget noen filmpro-
duksjoner på forespørsel, men ikke på heltid. 

Supervisuell-logoen utviklet jeg på den tiden 
men valgte å ikke markedsføre det på web 
eller sosiale medier. Delvis fordi jeg visste 
noen ville reagere negativt på en ny aktør 

som kan oppfattes som konkurrerende 
i forhold til etablerte aktører. 

Men det viste seg å være et stort 
behov for tegnspråk-

filmproduksjon i Norge. 

Private bedrifter
med 12 døve ansatt i Sandefjord

tekst: helge.herland@doveforbundet.no - bilder: Supervisuell

Supervisuell og NTS Bygg er to nyskapende firma blant døve.
De to kameratene Finn Arild Thordarson (43) og Thomas Blix (32)

går mot strømmen og tør satse der de fleste andre ville holdt tilbake.

Hele Supervisuell-
teamet på ett brett! 

Foran	fra	venstre	 
Finn-Arild	Thordarson,	
Ketil	V.	Einarsen,	Anja	
Hofsøy	Tolsrød,	Stian	
Giltvedt	og	Thomas	

Blix.	Bak	fra	venstre	Kje-
til	Eidsaunet,	The	Sting	

og	Wenche	Kjernli.



55/2017 Døves Tidsskrift

Samarbeid med NDF og  
Døves Media
- På hvilken måte samarbeider dere med NDF?
- Vi har i flere år sendt søknader til ExtraStiftelsen gjennom 
NDF om penger til forskjellige prosjekter. Hver gang vi har 
fått prosjektmidler fra ExtraStiftelsen, har det utløst adminis-
trasjonstilskudd direkte til NDF fra ExtraStiftelsen. Supervisu-
ells prosjekter alene har redusert NDFs underskudd med vel 
om lag en million kroner de siste årene.

- Men dere koordinerte også alle søknadene som ble sendt 
videre fra NDF?
- Ja, vi bisto også i en periode med å hjelpe andre å søke 
og med saksbehandlingen. Vi har hjulpet NDF med å sette 
rekorder i antall prosjekter som er blitt igangsatt, og på den 
måten øke antall prosjekter som gjennomføres av andre. 
Veksten i antall søknader og prosjekter er i hovedsak basert 
på at vi har fått flere utenom Supervisuell til å søke, så det 
er ikke våre søknader alene som står for økningen. Jo mer 
omsetning innenfor tegnspråkmiljøet, jo mer kommer det 
døvesamfunnet til gode.

- Dere har også påtatt dere utgivelsene av Døves Tidsskrift?
- Vi tok ansvar for Døves Tidsskrift to ganger da NDF hadde 
problemer med å produsere bladet selv. Vi har jo dyktige 
folk, for eksempel den eneste døve med utdanning fra Jour-
nalisthøyskolen og vi har fotograf og grafisk designer ansatt. 
Vi er en bedrift med spisskompetanse på arbeid som trengs 
innenfor media generelt – ikke bare film.

- Hva er det i ryktene om at Supervisuell skal overta Døves 
Media?
- Det aldri vært snakk om å overta, men å få et mer forma-
lisert samarbeid til beste for begge parter. Supervisuell og 
Døves Media er ganske forskjellige, men vi samarbeider alle-

Det virket ikke å være andre som kunne levere profesjo-
nell tegnspråkfilm raskt og effektivt, så det kom bare flere 
og flere oppdrag. Enkeltmannsforetaket ble gjort om til 
aksjeselskap med flere ansatte, og august 2015 valgte vi å 
begynne å markedsføre Supervisuell offisielt som mediebe-
drift. Fra da av hadde vi ingenting imot omtale.

- Kom de negative reaksjonene du fryktet?
- Ja, blant annet ble det faktisk sendt brev til styret i Norges 
Døveforbund og forsøk på å blande inn Extrastiftelsen, hvor 
vi hadde flere prosjekter. Men det var grunnløse anklager 
som ble ryddet opp i.

- Kan den negative holdningen enkelte møter dere med 
skyldes at du kan oppfattes litt arrogant?
- Jeg har vært ung og arrogant, ingen tvil om det. Som 
integrert i oppveksten var jeg veldig skoleflink, men det var 
krevende sosialt å være den eneste døve på hjemstedet. Det 
gjorde meg nok arrogant, men med tiden har jeg lært meg 
verdien av å være ydmyk og se ting fra andres perspektiv. 
Det er noe jeg er bevisst på.

- Du var nestleder i NDF, men fikk ikke fornyet tillit på 
landsmøtet, hvordan oppfatter du det?
- Jeg hadde egentlig sagt nei til gjenvalg. Men både for-
bundslederen og generalsekretæren uttrykte ønske om at 
jeg skulle fortsette i styret, så jeg lot meg overtale til å si ja 
til å stille til valg for en ny periode. Det var litt vanskelig fordi 
jeg jobbet mye med saksbehandling til ExtraStiftelsen. Flere 
tolket dette som å være både ansatt i NDF samtidig som å 
sitte i styret, noe som er vedtektsstridig. 

I grunn er det jo egentlig bare hyggelig å være etterspurt 
både i styre og stell. Men vi ble i ettertid oppmerksom på at 
det pågikk en form for en kampanje under landsmøtet der 
flere hevdet det var noe uredelig i forholdet mellom NDF 
og Supervisuell, og at noen hadde et sterkt ønske om at jeg 
ikke skulle fortsette. Det var ikke like hyggelig. Men for meg 

personlig er det selvsagt enklest å ikke ha styreverv i Døve-
forbundet.

Opptak av Dickens «En julefortelling».
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Tommy Aarøe, tømrerbas, 29 år

Jeg er født og oppvokst i Sandefjord og synes selvsagt 
det er topp at vi har fått et tegnspråklig tømrerfirma. 
Jeg fikk fagbrev for fem år siden og nå har jeg ansvar 
for en lærling og to gutter på praksis i forbindelse med 
skolen. Vanlig arbeidstid for oss er fra klokken 07 til 
15.30. De fleste som bygger hus kan jo ikke tegnspråk, 
men i samtaler en til en er kontakten god – hvis flere er 
med bruker jeg tegnspråktolk. Med murere, elektrikere 
og rørleggere er det på samme måten. På dette huset er 
det forresten en døv rørlegger. Ellers merker vi at mange 
håndverkere kommer fra utlandet, for eksempel Polen, 
så det blir ikke så mye prat. Å være arbeidsleder for 
andre døve går greit, jeg er ikke typen som kjefter, men 
stiller krav om innsats. Jeg har god faglig kontakt med 
sjefen Thomas Blix.

Jeg var elev ved byggfag ved Sogn videregående skole 
i Oslo i to år. Så jobbet jeg som lærling i et stort tøm-
rerfirma der det var mye spesialisering. Jeg fikk bare 
arbeide med å sette inn vinduer, jeg tror jeg har satt inn 
300 vinduer, så det kan jeg. Men jobben og opplæringen 
ble veldig ensidig. Så jeg sluttet og tok forskjellige andre 
småjobber. Jeg fikk høre om tømrerfirmaet til Thomas 
Blix, snakket med ham og flyttet på hybel i Sandefjord. 
Målet er å få fagbrev som tømrer i vinter. Da jeg job-
bet sammen med hørende gikk dagene seint, det var 
lange dager, syntes jeg. Nå går dagene fort, der er kjekt 
å jobbe i et språkmiljø der alle forstår hverandre og vi 
lærer mye raskere. Tommy er en streng bas, men real.

Alexander Wroldsen, Oslo, 28 år

rede på mange produksjoner. Det er jo meningsløst at Døves 
Media skal bestille tjenester fra hørende mediebedrifter 
uten tegnspråkkunnskaper når det samme kan leveres fra en 
tegnspråklig mediebedrift. Ellers er det opp til styret i Døves 
Media hvordan de vil drive virksomheten fremover, både de 
og vi ser at det er utfordringer som kan løses godt gjennom 
mer samarbeid.

- Hvordan er du som leder?
- Jeg vet hva jeg kan, men også hva jeg ikke kan. Flere i 
bedriften har mye mer kompetanse enn meg på spesialiserte 
områder, og slik må det være. Ingen kan ha spisskompetanse 
på alt. Jeg gir de ansatte frihet under ansvar – men er tydelig 
på oppgavene vi skal løse. Jeg er heller ikke redd for å skifte 
mening om jeg møter gode motargumenter, og jeg vil at alle 
skal føle seg frie med å komme med innspill og vurderinger.
- Hvordan er den økonomiske situasjonen for firmaet?
- Vi mottar ikke statstilskudd til driften, derfor må vi som 
andre bedrifter skaffe arbeid, søke på prosjekter og være 
på banen der det er muligheter for inntektsgivende jobb. Vi 
må se et og to år fremover og sikre den økonomiske driften 
fortløpende. Det er et poeng for oss å være i Vestfold, det er 
mye billigere å ha lokaler og å produsere i Sandefjord enn i 
Oslo.
Så ramser Thordarson opp kunder bedriften har hatt de siste 
to årene og vi noterer: Sandefjord kommune, Høyskolen i 
Oslo og Akershus, NTNU, Språkrådet, NextSignal, Munchmu-
seet, Allegro Film, Feber Film, Signo, Døves Media, Nasjonal-
biblioteket, Døvekirken, Teater Manu, Oslo Døveforening, 
Bergen Døvesenter, Andebu Sparebank, Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve og enda flere.
 

Avdelingskontor i Oslo
Stian A. Giltvedt er både film- og bildefotograf, grafisk desig-
ner og er vel den beste av de ansatte på teknisk kompetanse 
innenfor IT, og det forteller ikke så lite. Han jobber for det 
meste fra avdelingskontoret i Oslo, som de leier i lokalene 
til Teater Manu. Han ble ansatt i 100 prosent stilling i april 
2016.

- Mange av mine arbeidsoppgaver er å finne tekniske løs-
ninger, stadig mer rettet mot filmproduksjon, for eksempel 
utvikle ekstra kompetanse på fargekorrigering. Supervisuell 
er bevisst på å dyrke fram det vi ansatte er gode på, i stedet 
for at alle skal kunne litt om alt. Jeg får stor tillit og gis større 
muligheter til å utvikle meg. Jeg kan prøve og feile i et trygt 
fellesskap. Tidligere har jeg opplevd å få mer rutinepreget 
arbeid når jeg har vært den eneste døve i et hørende firma.
- Har dere utstyr til å lage profesjonelle tv-programmer?
- Det har vi, både kamera, lys, redigeringsutstyr og forskjel-
lig annet. Den teknologiske utviklingen de siste årene har 
gjort slikt utstyr mye billigere og det tar mye mindre plass 
enn tidligere. Døves Media pleier leie utstyr av oss til sine 
produksjoner.

- Det fungerer greit med at du er i Oslo og de andre  
i Sandefjord?
- Ja, det betyr lite hvor vi fysisk jobber. Prosjektene våre 
deles gjennom nettskyen, slik at de siste endringene alltid 
er synkronisert mellom våre datamaskiner. Enten jeg sitter 
i Oslo eller på toget til Stavanger, kan kollegaene mine se 
siste versjon av arbeidet. Og vi prater hele tiden sammen via 
lynmeldinger og videosamtaler. Supervisuell er opptatt av å 
få ta i de dyktigste døve uansett hvor i landet de bor.
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Tristian Øyen, Larvik, 16 år

Jeg er elev i 1. klasse på byggfag ved Thor Heyerdahl vi-
deregående skole i Larvik, men har praksis hver tirsdag. 
Jeg har en drøm om å få fagbrev som tømrer. Jeg trives 
godt i arbeidsmiljøet og Tommy er en sjef som kombine-
rer alvor med litt passelig tull og humør.

Kjell Linnerud, Sandefjord, 55 år

Jeg har jobbet i 30 år bygningsfirmaet Moelv i Stavanger. 
Da kona og jeg flyttet til Vestfold fikk jeg kontakt med 
NTS Bygg. Jeg har slitt litt med sykdom, men jobber nå 
cirka 50 prosent som tømrer. Det er fint å bruke erfa-
ringskunnskapen min på yngre døve læregutter. Akku-
rat nå bygger vi om en enebolig i Larvik, så jeg er bare 
innom her i Sandefjord for å hente noe. Det er selvsagt 
en stor overgang fra å jobbe i et stort tømrerfirma med 
bare hørende og til et mindre firma med bare døve. Men 
det går greit og arbeidet vi gjør er selvsagt av samme 
kvalitet. Som ansatte har vi ingenting å klage på.

- Så døve klarer alt selv?
- Nei, ikke alt innen lydarbeid. Bedriften er heldig som har 
knyttet til seg en pappa til en døv på deltid til dette arbeidet.

Lærlingen
Lærlingen Kjetil Eidsaunet er best kjent som landets beste 
døve alpinis t. Vi kaller ham døv, men sammenliknet med de 
andre rundt bordet hører han sikkert forholdsvis bra. Han er 
en fin representant for den nye generasjonen flerspråklige 
døve.
-Jeg meldte flytting fra Skedsmo til Sandefjord og fikk lær-
lingekontrakt med Supervisuell på den måten. Målet er å ta 
fagprøven som grafisk designer i mai og jeg trives veldig godt 
med arbeidsmiljøet vi har, sier den unge og lovende.

NTS bygg AS
Når praten går rundt bordet er selvsagt også Thomas Blix 
aktiv. Han er styreleder og administrativ leder for Supervisu-
ell AS, men så er han daglig leder for NTS Bygg. Og hvem er 
styreleder der? Finn Arild Thordarson. I tillegg til dette har 
Blix deltidsarbeid i NDF der han bistår prosjektkoordinator 
Petter Noddeland med søknadene til ExtraStiftelsen og for 
arbeidet med kultur og voksenopplæringskurs. 

NTS Bygg, ett flott navn – og enda finere når vi forklarer hva 
NTS står for: Norsk Tegnspråk Bygg! Bedriften ble startet i 
2016 og omsetter i år for cirka 2,5 millioner kroner.
Thomas Blix har tegnet:
- Du var innom dette at vi blir oppfattet som arrogante, jeg 
er vel ikke så enig i det. Vi fungerer godt i døvemiljøet som 
«vanlige» døve. Kanskje forveksles det å være arrogant med 
det å være dyktig. Vi har tatt ekstra utdanning fordi vi må 
fungere både i døves- og hørendes verden, det er kanskje 
nytt for mange.

-Og en replikk til saken om at vi produserte to nummer av 
Døves Tidsskrift. Vi har sagt til NDF at vi kan utgi bladet mye 
billigere enn de gjør selv. Det synes jeg er et ærlig tilbud og 
avgjørelsen ligger alltid i hendene til forbundets styre.
-Nå det gjelde alle prosjektene vi har tilført NDF gjennom 

ExtraStiftelsen kunne vi sendt våre søknader gjennom en an-
nen organisasjon, for eksempel gjennom HLF. Det vil vi ikke, 
for vi har fortsatt hjertene vårt i døveforbundet, men det er 
klart vi blir frustrerte når vi møter så mye kritikk. 
-Vi ønsker å løfte døve opp i samfunnet, avslutter den tidli-
gere eleven ved Nedre Gausen skole.

At vi må slutte praten skyldes at vi skal besøke en arbeids-
plass som NTS Bygg har ansvar for. Da jeg er på besøk har de 
i arbeid to eneboliger, en i Sandefjord og en i Larvik. Jeg traff 
fire døve tømrere i Sandefjord og slo av en prat: 

Selvsagt kan døve
Daglig leder i NTS Bygg forteller at det er fem ansatte og to 
praktikanter. Han er selv utdannet tømrer og startet enkelt-
mannsforetak allerede i 2013. Etter håndverksutdanningen 
har han treårig høyskoleutdanning i fagene sosiologi og ad-
ministrasjon/ledelse. Han tar master i innovasjon og ledelse 
på deltid nå. Han har kone og to barn, mens kollega Finn 
Arild Thordarson er like godt på antall koner, men litt bedre 
på antall barn med tre.
- Jeg var med i arbeidslivsutvalget i NDF i flere år og fikk lyst 
til å bevise det vi hele tiden sa på møtene: døve er like gode 
håndverkere som hørende.

- Hvordan skaffer dere kunder?
- Vi har mye arbeid. Vi har opparbeidet et kontaktnett og er 
blitt kjent gjennom familie og venner – og deres venner og 
familie. Kundene ser at vi er et seriøst firma. Jeg har selvsagt 
tett kontakt med basen på huset, vi bruker FaceTime og løser 
utfordringer når de oppstår.

Vår konklusjon etter besøket: Det er mye kompetanse samlet 
i de to firmaene og det beste bevis på det vi visste fra før: 
døve	kan.
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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 Nedre Storgate 37, 
3015 Drammen. Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvtimes 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

Hørsel, tegnspråk  
og bilkjøring
Hei, jeg har hørt at det er forbudt kjøre bil 
med ørepropper. Men hvordan går det an 
når døve får lov til å kjøre bil?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er ikke forbudt å kjøre personbil 
med ørepropper. Det finnes ingen kon-
krete regler for dette, men i veitrafikk-
loven § 3 står det at man må kjøre «akt-
pågivende og varsom», noe som betyr at 
man må være forsiktig og oppmerksom. 
Hvis man ikke hører når man kjører, så 
må man kompensere den manglende 
hørselen med de andre sansene. Altså, 
du kan f.eks. ikke høre sirenelyder. Da 
må du bruke det visuelle for å fange opp 
eventuelle blålys. Så det kan bety at du 
som hørselshemmet, eller du med øre-
propper, må være mer skjerpet visuelt 
enn den personen som har hørsel. Hvis 
en person uten hørsel er sløv med bruk 
av de andre sansene i tillegg til at hørsel 
er borte, så kan det være uaktsomt. 
Birgitta Torslund har forsket på bilførere 
med nedsatt hørsel og hun konkluderer 
i sin doktorgradsavhandling fra 2014 
at hørselshemmede ikke utgjør større 
risiko i trafikken enn bilførere med 
normal hørsel. Hun forklarer at årsaken 
til dette skyldes at hørselshemmede er 
mer forsiktige og oppmerksomme under 
kjøringen. Hørselshemmede har blant 
annet en tendens til å senke farten i 
kompliserte situasjoner og flinkere til å 
bruke speilene. Vi kan si det slik at det 
ikke er fravær av hørsel som er forbudt 
i trafikken. Det som er forbudt er å ikke 
være oppmerksom nok med de sansene 
man har igjen, spesielt syn. Du bør av 
den grunn eksempelvis ikke kommuni-
sere på tegnspråk mens du kjører bil!

Mindreårige i Danmark  
– alkohol
Når vi reiser til Danmark så spør vår sønn 
om han kan få smake alkohol fordi alders-
grensen er lavere i Danmark enn i Norge. 
Hvordan bør vi som norske foreldre forholde 
oss til dette?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er tillatt å følge aldersgrensen fast-
satt i Danmark selv om dere er fra Nor-
ge. Det betyr at personer over 16 år kan 
drikke alkohol i Danmark med alkohol 
inntil 16,5%. Det er imidlertid ikke lov å 
servere personer under 18 år når man er 
ute, så aldersgrensen nevnt her gjelder 
kun privat servering. Det er etter min 
oppfatning naturlig at foreldre er tilstede 
hvis de gir sine mindreårige barn alkohol 
i utlandet slik at barna ikke drikker uten 
tilsyn. Et annet spørsmål er om det kan 
være lurt å holde på de norske grensene 
selv om man er i utlandet. Det er tross 
alt disse grensene barnet skal forholde 
seg til når de kommer hjem og det er 
også en grunn til at grensene er satt slik 
de er i Norge. Det blir et spørsmål som 
foreldrene selv må ta stilling til. Foreldre 
har lov til å nekte sitt mindreårige barn 
å drikke alkohol i utlandet dersom for-
eldrene mener en slik restriksjon er til 
barnets beste.

Kjøring på privat eiendom  
– promille
Er det lov å flytte bilen i alkoholpåvirket 
tilstand når man står på privat eiendom?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, det er ikke tillatt. Veitrafikkloven 
gjelder ikke bare offentlig vei, men 
gjelder også privat vei. Derfor må man 
blant annet ha sertifikat for å kjøre bil 
på privat vei og man må også holde seg 
innenfor promillegrensen på 0,2 ‰. Egne 
regler kan gjelde for avgrenset banekjø-
ring, men bilkjøring og alkohol hører 
uansett ikke sammen.

Flytter du eller har du byttet  
e-postadresse?
Du kan selv endre din adresse ved å gå inn på din konto i regweb. Eller du kan 
ta kontakt med din lokale døveforening for hjelp med dette. Har du spørsmål 
kan du kontakte medlem@doveforbundet.no

Fra og med mai 2016 sluttet Norges Døveforbund med å ettersende Døves 
Tidsskrift som vi får i retur på grunn av feil adresse. Det er da viktig at du 
endrer din adresse ved flytting. 
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Personalia
De som ikke ønsker navnet sitt inn i bladet til fødselsdagen kan sende melding til Norges Døveforbund, Grensen, 0159 Oslo.

Epost: post@doveforbundet.no

De hjerteligste gratulasjoner på 80 års 
dagen din 4. desember. 
Klemmer fra Unni og Marianne

Død
Kåre Johansen, Hamar, født 2. juni 
1940, døde 26. september 2017.

Skjalg Iversen, Bergen, født 12. juli 
1929, døde 6. november 2017.

Ewa M. Stewart, født 22. mars 1968, 
døde 5. november 2017.

90 år
Rolf Gjelden Pedersen, Kristiansand, 
blir 90 år 30. desember.
Agnes Berg blir 90 år 6. januar.

85 år
Kelly Smevik, Oslo, blir 85 år  
14. desember.
Klara Andersen, Ålesund, blir 85 år  
19. desember.
Lillian Kraabøl, Oslo, blir 85 år  
22. desember.
Solveig Husøy, blir 85 år 15. januar.
Kåre Høgsve, Leksvik, blir 85 år  
19. februar.

80 år

Anne-Lise Mauer, Oslo, blir 80 år  
3. januar.
Åse Marit Paulsen, blir 80 år 21. januar.
Rolf Johansen, Drammen, blir 80 år  
3. februar.

75 år

60 år
Torhild Myrseth, Bergen, blir 60 år  
16. desember.
Bjørn Idar Furu, Skedsmo, blir 60 år  
7. januar.
Jan Skovli, Oslo, blir 60 år 18. januar.
Kjartan Egge, Bergen, blir 60 år  
5. februar.
Arnt Saur, Trondheim, blir 60 år  
10. februar.
Svein Aasen, Oslo, blir 60 år 12. februar.
Reidun Vatne Moe, Bergen, blir 60 år 
23. februar.

Jørgen Bjerg, Larvik, blir 80 år  
4. desember.
Anne Marie Sjøvoll, Oslo, blir 80 år  
12. desember.
Ingebjørg Kleiverud, Drammen,  
blir 80 år 15. desember.

Åge Lauritzen, Bergen, blir 75 år  
20. desember.
Nils Nygård, blir 75 år, 7. januar.
Ingvald J. Skoglund, blir 75 år  
2. februar.
Henny Eide, blir 75 år 20. februar.

70 år
Einar Felde, Oslo, blir 70 år 6. desember.
Marit Kjenes, Stavanger, blir 70 år  
16. desember.
Sissel Grønlie, Bergen, blir 70 år  
30. desember.
Hemming Midtstue, Sandefjord,  
blir 70 år 4. januar.
Jan Arild Johannessen, Trondheim,  
blir 70 år 7. januar.
Solbjørg Marie Bergh blir 70 år  
21. januar.
Torill H. Brekke, Haugesund, blir 70 år 
28. januar.
Gerd Berit Ersland, Askøy, blir 70 år  
1. februar.
Laila Johanne Hope, Bærum, blir 70 år 
19. februar.

Åge Lauritzen.

Arvid Støyva.

Arvid Støyva, Trondheim, blir 60 år  
27. februar.

50 år
Gun-Beate Vedumsdalen, Grimstad,  
blir 50 år 2. desember.
Vidar Farstad, Ålesund, blir 50 år  
16. desember.
Elin Katrine Bråthen blir 50 år  
27. desember.
Morten Lundahl, Ål, blir 50 år 8. januar.
Kristin Sletten, Oslo, blir 50 år  
10. januar.
Unni Løken Kvalsund, Stavanger,  
blir 50 år 18. januar.
Vidar Svendsen blir 50 år 24. januar.
Kjersti Iren Bjørge, Skedsmo, blir 50 år 
28. januar.
Elisabeth Egeland, blir 50 år 3. februar.
Aina Helen Ramvik, Sotra, blir 50 år  
22. februar.
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Det er oppvekstkonsulent Tove Fredrikke Bergh og foreldre- og 
oppvekstutvalgets Martin Berhovde som uttaler dette etter delta-
kelsen på årets Helsesøsterkongress på Lillestrøm 19. - 22. septem-
ber. De to NDF-representantene stod på stand i fire dager og hadde 
mange gode samtaler med helsesøstre fra hele landet. 

Det er første gangen NDF deltar på Helsesøsterkongressen og vårt 
hovedmål var å komme i dialog med helsesøstrene, få et inntrykk 
av deres erfaringer med døve og hørselshemmede barn og unge, 
deres kunnskap om norsk tegnspråk og CI, det å være døv eller 
hørselshemmet, samt informere om rettigheter, problemstillinger 
og tegnspråk. 

Kongressen samlet over 600 helsesøstre, av de var det svært få 
«helsebrødre». Det var også mange utstillere, med en god fordeling 
av kommersielle og ideelle aktører. Det gjorde det mulig å knytte 
kontakter med andre aktører og organisasjoner hvor det kan ligge 
potensiale for fremtidig samarbeid.  

Som forventet hadde den enkelte helsesøster liten, sjelden eller in-
gen erfaring med døve og hørselshemmede barn og unge. Dermed 
også svært liten kunnskap om norsk tegnspråk, CI og utfordringer 
knyttet til temaene, - spesielt i ungdomsårene og i sosiale sammen-
henger. Dette var forventet fordi vi vet at det utenfor de største 
byene er liten tetthet av døve og hørselshemmede. Derfor kan en 
helsesøster faktisk gå gjennom hele sin arbeidskarriere uten å få 
direkte kontakt med døve og hørselshemmede. 

Kunnskap om tegnspråk, CI og konsekvenser for både læringsmil-
jøet og det psykososiale miljøet er svært viktig for en helsesøster, 
spesielt knyttet til døve og hørselshemmede. Men også barn og 
unge med andre funksjonsnedsettelser enn hørsel har god nytte 
av, og bruker i mange situasjoner tegnspråk i sin hverdag. Dessuten 
har vi en relativt stor gruppe hørende barn og unge som har døve 
foreldre og/eller søsken. Også for denne gruppen er det svært vik-
tig at helsesøster har god kompetanse på området. Dette benyttet 
vi anledningen til å snakke om. 

- Vi hadde samtaler med mange helsesøstre om konkrete utfor-
dringer og problemstillinger som de enten jobber med eller hadde 
jobbet med. Kort oppsummert knyttet dette seg til tegnspråkopp-
læring av flyktningbarn, hvor utfordringen lå både i forholdet til 

at barnet/ungdommen ikke hadde lært tegnspråk i hjemlandet, 
mangel på felles språk mellom helsesøster og barn/ungdom, samt 
vanskeligheter med å få foreldre til å forstå viktigheten av å lære 
norsk tegnspråk for å bli inkludert. 

De to NDF-ambassadørene på kongressen forteller at også spørs-
mål knyttet til rettighetsproblematikk ble tatt opp med kongress-
deltakere, da i forbindelse med tegnspråkopplæring til KODA-barn 
og søsken, samt faktisk og kvalitativ gjennomføring av rettigheter 
knyttet til Barnehageloven og Opplæringsloven. Videre kom det 
tydelig frem at det er mangel på kompetente lærerressurser. Og 
sist, men ikke minst noe bekymring i forhold til det døve/hørsels-
hemmede barnets inkludering i det sosiale miljøet utenfor selve 
opplæringen, altså friminutter, fritidsaktiviteter med videre.
 
- Vi hadde selvfølgelig med oss en del materiell. Plakatene med 
tegnspråkalfabetet, de små lommeutgavene av tegnspråkalfabe-
tet, de små brosjyrene med ulike tegn og brosjyren «Er ditt barn 
hørselshemmet?» var meget populære. Mange var også interes-
sert i boken med babytegn og boka «Ti døve og hørselshemmede 
forteller». Vi erfarte at ved neste anledning bør vi ha mer målret-
tet materiell, gjerne med illustrasjoner, samt oppgavehefter og 
læringshefter, og ikke minst en stor skål med Twist! 

De som ønsket videre kontakt med NDF skrev seg på en liste og vil 
bli fulgt opp. Brosjyremateriell vil også bli sendt ut til alle landets 
kommuner 

Selve programmet på kongressen var også svært interessant, og vi 
fikk et godt innblikk i hva som opptar våre dedikerte helsesøstre. 

- Vi bør absolutt delta også på neste års kongress, og da helst med 
et lite innlegg. Dette vil vi melde interesse for allerede nå. Vi har 
allerede mottatt invitasjon til å delta på fagdag for helsesøstrene i 
nord, og vil vurdere deltakelse der dersom vi kan få holde innlegg i 
tillegg til å ha stand.  Alt i alt kan vi konkludere med at dette var gi-
vende for oss som organisasjon i forhold til de fokusområder vi har, 
og at dette er en arena vi må følge opp også i fremtiden. Spesielt 
med tanke på de litt større barna og ungdommene våre. 

Helsesøstrene vet for lite om døve
- Gjennomgående i hele det norske 
samfunnet er det mangel på kunnskap 
om hva tegnspråk faktisk er, og om 
døve og hørselshemmedes historie og 
kultur. Dette gjelder også for helse-
søstre.  
Vi ser derfor at det for fremtiden er 
svært viktig å satse på kunnskap og 
kompetanseheving.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Forbundsleder
Det å være forbundsleder i NDF byr 
stadig på nye utfordringer. Vi slår av 
en prat med Hedvig Sinnes om aktu-
elle saker i tiden.

-	Vi	har	lest	i	styrereferat	at	generalse-
kretærstillingen	skal	lyses	ledig?
- Ja, åremålstiden for generalsekretær-
stillingen går ut 1. mai. Vi har vedtatt 
seks års åremålstid og når det ble 
vedtatt var det fordi vi hvert sjette år 
ville ha mulighet til å se hvem som kan 
tenkes å søke på stillingen og sikre oss 
at vi til enhver tid har den beste ansatt. 
Det betyr selvsagt at dagens general-
sekretær også kan søke om igjen på 
stillingen, men prinsippet om åremål 
er ikke slik at vi automatisk forlenger 
ansettelsesforholdet.

-	Det	blir	ny	redaktør	for	Døves	Tids-
skrift	også?
- Engasjementet for redaktøren er gått 
ut og forbundsstyret vil i desember 
bestemme seg for veien videre for bla-
det. Når det gjelder 2018 stiller vi med 
blanke ark. Det eneste jeg kan garan-
tere er at Døves Tidsskrift fortsatt skal 
utkomme som NDFs medlemsblad.

-	Hva	blir	viktig	i	2018?
- Selvsagt 100 årsjubileet som skal mar-
keres i april og mai. Det blir en stafett 
rundt om i hele landet, mens selve 
hovedmarkeringen blir i Oslo på selve 
stiftelsesdagen 18. mai. I tillegg til dette 
mener jeg vi neste år må sette alle klu-

Julegave
Har du lyst å gi en julegave til Norges Døveforbund vil du få fradrag 
i skatten for gavebeløpet. Minstebeløp for fradrag er kr. 500 og høy-
este beløp er kr. 30.000 til konto 8200.06.08072.

Dersom du ønsker å få fradrag må du oppgi navn, personnummer 
og adresse til NDF, som rapporterer videre til skattemyndighetene. 
Opplysninger kan sendes til Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 
Oslo – eller e-post: regnskap@doveforbundet.no

Tegntanker
Nina Hauge, styremedlem i Norges 
Døveforbund

Jeg har lenge tenkt på det som skjer 
i døveforeningene i dag. Det er få 
som kommer på møtene. Jeg husker 
1980-tallet da alle kom til foreningene 
med glede. I dag kalles facebook, twit-
ter og andre nyvinninger for sosiale 
medier. Men er det så veldig sosialt å 
være bundet til data, mobil og andre 
duppeditter. Mye har forandret seg, 
men ingenting kan vel erstatte den 
menneskelige kontakten og den gode 
tegnspråkpraten. 

Mange sier: alt var bedre før. Det er 
nok ikke sant. Døve har fått det bedre 
på de fleste områder, men har vi mistet 
noe på veien? Har vi mistet evnen til 
å ta vare på hverandre, til å møtes og 
dele meninger, gleder og sorger. Bryr vi 
oss for mye om oss selv og våre egne, 
uten tanke på andre. Har vi glemt de 
kloke ordene om at den største gleden 
vi kan ha, er å gjøre andre glad? 

Mange snakker om at det er viktig å ta 
vare på døveforeningene, det er viktige 
møteplasser, sier de – men så kommer 
de likevel sjelden på møtene. Hvorfor 
kommer de ikke? Noen synes det er 
langt å kjøre, andre mener det er for 
langt å gå, at det er dårlig bussforbin-
delse, vanskelig med parkeringsplas-
ser. Så blir de hjemme. Likevel sier de 
fleste: Det er viktig med tegnspråklige 
møteplasser. 

Før hadde vi mange feriehjem som ble 
ivrig benyttet, etterhvert ble besøkene 
mindre og feriehjemmene ble nedlagt. 
Vi hadde statlige døveskoler, nå har 
vi ingen. Ønsker vi den samme utvik-
lingen for foreningene? Hver forening 
har ildsjeler som jobber for å holde 
det gående, men hvor lenge orker de å 
holde på?

Jeg tror det er viktig å minne folk på 
at de ikke må ta døveforeningene som 
en selvfølge. Foreningene er snart det 
siste fyrtårnet i døvesamfunnet. Mange 
døve står i fare for å bli inkludert bort 
fra et naturlig tegnspråklig miljø. Hvis 
vi skal beholde døveforeningene som 
tegnspråklige ressurssentre må vi 
våkne. Hvis vi ønsker et sted der tegn-
språk skal brukes og videreutvikles er 
det viktigere enn noen gang at vi slutter 
opp om foreningenes arbeid. Døvefore-
ningene er de viktigste kulturbærerne 
i døvesamfunnet. Tenk over hva det 
betyr for deg om døveforeningen en 
dag er borte! 

Hedvig	Sinnes. Nina	Hauge.

ter til for å sikre døve som ønsker det 
sykehjemsplass i et tegnspråklig miljø. 
Vi kan ikke lenger akseptere at eldre 
døve, mot sin vilje plasseres på lokale 
sykehjem uten mulighet for felles kom-
munikasjon, avslutter forbundsleder 
Hedvig Sinnes.
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Nytt fra Norges Døveforbund

- NDF gikk sterkt inn for at døve fort-
satt skulle få arbeidsveiledning fra de 
ordinære arbeidsrådgivningskontorene, 
men dette ble ikke tatt hensyn til. I 
dag har derfor hjelpemiddelsentralene 
overtatt ansvaret for blant annet døve 
arbeidssøkere. Det er klart diskrimine-
rende for døve som må ha en annen 
ordning enn hørende når de trenger 
råd i forbindelse med arbeidet, sier 
Noddeland.

Døves Tidsskrift har fått henvendelser 
fra flere døve som er misfornøyd med 
den nye ordningen. Også lokale døve-
foreninger forteller om medlemmer 
som ikke har fått nødvendig hjelp i sin 
jobbsøkning.

- NDF sendte ut et spørreskjema til alle 
hjelpemiddelsentralene i Norge, der vi 
spør om hvordan den nye ordningen 
fungerer. Men vi fikk ingen svar fra de 
lokale hjelpemiddelsentralene som 
burde vite best. I stedet fikk vi svar fra 
NAV sentralt om at spørsmålene var for 
komplisert for hjelpemiddelsentralene 
å svare på. Derfor svarte den sentrale 
ledelsen på vegne av alle. Det er ikke et 
demokrati verdig, det virker som om alt 

skal styres fra sentrale maktmennesker 
fjern fra brukerne. 

Petter Noddeland er svært frustrert. 
Han understreker at målet var å klar-
gjøre om det er ulik praksis mellom de 
ulike hjelpemiddelsentralene. Spørs-
målene var veldig enkle og hjelpemid-
delsentralene burde ha greid å svare 
på dem selv, i hvert fall hvis tjenesten 
fungerer bra, mener han. 

- Vi opplevde det som om at ledelsen 
dekker over forholdene hos hjelpemid-
delsentralene.  NDF er skuffet over 
at de ikke tar brukerorganisasjonen 
mer på alvor og blander seg inn i en 
kommunikasjon som NDF ønsker å ha 
direkte med hjelpemiddelsentralene. 

Men siste ord er ikke sagt og NDF 
vil følger utviklingen nøye og holde 
medlemmene sine oppdatert under-
veis, avslutter NDFs interessepolitiske 
medarbeider. 

NAV diskriminerer døve 
– fra likhet til ulike arbeidsrettede tjenester

Fra 1. januar 2016 kan ikke døve lenger få hjelp på 
arbeidsrådgivningskontorene. De blir sendt videre 
fra sitt lokal NAV-kontor til Hjelpemiddelsentralen 
om de vil ha hjelp til spørsmål om deres arbeidssi-
tuasjon, kalt yrkes- og arbeidsavklaring. 

Vanligvis får man hjelp via NAV-kontorene, men 
hvis det ikke er tilstrekkelig så må man til Arbeids-
rådgivningskontorene/hjelpemiddelsentralene. 
Det samme gjelder for synshemmede og mennes-
ker med kognitive utfordringer. Dermed bryter 
myndighetene med en praksis som går helt tilbake 
til 1992, at alle skulle behandles likt å få sitt tilbud 
gjennom arbeidsmarkedsetaten.

Petter	Noddeland.

- Arbeidsrådgivningskontorene sine 
tjenester består fortsatt for andre 
grupper i uavklarte arbeidssituasjoner, 
mens døve og hørselshemmede pånytt 
opplever en ulikhet i samfunnet. NDF 
sitt mål er like tjenester for alle og vi 
har fulgt med i den evalueringen av 
tjenestene som ligger til grunn for end-
ringene, sier interessepolitisk medar-
beider Petter Noddeland i NDF. 

Han forteller at NDF, Funksjonshem-
medes Fellesorganisasjon og samtidige 
andre interesseorganisasjoner har 
sendt brev til NAV der det forventes 
fortsatt likhet for loven, men dette har 
NAV ikke tatt hensyn til. En provosert 
interessepolitisk medarbeider sier:
- Etter mange og krevende års kamp 
om likhet i forhold til yrkesvalg, utdan-
ningsmuligheter og arbeidsdeltakelse, 
blir vi pånytt særskilt behandlet sam-
menlignet med hørende personer i til-
svarende uavklarte arbeidssituasjoner. 

I arbeidsgruppen som vurderte 
hvordan arbeidsrådgivingen til funk-
sjonshemmede skal være deltok det 
representanter fra flere interesseorga-
nisasjoner, blant annet fra FFO og NDF.
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Seniorkurs 2018
Seniorkursene er tilpasningskurs for døve og tunghørte finansiert av 
NAV. Temakurs med forelesninger og diskusjonsgrupper. Alt foregår 
på tegnspråk.

Oppfølgingskurs (kurs 2):  
Tirsdag 1. – lørdag 5. mai 2018. Kurs 2 for deltakere som var med på 
kurs 1 i oktober 2018. Førstehjelp, seksualitet, demenssykdommer, 
ernæring.

Grunnkurs (kurs 1):  
7.-12. oktober 2018. Helse, mosjon, hjerte og karsykdom, kosthold 
og trivsel.

Folkehøyskolekurs for 
døve/tunghørte senior 
9.-15. august 2018

«Seniorleiren» er et folkehøyskolekurs 
i samarbeid med NDFs seniorutvalg. 
Kurset er for døve, hørselshemmede 
tegnspråkbrukere over 60 år. 

På kurset blir det forskjellige tema og 
aktiviteter du kan velge i. Det sosiale 
samværet og mosjon gjennom turer i 
nærmiljø og på fjellet er viktig del av 
kurset. 

Program kommer i løpet at våren 
2018.

Nytt fra Norges Døveforbund

Det årlige arbeidslivssemi-
naret gikk av stabelen på  
Ål folkehøyskole 17. – 19.  
februar. Norges Døvefor-
bunds arbeidslivutvalg stod 
bak det populære semina-
ret. 20 deltakere samlet seg 
på skolebenken for å høre 
om ulike arbeidsmuligheter 
for døve. Temaet var «rette 
yrkesvalg» og handlet om 
utdanningsvalg og omskole-
ring. 

bud for døve ungdommer i Etiopia. I 
skrivende stund holder han, sammen 
med andre, på å forberede en interna-
sjonal teaterleir på Ål sommeren 2018. 
Roos fortalte også om et annet prosjekt 
han holder på med, med arbeidstittel: 
«Få fram forbilder». I dagens samfunn 
finner vi døve i alle samfunnslag, men 
de er ikke så synlige. Prosjektet ønsker 
å få dem fram og inspirere dagens døve 
og hørselshemmede unge til å innse 
at døve kan bli hva som helst om bare 
viljen er til stede. 
Deltakerne på kurset hadde flere 
workshop der de gikk runder meg seg 
selv om hva drømmene deres er, - og 
hvordan de kan oppnå dem. Det var 
avsatt tid til individuelle samtaler med 

Rett yrkesvalg, eller….? Av Petter Noddeland

På programmet var det blant annet 
foredrag av Thomas Blix. Han er kun 32 
år, men har tatt fagbrev som tømrer, 
bachelor i sosiologi og utdanner seg til 
master i innovasjon og ledelse. Altmu-
ligmannen har jobbet som snekker, 
miljøterapeut og har hatt flere stil-
linger i NDF. Han har også vært med 
på å starte to firma, Supervisuell og 
NTS Bygg, som er omtalt annet sted i 
bladet. Blix delte fra sitt mangfoldige 
og rike arbeidsliv. 
En annen foreleser var Remi Roos, som 
mange kjenner som skuespiller, men 
i likhet med Thomas har han gjort litt 
av hvert. Han har vært leder for flere 
prosjekter, blant annet noen så spen-
nende som å ha fått i stand teatertil-

arbeidslivutvalgsmedlemmer. Så måtte 
deltakerne oppsummere hvordan de 
har tenkt å nå målene sine. Gjennom 
seminaret fikk de «skritt for skritt 
guide» på hva de skal gjøre for å reali-
sere målene. 

Tilslutt er det passende å informere 
om at NDFs arbeidslivutvalg nylig har 
fått to nye medlemmer – Odd Morten 
Mjøen, Trondheim og Iselin Brenden, 
Oslo. Iselin Brenden er valgt som leder 
av utvalget. Hun jobber som arbeids-
konsulent på Signo Rycon. Odd Morten 
Mjøen er forsker på NTNU, der han 
tidligere var ansatt på tegnspråklinjen. 
Han har også en fortid som rektor på 
A.C. Møller skole.
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- Jeg tror folk først og fremst snart vil 
merke at vi kommer til å sende en del 
programmer i reprise fremover. Vi får 
snart en slik mulighet. Vi tenker oss at 
vi for eksempel kan sende «Debatten» 
fra torsdag om igjen på fredag formid-
dag. Eller vi kan sende Tegnspråknytt 
noen ganger også på tolkekanalen samme 
kveld. 

-Hva består egentlig NRKs 
tegnspråktilbud av?
-Det er tredelt: tolkekanalen, Tegn-
språknytt samt innkjøpte program fra 
eksterne produsenter. De innkjøpte 
programmene er det en annen avdeling i 
NRK som har ansvar for. 

-Mer og mer tv-seing skjer 
på nett og ikke på vanlig tv? 
-Ja, det stemmer. Og vi i NRK Tegn-
språk har egne nett-tv-sider. Disse er 
under utvikling nå, fordi de dessverre 
ikke fungerer helt slik vi ønsker. Hvis 
man for eksempel skal finne fram et 
program man ønsker å se i dag, må man 

vite eksakt hvilken dato programmet ble 
sendt på, man kan ikke søke etter tittel 
eller serier. Og dette jobber vi med å få 
forbedret. 

-Hva med tilbud til barn?
-Vi fikk en helt ny NRK Super-app i vår. 
Hvis man laster ned den, vil man finne 
tegnspråktolkede programmer ved først å 
trykke på søkesymbolet øverst til høyre. 
Da kommer det opp flere symboler nede 
til venstre på skjermen. Ved å trykke på 
tegnspråksymbolet kommer man frem til 
de tegnspråktolkede barneprogrammene. 
Slik kan man søke etter programmer på 
tegnspråk. Denne fungerer fint. 

Programmer  
på tegnspråk
Det er fint med tegnspråktolkede pro-
grammer, men mange savner flere pro-
grammer på tegnspråk og flere program-
mer om døve. Vi spør Peterson om NRK 
har noen planer for det?
-Ja, det er det! NRK Tegnspråk, altså 
tolkekanalen, begynner i dag sine 

sendinger ca. klokken 18 og avslutter et 
sted mellom 21.30 og 22.30. Det betyr 
at det er mange timer av døgnet kanalen 
ikke sender noe. Derfor håper vi at vi 
snart kan komme i gang med den nevnte 
reprisesettingen, og også at vi snart 
kommer i gang med å vise programmer 
som eksterne produsenter har laget på 
tegnspråk. Vi har også planer om å vise 
nordiske tegnspråklige programmer. 

- Hvis det blir en realitet, 
skal programmer på svensk 
og dansk tegnspråk tolkes til 
norsk tegnspråk?
- Nei, vi tenker å tekste de åpent på 
norsk, altså at vi ser for eksempel svensk 
tegnspråk med norsk tekst under. Vi tror 
det er en bedre løsning enn å tolke, da 
det blir forstyrrende med to tegnspråk-
fortellere i samme bilde.

- Du sier «håper» og «snart» 
– i praksis hva betyr det?
- Godt spørsmål! Vi jobber hele tiden for 
å få et tilbud som er bedre. NRK er en 

med 
nye planer

helge.herland@doveforbundet.no

NRK har planer om å utvide sendingene i NRK Tegnspråk,
slik at det i tillegg til de tolkete sendingene også skal sende 

norske og nordiske tegnspråklige programmer

Tegnspråk
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stor bedrift der mange ledd skal fungere 
i sammenheng. Vi vet ikke alltid eksakt 
når ting vil skje. 

- Hvem jobber i NRK  
Tegnspråk?
- Vi er tre fast ansatte i redaksjonen:  
Line Forsmo som er journalist og stemme 
i Tegnspråknytt, Tonje Henriksen som 
er tolk og administrerer kanalen og 
Tegnspråknytt, samt meg selv som har 
Tegnspråknyttvakter og et overordnet 
ansvar. I tillegg har vi ca. 30 frilansere, 
altså tegnspråktolker og nyhetsopplesere, 
som gjør en fantastisk jobb – vi er veldig 
stolte av den gjengen.

Norge eneste land  
med egen tegnspråk-
kanal
Peterson forteller at NRK er åpen for å 
bruke døve tegnspråktolker. De har al-
lerede begynt med det, og har hatt døve 
som tolker (performere) i forbindelse 
med MGP-finalen. 
- Det er flere utfordringer med dette, for 
eksempel at det er få døve med tolke-
utdannelse i dag. Når det blir bedre vil 
vi gjerne se nærmere på hvordan vi kan 
bruke døve tolker mer. 

-Hvor mye tolker NRK  
hver uke?
-Tolkekanalen er vi veldig stolte av! I 
andre land har de også tolking på tv og i 
egne kanaler, men ikke en egen tegn-
språkkanal på samme måte. I dag tolker 
vi alt direkte, altså «live», til sammen ca. 
22 - 23 timer hver uke. Alle program-
mer hentes fra NRK1, NRK2, NRK3 og 
NRKSuper. Vi prioriterer barn, ungdom, 
nyheter og debatt. 

-Hvordan finner seerne  
tolkekanalen?
-Den sendes ut av alle kabelselskap, og 
finnes i spillelisten. Man må bare lete 
til den dukker opp. For eksempel – hvis 
man har GET-boks, vil den være på 
nummer 151. 

Fra venstre: Line Forsmo, Tonje Henriksen og Paal Richard Peterson. Foto: NRK.

I begynnelsen av året var mange døve misfornøyd med teksteservicen til NRK. Det ble 
 forklart med at statskanalen omorganiserte direkte-teksterne fra å være engasjerte 
frilans-tekstere til at flere ble fast ansatte. Vi opplever nå en tekste- og tegnspråktolke-
service som stadig blir bedre, men det skjer fortsatt mye i kulissene. Leder for NRK Tegn-
språk, Paal Richard Peterson håper seerne snart vil merke enda flere forbedringer. 

-Hva med Tegnspråknytt, 
mange håper på utvidet sen-
detid?
-Tegnspråknytt sendes som det alltid har 
gjort, og i snart 30 år – med fire minutter 
hver hverdag. Mandatet er klart: vi skal 
lage en oppsummering av de viktigste 
hendelsene i verden det siste døgnet. 
Mange savner at vi tar opp «døvesa-
ker», men slik mandatet er i dag, skal 
vi egentlig ikke det. Vi ønsker å se på 
hvordan vi kan få til å sende døvesaker 
også. Tegnspråknytt har vært nokså likt 
i format i alle årene, men vi har fått inn 
bilder, video og stemme. Dessuten hadde 
vi utvidede sendinger for å dekke valget 

nå i september. Vi har en ambisjon om å 
lage et program også hørende kan se for å 
få en oppsummering av nyhetsbildet. 

- Mange får nyhetene sine 
gjennom sosiale medier. Hva 
gjør NRK Tegnspråk her?
- Vi er tilgjengelig på Instagram, der har 
vi ca. 2000 følgere og Facebook, der har 
vi ca. 3000 følgere. Akkurat nå har vi 
en serie der vi lærer kjente NRK-profiler 
et tegn. Den lager vi fordi døve skal 
bli stolte og hørende skal lære noe! Del 
også gjerne bilder med oss ved å bruke 
emneknaggen #nrktegn 
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helge.herland@doveforbundet.no

I 2018 fyller NDF 100 år og Thorbjørn Johan Sander 90 år, begge har fødselsdag i 
mai. Ingen har de siste 70 årene preget NDFs historie sterkere enn Thorbjørn Johan, 
på godt og vondt. Han har nedlagt et formidabelt arbeid for døve og de alle fles-
te har applaudert hans store arbeid i NDF, Bergen Døveforening, Døves Tidsskrift, 
 Døves Trykkeri, Døves Forlag, Døvemuseet, det historiske arbeidet for døve med 
over 10 bokutgivelser, hans mange foredrag i foreninger og på seminarer osv. - det 
er ikke plass i bladet til å ramse opp alt. Men ingen har heller møtt mer kritikk enn 
ham i det synet han har forfektet på tegnspråk, og hans mange til dels krasse leser-
brev om temaet gjennom tidene i Døves Tidsskrift. Jeg inviterte ham til et intervju 
i etterpåklokskapens lys, i håp om at de som i fremtiden skal skrive i historien kan 
få et mer nyansert syn på noen av hans ytringer. Hva sier han i dag?

70 år
i døve-
organisasjonen!
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Tegnspråk
- Uttrykket tegnspråknorsk på 1970-tal-
let var uheldig og misvisende. Det skulle 
tilsvare det svenskene kalte «tecknad 
svenska», men vi kunne ikke kalle det 
«tegnet norsk». Danskene hadde «tegn-
dansk». I engelskspråklige land het det 
«signed english». Systemet var det samme 
i alle land. Den norske modellen var 
moderat for eksempel i forhold til den 
svenske. Men til bruk i norskopplæringen 
av døve barn hadde vi også grammatiske 
markeringer. Det var ikke meningen at 
dette skulle brukes også blant voksne 
døve, men mange tegnspråklærere gikk 
for langt, og det kunne bli veldig stak-
kato, stivt, omstendelig og tregt.

Thorbjørn Johan forklarer at de et-
ter hvert tok noen grep for å myke opp 
undervisningen på tegnspråkkursene. 
Det systemet som var beregnet på nor-
skopplæringen for barn, med tegn for 
hvert eneste ord og med grammatiske 
markører, passet ikke på kurs for voksne. 
Men det var vanskelig å endre på dette. 
Brukt riktig, var det som senere ble kalt 
TSS (tegn som støtte) et utmerket system 
for visuell kommunikasjon på flytende 
norsk, både mellom døve og hørende og 
også internt mellom døve. Det er synd at 
dette systemet ikke fikk noen reell sjanse 
i våre døveskoler. Jeg er overbevist om 
at dette ville ha gitt så gode resultater at 
skolene var blitt reddet, for da ville sko-
lene også vært gode tilbud for barn med 
Cl og høreapparat. Alle lærerne burde 
da vært godt utdannede audiologopeder, 
og all undervisning skulle foregått med 
talestemme, med tegn bare som støtte. 
- Jeg må nok ta hovedskylden for en stor 
tabbe: Vi markedsførte de vedtatte teg-
nene som «riktig norsk tegnspråk». Det 
var jo ikke tegnspråk, men tegn til norske 
ord, og det var uheldig at vi brukte «rik-
tig», for mange voksne døve som brukte 
andre tegn oppfattet det da som om deres 
tegn var «gale». De ble både frustrerte og 
sinte. Vi ba derfor tegnspråklærerne gjøre 
oppmerksom på at vi også hadde andre 
tegn for ord og begreper, og at dette 
måtte respekteres. Systemet ble likevel så 
populært at vi hadde opptil 5.000 og flere 
elever på våre tegnspråkkurs hvert år. 

Hva var «riktig  
norsk tegnspråk»?
- Det var tegn som tegnspråkutvalget i 
NDF hadde behandlet og vedtatt. De aller 
fleste tegnene var i alminnelig bruk fra 
før. Men når vi for eksempel hadde 6 - 7 
forskjellige tegn for «død», så valgte vi ut 
det som vi mente var best. Mange vanlige 

ord hadde vi ikke tegn for. Da så vi til 
våre naboland, om de hadde bra tegn som 
vi kunne adoptere. Vi deltok på mange 
nordiske tegnspråkseminarer. Der hadde 
vi med oss ordlister, lister over ord som 
vi ikke hadde tegn for. Så diskuterte vi 
ordenes betydning og fant som regel fram 
til gode tegn. Det ble en stor berikelse for 
tegnspråkbrukerne. Det var jo vanskelig 
for døve å bruke ord som vi ikke hadde 
tegn for, og det var tungvint å stave på 
håndalfabetet, så det vanlige var å kutte 
ut «vanskelige ord» i kommunikasjon 
med døve. Målet vårt var altså en kraftig 
utvidelse av døves ord-/tegn-forråd.
Han understreker at det som i dag heter 
norsk tegnspråk har sine begrensninger. 
Det kan ikke skrives og leses og det kan 
ikke brukes sammen med talespråk, men 
understreker at det fungerer fint i kom-
munikasjon mellom døve.
- Jeg har kommunisert med døve på alle 
varianter av tegnspråk gjennom 80 år, 
men norsk er mitt språk. Jeg er først og 
fremst norsk, ikke først og fremst døv. 

Døves Forlag AS
- Døves Forlag AS ble opprettet for å av-
laste NDF. Som sjef der fikk jeg ansvaret 
for utgivelsen av Døves Tidsskrift, som 
jeg fra før var redaktør for, og vi utvidet 
bladet til ukeavis. Forlaget fikk ansvaret 
for redigering og utgivelse av kursmateri-
ell til ulike tegnspråkkurs, og tegnspråk-
hefter, den store tegn-ordboken, Barnas 
tegnordbok i tre bind, informasjonsma-
teriell, utgivelse av døvehistoriske bøker 
m. m. Det gikk faktisk strålende. NDF 
forpliktet seg til å gi årlig tilskudd til 
utgivelsen av bladet, men det tilskuddet 
ble dessverre altfor lite etter hvert, og så 
innførte forbundet nærmest forbud mot å 
selge det mest populære tegnspråkmateri-
ellet, for det var etter forbundets mening 
ikke «riktig» tegnspråk. Forlaget kunne 
ikke overleve. Slik jeg ser det, kverket 
forbundet sin gode melkeku, men da var 
jeg blitt pensjonist, så jeg var ikke med 
på selve gravferden. 

Døves Trykkeri AS
- Døves Trykkeri, som skiftet navn til 
Designtrykkeriet, kunne kanskje ha 
overlevd ti år til med en bedre ledelse, 
men konkurransen med andre trykkerier 
ble for hard. Vi ser jo at de fleste andre 
trykkeriene i Bergen også er blitt nedlagt, 
så slik jeg vurderer det, avgikk trykkeriet 
ved en naturlig død. 

Døves historie 
- Døves historie er viktig for vår selv-
følelse. I norske lærebøker finnes det ingen 

opplysninger om døve. Da er det lett å tro 
at døve ikke har noen historie, at vi iallfall 
aldri har betydd noe i samfunnet. Forlaget 
så det som viktig å få utgitt bøker som be-
viste at vi hadde en historie vi kunne være 
stolte av. Vi begynte med historien om 
Andreas Christian Møller, og så kom det 
flere og flere bøker, om døveskolene, om 
døveforeningene, om døvekirken, boken 
om NDF gjennom de første 75 årene, som 
dokumenterte sterkt hvordan organisasjo-
nen hadde kjempet gjennom mange veldig 
viktige saker. Det sies: «Vi må kjenne vår 
historie for å kunne forstå vår situasjon i 
dagens samfunn.» Vi har hatt så kjempe-
stor framgang på mange områder at jeg 
synes det er flaut når døve sier: «Vi blir 
diskriminert! Vi blir undertrykt!»

Fremtiden
- Lever NDF om 50 år?
- Jeg synes jeg har vært veldig flink til 
å spå gjennom tidene, og jeg vil svare: 
Ja, men det vil kreve kraftig omstilling, 
og det haster med omstillingen. Med 
den ensidige fokuseringen på tegnspråk 
som vi ser i dag, er forbundet i ferd med 
å grave sin egen grav slik døveskolene 
har gjort det, og som jeg spådde i Døves 
Tidsskrift i 2002.

Thorbjørn Johan forteller at han i 2009 
holdt et foredrag ved åpen kirke i Oslo 
med temaet: «Døvesamfunnet i forand-
ring». Der la han fram sine tanker om 
hva døvekirken og døveorganisasjonen 
måtte gjøre om de ville overleve etter at 
døveskolene var nedlagt og alle døve barn 
fikk Cl, og alle stekt tunghørte fikk bedre 
høreapparater, slik at rekrutteringen til 
det tradisjonelle døvemiljøet ville stupe. 
Han understreket at mange CI -brukere 
og sterkt tunghørte ikke ville fungere 
optimalt uten tegnstøtte. Hvis døveorga-
nisasjonen skal kunne overleve, det vil si 
beholde et rimelig stort miljø, må vi legge 
om til et mer talespråklig miljø, altså 
norsk tale med tegnstøtte. Jeg regner med 
at vi innimellom vil få se herlige innslag 
av norsk tegnspråk. Men det er utopi 
å tro at tegnspråket som eget språk vil 
overleve når det etter hvert blir et veldig 
lite antall «ekte døve» igjen. 

- Det spørs om våre ledere i dag har evne 
og vilje til å begynne den nødvendige 
omstillingen for at døveorganisasjonen 
skal kunne overleve ut fra den forven-
tede, sannsynlige utviklingen, eller om 
man lukker øynene og velger å la skuta gå 
ned med flagget til topps, avslutter den 
kommende 90-åring – som er impone-
rende sprek for sin voksne alder.
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SAMARBEIDSOMRÅDE ØST
Oslo
Torsdag 21. desember  kl. 14.00 Julegrøt – kafeen i Oslo døvekirke
Julaften kl. 14.00 Gudstjeneste i Oslo døvekirke
Julaften kl. 16.00 Julemiddag i Oslo døvekirke.  

Påmeldingsfrist 20. desember. Egenandel kr 250,- 
Mandag 25. desember kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste i Oslo døvekirke
Fredag 29. desember kl. 15.00 Julefest for barn i Oslo døvekirke. 
   Påmeldingsfrist 27. desember. Gratis

Sandefjord
Lørdag 16. desember kl. 12.00 Åpent hus/kafe i Sandefjord døvekirke
Julaften kl. 13.00 Kirkekaffe i Sandefjord døvekirke
Julaften kl. 24.00 Gudstjeneste i Sandefjord døvekirke
Fredag 5. januar kl. 15.00 Julefest for barn i Sandefjord døvekirke. 
  Påmeldingsfrist 2. januar. Gratis 
Fredag 14. januar kl. 17.00 Julefest for voksne i Sandefjord døvekirke. 
  Påmeldingsfrist 11. januar. Egenandel kr 200,-. 

SAMARBEIDSOMRÅDET VEST
Stavanger
Tirsdag 19. desember kl. 11.00 Åpen kirke med adventsprogram, utlodning og 
  grøt i Stavanger døvekirke
Onsdag 20. desember kl. 10.00 Skolegudstjeneste i Stavanger døvekirke
Julaften kl. 15.00 Gudstjeneste i Stavanger døvekirke

Distriktet

Kristiansand
Fredag 29. desember kl. 16.00 Julefest i Oddernes kirke

Bergen
Søndag 17. desember kl.17.00 Lysmesse og basar i Bergen døvekirke.  

Husk kontanter.  
Tirsdag 19. desember kl. 09.00 Skolegudstjeneste i Slettebakken kirke
Tirsdag 19. desember kl. 11.00 Skolegudstjeneste i Slettebakken kirke
Torsdag 21. desember kl. 12.00 Andakt på Konows senter 
Julaften kl. 12.00 Andakt på Konows senter.
Julaften  kl. 15.00 Gudstjeneste i Bergen døvekirke.
Mandag 25. desember kl. 13.00 Andakt og sosialt samvær i Bergen døvekirke.

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2017 DØVES MENIGHETER
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SAMARBEIDSOMRÅDE NORD
Ålesund
Julaften kl. 14.00 Gudstjeneste i Volsdalen kirke
Lørdag 6. januar kl.14.00 Julefest i Volsdalen menighetshus. Påmelding til 
  døvepresten innen 2. januar. Barn under 18 år, 
  gratis. Voksne kr 200,-.

Trondheim
Julaften kl. 15.00 Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Mandag 1. januar kl. 13.00 Gudstjeneste på Havsteinekra Helse- og 
  Velferdssenter
Søndag 7. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Søndag 14. januar kl. 14.00 Julefest på Klosterbakken i samarbeid med 
  CODA-foreningen

Distriktet

Stjørdal
Søndag 17. desember kl. 18.00 Adventsgudstjeneste i Lånke menighetshus

Levanger
Fredag 29. desember kl. 15.00 Gudstjeneste i Bamberg kirke

Tromsø
Søndag 3.desember  kl.13.00 Lysmesse i Tromsø døvekirke
Julaften kl.13.00 Gudstjeneste i Tromsø døvekirke
Søndag 7. januar kl.17.00 Julefest i Tromsø døvekirke

Distriktet

Harstad
Søndag 17. desember kl.11.00 Gudstjeneste i  

Kanebogen kirke

I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 
2. juledag, 26. desember kl. 11.00. 
I år kommer den fra Trondheim døvekirke. 

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2017 DØVES MENIGHETER
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Jeg har noe fantastisk å fortelle dere, jeg har 
noe fantastisk å fortelle til hver og en av dere. 
Verdens beste nyhet:  

«I dag er det født dere en frelser!»

Ikke for hyrdene, ikke for de tre vise menn, men 
for deg! Er ikke det gode nyheter? Kanskje var 
det noen som ble litt skuffet nå, og hadde håpet 
at presten hadde noe nytt og spennende å for-
telle, men jeg har ikke noe nytt å fortelle. Bare 
den samme gamle fortellingen som kirken aldri 
blir lei av å fortelle. At Jesus er blitt født. 

«I dag er det født dere en frelser i Davids by»

I denne korte setningen ligger hele julebud-
skapet. Mer enn dette er det egentlig ikke å si, 
men siden jeg jobber som prest må jeg likevel 
få lov til å si litt til. For jeg tror at det er noe ved 
nettopp julefortellingen som treffer ett eller 
annet i oss. Jeg tror det er noe ved julefortellin-
gen som gjør at mennesker strømmer til kirkene 
for å synge julesanger og høre juleevangeliet. 
Det er noe med julefortellingen som gjør at vi 
må stoppe litt opp og gå tilbake til der det hele 
begynte.

Til Josef, til Maria, til stallen - til krybben. Til 
rommet der det hele startet. I det rommet lig-
ger det et barn, men å gå inn i selve rommet det 
krever noe mer. Vi vet at barnet ikke bare vil bli 
betraktet og vurdert. Vi vet at barnet ikke bare 
vil bli kommentert. Barnet vil bli løftet opp og 
bekreftet. Barnet vil ha nærkontakt og berøring. 
Barnet vil ha nærhet. Barnet vil ha øyekontakt. 
Barnet gir av seg selv for den som våger seg inn i 
rommet. Det er ingen som gir så mye som et lite 
barn, men det er også få som krever så mye av 
sine omgivelser. 

På tross av alle motforestillinger så er det noe 
med julefortellingen som gjør at vi trekkes mot 
dette rommet, mot krybben og barnet som lig-
ger der. År etter år vender vi tilbake. 

Juleandakt

«I dag er det født dere en frelser»

Kan man virkelig tro på det. Hvis dette barnet 
virkelig hadde brakt frelse og fred på jorden slik 
englene sang: Hvorfor er ikke ting annerledes i 
vår verden? Er det egentlig noe som er annerle-
des nå enn før? 

Det er noen ubesvarte spørsmål her. Det hjelper 
ikke å spørre barnet i krybben om det. Barnet 
gir ikke klare svar på livets vanskelige spørsmål. 
Til tross for manglende svar, ligger det en vold-
som kraft i det lille barn Jesus som ligger der i 
krybben.

For langt der inne i oss ligger det noe som har 
lengtet etter at juleevangeliet kan bli de gode 
nyhetene. I våre hoder og tanker kan det være 
mange motforestillinger, men hjertet lengter et-
ter julenattens virkelighet.

Etter et barn som kan smelte hjertets hardhet. 
Etter et barn som ligger der helt ubeskyttet og 
gjennom det å være, roper ut sin kjærlighet. Et 
barn som i all sin sårbarhet strekker sine hender 
ut fra krybben for å søke kontakt.

Barnet taler ikke verdens språk. Barnet bru-
ker ikke makt eller overtalelsens kunst.  Det er 
kanskje dette som må til for å trenge seg inn på 
innsiden, hos små og store. For verden trenger 
noe annet, og dette «annet» har barnet kommet 
for å gi. Tilgivelse, håp, fred og en ny start, så 
ikke bare julens dager, men alle dager skal få et 
annet fortegn. 

«I dag er det født dere en frelser»

av døveprest Arne Lundqvist
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En sjelden gang, kanskje bare en eller to eller tre ganger i livet, gjør man noe man ikke trodde man 
var i stand til å gjøre. Man gjør dette fordi man vil ha et svar på noe, avklare noe, komme videre. 
Hvem husker ikke hvor nervøs man var aller første gang man tok et initiativ overfor den man i dag 
lever sammen med? Tenk om, nei, jeg dummer meg ut, jeg tør ikke! Så turte man likevel. Og det 
gjorde at livet tok en vending. 

Ofte er livets vendepunkter store og synlige. Et menneske møter et annet. De gifter seg. Får barn. 
Noen ganger fungerer ikke samlivet, og de skilles. Kanskje man vinner i Lotto! Eller man kan oppleve 
dødsfall i nær familie. Store og synlige vendepunkter. Noen slike vendepunkter skjer uten at man 
gjør noe for det selv. Og av og til er vendepunktene små. Man tør å gjøre noe andre ikke forstår kan 
være vanskelig. For eksempel gå alene i butikken. Lese en bok. For noen er det lettere å takle ven-
depunkter enn for andre. Man trives med forandringer og blir stresset av rutiner. For andre er det 
motsatt: de ønsker rutiner og en klar plan å forholde seg til.  

Men nå snakker jeg om de vendepunktene der man selv er den som utløser forandringen. Alle – 
uansett – har en eller annen gang i livet gjort noe man egentlig ikke trodde man var i stand til å 
gjøre. For å fremtvinge et vendepunkt, fordi man innerst inne vet at det er det rette å gjøre. Kanskje 
går det ikke slik man håper. Men man visste innerst inne at det var bedre å få denne avklaringen 
enn aldri å få vite. 

Vi mennesker har en tendens til å tenke at det hadde vært fint om det var annerledes. Hvis man bor 
i byen, tenker man kanskje: «Hadde det ikke vært fint å bo ute på landet, i et lite rødt hus i skog-
kanten, kanskje med noen dyr gående ute på tunet?». Hvis man faktisk bor i det røde huset, savner 
man kan hende bylivet, mulighetene, de kulturelle møtepunktene som finnes i byen. Å lære å verd-
sette det man har, før man hele tiden sammenligner seg med andre, er en god egenskap. 

Men av og til…. 

En sjelden gang, kanskje bare en eller to ganger i livet, må du gjøre noe du ikke trodde du var i stand 
til å gjøre. Du vil ha svar på noe, avklare noe, komme videre. Mennesker er ikke skapt for å stå stille. 
Vi skal være i bevegelse, utfordre oss selv, oppsøke steder vi aldri har vært. Jeg tror vi skal gjøre det, 
uansett hvor ubehagelig det kan være. Fordi det å ikke få svar, gå rundt i uvisshet, kanskje resten av 
livet, er mye verre. Livet varer ikke evig. Ikke finn deg i å leve med noe som er uavklart. Ta skrittet, 
send meldingen eller ring den du trenger å få vite noe av. I morgen kan det være for sent. 

En sjelden gang i livet, kanskje bare en eller to ganger, må jeg gjøre noe jeg ikke trodde jeg var i 
stand til å gjøre. Jeg vil ha svar på noe, avklare noe, komme videre.

Min tur nå….

Paal Richard Peterson

SPALTIST

Et vendepunkt i livet
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Døves rettshistorie
Forfatter: René Stub-Christiansen - Illustrasjoner: Jørn Werner Andersen

Men det er selvsagt interes-
sant også for døve å lese den og 
språket er hverdagslig, det er 
ikke en bok bare for profesjonelle 
aktører i rettsvesenet – selv om vi 
håper mange av dem tar seg tid til 
å lese kunnskapsformidlingen til 
Stub-Christiansen. Boka gir en bred 
presentasjon av døves generelle his-
torie fra oldtiden og til i dag, og de 
spesielle rettighetene – eller mangel 
på rettighetene døve har hatt.
I elleve kapitler tar forfatteren oss 
med på: Rettshistorie. Forskjellsbe-
handling av døve. Naturretten og 
døves historie. Religiøse motiver for 
døves rettigheter. Døves Identitet 
og kultur. Er døve funksjonshem-
met? Tegnspråkets rettshistorie. 
Arbeidsliv. Undervisning av døve. 
Hjelpemidler. Rettsapparatet.
Leserne vil nok vurdere kapitlene 
med ulik interesse. Selv ble jeg fasci-
nert av en som lærte seg tegnspråk 
i godt voksen alder, og som ikke har 
døve i familien, kan skrive så infor-
mativt i kapitlet om døves identitet 
og kultur. Jeg tror noen ganger det 
kan være lettere for hørende å 
informere om døves situasjon enn 

det er for døve selv, fordi hørende 
vet hvor lite andre hørende vet. I 
kapitlet om arbeidsliv er det også 
tydelig at forfatteren er på hjemme-
bane, han har de siste årene oppar-
beidet seg mye erfaring på døve og 
arbeidsliv. At han også skriver godt 
om rettsapparatet gjør det hele 
interessant for en ikke-juridisk leser.
Boka skjemmes av en del feil. Høg-
skolelektor Ingeborg Skaten eller 
blitt til Ingvild Skaten. Stiftelsen av 
døveforeningen i Bergen skjedde i 
1880, ikke i 1879 som dets skrives 
i boka. De Døves Blad kan vel ikke 
kalles forgjengeren til Døves Tids-
skrift, for bladet eksisterer frem-
deles som et organ for Døvekirken. 
Tegn og Tale, som utkom fra 1920, 
er forgjengeren til NDFs blad Døves 
Tidsskrift. At Andreas Christian 
Møller jobbet som tegnspråklærer 
ved døveskolen i København er nytt, 
stemmer det? Jobbet han ikke som 
vanlig lærer / lærerassisten. Men 
dette er bagateller, ingen skriver en 
bok uten skjønnhets feil. 

Han nevner eksempler om at 
flere døve ung-jenter ble gravide, 
eller risikerte å bli gravide i 13 års 
alderen, ved døveskolen i Trond-
heim – men historisk kjenner vi vel 
bare til ett tilfelle? Vi har en ferskere 
og mer presis undersøkelse foretatt 
av Marit Hoen Kvam på begynnel-
sen av 2000-tallet som viste at 44 
prosent av barndomsdøve har vært 
utsatt for seksuelle overgrep.

Det er interessant at han tar opp en 
praksis som har vært med at døve 
har fått mildere fengselsstraffer enn 
hørende for samme forbrytelse. 
Norges Døveforbund har alltid krevd 
samme straff for døve som for hø-
rende. Stub-Christiansen skriver at 
domstolen flere ganger har konklu-
dert med at det å sitte i fengsel kan 
være mye hardere for en døv, enn 
for en hørende - derfor virker straf-
fen hardere. Den dømte skal ikke 
føle verken mer eller mindre straff 
enn det som er passende ut fra den 
gale handlingen. Uten tolk blir døve 
lettere isolert i fengselet. Hvis den 
døve opplever straffen mer tyngen-
de enn hørende, så kan dette altså 
få betydning for straffeutmålingen. 
Det gjenstår å se om Stortinget vil 
gi døve lovfestet rett til tolk også 
under fengselsopphold, slik at straf-
fen ikke blir unødvendig byrdefull, 
skriver forfatteren.

Boka er illustrert med profesjo-
nelle og artige tegninger som er 
med på å visualisere kunnskapen 
som formidles. Det er også gode 
kildehenvisninger for dem som lurer 
på de mange påstandene som frem-
kommer i boka. Lite er blitt bedre 
i rettssystemet etter Fritz Moen-
saken, hevder Stub-Christiansen. I 
så måte håper vi boka kan være en 
hjelp til å forstå døves situasjon i 
rettssystemet bedre.

Anmeldt av Helge Herland

BOKOMTALE

Forfatter René Stub-Christiansen er en av få 
 advokater som kan norsk tegnspråk. Nå er 
han på markedet med en bok på 120 sider om 
« Døves rettshistorie». Målgruppen for boka er 
først og fremst hørende, forfatteren skriver: 
«Mitt ønske med denne boken, er at du som 
 leser får en økt forståelse for døves situasjon  
i dag og deres bakgrunn».
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Døvekirken har eksistert siden 
1894 med etableringen av den før-
ste Døvekirken i Christiania (Oslo). 
Her var det mange fra døvemiljøet 
som bidro til at man fikk en egen 
kirke og prest for døve. Men Dø-
vekirken i Trondheim har hatt sine 
pionerer som har betydd mye for 
oppførelsen av kirken og senere 
utvikling av en menighet i Trond-
heim. En av disse personene er Olav 
Anathon Rustad som kanskje var 
den viktigste personen i arbeidet 
med å få oppført et eget kirkebygg i 
Trondheim. 

I et lite hefte utgitt nylig i anledning 
jubileet skriver døveprest Per Walle 
en spennende historie om opprin-
nelsen til Døvekirken i Trondheim. 
Her fortelles det om noen få per-
soner som har hatt stor betydning 
for at Døvekirken i det hele tatt ble 
bygget og at døve etter hvert fikk 
sitt eget menighetsråd. Hefte «Dø-
vekirken i Trondheim» gir et godt 
innblikk i hvordan døveforeningene 
var viktige i arbeidet med å få mid-
ler til en døveprest og senere for 
å få bygget opp en egen menighet 
og en kirke for døve i Midt-Norge. 

Arbeidet med å få oppført et kirke-
bygg var ikke lett og det var mange 
utfordringer, særlig de økonomiske 
vanskene var store. Døve stod selv 
i bresjen i arbeidet for å få bygget 
en kirke. Norges Døveforbund var 
en viktig bidragsyter for å få en 
egen døveprest i Trondheim. Det 
tok noen år før man endelig fikk en 
egen døveprest i Trondheim og det 
var en hard kamp med departement 
og storting for å få bevilget de nød-
vendige midlene til en stilling. 

En av de mest interessante histo-
riene er fortellingen om døvepres-
ten Olav Anathon Rustad som var 
en svært interessant person med en 
spennende bakgrunn som misjo-
nærbarn fra Madagaskar. Han fikk 
en stor innflytelse i byggingen av en 
kirke og i arbeidet med å bygge opp 
en menighet i Trondheim. 

Denne mannen la ned mye arbeid 
for at døve skulle få en kirke som 
var på de døves premisser. Han 
bidro mye til at flere nye døvefo-
reninger ble etablert i Nord-Norge 
og han var viktig i arbeidet med å 
bygge opp «menigheter» i store 

deler av Nord-Norge. Selv om disse 
«menighetene» primært skulle 
hjelpe døvepresten når han kom 
på besøk så var de svært viktige i 
arbeidet med bygge opp en kirke i 
Trondheim og menighetsarbeidet i 
resten av landsdelen. 

Det er mange som etter hvert 
bidrog i byggingen av kirken, men 
det var noen få pionere som fikk 
virkeliggjorde drømmen om en 
egen kirke for og av døve. De som 
liker historie og særlig historien om 
utviklingen av et sosialt, diakonalt 
og menighetsbyggende arbeid i 
Trondheim og Nord-Norge bør ta en 
titt i hefte.  

Jeg ønsker Døves menighet i Trond-
heim til lykke med 90-års jubileet. 
Dette er en menighet som har hatt 
og har en stor betydning for døve 
i landsdelen. En menighet som jeg 
tror vil vokse seg enda sterkere i 
fremtiden. Jeg håper mange døve 
og deres pårørende og venner fra 
Trondheim og regionen vil bruke kir-
ken og ansatte der i glede og i sorg i 
mange år fremover.  

BOKOMTALE
Et tilbakeblikk på historien til

Døvekirken i Trondheim

I år feirer Døvekirken i Trondheim  
90 år. I et langt perspektiv er ikke  
90 år lang tid. Kristne menigheter har 
 eksistert i over 2000 år. 

Den kristne kirke kom til Norge på 1000- 
tallet og nylig feiret vi at det er 500 år 
siden reformasjonen startet med Martin 
Luther sine berømte teser i Wittenberg. 

Anmeldt av Øyvind Aspen - Tidligere kateket i døves menigheter i Norge/kateket Døves menighet i Oslo.

Forfatter: Per Walle

BOKOMTALE
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Hva er det som lokker så mange til en sen 
høstuke i fjellet? 
Svaret er delt. Programmet frister med 
forelesninger om trim og helse, forebyg-
ging av sykdom, hjerte- og karsykdom, 
demens og alzheimer, diabetes, seksuali-
tet blant eldre osv. Foreleserne er dyktige 
og nesten alle er døve. Det ER slitsomt å 
tilegne seg kunnskap gjennom tegnspråk-
tolk, men ofte er det nødvendig. Men 

med forelesere som Lena Mei Kalvenes 
Anda, Tom Harald Dahl, Gry Kaasa 
Moriggi, Joseph Murray og Erik Lundq-
vist får man servert kunnskapen med 
nærhet, humor og trygghet. Med Unni 
Gran og de andre i NDFs seniorutvalg 
som kursledere og miljøarbeidere blir det 
trivsel blant deltakerne.
Men for all del, de hørende foreleserne 
bidro med sitt. Spesielt var det sterkt å 

Seniorene
stortrives på Ål
helge.herland@doveforbundet.no

70 seniorer kom med på de to kursene andre uken i 
oktober, flere var det ikke plass til, ved Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve. Mange ble skuffet da de 
ikke kom med, men neste år lover kursansvarlig Ann-
Kristin Malmquist at alle som ønsker det skal få plass.

høre Guttorm Skovly fra Norsk Folke-
hjelp sitt foredrag om hvordan han opp-
levde timene på Utøya 22. juli 2011. Han 
var midt i dramaet omgitt av livredde, 
døde og skadde ungdom. Skovly under-
viste også i førstehjelp. På bildet over har 
han pakket inn en frostskadet Johannes 
Samuelsen.

Torsdag var det fjelltur inn til Nystøl-
kyrkja i Ål-fjellet, tusen meter over havet. 
Med kirken som base var det planlagt 
både korte og lange turer, men så meldte 
kong vinter seg dagen før, som sammen 
med en sur vind ødela mye av planene, 
men ikke humøret hos seniorene. Noen 
trosset været og gikk en lang fjelltur med 
skolens vaktmester Ole-Kristian Kolstad-
bråten som turleder. Andre gikk kortere 
turer og alle fikk kose seg inne i den 
spesielle kirken med prat, spill, medbragt 
matpakke og Alfred Vigdal sin nytrukne 
kaffe med sveler. Bare for å nevne det: 
uken etter strålte sola, snøen var borte og 
høstfargene viste seg på sitt beste.
Neste år går skolen ut med et enda bedre 
tilbud til seniorene. Nye seniorer kan 
melde seg på kurset 7. – 12. oktober – og 
de som deltok på grunnkurset i år kan 
melde seg på oppfølgingskurset 1. – 5. 
mai. 
Og på toppen av alt, 9. – 15. august er 
det seniorleir for alle som vil være med. 
På leiren legges det opp til korte fore-
drag, mye hobbyarbeid og mulighet for 
turer i skog og mark. Det er midt i beste 
multesesongen, ørreten biter, det er lyse 
og lange sommerkvelder – det blir en 
opplevelse. Se annonsen fra skolen annet 
sted i bladet.
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helge.herland@doveforbundet.no

bilder: Eurosport Norge

–  Nå gjenstår bare de siste forberedel-
sene, så er vi klare for det store eventyret 
som venter oss 9. februar 2018, sier 
Carsten Skjelbreid, som blir TVNorges 
ansikt utad i PyeongChang. Der skal 
han lede OL-studio sammen med Anne 
Sturød.
– Vi setter opp sendetidene slik at alle 
de største øvelsene blir vist på TVNorge. 
De resterende konkurransene vil gå på 
Eurosport Norge og Eurosport 1, og 
Eurosport Player vil også være gratis 
under OL. 
Sist De olympiske vinterleker ble arran-
gert i Asia, i Nagano i 1998, var TV-tide-
ne lite egnet for en norsk døgnrytme. For 
eksempel ble de fleste langrennsøvelser 
arrangert midt på natten skandinavisk 
tid. Dette er betraktelig bedret i 2018. 
Langrennsøvelsene vil nå starte i tids-
rommet 06 – 10.30 norsk tid. Skiskyting 
avvikles rundt lunsj, mens hopperne 
suser over kulen på ettermiddagen.
– Vi nordmenn er i verdensklasse når det 
gjelder å se på store idrettsbegivenheter 
som OL, selv i arbeidstiden, sier Carsten 
Skjelbreid.

Hver dag avrundes begivenhetene 
med kveldsshow på TVNorge. Her vil 
programlederne Anne Rimmen og Jon 
Almaas tilby seerne en perfekt miks av 
sport og underholdning.

Discovery har ansvar for 
sendingene fra vinter OL i 
PyeongChang, Sør-Korea,  
9. til 25. februar. Hva da 
med teksting for døve og 
hørselshemmede?

-Vi skal tekste alt 
mellom klokken 08 
og 24, svarer medie-
direktør Espen Sko-
land i Discovery.

Tekstete OL-sendinger!

Carsten Skjelbreid og Anne Sturød er studiover-
ter i Sør-Korea, med seg har det stjernespekket 
lag av kommentatorer og eksperter i de ulike 
øvelsene.

Jon Almaas og Anne Rimmen leder oppsumme-
ringen om kveldene.

Troppen klar
Mens Nilsen, Wergeland, Rimmen og 
Almaas holder fortet i Oslo, sendes et 
elitelag av kommentatorer, eksperter og 
reportere til Sør-Korea for å formidle 
vinterens største idrettsbegivenhet hjem 
til norske seere.

Sommeren 2015 ble det klart at Disco-
very hadde skaffet seg rettighetene til 
samtlige olympiske leker fra 2018 til 
2024 i det europeiske markedet. For 
norske seeres betyr det at de mest presti-
sjetunge øvelsene blir vist på TVNorge. 
Kanalen kommer til å sende OL-stoff 
døgnet rundt.
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2018 – et annerledes år

Neste år blir noe helt nytt for både oss 
på Teater Manu – og publikum. Vi har 
to produksjoner som vi jobber parallelt 
med. Felles for dem begge er at de ikke 
er vanlige teaterforestillinger. Vi har 
også flere spennende sideprosjekter på 
gang.  Mira Zuckermann forteller her 
om litt av hva som skjer fremover. 

Teatersjef Mira Zuckermann forteller
Europa og bygget et stort kontaktnet-
tverk, men mye av vår informasjon byg-
ger på egne intervjuer av overlevende. 
På tegnspråk!  Vi må fortelle deres 
ord videre på tegnspråk! Vi må ikke 
glemme det som har skjedd! 

Det blir ikke en vanlig forestilling, slik 
vi er vant til. Det blir doku-teater. Det 
vil si at det ikke blir skuespill slik vi 
kjenner det, men mer fortellende, med 
respekt for temaets alvorlige innhold. 
I Tyskland, som er hovedfokuset på vår 
fortelling, har temaet vært mer tabu-
belagt og skamfullt, og vi har måttet 
lite oss til enkelte ildsjeler for å finne 
informasjonen vi søkte. Noen ildsjeler 
i døvemiljøet i Norge har også mye 
informasjon som vi håper å få brukt, 
men da som et tillegg til selve forestil-
lingen. 

Gråtende hender handler ikke bare om 
jødeforfølgelsen, men mest om T4. T4 
var Nazistenes program for utryddelse 
av funksjonshemmede. Døve slapp 
lettere unna, de aller fleste ble «bare» 
tvangssterilisert. Men hadde man 
tilleggshandicap så var det ofte ingen 
nåde. 

Dette vil bli en meget sterk forestilling, 
og vi opplever stor interesse for temaet 
rundt om i Europa og i verden. Vi har 
derfor som mål å kunne ta med oss 
produksjonen på turné i Norden, Eu-
ropa, Israel og i USA. Spillestedene selv 
ordner med finansiering for å invitere 
oss, og vi håper de får det til. 

100 år og like døv

2018 handler mye om historie. Det 
er også 100-årsjubileum for Norges 
Døveforbund, og i den anledning lager 
vi en jubileumsforestilling. Denne blir 
imidlertid ikke like alvorlig som gråten-
de hender, tvert imot. Det er vår mor, 
Norges Døveforbund, som har bursdag 
og dette er en bursdagsgave. 

100 år og like døv blir en produksjon 
som er satirisk og har mye elementer 
av selvironi. Vi håper at vi kan vise at 
døve kan se seg selv på en annen måte, 
og kanskje vi også kan få et nytt syn på 
hørende? Vi får i hvert fall besøk fra en 
annen minoritet, som har et helt annet 
syn enn det vi har. Det blir derfor en 

Gråtende hender

«Gråtende hender» er en type forestil-
ling som jeg har ønsket meg lenge til 
Teater Manu. Det handler om døve 
under 2. verdenskrig og vi får også vite 
om hva som skjedde i oppstarten av 
Nazi-tiden. Vi har brukt flere år på å 
samle inn informasjon. Vi har funnet 
litt her og litt der. Vi har reist rundt i 
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annerledes historiefortelling. Det er 
laget en historiebok til 100-årsjubileet, 
men den er ganske forskjellig fra tea-
trets fortelling. Noe mer enn det kan 
jeg ikke avsløre ennå, for noe spenning 
må vi beholde. Vi håper at mange døve 
vil kjenne seg igjen i stoffet. Det blir i så 
fall spennende å se!  

Vi har tre dramatikere her som er kjen-
te for mange. Paal Richard Peterson er 
hoveddramatiker, og får god hjelp av 
Helge Herland. Kjersti Fjeldstad, vår 
mangeårige stemmeskuespiller, er med 
som rådgiver for å gjøre historien og 
manuset teatervennlig. 

Det er også viktig å presisere at dette 
blir en del av markeringen til selve jubi-
leumsdagen 18. mai, det blir derfor ikke 
vanlig turnéteater. Vi jobber derimot 
med å planlegge en liten miniturné.

Hva annet skjer i 2018?

Vi starter også å så nye frø til senere 
år og andre produksjoner. Vi har et 
prosjekt som heter « Teater Manu 
Stjerneskudd». Frøene som jeg her 
prater om, er til et talentprogram 
hvor vi skal søke etter personer som 
vil inn i teaterverdenen. Det er ikke 
nødvendigvis skuespillere, men også 
de som jobber i teamet rundt. Vi har 
et stort ønske om å få til en utdan-
nelse, og har begynt å diskutere med 
Høgskolen i Oslo og Akershus om et 
samarbeid. 

Teater Manu Stjerneskudd har fått mid-
ler fra Sparebankstiftelsen til å starte et 
forprosjekt. Oppstart på dette prosjek-
tet blir neste år. Prosjektkoordinator 
blir Megan Matovich–Noddeland.  

Annerledes år

Vi har et nyoppusset lokale, som har 
kostet mye penger. Vi har derfor et 
ønske, og mottar flere og flere henven-
delser fra andre som vil bruke vår scene 
og våre lokaler. Vi kommer derfor 
fremover til å leie ut teatersalen i de 
periodene vi ikke bruker den selv. 

Det er i Norge, og i Oslo, stor mangel på 
øvingsscener og spillescener, og vi har 
startet et samarbeid med flere kunst-
institusjoner. Et godt eksempel her er 
«Hva faen er problemet» som spilte på 
Teater Manu i én uke, med tegnspråk-
tolker under forestillingene. Det var en 
stor suksess. 

Vi ønsker også fortsette med annerle-
desprosjekter. Jeg har et ønske om å få 
til workshops for barn. Jeg ser at det er 
stort ønske om dette, og det blir sikkert 

flott å gå fra å starte året med «Gråten-
de hender» til å avslutte det med glade 
småhender. 
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- Avtalen mellom stat og kommune innebar at det ble over-
ført 18 årsverk på skolen og 27 elever. Elevene våre har ulike 
opplæringstilbud og kommer fra ulike kommuner. Noen er 
helårselever og noen har undervisning hos oss en til tre dager i 
uken. Elevene vi kaller «dagselever» er elever som har det meste 
av sin opplæring i sin nærskole, men som kommer til oss for 
å få tilgang til et tegnspråkmiljø og for å få undervisning i og 
på tegnspråk. Disse dagene har vi hovedfokus på fagplanene 
for hørselshemmede. Stort sett alle dagselevene våre er også 
deltidselever. 

Skjønberg forteller at Statped fortsatt skal ha ansvar for deltids-
opplæringen, så de vil samarbeide med Statped også i fremtiden 
for å få til et best mulig tilbud til elevene totalt sett.

- I Trondheim kommune er A.C.Møller skole definert som et 
ressurssenter for hørsel og tegnspråk. Foreløpig driver vi under-
visning i de samme lokalene som før på Statped Midt, men vi 
er organisert under naboskolen, Saupstad skole og ressurssenter. 
Skoleledelsen består i dag av en felles rektor og fire avdelings-
ledere, hvor den ene avdelingslederen har ansvar for avdeling 
A.C.Møller. 

Mye nytt for ansatte
- For personalet har det vært mange nye rutiner å sette seg inn 
i. Trondheim kommune bruker blant annet skybaserte tjenester 
fra Google til alt arbeid mellom lærere, - og mellom lærer og 
elev. Dette var nytt for lærerne og elevene. I tillegg har hele per-

sonalet blitt med på videreutdanning i veiledning. Årsaken til 
det er at vi på sikt blir en del av den nye storskolen som bygges 
i området, som blir en såkalt universitetsskole. Å være univer-
sitetsskole innebærer blant annet at vi skal ha tett samarbeid 
med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
og forskningsmiljøet fremover. Som en del av det, har ledelsen 
prioritert at nesten all fellestid benyttes til et kollektivt videre-
utdanningsløft for personalet i år. Slik sett ble det mye nytt i 
oppstarten for ansatte på A.C.Møller, forteller avdelingslederen.

Foreløpig som før for elevene
- Rent fysisk har ikke elevene merket så mye til overtakelsen 
ennå. Undervisningen foregår i de samme lokalene som før i 
påvente av nytt skolebygg på Saupstad/Kolstad. Pedagogisk har 
vi satt i gang noen små forsøk med samarbeid mellom skolene 
og elevene. Blant annet har en lærer fra A.C. Møller tegnspråk-
undervisning en gang i uken på Saupstad skole. Elever fra bar-
netrinnet hos oss, deltar på en kort samlingsstund hver fredag 
på Saupstad skole. Her prøver vi ulik tilnærming med tolk, for 
å finne ut hva som gir våre tegnspråklige elever best utbytte. 
Det siste samarbeidsopplegget vi prøver ut, er tilbud om visuell 
musikk. Dette er et tilbud vi gir, og som hørende elever på 
Saupstad skole kan melde seg på. 

Elin Skjønberg mener at samlokalisering av skolene vil gi elev-
ene mange slike muligheter, samtidig som avdeling A.C.Møller 
er opptatt av å beholde sin egenart og et trygt og godt språk-
miljø for de døve og hørselshemmede elevene.

Det har skjedd mye siden Andreas Christian Møller startet skolen i 1825.

A.C.Møller er blitt

Norges eldste, og siste statlige døve-
skole, A.C. Møller skole ble fra 1. juli 
overtatt av Trondheim kommune.  
Navnet på skolen er Saupstad skole og 
ressurssenter, avdeling A.C. Møller.

Det betyr at alle de største byene har 
kommunale skoler for døve og hørsels-
hemmede. I Oslo er det Vetland, skolen 
i Bergen heter Nattland og i Stavanger 
er det Auglend skole. Vi har bedt den 
nye avdelingslederen for skolen i Trond-
heim, Elin Skjønberg, fortelle litt om 
status for skolen i dag.

kommunal 
skole
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Nytt skolebygg
- I det nye skolebygget som skal stå klart i 2021, blir tre skoler 
slått sammen til en, i tillegg til at A.C. Møller skal inn som en 
egen avdeling. Det vil være plass til cirka 1000 elever på den 
nye storskolen fra 1. til 10. trinn. A.C. Møller vil få en egen 
base på barnetrinnet og en egen base på ungdomstrinnet. Det 
er viktig for oss at våre elever på barnetrinnet og ungdomstrin-
net ikke blir så langt unna hverandre, samtidig som begge 
aldersgrupper skal kunne ha tilgang til flere jevnaldrende. På 
de siste tegningene av den nye skolen er våre to baser tegnet inn 
så nære hverandre som mulig, kun med et fellesareal mellom 
basene. Det gir mange muligheter for samarbeid mellom barne-
trinnet og ungdomstrinnet på A.C. Møller, samtidig som vi får 
nærhet til jevnaldrende elever og lærere på en hørende skole. 

Ressurssenteret
Avdelingsleder Skjønberg opplyser at innholdet og tilbudet som 
skal gis på ressurssenteret, blir de ansattes hovedfokus fremover. 
Målet med ressurssenteret er å styrke tegnspråk og tilbudet til 
tegnspråklige elever i Trondheim kommune og landet forøvrig.  
Trondheim skal ha et nasjonalt ansvar, noe som betyr at elever 
fra andre kommuner fortsatt skal kunne søke skoleplass på A.C. 
Møller skole. 

- Trondheim kommune tilbyr ikke elevhjem, så vi venter på av-
klaring i forhold hvilken løsning det blir fremover. Inneværende 
skoleår er det Statped som tilbyr og drifter elevhjemmet. Det 
vi vet, er at vi fortsatt skal ha en skole med et samlet fagmiljø 
og et samlet elevmiljø, hvor undervisningen skal foregå i og på 
tegnspråk. I tillegg til dette skal vi yte bistand og veiledning til 

skoler og tegnspråklige elever som får sin opplæring i nærsko-
len. Kommunen har også sagt at vi skal jobbe for å utvikle et 
tilbud med tegnspråk som valgfag. Vi er i startfasen på dette 
arbeidet og ønsker i første omgang å se på muligheten for å få 
tegnspråk som fremmedspråk på lik linje med tysk, fransk osv. 
Det er med andre ord, et stort stykke spennende arbeid som 
står foran oss, avslutter avdelingsleder Elin Skjønberg. 

Avdelingsleder Elin Skjønberg står ved dagens skolebygg, som vi kjenner igjen som A.C. Møller skole. I bakgrunnen ser vi at den nye storskolen, som er 
under oppføring rager. Den skal stå ferdig til skoleåret 2021 med cirka 1000 elever og A.C. Møller skole blir en egen avdeling av skolen.

Historie:
1825  Døvstummeinstitutet i Trondhjem åpner  

i Waisenhuset ved Nidarosdomen.

1855 Skolen flytter til Bispegata 9 B,  
i det som kalles Rødbygget.

1880-årene  Navnebytte: Det offentlige Døvstummein-
stitut i Trondhjem.

1897 Ny internatbygning sto ferdig,  
ble kalt Gulbygget og er nå revet.

1890-årene Navnebytte: Den offentlige skole for døve  
i Trondheim.

1931 Navnebytte: Trondheim offentlige skole for 
døve.

1992 Skolen flytter til Heimdal og tar navnet  
A.C. Møller skole.

2017 Saupstad skole, avdeling A.C.Møller.

2021 Flytting til større skole like ved der dagens  
skole er.
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NDFU en tryggere organisasjon? 
Årets ungdomsseminar, som ble gjennomført i Oslo, begynte 
med et kurs i regi av Landsrådet for Norges barne- og ung-
domsorganisasjoner (LNU) på fredag. Kurset mål var hvordan 
vi kan gjøre NDFU til en enda tryggere organisasjon. Det er 
et mål at NDFU skal skape et trygt fellesskap for alle medlem-
mer og deltakere på NDFUs arrangementer. Kurset var svært 
lærerikt med en dyktig foreleser og engasjerte deltakere.

Fikk ikke tegnspråktolk!
Planen lørdag var at en ny foreleser fra LNU til å fortelle om 
organisasjonsarbeid, men vi fikk ikke tegnspråktolk. Derfor 
måtet styremedlemmer fra NDFU måtte steppe inn og endre 
opplegget for dagen. Styreleder Lubna Mehdi holdt foredrag 
om NDFU som et utvalg og rolle under Norges Døveforbund. 
Deretter fortalte hun om styrearbeid, som ble fulgt opp av 
gruppearbeid. Senere fortalte styremedlem Ingrid Grønning By 
om Frifond og søknadsskriving. Siste delen av dagen fikk styre-
medlemmer fra ungdomsklubbene mer innsikt i organisasjonen 
Trygg, dens formål og retningslinjer. 

NDFU hadde i forkant av ungdomsseminaret gjennomført en 
spørreundersøkelse: «Er NDFU en trygg organisasjon?». Det 
kom inn 97 svar. Resultatet ble gitt videre til de lokale styrene 
i ungdomsklubbene, slik at de fikk mulighet til å se gjennom 
tilbakemeldingene, - og tid til å diskutere hvordan ungdoms-
klubben kan bli bedre.

Ungdomskonferansen

Martin Berhovde er ansatt som ny ungdomskonsulent fra 1. 
desember. Han var med i NDFU-styret i perioden 2013 – 
2015 og har dermed god kjennskap til organisasjonen.
Tidligere konsulent Sondre Uteng Olsen har avsluttet sitt 
arbeid og ble takket av ungdomsforbundet for hans innsats 
gjennom mange år.

Ny ungdomskonsulent

Ungdomskonferansen valgte disse som nytt styre: Lubna Mehdi, leder - 
Matthijs Terpstra, nestleder - Helene Hodneland Sæle, styremedlem - Ka-
tie Kåsa Moriggi, styremedlem - Federico Gianasso, styremedlem - Grete 
Jaarvik, varamedlem, Charlotte Jøsang Vågen, varamedlem.

Det nye styret i NDFU

Kontakt      
Kontakt NDFU på kontakt@ndfu.no

Det gamle NDFU-styret samlet for siste gang.

Det gamle styret

Årets Medlem 2017 
Prisen til årets medlem gikk til de som har startet «Døve i 
høyere utdanning» (DiHU). Arbeidsgruppen for DiHU ble 
etablert i mars av ungdommer som har stort behov for å bygge 
opp et nettverk med andre døve studenter i Norge. Fra mars 
har de hatt en rask og god utvikling. Dagens samfunn stiller 
høyere krav til utdanning for å komme inn på arbeidsmarkedet. 
DiHU har bistått mange døve til å finne veien til utdannelse. 
De arbeider også med å informere høyskoler og universitet om 
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Bergen Døves Ungdomsklubb ble kåret til årets ungdoms-
klubb. De fikk prisen fordi de har hatt regelmessige møter og 
aktiviteter gjennom hele året, og god kontakt både med yngre 
og eldre medlemmer. De har også vært flinke til å dele nyheter 

Årets Ungdomsklubb 2017

Her ser vi 3 ungdommer fra Bergen Døves Ungdomsklubb: Togba Ilgun, Alexander Kvalheim og Iselin Hauge, samt representanter fra 
NDFU styret: Ingrid Grønning, Lubna Mehdi, Helene Hodneland Sæle, Andrine Olgeirsdóttir og Fernando Agudo.

fra NDFU på sosiale medier og lagt ut informasjon gjennom 
video på tegnspråk versjon av norsk skriftlig. Samtidig ble de 
andre ungdomsklubbene takket: Oslo Døves Ungdomsklubb, 
Stavanger Døves Ungdomsklubb og Trondheim.

Ungdomskonferansen
tilrettelegging av studier for døve og hørselshemmede, blant 
annet tips om universell utforming.   

DiHU har fått midler fra ExtraStiftelsen til å gjennomføre et 
studentseminar 10. til 11. februar neste år og til å utarbeide en 

håndbok for døve studenter, som skal være ferdig sommeren 
2018. I august deltok medlemmer fra arbeidsgruppen i DiHU 
i European Deaf Students’ Unioun og ble der opptatt som 
fullverdige medlemmer av unionen. DiHU har egen side på 
Facebook, som man kan følge for å få oppdateringer.
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Du kommer direkte til påmeldingsskjema her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer3HvSSIN17EK1GdYui1I6QKAumtqRN56qUrXkrww4a-3LNA/viewform
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- Det er et prosjekt som finan-
sieres av penger fra ExtraStif-
telsen, forteller Megan. 
- Vi gir et tilbud til ungdom 
mellom 18 og 30 år, lar de få 
smake på ulike ingredienser 
innenfor teaterfaget som for 
eksempel masketeater, impro-
visasjonsteater, stand-up, bruk 
av tegnspråkeffekter, sminke, 
fotografering og annet.
Uken ble avsluttet med en 
åpen forestilling der delta-
kerne viste sine nye kunnska-
per blant annet i spill med 
maske, improvisert teater, 
samspill to sammen der den 
ene står bak og tegner og den 
andre må legge på mimikk 
og ordstillinger. Jeg var med 
på forestillingen i Bergen 
sammen med omtrent 40 
andre publikummere, og vi 
storkoste oss over spillegleden 

og talentet som ble vist på 
scenen. Som en ekstra finale 
stilte profesjonelle Gavin Lil-
ley fra Finland/England opp 
med en del av sitt stand-up 
show. Hans humor traff blink 
blant publikum. Når får vi en 
norsk proff stand-up artist?
Syv deltakere var med på tea-
terverkstedet i Bergen, og vi 
spurte to av dem hva de synes 
om tilbudet? 

Linda Veronica 
 Stensbø, 28 år
- Jeg har lært mye av å være 
med på teaterverkstedet. 
Spesielt interessant var det, for 
første gang å spille med mas-
ke. Uten ansikt, uten munn, 
øyne, mimikk og alt som vi 
døve til vanlig uttrykker gjen-
nom ansiktet, ble vi nå tvun-
get til å fremføre alt gjennom 

Manu PopUp en suksess

helge.herland@doveforbundet.no

I høst har Teater Manu 
besøkt de fire største 
døveforeningene med 
et prosjekt for ungdom, 
kalt Manu PopUp.  
I en uke var prosjekt-
koordinator Megan 
Matovich-Noddeland 
på hvert av stedene, 
med seg hadde hun 
en stjernegruppe av 
instruktører. Heldige 
var de ungdommene 
som fikk være med på 
PopUp-en.

kroppsspråk. Vi måtte frigjøre 
oss fra den vanlige tegnspråk-
kommunikasjonen.
- Det var også artig å avslutte 
uken med å spille for publi-
kum. Jeg tror kunnskapen jeg 
har fått gjennom uken også 
gir meg påfyll som pedago-
gikkstudent.

Robert M. Demeter, 
25 år
- Jeg er blitt inspirert til å 
prøve meg som stand-up 
artist. Jeg ser at det er en 
sceneform som passer godt for 
døve, for eksempel det å bruke 
det visuelle i tegnspråk til å 
le av vår egen kultur, bruke 
ironi og selvironi – og våge å 
gå inn i en rolle som ligger litt 
utenfor min komfortsone som 
billedkunstner.
- Jeg føler jeg har utviklet meg 
i løpet av uke, dyktige lærere 
og gode diskusjoner i gruppe 
med deltakerne.

Hvem er Megan?
Prosjektleder Megan Mato-
vich-Noddeland (bildet til 
høyre) er en av flere impor-
terte ressurssterke døve som 
beriker det norske døvesam-
funnet. Det siste navnet har 
hun fått av ektemannen Petter 
og bor i Oslo. Hun har sin 
utdannelse innenfor kulturfel-
tet fra hjemlandet USA, har 
tatt med seg ideen «baby-

sign-kurs» til Norge – og er 
ellers brennende engasjert i 
samfunnsspørsmål og døves 
situasjon. Vi kan vente oss 
mye godt fra den kvinnen! 
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- Jeg mener jeg har gjort mitt og at det er riktig å 
slippe nye krefter til. Om to år er jeg 63, og selv om 
jeg ikke føler meg så gammel er det en tid for alt. Nå 
vil jeg bruke kreftene på jobben som daglig leder i 
Stavanger Døvesenter, det er en femtiprosent stilling. 
Den andre halvdelen arbeider jeg i Oljedirektoratet, 
hvor jeg ble ansatt i 1976.

-	Hvordan	har	utviklingen	i	WFD	vært	i	dine	år	som	
	styremedlem?

- En voldsom utvikling. De første årene skjedde alle 
diskusjoner skriftlig. Det ble sendt massevis av sider på 
epost, alt på engelsk som var tungt å lese - og vi hadde 
meningsutvekslingen mellom flere verdensdeler på den 
måten. Etter hvert åpnet teknologien for å bruke tegn-
språk oss imellom, vi fikk bildetelefoner både på PC, Ipad 
og mobil. Det gjorde kontakten mye tettere mellom oss i 
styret og diskusjonene mye friere.

-	Hvilket	språk	brukes	i	styret?
- Internasjonale tegn, eller et slags internasjonalt tegn-
språk. Etter hvert som styremedlemmene blir kjent med 
hverandre tilpasser vi språket. Tidligere kunne det være 
en tendens til at det ble brukt en del ASL (amerikansk 
tegnspråk), men nå er det bedre. Vi plukker opp en del 
nasjonale tegn i de landene vi har møtene i og blander 
de med de internasjonale tegnene, det fungerer veldig 
godt. For eksempel har styreleder Colin Allen fra Austra-
lia vært i Norge flere ganger og lært seg en god del norsk 
tegnspråk.

WFD har nå 135 medlemsland, som kommer fra alle fem 
verdensdelene. Verdensforbundet vant en stor seier da 
FN vedtok konvensjonen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne for noen år siden. Konvensjonen som nå 
er vedtatt av de fleste land i verden slår fast at talespråk 
og tegnspråk skal likestilles. Den sier også at døve har 
rett til tegnspråklig undervisning, tolketjeneste, kultur og 
tilgang til samfunnet for øvrig. Innholdet i en slik konven-
sjon kan ikke gjennomføres over natten, men det er en 

bindende avtale som landene forplikter seg til å arbeide 
for å oppfylle. Hvert land må regelmessig rapportere til 
FN om hvor langt de er kommet i gjennomføringen av 
det konvensjonen pålegger dem.
- Som de fleste vet har USA også en representant i styret 
i WFD. Det er litt artig at han bor på Ål og er ansatt på 
folkehøyskolen der. Men Joseph Murray er en av dem 
som har mest kunnskap om FN-konvensjonen og som 
brukes som foreleser i mange land for å skolere døve i 
rettighetene, slik at de kan presse myndighetene til å 
omsette ordene i praktisk politikk.

-	I	hvilke	land	har	døve	det	best	og	verst?
- Vanskelig spørsmål, landene i Europa, USA, Canada, 
New Zealand har kommet langt. Norge har en tolketje-
neste som alle andre land bare kan misunne oss. Døve i 
flere land i Asia og Afrika sliter. NDF samarbeidet i flere 
år med døveforbundet på Madagaskar, og noe er blitt 
bedre der, men fortsatt er situasjonen i landet dårlig for 
mange døve.

-	Mener	du	at	NDF	bør	kjempe	for	å	få	en	ny	nordmann	inn	i	
WFD-styret	når	du	takker	av	på	generalforsamlingen	i	2019?

- Det er vanlig at de nordiske landene samarbeider om 
dette, at man diskuterer det i Døves Nordiske Råd. I dag 
er både Finland, Danmark og Norge representert i styret 
og tre medlemmer fra Norden er nok i overkant av hva 
det bør være.
Hanne B. Kvitværs arbeid i WFD har satt NDF på kartet 
internasjonalt. WFD har hatt flere styremøter her i lan-
det. Internasjonale forelesere har inspirert på en rekke 
norske seminarer. Verden er blitt mindre i de årene den 
frittalende tillitskvinnen fra oljebyen har deltatt blant 
verdens døve ledere.

Vår representant i 

verdensforbundet
helge.herland@doveforbundet.no

Tidligere forbundsleder 
Hanne B. Kvitvær 
ble valgt inn i styret for WFD 
(Verdensforbundet for døve) 
ved generalforsamlingen i Canada 
i 2003. Om to år, i Paris 2019, 
vil hun gi seg.
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Sport

Både kvinne- og herre-
landslaget spilte kva-
lifiseringskamper for 
EM-sluttspillet i futsal 
i Lørenskog 18. og 19. 
november. Sluttspillet 
arrangeres i Finland i 
november 2018. 
Kvinnelaget kvalifiserte 
seg, selv om resultatene 
for det unge, nye laget 
ikke var det beste. 

Futsal-landslagenes
kvalifiseringskamper

Keepere: Leif Foss, Oslo - Jonas Christiansen Vestengen, Bergen. Utespillere Daniel Høllesli, 
 Stavanger - Alexander Victor Wroldsen, Oslo - Hassan Yos, Oslo - Sanjey Surendiran, Oslo -  
Kristian Rugseth, Oslo - Emil Vartdal Hareide, Sandefjord - Magnus Torgersen, Stavanger -  
André Bjørn Røine Rugseth, Oslo - Biniam Seyoum, Bergen - Tor Espen Gjermstad, Trondheim - 
Joakim Røine, Oslo (kaptein) og Christoffer Rainer Kværner, Sandefjord.

Keepere: Tine Victoria Granmo, Trondheim - Andrea Hovstein Hjellegjerde, Stavanger / Bergen.
Utespillere: Ane Serine Dimmen, Stavanger/Bergen - Marie Cecilie Gaustad, Stavanger/Bergen 
- Silje Marie Grønvik, Trondheim, Beate Gokstad Eng, Stavanger/Bergen - Petrine Olgeirsdóttir, 
Oslo -Katrine Grindheim Søyland Terpstra, Stavanger/Bergen - Miriam Høllesli, Stavanger/Ber-
gen - Andrine Olgeirsdóttir, Oslo - Beate Solem, Trondheim.

Herrelandslaget holder høyere nivå, men 
konkurransen er hardere og Russland er 
blant de tre beste landene i verden.  

Laget må vente på resultatene fra kamper 
i de andre puljene før de vet om de kan 
gå videre som beste treer.

Kvinner:
Norge – Polen  0 -11
Norge – England 1 – 8
Norge – Tyrkia  5 – 2

Menn: 
Norge – Kypros  19 – 3
Norge – Polen 4 – 4
Norge – Russland 2 – 8

Kort kommentar oppmann fra 
Petter Kihle Halvorsen:

Vi hadde håpet på 2. plass i herre-
puljen, men etter uavgjort mot Polen 
måtte vi ikke tape med mer enn tre 
mål for Russland, men de er meget 
gode og vi ble for nervøse i den siste 
og avgjørende kampen. Jeg håper 
laget kommer til sluttspillet for vi har 
et veldig godt lag med masse talent og 
mange av spillerne er unge ennå.

Foto: Thomas Brekke Sæteren.
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