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Babytegn er en visuell kommunikasjonsform med tegn fra det norske 

tegnspråket. Med babytegn kan du ha toveis samtaler med babyen før 

dere kan snakke sammen på talespråk! Når barn kan kommunisere med 

tegn, blir de gladere og føler seg mer forstått, overgangen til talespråk 

blir lettere, og språklige, sosiale og intellektuelle evner styrkes. Boken 

inneholder ordliste med 350 tegn og babytegn-sangbok med 12 populære 

barnesanger. 

«Vi er en trespråklig familie og babytegn gjorde 
at datteren vår forsto at én og samme ting kan 
uttrykkes på flere forskjellige språk. Babytegn har 
gitt oss mange morsomme og givende opplevelser 
sammen.»
Éva Lukács-Björnsson og 
Helgi Davíð Björnsson 

«Agnes begynte å bruke babytegn da hun var rundt 
9 måneder. Det ble en helt ny hverdag for oss alle 
da hun kunne gi enkle beskjeder som ferdig, sulten 
og tørst. Hun kunne kommunisere lenge før stem-
mebåndene kunne uttale ord.»
Anita og Martin Thornquist

ISBN 978-82-02-55193-3

www.cappelendamm.no

Megan Matovich-Noddeland 
og Petter Noddeland 

driver firmaet BeSeen Babytegn. 
Begge er døve, har tegnspråk som 
morsmål, har tatt tegnspråk som 

høyere utdannelse og holder 
babytegnkurs i flere norske byer.

Med enkle tegn kan 
du kommunisere 

med babyen

BABYTEGN
ÅPNE BARNET S  V ERD EN

«Forskning viser at barn får bedre språklig lærings-
evne når foreldre bruker tegnspråk med dem.  
Denne boken gir omsorgspersoner en praktisk 
og visuell veiledning i hvordan de kan bruke tegn 
med sitt barn.»
Dr. Joseph J. Murray, professor i amerikansk 
tegnspråk og Deaf Studies ved Gallaudet University 
i Washington DC, USA og medforfatter av Deaf Gain: 
Raising the Stakes for Human Diversity
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Vi er nå i jubileumsåret 2018 hvor Norges Døve-
forbund fyller 100 år. Det opprinnelige navnet var 
Norske Døves Landsforbund, stiftet i Trondheim 
den 18. mai 1918. I løpet av hundre år har det vært 
en rivende utvikling over hele verden, spesielt innen 
teknologi og kommunikasjon. Ett enkelt eksempel: I 
dag kan døve ringe hverandre og snakke sammen på 
tegnspråk. Med smarttelefoner kan en døv i Amerika 
snakke med en i Norge når det måtte passe. Bare 
dette er en enorm forskjell fra livet som døv i 1918. 

Men en utfordring har ikke endret seg så mye på 100 
år: Majoriteten – de hørende – har fortsatt for liten 
kunnskap og forståelse av døve og tegnspråk. Det er 
fremdeles vanskelig for døve å føle seg fullt ut inklu-
derte og likestilte i samfunnet. Vi er kommet langt, 
men vi er fortsatt ikke i mål!

Noe som preget det internasjonale nyhetsbildet sterkt 
ved årsskiftet 2017/2018 var varslinger om trakas-
sering og overgrep. Fra oktober 2017 eksploderte 
#metoo kampanjen i sosiale medier. Ressurssterke 
og berømte kvinner stod fram og fortalte om sine 
opplevelser av alt fra ubehagelig atferd til direkte vold 
og voldtekt.

Her til lands har avisoverskriftene vært dominert av 
varslingssaker i politiske partier. De som har misbrukt 
sin makt har fått holde på i årevis uten å bli stanset. 
Andre har visst om problemet, men valgt å lukke 
øynene. Det er å gi en stilltiende aksept for makt-
misbruk. Dessverre ser vi at det finnes en liknende 
ukultur i den norske døveorganisasjonen. Det er 
mange likhetstrekk mellom døveorganisasjonen og et 
politisk parti.

I Sverige har døve kvinner stått fram og beskrevet en 
«taushetskultur» i det svenske døvesamfunnet. Gren-
seoverskridende atferd har tradisjonelt sett blitt fortiet 
i døvemiljøet, kanskje fordi man ikke har de samme 
mulighetene til å skifte miljø som hørende. Det er 
ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge. 

Gjennom initiativet Trygg Organisasjon har NDFU 
tatt initiativet til å sørge for at de som blir utsatt for 
seksuelt grenseoverskridende atferd får mulighet til å 
varsle, bli lyttet til og fulgt opp på en skikkelig måte. 
Døveforbundet har avsatt midler til en deltidsstilling 
alene for å behandle varslingene som NDFU mottar. 
Det er mange saker som må tas tak i. Det vitner om 
et stort behov, og at det var på høy tid med handling.

Ungdommen har vist vei, og nå må de voksne følge 
etter. NDF har begynt å jobbe med hvordan varslin-
ger skal kunne tas imot, håndteres og behandles på en 
god måte. Det skal opprettes en beredskapsgruppe. 
Initiativet til NDFU har avdekket at det også er et 
stort behov blant voksne døve for å kunne si fra når 
noen misbruker sin posisjon, innflytelse og makt. 
Uavhengig av alder, kjønn, status eller posisjon.

Vi håper at vi nå ser begynnelsen på en utvikling mot 
en døveorganisasjon med høy bevissthet og ryggrad 
til å eliminere maktmisbruk. Som Astrid Lindgren, 
skaperen av Pippi Langstrømpe, skrev: 

Den som er veldig sterk, må også være veldig snill. 

Og om noen ikke er snille mot andre, har vi andre en 
plikt å si fra. Bryt taushetskulturen.

LEDER

Styret i Norges Døveforbund vedtok i desember 2017 å sette ut 
produksjonen av Døves Tidsskrift for hele 2018 til Supervisuell.

Generalsekretær i NDF vil fortsatt fungere som ansvarlig redaktør, 
mens daglig leder i Supervisuell er redaktør. 

Supervisuell produserer Døves Tidsskrift i hele 2018 

Velkommen til årets første utgave
av Døves Tidsskrift

Finn Arild Thordarson
Redaktør
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Døves Kulturdager i mai er 
flyttet til november

Orientering fra ODF:
Tidligere ble det annonsert at Oslo 
Døveforening og Norges Døve-
forbund skulle feire jubileet med 
et utvidet Døves Kulturdager 16.-
20.mai i Oslo.

Oslo Døveforening har trukket 
seg fra som medarrangør av Døves 
Kulturdager i mai, og flytter en del 
av program til 16.-17.november 
2018 i forbindelse med
foreningens 140 årsjubileum.

Årsaken er at foreningen fikk langt 
mindre driftstilskudd og midler til 
kulturelle tiltak fra Oslo kommune 
enn det var søkt om. Dersom det 
planlagt arrangementet likevel 
skulle gjennomføres, ville
foreningen vært nødt til å si opp 
stillingen som kulturarbeider, samt 

avlyse planene om mini-kulturdager 
i november. I tillegg var det
kommet få påmeldinger til
kulturdagene i mai. 

På grunn av den store økonomiske 
risikoen valgte derfor foreningen å 
prioritere å beholde kulturarbeider-
stillingen og heller gjennomføre 
ordinære kulturdager i november 
samt andre små kulturtiltak for 
medlemmer.

Oslo Døveforening gjennom-
fører sitt 17.mai arrangement som 
planlagt.

Vi ønsker deg velkommen til 51. 
Døves Kulturdager 16.-18.november 
kombinert med Oslo Døveforenings 
140 årsjubileum i Oslo.

Mer info kommer i dk2018.no og 
i neste utgave av Døves Tidsskrift 
i april.

Statped forslås nedlagt i ny 
rapport

Den 1. februar 2018 la et 
ekspertutvalg fram en rapport til 
kommunal- og moderniserings-
minister Monica Mæland. Utvalget 
foreslår overføring av oppgaver og 
virkemidler fra en rekke statlige 
etater. Bl.a Statped som har et 
viktig ansvar for tegnspråk.

Utvalget anbefaler at Statped legges 
ned og Statpeds ansvarsområder 
overføres til fylkeskommunene og 
Utdanningdirektoratet. 

NDF har lest rapporten og skal 
sende møteinnkalling til KODA-
utvalget og foreldre- og oppvekst-
utvalget. Utvalgene skal drøfte 
rapporten og veien videre. 

Døves Tidsskrift vil følge utviklin-
gen i saken videre.

NORGES DØVEFORBUND

Felleslegatet for Døve
Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med: Hans Kr. Hønsvall,
Postboks 192, 3201 SANDEFJORD.

www.felleslegatet.no

E-post: : ina.m.hagen@colorline.no

Søknadsfrist:15. mars 2018 

Adresse: Bakketeigen 51, 3570 Ål
Nettside: al.fhs.no
Facebook: fb.com/alfhsno

Døve foreldre og deres barn. 
Nytt kurstrinn1 på Ål. 27.mai-
1. juni 2018.
Foreldreopplæringsprogram og 
erfaringsutveksling på tegnspråk.
Tegnspråkkurs og barnehage / 
skoletilbud til barna.

Kurs for deg som har mistet 
hørselen og dine pårørende. 
Sterkt tunghørte/døvblitte.
Grunnkurs: 26.-31. august 2018 
Kursene har fokus på tegnspråk, 
mestring, kommunikasjon og 
sosial nettverksbygging.

Kurs for nært nettverk til 
døve/hørselshemmede barn 
og voksne.
Grunnkurs: 9.-14 september 2018
Tegnspråk og kommunikasjon i 
familien.

Informasjon, påmelding og 
søknadsskjema til kursene:
kurs@al.fhs.noTelefon: 32 08 26 
00 / 950 19 323 / 414 64 556
Kursopphold og reise dekkes av 
NAV etter søknad.

Se alle godkjente tilpasningskurs 
på vår hjemmeside.

Kanskje er et folkehøg- 
skoleår noe for deg?
Søknadsskjema finner du
på hjemmesiden.
E-post: 
aal.folkehogskole@al.fhs.no

http://dk2018.no
http://www.felleslegatet.no
mailto:ina.m.hagen@colorline.no
http://al.fhs.no
http://fb.com/alfhsno
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18. mai 2018 fyller Norges Døve-
forbund 100 år! Mye er oppnådd, 
som f.eks førerkort for døve, 
teksting på TV, gratis tilgang på 
profesjonelle tegnspråktolker, 
anerkjennelse av tegnspråk som et 
fullverdig språk og mye mer. 

Det blir flere markeringer gjennom 
året, men høydepunktet blir i Oslo 
den 18. mai 2018. Vi håper at 
flest mulig kommer til Oslo denne 
dagen for å delta!

Program for 18.mai 2018:
Kl 13.00-14.30: En høytidelig 
markering på Rådhuset i Oslo med 
gratis tapas. 

Kl 15.00: Dørene på Shamrock 
pub (en pub rett under Teater 
Manu) åpnes. Salg av mat.

Kl 16.30: Dørene på Teater Manu 
åpnes. Kun plass til de som er 
påmeldte. Jubileumsmarkeringen 
vises gratis på storskjerm nede på 
Shamrock pub for de av dem som 
ikke har fått plass på Teater Manu.

Kl 17.00: Markering hos Teater 
Manu begynner. Det skal være et 
one-man-show, bildeshow, visning 
av jubileumsfilm og lansering av 
ny logo.

Kl 18.30: Festen fortsetter på 
Shamrock pub.

Kl 01.00: Shamrock pub stenges. 

Mer detaljert program kommer 
senere!

Alle markeringer er gratis, men 
man må melde seg på!
 
Påmeldingsfrist til alle arrange-
menter: 1.april 2018. 

For å melde deg på, gå inn på:
deafnet.no/100-ars-jubileum

På denne nettsiden kan du melde 
deg på hele eller deler av
programmet for 18. mai.

Det er begrenset antall plasser:

Rådhuset: 400 personer
Teater Manu: 150 personer
Shamrock: 250 personer

Det er gratis å delta, men dersom 
du ikke gir beskjed om forfall 
innen en uke før, må du betale et 
gebyr på kr. 200.

Dette av hensyn til de som står på 
venteliste hvis det blir fullt.

Spørsmål sendes til 
jubileum@doveforbundet.no

Andre jubileums- 
markeringer:

Jubileumsbok: 
Helge Herland, har skrevet en 
lettlest jubileumsbok. Boken er på 
cirka 300 sider som forteller om 
forbundets historie, fra
begynnelsen til i dag. Boken har 
en offisiell lanseringsdato 18.mai, 
men skal selges på jubileums-
stafetten som skjer i forkant.

Norges Døveforbunds 100 års 
jubileumsmarkering

NORGES DØVEFORBUNDNORGES DØVEFORBUND

Jubileumsstafett:
Et stafettlag fra Norges Døveforbund 
skal besøke døveforeningene for å 
markere jubileet. 
Mer informasjon kommer. 

Jubileumsfrimerke
Posten har laget et jubileums-
frimerke som ble sluppet ut i 
november 2017.

Jubileumsfilm:
Døves Media lager en jubileumsfilm. 
Filmen har premiere på jubileums-
dagen 18.mai 2018. 
Mer informasjon kommer. 

Fagdag 24.september 2018:
Vi har en egen markering i for-
bindelse med FNs nasjonaldag for 
tegnspråk 23.september. Fag- 
dagens tema blir «Universell
utforming + tegnspråk = sant». 
Mer informasjon kommer.
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BeSeen med bokutgivelse

MEGAN MATOVICH-NODDELAND og PETTER NODDELAND
ILLUSTRASJONER av VIKTOR JÄDERLUND
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Babytegn er en visuell kommunikasjonsform med tegn fra det norske 

tegnspråket. Med babytegn kan du ha toveis samtaler med babyen før 

dere kan snakke sammen på talespråk! Når barn kan kommunisere med 

tegn, blir de gladere og føler seg mer forstått, overgangen til talespråk 

blir lettere, og språklige, sosiale og intellektuelle evner styrkes. Boken 

inneholder ordliste med 350 tegn og babytegn-sangbok med 12 populære 

barnesanger. 

«Vi er en trespråklig familie og babytegn gjorde 
at datteren vår forsto at én og samme ting kan 
uttrykkes på flere forskjellige språk. Babytegn har 
gitt oss mange morsomme og givende opplevelser 
sammen.»
Éva Lukács-Björnsson og 
Helgi Davíð Björnsson 

«Agnes begynte å bruke babytegn da hun var rundt 
9 måneder. Det ble en helt ny hverdag for oss alle 
da hun kunne gi enkle beskjeder som ferdig, sulten 
og tørst. Hun kunne kommunisere lenge før stem-
mebåndene kunne uttale ord.»
Anita og Martin Thornquist

ISBN 978-82-02-55193-3

www.cappelendamm.no

Megan Matovich-Noddeland 
og Petter Noddeland 

driver firmaet BeSeen Babytegn. 
Begge er døve, har tegnspråk som 
morsmål, har tatt tegnspråk som 

høyere utdannelse og holder 
babytegnkurs i flere norske byer.

Med enkle tegn kan 
du kommunisere 

med babyen

BABYTEGN
ÅPNE BARNET S  V ERD EN

«Forskning viser at barn får bedre språklig lærings-
evne når foreldre bruker tegnspråk med dem.  
Denne boken gir omsorgspersoner en praktisk 
og visuell veiledning i hvordan de kan bruke tegn 
med sitt barn.»
Dr. Joseph J. Murray, professor i amerikansk 
tegnspråk og Deaf Studies ved Gallaudet University 
i Washington DC, USA og medforfatter av Deaf Gain: 
Raising the Stakes for Human Diversity
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I 2013 etablerte Megan Matovich-Noddeland og Petter Noddeland bedriften
BeSeen Babytegn, som tilbyr kurs i babytegn. Med tegn fra ekte norsk tegnspråk 
lærer de foreldre og barn å kommunisere før barnet klarer å gjøre seg forstått
med talespråk. Nå har de gitt ut boken "Babytegn - åpne barnets verden".

Utgivelsen ble markert med en li-
ten lanseringsfest hos forlaget Cap-
pelen Damm den 25. januar 2018.  
Blant gjestene så vi flere kjente 
ansikter fra tegnspråkmiljøet, men 
også mange småbarnsfamilier som 
vi aldri hadde sett før.

Og det er ikke så rart. Målgrup-
pen til BeSeen er ikke i tegnspråk-
miljøet og har som regel ingen 
tilknytning til døve eller hørsels-
hemmede. Babytegn er en trend 
som har spredt seg blant hørende 
foreldre med hørende barn.

Babytegn dreier seg ikke om å 
bruke flytende tegnspråk til barna, 
men å bruke tegn istedenfor lyd. 
Små barn har ikke utviklet den 
kompliserte finmotorikken som 

må til for å kunne produsere 
talespråk. Det er lettere å bruke de 
større muskelgruppene i hendene 
og armene. Derfor kan små barn 
klare å gjøre seg forstått med tegn 
før de lærer seg å snakke.

Jo tidligere barnet blir i stand til å 
kommunisere, jo bedre. De får et 
forsprang i utviklingen. Nettopp 
derfor har babytegn blitt populært 
og utbredt blant foreldre i USA og 
England. Og det ser ut å bli mer 
oppmerksomhet rundt babytegn i 
Norge også.

På lanseringen fortalte Petter og 
Megan historien om hvordan 
boken gradvis ble til, uten at de 
egentlig hadde planlagt en bok. 
Siden de begynte å holde kurs i 

2013, samlet de inn artikler, skrev 
notater og føyde stadig til nye sider 
i en voksende kurshefte. Plutselig 
var bunken så tykk at - jo, der var 
det faktisk materiale til en bok!

Men det var ikke så lett å få boken 
antatt av et forlag, forteller Petter 
og Megan. 

- Vi så at Cappelen Damm hadde 
mange bøker om gravide og barn, 
og tok kontakt med dem. Men de 
avviste boken tre ganger, og vi ble 
avvist av fem andre forlag. Til slutt 
fikk vi napp hos redaktør Line 
Kristiansen hos Cappelen. Hun 
var interessert og hadde tro på 
prosjektet, uten henne ville vi ikke 
fått boka publisert.

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
 H BelindA sToe

 ¯ www.belindastoe.com
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Med 293 sider er dette en solid 
bok som skiller seg fra tidligere 
norske bøker med tegn. Dette er 
ingen "tegnordbok", selv om du 
finner 350 babytegn og 12 barne-
sanger med tegn. Boken innehol-
der langt mer enn det.  
 
Mer enn halvparten av boka 
handler om hvordan foreldre kan 
stimulere sine barn til å kommuni-
sere med tegn, samtidig som man 
lærer mye om tegnspråk og døve-
miljøet.

Dere har også krydret boken med 
små "faktabokser" hvor dere for ek-
sempel forteller at om at norsk tegn-
språk er et fullverdig språk, at det 
ikke er internasjonalt og så videre. 
Er det gjort bevisst for å spre mer 
kunnskap og aksept for tegnspråk i 
samfunnet?

-Der ble vi visst avslørt! Ja, det er 
en del av vår misjon. Babytegn er 
ikke tegnspråk, men tegnene er 
hentet fra norsk tegnspråk. Så da 
er det fint å samtidig kunne skape 
økt bevissthet underveis.

Med BeSeen er det døve som eier og 
driver virksomheten, men slik er det 
ikke i andre land? 

- Vi tror vi er den eneste babytegn-
virksomheten som drives av døve. 
I noen land driver døveforeninger 
kurs i babytegn. I England og USA 
er det store firmaer som driver 
med babytegn - men alle er styrt 
av hørende.

Boken er illustrert av en døv kunst-
ner, svenske Viktor Jäderlund. Var 
det et bevisst valg å bruke en illus-
tratør som selv er døv og tegnspråk-
lig? 

- Ja! Vi var veldig opptatt av det da 
vi skulle finne en tegner sammen 
med Cappelen Damm. Han tok 
med elementer som en hørende 
tegner aldri vil tenke på, for ek-
sempel munnstilling og ansiktsut-
trykk i tegnene sine. 

Petter og Megan forteller også at 
flere utenlandske forlag har vist 
interesse for å oversette boken.

- Hvis de skal oversette boken, 
må døvemiljøene i deres land også 
involveres. Det er norske tegn i 
boken nå, om boken skal oversttes 
må også tegnene oversettes!

Bokutgivelse til tross, Petter og 
Megan har ingen planer om å hvile 
på laurbærne. Selve kursvirksom-
heten pågår i flere norske byer, 
og de ønsker å knytte til seg flere 
kurslærere - både døve og hørende. 

I tillegg har de også et prosjekt 
gående for å lage en babytegn-app 
som kan brukes av alle som inter-
esserer seg for tegn for de som er 
0-2 år gamle.

Men tilbake til boken. Hva føler 
dere nå som boken er gitt ut på et av 
de største norske forlagene? 
 
- Det føles som en stor seier, ikke 
bare for oss, men for tegnspråk. 
Vi har brukt masse fritid på å lage 
boken. Det føles godt å vite at 
informasjon om babytegn, tegn-
språk og døvemiljø kommer ut til 
et bredt publikum.  
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Tegnspråklig 
gründer
I Larvik kan du nå få fysioterapi på tegn-
språk! Juliane Næss (28) har åpnet sin 
egen praksis, Skagerak Fysio, i samme 
lokaler som Mudo treningssenter i
Larvik sentrum.  
Siden Juliane er hørselshemmet og tid-
ligere elev ved Nedre Gausen kan hun 
selvfølgelig flytende tegnspråk.

Etter at hun var ferdig utdannet 
fysioterapeut våren 2016 flyttet Ju-
liane til Sandefjord for å jobbe i et 
vikariat ved Sandefjord Medisinske 
Senter. Men opprinnelig er hun 
født og oppvokst i Grimstad. 

 - Jeg ble født hørende, men mistet 
hørselen gradvis. Da jeg var 3-4 
år gammel hørte jeg så dårlig at 
foreldrene mine bestemte seg for at 
jeg måtte lære tegnspråk. 

Dermed begynte hun som deltids-
elev ved Nedre Gausen døveskole 
allerede fra 1. klasse. Etterhvert 
ble hørselen stadig dårligere, og 
de to siste årene gikk hun heltid 
på Nedre Gausen, med unntak av 
fredagene hvor hun gikk på hjem-
meskolen i Grimstad.
 
Til tross for at Juliane til slutt 
hørte så dårlig at hun fikk operert 
inn sin første CI som 13-åring, har 
hun alltid vært utadvendt og ikke 
redd for å bli kjent med nye men-
nesker. Hun reiste nemlig til Ned-
erland som 21-åring for å studere 
til fysioterapi. Med tegnspråktolk.

 - Jeg har alltid brukt tegnspråktolk 
i alle skolesammenhenger, de er 
gull verdt! Da jeg studerte i Ned-
erland hadde jeg først med meg 
norske tolker i en måneds tid, før 
jeg fikk en nederlandsk tolk fast 
fem dager i uken.

Kunne den nederlandske tolken 
norsk tegnspråk?

 - Nei, det ble på nederlandsk 
tegnspråk. Men det var litt større 
forskjell mellom norsk og neder-
landsk tegnspråk enn jeg trodde, så 
vi måtte jobbe litt med det. Tolken 
brukte engelsk munnstilling og 
nederlandsk tegnspråk, og jeg fikk 
ellers god hjelp av klassen. Så det 
gikk seg til på et vis.

Etter oppholdet i Nederland gjen-
nomførte Juliane praksis i Bodø, 
Lillestrøm og – Australia. Uten 
tolk.

Jeg fikk min andre CI da jeg var 
17 år gammel, og etter det klarte 
jeg å kommunisere nokså greit 
uten tolk. Det går greit å kom-
munisere med kundene mine én til 

én. Jeg har ikke opplevd noe annet 
enn positiv respons fra kundene 
når jeg forteller at jeg hører dårlig.

Selv om Juliane kan fungere nokså 
greit i et hørende miljø, under-
streker hun hvor viktig tegnspråk 
er for henne. Tegnspråkmiljøet 
var også en av grunnene til at hun 
valgte å bosette seg i Sandefjord, 
hvor hun har flere barndomsven-
ner fra døveskoletiden. Og så er 
det i nærheten av familien og 
hytta.

 - Det å få lære tegnspråk som 
barn var det beste sjakktrekket 
mine foreldre kunne ha gjort. Med 
tegnspråk får jeg tilgang til et helt 
samfunn som jeg alltid vil være 
en del av. Jeg hadde ikke klart å 
gjennomføre studiene om jeg ikke 
hadde kunnet flytende tegnspråk 
fra barnsben av, samtidig som CI-
ene mine gjorde meg i stand til å 
fungere med talespråk i utlandet. 
For meg henger tegnspråk og CI 
tett sammen – hadde man tatt 
bort en av delene ville jeg ikke 
ha klart å gjennomføre alt jeg har 
gjort nå.

Foto: Iselin Næss

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no



91 / 2018

Nytt firma: NTS Kompetanse

I gründerbyen Sandefjord er nok en tegnspråklig bedrift opprettet av døve. 
Denne gangen er det Vestfold Døveforening og Supervisuell som sammen har 
etablert kunnskapsbedriften NTS Kompetanse AS.

Som navnet antyder, dreier det 
seg om kompetanse i norsk tegn-
språk. Og det er nettopp det som 
tilbys – en samlet og sammensatt 
kunnskap om tegnspråk, om døve 
og døves kultur som ofte kan være 
vanskelig å få tak i. Det dreier 
seg ikke bare om å kunne tegn-
språk, men også å kunne forstå de 
utfordringene som døve møter i et 
samfunn tilrettelagt for hørende.

NTS Kompetanse er såpass ferskt 
at bedriften ble offentlig registrert 
i januar 2018, men har allerede 
samarbeidet i snart et halvt år med 
arbeidsmarkedsbedriften Fønix AS. 
Hovedaktiviteten har vært å un-
dervise ansatte i Sandefjord kom-
mune i tegnspråk og døves kultur. 
Kursansvarlig Patrick Ramberg 
Singler forteller:

 - Når Fønix var på utkikk etter 
kvalifiserte lærere og gode samar-
beidspartnere ble vi umiddelbart 
møtt med engasjement, fleksibili-
tet og pågangsmot av NTS kom-
petanse. Vi så fort at vi har et felles 

verdisett. De ansatte i Sandefjord 
kommune som deltar på kurset 
har vært svært fornøyd med Vivi 
som lærer og setter pris på hennes 
engasjement, evne til å utfordre 
elevene og vilje til å gi av seg selv i 
undervisningen.

Vivi Hurtley Thordarson har siden 
oktober 2017 undervist helsefag-
arbeidere som jobber med tegn-
språklige brukere. Hun er døv og 
har tegnspråk som førstespråk. I 
tillegg har hun utdannelse innen 
helsefag.

 - Jeg synes det er spennende å 
undervise i tegnspråk og døves 
kultur i et helsefaglig perspektiv. 
Det dreier seg jo om langt mer 
enn å bare lære seg tegn for enkelte 
ord. Det handler om å se og forstå 
mennesker, forteller Vivi.

NTS Kompetanse AS er definert 
som både en ideell virksomhet 
og en sosial entreprenør. Det er 
nemlig vedtektsfestet at overskudd 
fra driften ikke skal utbetales til 

eiere, men brukes til allmennyttige 
formål innenfor tegnspråkmiljøet. 
Jim Vold, som er styremedlem i 
NTS Kompetanse og sekretær i 
Vestfold Døveforening, forteller 
at styret i døveforeningen umid-
delbart stilte seg positive da styret 
i Supervisuell inviterte foreningen 
til å etablere bedrift sammen. Det 
ble forankret i et medlemsmøte 
senere – samtlige medlemmer som 
hadde møtt opp stilte seg også 
positive til etableringen.

 - Vi håper at NTS Kompetanse 
kan bidra både til å spre kunn-
skap om norsk tegnspråk og døve 
i samfunnet, og også bidra til 
flere arbeidsplasser for døve. Både 
gjennom å skape arbeidsplasser for 
døve i bedriften selv, og gjennom å 
hjelpe andre virksomheter å inklu-
dere døve i arbeidslivet, forteller 
Vold.

 I KeTil VesTrum einArsen

 � ketil@supervisuell.no

Vivi Hurtley Thordarson underviser helsefagarbeidere i tegnspråk og døvekultur. Foto: Jim Vold
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Tilbudet er fortsatt der – og noen 
av elevene som går ut fra 10. klasse 
våren 2018 har hatt hele tre år 
med tegnspråkundervisning. Faget 
er populært, men utfordringen er 
tilgangen på tegnspråklærere. 

Den nåværende tegnspråklæreren 
er nemlig gravid og skal ut i per-
misjon, så man frykter at det kan 
bli vanskelig å videreføre tilbudet 
ved Vågsøy neste år. 

Men tilbudet forsvinner ikke fra 
Sogn og Fjordane. Høsten 2017 
begynte nok en skole i samme 
fylke – Sandane ungdomsskole i 
Gloppen kommune – å undervise i 
tegnspråk som fremmedspråk.

Kathrine Kvalheim Osnes (33) var 
en av initiativtakerne bak innfø-
ringen av tegnspråk som fag på 
Vågsøy ungdomsskole. Hun har et 
personlig forhold til tegnspråk. 

Da Kathrine var 13, fikk hun en 
lillebror. Et par år senere oppdaget 
familien at han var døv.

- Da begynte vi med tegnspråk 
hjemme, og jeg slengte meg på 
med alt jeg kunne av kurs for 
foreldre, naboer, barnehage og så 
videre.

Foreldrene til Kathrine fulgte "Se 
mitt språk", men på den tiden var 
det ikke noe tilbud om tegnspråk-
opplæring til søsken av døve barn. 
Men Kathrine fikk lov å være med 
foreldrene sine på deler av forel-
dreopplæringen, blant annet på Ål.

-Jeg ble forelsket i språket og 
stedet. Dermed ble det ett år på Ål 
folkehøyskole etter videregående, 
og så utdannet jeg meg til tegn-
språktolk.

Kathrine jobbet mange år som fri-
lanstolk, men ble i 2012 ansatt på 

en barneskole i Vågsøy kommune 
hvor de hadde hørselshemmede 
tegnspråklige elever.

-Jeg ble ansatt som «tegnspråkpo-
tet» på barneskolen. De hadde et 
par lærere med 30 studiepoeng i 
tegnspråk, men de følte de ikke 
kunne nok. Dermed begynte jeg å 
undervise elever i tegnspråk også. 
Selv om jeg egentlig «bare» var 
ansatt som tegnspråktolk. Poteten 
kan jo som kjent brukes til alt.

Da en av elevene skulle begynne 
på ungdomsskolen, kom ideen om 
at elevene på ungdomsskolen skul-
le få mulighet til å lære tegnspråk 
på en skikkelig måte. Hvorfor ikke 
ha tegnspråk som et eget fag? 

Kathrine tok da kontakt med 
Vågsøy ungdomsskole og la fram 
forslaget.

- Ideen ble møtt med en positiv 

For et års tid siden fikk Vågsøy ungdomsskole i Sogn og Fjordane medieopp-
merksomhet som den eneste ungdomsskolen i Norge med norsk tegnspråk 
som fremmedspråk. Fra høsten 2015 kunne hørende elever for første gang 
velge norsk tegnspråk på lik linje med fransk eller tysk.

Tegnspråk som valgfag
Den første klassen som fikk tegnspråk som fremmedspråk skoleåret 2015/2016. Foto: Christina Cantero

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
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velvilje, til og med begeistring. 
Men det tok litt tid å få avklart det 
formelle. Det er egentlig ingenting 
i veien for en skole å undervise 
i tegnspråk som fremmedspråk. 
Man må ikke ha en godkjenning 
fra Utdanningsdirektoratet, men 
det var usikkerhet rundt hvordan 
opplegget skulle være. Spesielt var 
man usikker på om tegnspråk som 
språkfag ville telle på samme måte 
som f.eks. fransk og tysk når man 
kom til videregående skole. Og 
de kunne jo heller ikke regne med 
å få studere tegnspråk videre der. 
Men med god hjelp fra entustias-
tiske medarbeidere ved ungdoms-
skolen så fikk vi det på plass til 
høsten 2015.

Å få til noe nytt som dette er kanskje 
litt avhengig av at man møter en 
skole hvor de ansatte og ledere har 
en positiv innstilling og en vilje til å 
satse på noe nytt?

- Det er nok en helt avgjørende 
faktor, ja. Jeg har fått henvendelser 
fra mange andre som har ønsket å 
få til det samme på sin skole, men 
ikke fått det til. 

Men altså med unntak fra tidligere 
nevnte Sandane ungdomsskole i 
Gloppen, som er bare en halvan-
nen times biltur fra Vågsøy.

Kathrine fulgte den hørselshem-
mede eleven fra barneskolen til 
ungdomsskolen, og var også med 
på å undervise i faget i oppstarten. 
Senere ble det ansatt en lærer som 
kan flytende tegnspråk, som altså 
er gravid nå. 

- Kanskje dere kan oppfordre folk 
til å søke på Vågsøy? spør Ka-
thrine. 

De har erfart at det ikke er lett å 
finne fagfolk som kan tegnspråk 
flytende.

Noen videregående skoler tilbyr 
tegnspråk som valgfag. Dere tilbyr 
det som fremmedspråk. Er det noen 
spesiell grunn til at dere valgte å ta 
det som fremmedspråk og ikke som 
valgfag?

- Valgfag i ungdomsskolen er som 
oftest praktiske fag som man vel-
ger for et år om gangen. Man kan 
derfor ha tre ulike valgfag i løpet 
av ungdomsskolen, men her har 
vi elever som har lært tegnspråk 
i både to og tre år sammenheng-
ende. Hovedgrunnen til at vi 
valgte å ha det som fremmedspråk 
er imidlertid at tegnspråk er et 
SPRÅK. Da er det helt naturlig 
at det går under fremmedspråk/
språklig fordypning slik som andre 
språk. Man har ikke tysk som 
valgfag.

Vi berører et viktig tema her. Hva 
betyr det egentlig å kunne, el-
ler hva innebærer det egentlig å 
utdanne seg innen tegnspråk? På 
Vågsøy kan elevene ha tre år med 
tegnspråk på ungdomsskolen, men 
antageligvis får de ikke mulighet 
til å studere det videre på videre-
gående skole. De må vente til de 
kan ta studiepoeng i tegnspråk på 
høgskole eller universitet.

Og der vil det jo være en stor 

Kathrine Kvalheim Osnes

forskjell på studenter som skal ta 
60 studiepoeng i tegnspråk – noen 
har kanskje hatt tre år med tegn-
språk på ungdomsskolen, mens 
andre aldri har lært ett tegn. Sam-
menligner man med andre språk-
fag, er det jo slik at de som skal 
studere engelsk på universitetsnivå 
forventes å faktisk kunne engelsk 
fra før.

- Jeg ser absolutt behovet for mer 
fordypning i tegnspråk, og høy-
ere krav til de som skal undervise 
på tegnspråk i grunnskolen. Men 
samtidig er det skummelt å stille 
for høye krav, for da kan man få 
store problemer med å få tak i 
personer som oppfyller kravene. 
Spesielt i distriktene er det van-
skelig å få tak i godt utdannede 
tegnspråklærere. Da er det bedre 
med en lærer med 60 studiepoeng 
i tegnspråk enn ingen lærer. Jeg 
håper at så mange som mulig skal 
få tilgang til tegnspråkopplæring, 
både på ungdomsskole, videregå-
ende og universitet.

Foto: Tommy Jansen Bredesen

Hovedgrunnen til at vi valgte å ha det 
som fremmedspråk er imidlertid at 
tegnspråk er et SPRÅK.



Gråtende hender
Med denne forestillingen går Teater Manu nye veier. 

Dette er ingen ordinær teaterforestilling, 
men noe vi kan kalle "dokumentasjonsdrama". 

Basert på virkelige hendelser.
Fremført på en teaterscene.

Og den viser historien til en gruppe som mange 
ikke visste var ofre for Holocaust: de døve. 

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
 H dAg Jenssen / TeATer mAnu



131 / 2018

De fleste av oss kjenner til naziste-
nes konsentrasjonsleire hvor jøder 
ble drept i ufattelige tall under 2. 
verdenskrig. Men historien om å 
fjerne uønskede mennesker strek-
ker seg lenger tilbake enn selve 
krigen. 

Allerede tidlig på 1900-tallet 
begynte de rasehygieniske ideene å 
gripe om seg i Tyskland – og flere 
andre land i verden. Selv skandi-
naviske land var ikke fremmed for 
tanken om å hindre mennesker 
med «uønskede egenskaper» å få 
barn. Den enkleste måten å sørge 
for dette var sterilisering. Jo flere 
«avvikere» som ble sterilisert, jo 
mer perfekt ville befolkningen et-
ter hvert bli.

I 1933, et halvt år etter at Hitlers 
nasjonalsosialistiske parti overtok 
makten i Tyskland, ble «lov om 
forebygging av arvesykt avkom» 
vedtatt. Loven tillot tvangssteri-
lisering av blinde, døve og andre 
funksjonshemmede – til og med 
epileptikere og alkoholikere. Man 
regner med at så mye som 400.000 
tyskere ble tvangssterilisert etter 
denne loven. Det tilsvarte omtrent 

1% av Tysklands kjønnsmodne 
befolkning på den tiden.

Rasehygiene var ikke en frem-
med tanke i Norge heller. I 1934 
vedtok det norske Stortinget en lov 
om «adgang til sterilisering». Den 
eneste som stemte imot lovfor-
slaget var en vararepresentant fra 
Samfundspartiet, Gjert E. Bonde, 
som uttalte:  
 
«Jeg finner at dette forslaget […] er 
et av de farligste lovforslag som over-
hodet har sett dagens lys i landet.»  
 
Den norske loven var basert på fri-
villighet, den som skulle steriliseres 
skulle samtykke. Dette kravet ble 
likevel ikke alltid overholdt. Loven 
om sterilisering ble ikke opphevet 
i Norge før i 1977. De fleste som 
ble rammet var psykisk syke, tatere 
og «sosialt mistilpassede».

Men ingen gjennomførte en så 
umenneskelig praksis for rase-
hygiene som nazistene. Mellom 
1933 og 1945 antar man at rundt 
15.000 døve ble tvangssterilisert, 
mange av disse var barn. Døve 
elever og studenter på døveskoler 

ble angitt av deres egne lærere. 
Mange ble utsatt for fysisk vold 
og mishandling, og steriliserin-
gene foregikk ofte på en forhastet, 
slurvete måte med liten bruk av 
bedøvelse.

Etterhvert nøyde nazistene seg 
ikke lenger med tvangssteriliserin-
ger. Programmet «Aktion T4» ble 
igangsatt i 1939. Målet var å drepe 
mentalt syke og fysisk handikap-
pede. Det inkluderte også døve. 
Man regner med at minst 70.000 
mennesker ble drept som følge av 
T4-programmet, hvorav 16.000 
var døve. Også barn ble drept, til 
og med nyfødte spedbarn dersom 
man mistenkte døvhet. Gravide 
døve kvinner ble tvunget til å 
abortere, selv om svangerskapet var 
kommet så langt som til niende 
måned.

Selve prosessen med å lage "Grå-
tende hender" har tatt hele tre år 
fra planleggingen startet til pro-
dukuksjonen var ferdig. Teatersjef 
Mira Zuckermann har lenge hatt 
en drøm om å presentere denne 
historien. Bentein Baardson ble 
hentet inn som forfatter og regis-

Eitan Zuckermann som tegnspråklig forteller
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sør. Han er godt kjent for Teater 
Manu som teatrets mest brukte 
regissør med hele 7 oppsetninger. 

Baardson samlet et team, bestå-
ende av Ingeborg Kvamme, Eitan 
Zuckermann og Sølvi Zucker-
mann - og de reiste rundt i Europa 
og Israel for å hente inspirasjon, 
intervjue og lage forarbeidet til 
manuset. Scenografien i "Gråtende 
hender" er faktisk inspirert av 
Holocaustmuseet i Tel-Aviv.
 
Teater Manu reiste også til Wash-
ington og Gallaudet University for 
å lese seg opp på deres omfattende 
arkiv om døve og Holocaust. Det 
ferdige manuset er så blitt oversatt 
til tegnspråk av språkkonsulent 
Sølvi Zuckermann, og sammen 
med skuespillerne er dette blitt 
finslipt til et tegnspråklig scene-
språk. Scenespråket inneholder 
også enkelte tegn og formuleringer 
som ble brukt på 30- og 40-tallet. 

Stemmeskuespilleren prater også 
som de gjorde på den tiden.

Premieren, som skulle være på 
Den internasjonale Holocaustda-
gen, 27. januar, måtte dessverre 
utsettes. Sykdom herjet med hele 
teamet, og de havnet derfor langt 
bak planen. Oslo-premieren blir 
derfor ikke før 3. mars, selv om ur-
premieren var 1.  februar, i Kristi-
ansand. 

«Gråtende hender» er en viktig 
og grusom påminnelse på hvilke 
uhyrligheter mennesker er i stand 
til å gjøre mot hverandre. Det har 
skjedd, og det kan skje igjen om vi 
ikke husker og lærer av historien. 
Til tross for at mange tror at ide-
ene om rasehygiene mistet tilslut-
ning da 2. verdenskrig var over, så 
var det ikke et utpreget negativt 
ladet begrep før ut på 1960-tallet.

Så seint som i 2014 ble essayet «Et 

forsvar for sorteringssamfunnet» 
av stipendiat Aksel Braanen Sterri 
ved Universitetet i Oslo publisert 
i Morgenbladet. Ifølge Sterri kan 
ikke mennesker med Downs syn-
drom ha full livskvalitet, og er en 
byrde for samfunnet. 

Følger vi den logikken, kan vi like 
godt si at døve mennesker også 
burde fjernes. For mange hørende 
er det en selvfølge at man ikke kan 
ha full livskvalitet uten hørsel. Og 
tegnspråktolker koster penger. 

Det ble selvsagt en debatt i media. 
Noen kritiserte Sterri. Men han 
fikk også støtte av fremstående 
akademikere og journalister. 

Og det bør skremme oss.

Kilder: Dokumentasjon fra Teater 
Manu og Wikipedia.

Ronny Patrick Jacobsen, Bentein Baardson, Kjersti Fjeldstad, Ipek D. Mehlum og Eitan Zuckermann
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Anmeldelse: Gråtende hender

Hvis jeg sier «Teater Manu», vil 
folk flest kanskje tenke på farge-
rike kostymer, komisk mimikk, 
latter og storslagen scenografi. I 
«Gråtende hender» får vi ingen 
av delene. Dette teaterstykket 
beskrives av regissøren Bentein 
Baardson som «en form for doku-
mentasjonsdrama» og er basert på 
virkelige historier, fortalt av døve 
som overlevde Nazi-Tysklands for-
følgelse. Disse historiene er sterke 
nok i seg selv, de trenger ikke å 
pakkes inn i glitter og stas.

På scenen møter vi Hans (Ronny 
Patrick Jacobsen), en ung døv 
mann, og Gertrud (Ipek D. 
Mehlum), en hørende lege. Disse 
to fiktive rollefigurene er skapt av 
fragmenter fra forskjellige histo-
rier eller hendelser. Vi møter også 
fortelleren (Eitan Zuckermann) og 
stemmeskuespiller Kjersti Fjeld-
stad, som bygger hver sin bro; den 
ene mellom publikum og scenen, 
den andre mellom de døve og 
hørende.

Det første vi ser når vi kommer 
i salen, er en rad med stoler. På 
noen av disse stolene henger nazi-
uniformer, på andre fangedrakter 
med jødenes gule Davidsstjerne. 
Bak stolene er en vegg av betong, 
et scenografisk grep som gir asso-
siasjoner til vår tids flyktninger, de 
høyreradikales fremmarsj i Øst-
Europa og det som skjer i USA. 

Svart og grå er de dominerende 
fargene, beskrivende for et av de 
mørkeste kapitlene i menneskehe-
tens historie. Denne dystre palet-
ten brytes en gang iblant av rødt 
lys; som optimistisk morgengry for 
«Det tredje riket», eller som blodet 
fra millioner av uskyldige mennes-
ker som slaktes ned av ondskapens 
maskineri.

Scenespråket er selvfølgelig tegn-
språk, men der replikker i andre 
oppsetninger utføres med store 
fakter og mye mimikk, er dette nå 
nedtonet på grunn av den doku-
mentariske formidlingen, fremført 
nøkternt, direkte og brutalt ærlig. 
Men litt poesi har klart å snike seg 
inn; scenen der Gertrud arresteres 
og fengsles, fremført med ydmyk 
verdighet; scenen der Hans bevit-
ner de polske tvillingenes forsøk 
på å trøste hverandre, skildret 
nesten som en dans. Disse poetiske 
bidragene underveis er kjærkomne 
avbrekk, og viser også den store va-
riasjonen i tegnspråk fra sakprosa 
til diktkunst. Alle skuespillerne 
samt regissøren og alle involverte 
har gjort et godt stykke arbeid 
med den utfordringen det er å 
formidle dette tunge stoffet.
Språket på scenen flyter kontrol-
lert, stødig og med godt tempo. 
Det kunne muligens gjort seg med 
små «pustepauser» innimellom for 
å la ordene synke inn og gi pu-
blikum mulighet til å betrakte de 
stadig skiftende bildene i bakgrun-
nen og kjenne på de faretruende 
lydeffektene som bygger seg opp. 
At bilder skiftes flere ganger sam-
tidig som monologene fremføres, 
er en liten visuell forstyrrelse, selv 
med den glidende overgangen. 

Disse bildene er en viktig del av 
formidlingen, så det er synd at 
døve må velge om de skal priorite-
re å få med seg alle nye bilder som 
projiseres, eller alt som blir sagt på 
scenen.

En annen ting å pirke på er at 
iblant kom lyset på skuespillerne 
litt sent, slik at starten av replik-
kene flere ganger ble vanskelig 
å oppfatte da de ble fremført i 
halvmørke. Men muligens skyldtes 
dette premierenerver ved lysbor-
det; tross alt er det mange aktører 
involvert for å skape en teaterfores-
tilling.

«Gråtende hender» er et godt 
gjennomført og grusomt stykke. 
Det at stykket er grusomt, må ikke 
skremme noen fra å se dette. Vi 
trenger alle en påminnelse om hva 
som har skjedd, spesielt i lys av 
vår tids nynazister som marsjerer 
i gatene, forfølgelsen av muslimer 
og lgbt-personer, og murer som 
bygges for å holde «de andre» ute. 

Denne påminnelsen er viktig, for 
som filosofen George Santayana 
sa: «De som ikke kan huske forti-
den, er dømt til å gjenta den.»

Kilden Kulturhus, 
1. februar 2018.
 
Produsert av Teater Manu
 
Regissør og dramatiker: 
Bentein Baardson
 
Skuespillere: Ipek D. Mehlum, 
Ronny Patrick Jacobsen, Eitan 
Zuckermann, Kjersti Fjeldstad

 I Anne-line l. KirsTe
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Fra Nordisk Film
til Døves Media

Vibecke Lyse er nok fortsatt et relativt ukjent navn i døvemiljøet, men har fak-
tisk vært konstituert som daglig leder i Døves Media siden november 2016. Vi 
tenkte det var på tide Døves Tidsskrifts lesere ble litt bedre kjent med henne!

Vibecke kom til stillingen i Døves 
Media med solid bakgrunn innen-
for TV-produksjon. Hun begynte 
som researcher for en barne-TV 
serie i 1996, og har siden den gang 
vært involvert i mange spennende 
prosjekter. De siste ti årene har 
hun jobbet som produksjonssjef 
i Nordisk Film TV AS, hvor hun 
ledet selve produksjonsapparatet 
og satt i ledergruppen.

Så hvordan kom hun i kontakt 
med tegnspråkmiljøet? Vi lar 
henne fortelle med egne ord:

 - En av mine tidligere sjefer i Nor-
disk Film TV, Stein-Roger Bull, er 

styremedlem i Døves Media. Det 
var et lederskifte på gang i stiftel-
sen, og han spurte om jeg hadde 
lyst til å gå inn som midlertidig 
leder, fordi de trengte noen på 
plass raskt. Styret trengte litt tid på 
å rekruttere ny permanent leder. I 
utgangspunktet var det snakk om 
et engasjement på to måneder, og 
så ble det forlenget med et år. 

Hva tenker du om at det som skulle 
være et kortvarig engasjement nå har 
vart i over et år?

 - Jeg synes det er spennende å få 
muligheten til å være med et helt 
driftsår, og det passet fint for meg 

å si ja til et midlertidig engasje-
ment. Jeg hadde behov for å tenke 
over hvor veien skulle gå videre 
etter 20 år i den kommersielle TV-
bransjen.

Hvilke utfordringer måtte du løse da 
du ble konstituert som daglig leder?

 - Ettersom jeg verken hadde 
kjennskap til tegnspråk, døvemil-
jøet eller Døves Media, så måtte 
jeg raskt forsøke å skaffe meg så 
mye informasjon som mulig. En 
fin gjeng i Døves Media gjorde det 
de kunne for å gi meg en innføring 
i kultur, miljø, politikk, tegnspråk 
og ikke minst Døves Medias histo-

 I Frode nordeide

 � frode_nordeide@hotmail.com
 H sTiAn A. gilTVedT

 � stian@supervisuell.no

Vibecke med hele teamet i lokalene på Helsfyr. Fra venstre: Sebastian Mehlum, Anja H. Tolsrød (engasjert fra Supervisuell), Andre Røine Rugseth, Vi-
becke Lyse, Finn Arild Thordarson (engasjert fra Supervisuell), Cornelis Mehlum og Kine Skimten Andersen (frilanser). Christine Skjel var ikke tilstede 
da bildet ble tatt.
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rie. Det ble mange gode og hygge-
lige samtaler over lunsjbordet og 
på generell basis. Etter hvert har 
forståelsen for miljøet, de språkpo-
litiske problemstillingene med mer 
begynt å ta form.  

Opplever du at det er annerledes å 
produsere tegnspråkfilm i forhold til 
«vanlig» TV

 - I utgangspunktet tenkte jeg ikke 
at det var så annerledes, men her 
jobber vi med et visuelt språk, så 
det må fanges opp av kamera på 
en annen måte enn ved talespråk. 
Man må tenke og jobbe litt anner-
ledes. I tillegg er det flere prosesser 
som må planlegges når det kom-
mer til etterarbeidsfasen. Her må 
man jobbe med språket i forskjel-
lige faser; tegn, transkripsjon og 
dubbing. 

I fjor produserte dere en barne-TV 
serie for NRK, og nå er dere i gang 
med sesong 2. Kan du fortelle litt om 
produksjonen?

 - Vi prøver å komme opp med nye 
konsepter, og i fjor fikk vi produ-
sert en ny serie som heter Mia Ai-
mée og Matheo. Vi liker konseptet 
og ønsker derfor å jobbe videre 
med en sesong 2. I fjor klarte vi å 
få på plass et fulltallig tegnspråklig 
team, noe vi var veldig glad for. Vi 
leide blant annet inn tjenester fra 
et annet tegnspråklig produksjons-
selskap, Supervisuell, og hyret inn 
en tegnspråklig regissør fra Sverige. 

Har du gjort deg noen tanker om 
tegnspråkproduksjon i Norge gene-
relt?

 - Da jeg begynte å jobbe med Dø-
ves Media ble jeg veldig fort opp-
merksom på tegnspråkets synlighet 
i samfunnet. Det slo meg at jeg 
nesten aldri hadde sett tegnspråk, 
verken i media eller generelt. Jeg 
ble veldig opptatt av at dette var et 

språk som burde være mer synlig i 
vårt samfunn. Ikke minst opplever 
jeg at tilbudet på norsk tegnspråk-
produksjon nesten er helt fravæ-
rende.

Har du selv rukket å lære tegnspråk, 
eller har du planer om det?

 - Jeg hadde planer om å starte på 
et kurs i april i fjor, men på det 
tidspunktet fikk jeg også beskjed 
om at jeg mest sannsynlig kom til 
å bli mamma i løpet av noen må-
neder. Helt uventet fikk vi tilde-
ling etter å ha stått i adopsjonskø i 
mange år. Mitt fokus ble derfor litt 
annerledes, og jeg fikk aldri startet 
på det kurset. Siden juni i fjor har 
jeg vært i delvis mammapermisjon. 
Jeg har veldig lyst å lære språket. 
Det er vanskelig, men jeg har ikke 
tenkt å gi opp ennå.

Så spennende at du har adoptert, 
gratulerer med nytt familiemedlem! 
Det vil vi vite mer om?

 - Vi har adoptert en jente fra 
Colombia. Etter mange års ven-
tetid gikk alt plutselig veldig fort. 
Vi fikk ikke veldig lang tid på oss 
fra vi fikk en tildeling til vi skulle 
dra på «hentereise», som det kalles. 
Det var en utrolig spennende tid. 
Vi var i Colombia i en måned, og 
selv om det var fint å bli litt kjent 
med landet og kulturen var det 
også deilig å få komme hjem igjen. 
Nå har vi en nydelig jente på fem 
år som skal begynne på skole al-
lerede til høsten. Alt har gått fint, 
og det er som om det alltid har 
vært oss tre.

Med en datter fra Colombia måtte 
du kanskje forholde deg til et nytt 
språk hjemme også, i tillegg til på 
jobb?

Ja, det er jo litt morsomt at jeg 
havnet i en sånn situasjon, med 
to nye språk samtidig. Jeg klarte å 

lære meg litt spansk, så nå er tegn-
språk min neste utfordring. Jeg 
mener at det hjelper å være ydmyk 
og ha et åpent sinn når man møter 
nye kulturer. Det har kommet 
godt med det siste året.

Med så mye som skjer både på jobb 
og privat blir det kanskje ikke så 
mye tid til hobbyer? 

 - Jeg har vært bortskjemt med 
mye egentid lenge, så nå gjelder 
det å prioritere. I tillegg til å være 
mamma forsøker jeg først og 
fremst å trene så mye som mulig, 
og å få truffet venninner. I tillegg 
er Netflix og HBO gode serieven-
ner.  

Så du blir ikke lei av å se på TV og 
film, selv om du jobber med det?

 - Nei, jeg elsker film! Jeg har sett 
utrolig mye film siden jeg leide 
min første «Moviebox». Da var 
jeg nok bare 16 år gammel. David 
Fincher er en av mine favorittregis-
sører, og hans film «Seven» gjorde 
stort inntrykk på meg. En film jeg 
har sett sikkert 30 ganger er den 
forholdsvis smale filmen «Whitnail 
& I» fra 1987. Og så må jeg få 
trekke frem «Wolf of Wall Street». 
Den er fantastisk innholdsrik og 
morsom. Akkurat nå er et av mine 
favorittprogrammer «Datoen» som 
går på NRK. Jeg liker program-
mene og konseptet veldig godt.

Dermed har vi fått noen anbefa-
linger fra en som definitivt vet hva 
hun snakker om. Avslutningsvis 
spør vi Vibecke om hun føler at 
hun har lært noe av å bli kjent 
med tegnspråkmiljøet. 

 - Jeg har i større grad fått forstå-
else av hvordan det er å være en 
språkminoritet og de utfordringer 
det medfører. Og ikke minst har 
jeg fått økt bevissthet rundt tegn-
språk.
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 0*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til Pb. 2017, 3087 
Holmestrand. Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil 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

Reklameinntekter på
Facebook og
YouTube-videoer
Jeg skriver ofte Facebook-innlegg og 
lurer på om jeg kan skrive en artik-
kel for et produkt mot betaling. Kan 
jeg skrive det som en produktomtale 
og sy det inn i teksten jeg skriver 
ellers? Jeg legger også ut videoer på 
youTube og tenkte gjøre noe av det 
samme der, men lurer på hvordan 
reglene er. 

 - Det er ikke lov til å pakke inn 
reklametekst i dine tekster på 
Facebook slik at det ser ut som 
redaksjonell tekst. Dette gjelder 

også for andre plattformer som 
f.eks. blogger, Snapchat, Twitter 
og Instagram. Disse reglene følger 
av markedsføringsloven. Leserne 
har krav på å få vite hvilken tekst 
som er dine ytringer og hva som er 
reklame. Derfor må du merke de 
innleggene som du får betalt for 
slik at det klart og tydelig kommer 
fram at det er reklame. Forbruker-
ombudet har utarbeidet veiledere 
som er lagt ut på nett og som kan 
være nyttig å sette seg inn i. Hvis 
du legger ut videoer på YouTube, 
eller andre videodelingsplattfor-
mer, så gjelder kringkastingslovens 
regler for merking av reklame eller 

ting som er sponset. I utgangs-
punktet skal reklamen komme 
mellom programmer, men når 
man legger ut en enkelt video, så 
vil noen kanskje velge å plassere 
reklamen inn i selve videoen. Der-
som seeren ikke kan skille mellom 
programmet og reklamen så vil det 
være forbudt fordi det blir skjult 
reklame. Derfor må produktplas-
seringer merkes på en tydelig måte 
slik at det ikke er noe tvil om hva 
som er reklame. Det finnes veile-
dere som forteller hvordan du skal 
gå fram på medietilsynet.no

Uttrykket «døvt»
Når noen bruker uttrykket «døvt» 
så forstår jeg at det brukes i betyd-
ningen «sløvt», «treig» eller kanskje 
«teit». Det opplever jeg som nedset-
tende. Er det ulovlig å bruke uttryk-
ket døvt?

 - Ytringsfriheten har relativt vide 
grenser, men det er grenser for hva 
man har lov til å si. Det er ikke 
direkte straffbart å si at noe er 
døvt, men om noe er straffbart el-
ler ikke betyr ikke nødvendigvis at 
det er en god måte å uttrykke seg 

på. Som du er inne på kan noen 
oppleve dette uttrykket som kren-
kende. Før man kan si sikkert om 
det er straffbart å si «døvt» så må 
man finne ut måten tingene ble 
sagt på, sammenhengen og om-
stendighetene for øvrig. For at det 
skal bli straffbart må ytringen være 
grov nok. Dersom måten «døvt» 
blir sagt på f.eks. kan oppfattes 
en som hatefull ytring, så kan det 
være straffbart etter straffeloven § 
185. Her må man se tingene i et 
helhetsperspektiv og ikke bare på 
ordet i seg selv. Det man kan si, er 

at personsjikane eller diskrimine-
ring på grunn av hørselshemming 
er forbudt. Det å kalle noe eller 
noen for «døvt» er ikke automatisk 
diskriminerende, men også her må 
man se uttalelsen i den kontek-
sten det har blitt uttalt i. Så svaret 
blir det samme både i forhold til 
straffbarhet og diskriminerings-
vernet. Begge beror på en konkret 
vurdering av hva den som ytrer seg 
mener med uttalelsen i det enkelte 
tilfelle.
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Vil du bli Norges Døveforbunds nye generalsekretær?

NDF er en språkpolitisk organisasjon som jobber for å fremme norsk tegnspråk som et offisielt språk, og for 
å ivareta norsk tegnspråk som en del av den norske kulturarven. NDF sitt hovedmål er å jobbe for at døve og 
hørselshemmede skal oppnå full deltakelse og likestilling på alle områder i samfunnet. NDF ser på det
helhetlige mennesket, og ikke bare på hørselen.

Stillingen er en 100% åremåls-
stilling med 6 års varighet.

I stillingen må det påregnes 
reising, samt arbeid på kvelds-
tid og i helger i forbindelse med 
styremøter og arrangementer, eller 
ved internasjonale kongresser der 
forbundet representeres.
Som generalsekretær vil du være 
NDFs ansikt utad, både nasjonalt 
og internasjonalt, på politiske 
arenaer, i lokallag og i verv.

Generalsekretæren har, sammen 
med med forbundsstyret, adminis-
trasjonsstaben og lokale døvefo-
reninger, ansvar for å drive NDFs 
arbeid.

Arbeidsstedet vil være på NDFs 
hovedkontor på Grensen 9 i Oslo.

Ansvar og oppgaver til
stillingen vil blant annet 
være:
• Være forbundets daglige leder 

med personalansvaret for ansatte 
i administrasjonen og i andre 
prosjektstillinger.

• Administrere forbundskontoret, 
og ha ansvaret for daglig drift av 
forbundet.

• Ta ansvar for, og følge opp 
forbundets budsjett, samt ha lø-
pende oversikt over økonomien.

• Være administrativt ansvarlig 
for styremøter, med tilhørende 
forberedelser, rapportering, 
protokoll føring, oppfølging og 
dokumentasjon.

• Følge opp NDFs strategiplan og 
handlingsplan.

• Drive og utvikle informasjonsar-
beid rettet mot lokallag, samar-
beidspartnere og

• politikere.
• Videreutvikle og modernisere 

NDF gjennom nytenkning, samt 
utvikle effektiv drift.

• Ansvarlig redaktør i medlemsbla-
det, Døves Tidsskrift.

     
Ønskelige kvalifikasjoner:
• God muntlig og skriftlig kom-

munikasjonsevne på norsk tegn-
språk, norsk og engelsk.

• Tilknytning til døves kultur og 
identitet vektlegges.

• Kompetanse til døve, tegnspråk 
og døvekultur vektlegges.

• God økonomiforståelse.
• Administrativ/leder erfaring eller 

administrativ/leder utdanning på 
høyskolenivå.

• God erfaring med bruk av data-
verktøy og sosiale medier 
 
Personlige egenskaper:

• Engasjement og hjerte for språk-
lige minoriteter.

• Evne til å styrke NDF som en 

språklig og kulturell organisa-
sjon.

• En synlig og tydelig leder.
• Evne til å prioritere, delegere og 

tenke strategisk.
• Gode samarbeidsevner.
• Høy arbeidskapasitet.
• Personlig egnethet vektlegges 

sterkt.

Tiltredelse:
Etter nærmere avtale.

Søknad, med CV sendes til Norges 
Døveforbundet, v/ Hedvig Sinnes, 
Grensen 9, 0159  Oslo

Spørsmål om stillingen rettes til 
forbundsstyreleder Hedvig Sinnes 
SMS 916 81 546 /
epost hedvig@doveforbundet.no

og nestleder Camilla Høiberg, 
epost camilla@doveforbundet.no 

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 15.03.

NDF er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon, stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim.

• 19 lokallag og 2 fylkeslag.
• Nærmere 2300 medlemmer.
• Medlemsblad: Døves Tidsskrift, 

kommer ut 5 ganger i året.
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Ny styreleder i
Signo -  Anne Rygh 
Pedersen

Rundt årsskiftet 2016/2017 var Signo i hardt vær
etter at tidligere generalsekretær Berge Jenvin-
Steinsvåg gikk av under uklare omstendigheter. 
Deler av Signos hovedstyre ble anklaget for
audisme i riksdekkende media.

tid før tilliten til hverandre og an-
dre gjenopprettes fullstendig. Jeg 
jobber aktivt, sammen med styret,  
for at vi skal bli et best mulig 
styre for hele stiftelsen Signo. Jeg 
opplever at alle styremedlemmene 
vil Signo og hverandre vel, og det 
er et svært godt utgangspunkt for 
å lykkes i det viktige arbeidet som 
ligger foran oss.

Mye av kritikken mot Signo gikk 
ut på at det forekom audisme, el-
ler at døve ikke ble behandlet som 
likestilte, og at dette ikke ble tatt på 
alvor. Hva tenker du rundt dette? 
Tar Signo audisme på alvor nå?
 
 - Ja, Signo tar debatten rundt og 

temaet audisme på det dypeste 
alvor, derfor har vi i styret presisert 
dette i våre planer for 2018. Vi 
har i Signo egne arbeidsgrupper 
som jobber med temaet, og vi har 
arrangert møter og konferanser 
om audisme. Dette er ikke en jobb 
som kan gå bare et år om gangen, 
men en kontinuerlig arbeidsopp-
gave som må følges opp. Vi har 
nesten 1200 ansatte, av dem er ca 
15 % hørselshemmede og døve. 
Det gjør oss til Norges største 
arbeidsplass for døve, og Signo skal 
være en god arbeidsplass både for 
døve og hørende. 

Det blir hevdet at ledere er hørende, 
mens de på gulvet er døve?

 - Det temaet blir høyst aktuelt 
når det dukker opp lederstillin-
ger. Det må vi jobbe videre med i 
Signo. Kan vi øke kompetanse for 
ansatte, gi dem lederkompetanse? 
Samtidig er det nå mange høyt 
utdannede døve. Det var en tid 
da døve ikke fikk hjelp til høyere 
utdanning. Men nå er det et veldig 
stort potensiale med mange døve 
med høy kompetanse. 
Apropos ledere. I skrivende stund 
er Anne og hovedstyret i gang med 
prosessen med å finne den neste 

 I KeTil VesTrum einArsen

 � ketil@supervisuell.no

Nå er det gått over ett år. Audisme 
er fortsatt et høyst aktuelt tema i 
det norske døvesamfunnet, men 
Signo har klart å komme seg i inn 
et mer lunt farvann. Hovedstyret 
har fått en ny styreleder; Anne 

Rygh Pedersen (50). Er hoved-
styret fortsatt preget av det som 
skjedde?

 - Når man opplever konflikter i et 
styre eller en organisasjon, tar det 

Foto: Elisabeth Moe, Stiftelsen Signo
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generalsekretæren i Signo. Forhå-
pentligvis går det mer knirkefritt 
denne gangen. 

Men la oss nå spole litt tilbake. 
Hvem er egentlig Anne Rygh 
Pedersen? En rask oppsummering 
viser at hun har rukket å bli 50 
år, er fra Larvik, men bor nå på 
Sem utenfor Tønsberg. Hun har 
en sønn på 18 år og en hund. Og 
hun har vært politisk aktiv på høyt 
nivå. Som 17-åring meldte hun 
seg inn i AUF, og klatret oppover i 
Arbeiderpartiet til hun ble fylkes-
ordfører i Vestfold i 2003. Hun 
har også vært statssekretær i Justis- 
og politidepartementet.
 Av yrke har Anne lang fartstid 
fra politiet. Allerede som 11-åring 
ønsket hun å bli politi, og det ble 

hun. Hun har jobbet stort sett 
i alle avdelinger i politiet, med 
hovedvekt på det operative. Hun 
avsluttet sin karriere i politiet med 
fire år som politimester i Telemark, 
og jobber nå i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap.

Men som kvinnelig politi, opplevde 
du noen ganger å bli diskriminert?

 - Ja, jeg kom inn i politiet i 1988. 
Da var det få kvinner i politiet. 
Mange ga åpenlyst uttrykk for at 
de ikke trengte jenter der. Jeg følte 
meg utenfor. På politihøyskolen 
var det en utbredt oppfatning 
blant gutta at det var en selvfølge 
at de kom til å bli bedre polititje-
nestemenn enn det jeg kunne bli. 
Det var mange diskusjoner rundt 
hva kvinner i politet kunne gjøre 
og ikke. Jeg husker blant annet 
at fra tjenesten i Sandefjord at en 

av de eldre konstablene nektet å 
gå fotpatrulje med meg, han ville 
ha med en til. Det var et stress-
moment for meg som ung politi-
kvinne. Jeg måtte hele tiden bevise 
at jeg kunne gjøre jobben.

Er dette noe mange døve opplever, 
tror du, at de må anstrenge seg mer 
enn andre for å bevise at de duger, at 
de kanskje må yte ekstra?
 
 - Ja, jeg tror det kan overføres til 

det. Det at man føler at man blir 
målt hele tiden. Samtidig så ble 
mange overrasket over hvor god 
jobb jeg gjorde, og i den perioden 
inspirerte det meg til å gjøre en 
god jobb. Men dette kunne gått to 
veier for meg, det var en ordentlig 
følelse av utenforskap til tider. Ut-

viklingen her har selvfølgelig gått 
veldig mye fremover, nå er det en 
mye større kvinneandel i politiet. 
Når det blir mange nok, så får du 
ikke den samme effekten. Da blir 
det helt annerledes.

Som kvinnelig politi opplevde 
Anne diskriminering gjennom 
flere år. Det har gjort henne sterkt 
engasjert i debatter som handler 
om mangfold og inkludering. Da 
var det ikke så rart at hun ble den 
første lederen av likestillingsutval-
get i Politiets Fellesforbund.
 - Jeg er opptatt av at alle skal få 

utnytte sine egne muligheter, og at 
ikke hensyn som kjønn, seksuell 
orientering, nedsatt funksjonsevne 
eller annen kulturell bakgrunn skal 
legge hinder i veien for det. Dette 
er viktig for meg. Da jeg ble leder, 
snakket jeg mye med politijentene 
om hvordan de hadde det. Det er 

jevnt over blitt mye bedre.
 
Det er en spennende erfaring å ta 
med seg inn i Signo.
 
 - Ja, jeg har nok nytte av det. 

Denne kompetansen, om man kan 
si det. Jeg husker jeg sa det mange 
ganger, at jeg aldri skulle glemme 
den følelsen. Jeg vil ikke at andre 
skal ha det på den måten. Det 
tenker jeg at jeg kan bruke.

Føler du at du forstår hva audisme 
er, siden du selv har opplevd diskri-
minering?

 - Det handler om noe av det 
samme. Jeg har selv kjent diskrimi-
nering på kroppen. Men samtidig 
kan vi ikke forstå fullt ut det vi 
ikke selv har opplevd. Det er den 
enkeltes opplevelse av situasjonen 
som er avgjørende. Hva den som 
blir utsatt for diskriminering eller 
audisme faktisk føler. Den følelsen 
av utenforskap kan være på bak-
grunn av ting som vi hørende ikke 
forstår. Vi kan prøve å inkludere 
døve og være velmenende, men 
allikevel gjøre feil. Derfor sier jeg 
ofte at folk må si fra til meg når 
jeg gjør noe feil, for jeg trenger å 
lære av det. 

Anne har bedt styremedlemmene 
i Signo om å korrigere henne når 
hun sier eller gjør noe de reagerer 
på. Og hun vil vite om det hvis 
audisme forekommer.

 - Jeg som hørende trenger å få 
høre og lese om de situasjonene, 
slik at jeg kan lære mer om hvilke 
virkemidler vi kan ta i bruk for å 
unngå å støte eller diskriminere 
døve. Jeg er veldig opptatt av at vi 
klarer å behandle hele saken med 
audismeproblemet på en skikkelig 
og ordentlig måte. Og at jeg ikke 
kommer skeivt ut av startgropa.

Jeg har selv kjent diskriminering på kroppen. 
Men samtidig kan vi ikke forstå fullt ut det vi 
ikke selv har opplevd.
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Ragna Huse, du var hovedrolleinne-
haveren. Kjente du til «En julefortel-
ling» fra før?

 - Ja, jeg kjente veldig godt til 
historien fra før. Har sett flere 
filmversjoner av den. Jeg husker 
spesielt godt en gammel svart-hvit 
versjon og en nyere versjon med 
Jim Carrey.

Hva tenkte du da du ble spurt om å 
ha hovedrollen?

 - Det var stas, og en ære. Også et 
stort ansvar å få hovedrollen. Jeg 
tenkte jeg måtte gjøre en god jobb, 
fordi jeg merket at dette kunne bli 
en stor produksjon.

Hvordan var det å samarbeide med 
Supervisuell?

 - Veldig fint! De vet hva de gjør. 
Jeg følte meg trygg i å jobbe med 
min karakter, og jeg kunne også 
komme med innspill. Arbeids-
klimaet var godt, vi var ærlige og 
rett på sak - samtidig behandlet vi 
hverandre godt. Der var mye godt 
humør og god humor! Det gjorde 
de lange arbeidsdagene lettere å 
holde ut, ler Ragna.

I originalversjonen er Scrooge en 
mann, men du spiller rollen som 
kvinne. Hva tenkte du om det?

 - Jeg synes det er spennende, og 

Den 22. desember 2017 lanserte Supervisuell filmen en foreløpig versjon av 
«En Julefortelling». Filmen er laget som en tegnspråklig spillefilm, med støtte 
fra Nasjonalbiblioteket.  Filmen er basert på Charles Dickens’ klassiske roman 
fra 1843 – «A Christmas Carol».  Vi tar en prat med noen av de som var med 
foran og bak kamera i filmen!

Julefilm på tegnspråk

 I KrisTine sKArpeid WAThne

 � kristines.wathne@outlook.com
 H en JuleForTelling

 ¯ www.tegn.tv
 H TorleiF peTTersen

 � tpphoto88@gmail.com

riktig nå i tiden å la en kvinne 
bekle rollen. Det ligger mer følel-
ser i stemningsskiftet fra gnien til 
glede når det er en kvinne. Jeg tror 
mange gjenkjenner en kvinne som 
vi ser i Supervisuells En julefortel-
ling, og det berører mange seere.

Har du tidligere vært med på andre 
filmproduksjoner?

 - Ja, har jobbet med flere kort-
filmer. Men aldri med en så stor 
produksjon som denne. Vi filmet 
mye i den gamle boligen til Anders 
Jahre, den berømte skipsrederen. 
Fantastisk å arbeide i så histo-
riske omgivelser. Det i seg selv var 
lærerikt.

Var det en utfordring å spille hoved-
rollen? 

 - Det var lange arbeidsdager, 
utfordringen lå i å holde fokus for 
hver scene. Vi opptok ikke sce-
nene i kronologisk rekkefølge, så 
jeg måtte holde fokus i kvinnens 
utvikling underveis i filmen rent 
kronologisk. Det var utfordrende. 
Og også den gang Ronny og jeg 
var så overtrøtte og skulle spille 
veldig alvorlige og triste, men ikke 
kunne la være med å le. Og den 
siste opptaksdag hvor mine øyne 
kapitulerte etter to uker med ma-
keup. En scene var beregnet til å ta 
maks 1 time å filme, men det tok 
nesten 4 timer fordi øynene rant - 
makeupen måtte repareres 30-40 
ganger. Da ønsket jeg å forsvinne, 
men måtte holde ut. Filmen måtte 
bli ferdig der og da. Heldigvis 
møtte jeg forståelse fra teamet, 
de var fine og utholdende. Vi ble 
ferdige til sist!

Mariola Domurat og Casper D. Lund
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Hva føler du om filmen nå som du 
har sett den ferdig?

 - Jeg synes filmen er så fin. Fine 
stemninger. Jeg er så stolt over 
teamet som har klart å få frem det 
viktige i filmen, både skuespil-
lere og teknisk team. Når jeg ser 
filmen, merker jeg alt det arbei-
det som ligger bak. Det er hardt 
arbeid, hektisk og også lange 
ventetider. Jeg blir glad når jeg får 

tilbakemeldinger om at folk blir 
rørt når de ser filmen, da har vi 
oppnådd det vi ville.

Kan du tenke deg å være med i flere 
tegnspråkfilmer?

 - Ja! Responsen på En Julefortel-
ling viser at vi trenger flere filmer 
på tegnspråk. Publikum kan se 
direkte på skuespillerne, og ikke 
på undertekster for å følge med. 

Men jeg kunne også tenke meg å 
arbeide med talespråklige filmer, 
hvis filmproduksjonene har mot til 
å ha meg med!

Er det noe spesielt du vil nevne 
rundt «En julefortelling»? 

 - Jeg er glad for at Supervisuell 
har laget noe så klassisk som En 
Julefortelling som man kan se 
hvert år til jul! Kanskje blir det en 

Ragna Huse som Elizabeth Scrooge

Asbjørn Midtskogen som Marleys gjenferd
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tradisjon å se den i døvemiljøet, 
på samme måte som «Tre nøtter til 
Askepott»?

Du har bodd i Danmark i mange 
år. Men vi ser deg stadig mer i norsk 
tegnspråkkulturliv. Flytter du gradvis 
tilbake til Norge? 

 - Godt spørsmål, jeg har følt tran-
gen til å komme tilbake til Norge i 
flere år. Det er ikke utenkelig at jeg 
vender tilbake hvis det kunne bli 
aktuelt. Men det er ikke bare bare, 
jeg har hus og familie i Danmark 
som ikke bare er å flytte på!

I Supervisuells lokaler i Sandefjord 
treffer vi Finn Arild Thordarson 
som er regissør, manusforfatter og 
prosjektleder for filmen. 

Supervisuell har for det meste laget 
informasjonsfilm. Var det en ut-
fordring å gjennomføre en så stor 
dramaproduksjon?

 - Selve størrelsen på prosjektet var 
overkommelig, men den største 
utfordringen var nok at vi under-
vurderte hvor lang tid det tok å få 
hver scene klar til opptak. I en slik 
film som dette er det mye sminke, 
kostyme og detaljer som må på 
plass. Mange spesialeffekter som 
krevde mye forberedelser. Men 
vi hadde reservedager, så vi fikk 
justert opptaksplanen underveis og 
da gikk det greit.

Er det første gang dere lager en spil-
lefilm?

 - Man kan egentlig ikke si at «En 
Julefortelling» er en helaftens 
spillefilm, siden den bare er litt 
over 45 minutter lang. Etter norsk 
filmfaglig definisjon må en film 
være over 1 time for å regnes som 
spillefilm. Men IMDB (Internet 
Movie Database) definerer alle fil-
mer som er over 45 minutter som 

feature film, altså helaftens spil-
lefilm. Så vi har i hvert fall fått den 
første norske tegnspråklige filmen 
som er registrert som en spillefilm 
i IMDB. Det er ganske kult.

 - Var du noen gang vært nervøs for å 
ikke komme i havn?

 - Ja, det var jeg. Følelsen av å være 
ute på dypt vann dukket opp noen 
ganger. Spesielt om et uforutsett 
problem dukker opp. Men så 
løser det seg igjen, og du får flyten 

igjen. Å være nervøs er en naturlig 
tilstand hvor man er skjerpet. Om 
jeg aldri var nervøs i løpet av pro-
sessen, hadde det vært større grunn 
til bekymring.

Hva synes du selv om resultatet av 
filmen?

 - Da vi slapp den første versjonen 
22. desember, greide jeg ikke å 
vurdere den objektivt. Jeg la bare 
merke til alle små detaljene som vi 
kanskje kunne ha gjort bedre.  

Opprigg til spøkelsesscenen
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Til slutt ante jeg ikke om det var 
en god eller dårlig film. Da de 
positive tilbakemeldingene kom, 
ble jeg lettet. Når folk forteller at 
de gråt av filmen, vet jeg at vi har 
klart å berøre seerne.

Hvordan føltes det å være ferdig med 
produksjonen?

 - Vi er ikke ferdige! Vi skal legge 
på fortellerstemme rundt påsketi-
der. Så filmen kommer ut på nytt 
til jul, med litt finpuss og helt nytt 
lydspor. Og vi har en avtale med 
NRK om at den skal vises på TV. 
Da blir den enda mer tilgjengelig 
for alle, med tegnspråk, undertek-
ster og fortellerstemme. Vi håper 
at hele familier samler seg i sofaen 
foran TVen for å se filmen. Det 
blir lettere når den også vises på 
ordinær TV. 

Du har endret historien en del i 
forhold til originalboken?

 - Jeg ville faktisk bevare så mye 
av originalfortellingen som mulig. 
Men for å få det til, var vi nødt 
til å ta noen grep. Denne filmen 
hadde et budsjett på cirka 1 mil-

lion kroner. Det er omtrent 5% av 
et vanlig budsjett for en gjennom-
snittlig norsk spillefilm for barn 
og unge. Så det første som røk, var 
at filmen skulle utspilles i samme 
tidsperiode som boken. Det ville 
blitt altfor dyrt å ha realistiske 
kostymer og kulisser fra 1800-tal-
let. Istedenfor er filmen lagt til 
en udefinert tidsperiode som er 
ganske nær vår egen tid, men som 
gir assosiasjoner til fortiden og en 
dickensk atmosfære. 
 
Den andre store endringen er na-
turligvis at hovedprsonen Ebenezer 
Scrooge ble gjort til en kvinnelig 
figur – Elizabeth Scrooge. Og jeg 
kuttet ut hele familien til Scrooge. 
I boken møter vi hans nevø med 
kone og venner. Andre personer 
fra Scrooges fortid, som for eksem-
pel hans første sjef, er også utelatt 
fra filmen. 
 
De funksjonene disse personene 
hadde i originalhistorien, er over-
ført til Jacob Marleys rollefigur. I 
filmen er nemlig Marley ikke bare 
en forretningspartner, men også 
Scrooges store kjærlighet. Og det 
er kanskje noe som gjør det lettere  

å identifisere seg med Scrooge for 
mange døve – nettopp mangelen 
på kontakt med familie. Mange 
døve opplever jo liten kontakt med 
sin familie fordi de ikke har lært 
seg tegnspråk. Kanskje det samme 
er tilfelle for Elizabeth Scrooge?

En viktig rolle i filmen er Scroo-
ges trofaste ansatte Bob Cratchit. 
Denne rollen innehas av skuespil-
lerveteranen Ronny P. Jacobsen 
som de fleste kjenner igjen fra 
Teater Manu.

Hvordan var det å være med på å 
lage "En Julefortelling"?

 - Det var en annerledes og veldig 
fin erfaring for meg. En flott opp-
levelse at alle snakket tegnspråk, 
både skuespillere og hele filmcre-
wet. Med direkte kommunikasjon 
fikk vi fram fine detaljer i språket 
og høy kvalitet i skuespillet.

Er det annerledes å spille i film enn 
på teater?

 - Ja, det er ganske stor forskjell. 
På teaterscenen har man kun én 
sjanse til å gjøre alt riktig. Å være 

Anne-Line L. Kirste som ånden fra fortiden
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skuespiller i en film krever presi-
sjon, mye tålmodighet og hardt 
arbeid.

Bob Cratchits sønn, Lille Tim, 
spilles av Isaac Emanuel S. Jacob-
sen, som også er sønnen til Ronny 
i virkeligheten. 

 - Det var kult og spennende å 
være med i en filmproduksjon! Jeg 
synes det er litt rart å se meg selv 
i filmen, men håper jeg får være 

med i flere filmer som «En Julefor-
telling», forteller Isaac.

Har du lyst å følge i din fars fotspor?

 - Ja, jeg ser opp til pappa som 
skuespiller! Men jeg er mest inter-
essert i film. Den største drømmen 
er å få navnet mitt på Walk of 
Fame i Hollywood!

Norske Talenter-vinneren Vilde 
Winge er også med i filmen hvor 

hun spiller søsteren til lille Tim.

Som mrs. Cratchit finner vi 
Mariola Domurat, som også var 
ansvarlig for makeup og kostyme. 
Hun jobber nå med makeup på 
"Wisting" - en ny tv-serie med 
110 millioner kroners budsjett 
som produseres for Viaplay.  

Den endelige versjonen av filmen 
med norsk fortellerstemme kom-
mer julen 2018. Vi gleder oss!

Truls S. Yggeseth som ånden fra framtiden

Familien Cratchit - f.v. Isaac E. S. Jacobsen, Vilde Winge, Ronny P. Jacobsen og Mariola Domurat



Drama camp på Ål

I løpet av to hektiske uker i januar 
var 43 unge døve deltakere fra 9 
land samlet på Ål folkehøyskole 
for å utvikle teaterkunst. Pro-
sjektet heter «Sound becomes 
visual – Drama camp 2018» og er 
støttet av Erasmus-prosjektet for 
kulturutveksling blant unge. Målet 
er å samle unge for å lære mer 
om teater, kultur, bygge nettverk 
og utvikle seg selv. Selvsagt med 
utgangspunkt i tegnspråk og døves 
kultur!

Deltakerne kom fra Norge, Spania, 
Frankrike, Italia, Tsjekkia, Finland, 

Bosnia-Hercegovina og Storbritan-
nia for å skape kunst. På slutten av 
oppholdet dro gruppen til Teater 
Manu i Oslo, hvor de møtte Mira 
Zuckermann og fremførte en fore-
stilling for puiblikum.
Men prosjektet er ikke over! 
Deltakerne skal samles igjen den 
14.-18. mars i Paris, hvor de skal 
besøke det døveteatret Interna-
tional Visual Thatre. Der skal de 
fremføre den samme forestillingen 
som i Oslo.

Prosjektledere er Remi Roos og 
Aino Hakala. Remi er norsk og 

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
 H BelinA sToe

 ¯ www.belindastoe.com

kjent for blant annet Teater Manu-
oppsetningen Rem og Ron. Aino 
Hakala er fra Finland, og har blant 
annet spilt sammen med Mira 
Zuckermann i Bernardas Hus. 

 - Nå har vi dette prosjektet, men 
vi håper dette kan utvikles videre 
til en festival for ungdommer. Det 
er viktig at ungdommen blir sett. 
Om unge og eldre står sammen, 
har vi mange muligheter, forteller 
Aino Hakala og Remi Roos.

Det er ingen tvil om at deltakerne 
har hatt to hektiske uker fylt med 
masse variert aktivitet, og vi lar 
like godt bildene tale for seg!

Prosjektet er støttet av Erasmus+ 
som er et program finansiert av 
EU for å støtte læring blant ung-
dom i Europa.

Drama Camp prosjektet har en 
egen Facebook-side med masse 
bilder og videoer:
https://www.facebook.com/
dramacamp2018/
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Ny koordinatorstilling for å  
håndtere varslinger i NDFU
Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) har siden 2017 jobbet med prosjektet 
«NDFU – en trygg organisasjon?» med mål om å øke bevissthet rundt og fore-
bygge seksuelle overgrep og annen grenseoverskidende atferd i ungdomsor-
ganisasjonene. 

Et av tiltakene var å implementere 
programmet «Trygg organisasjon» 
utarbeidet av Landsrådet for nor-
ske barne- og ungdomsorganisa-
sjoner (LNU) og å etablere et eget 
mottak for varslinger i NDFU. 
(Tidligere omtalt i DT 2/2017). 

En spørreundersøkelse blant ND-
FUs medlemmer ble gjennomført 
og delt på sosiale medier i august 
2017. Et detaljert, elektronisk 
spørreskjema med tegnspråkover-
settelse, anonym. Denne lå ute i 
to-tre uker, og vi mottok totalt 97 
svar fordelt på alle de store byene.

Resultatet viste dessverre at altfor 
mange har hatt negative opple-
velser og at det er et behov for å 
håndtere varslinger. Omfanget 
var så stort at Norges Døvefor-
bunds styre, etter en orientering 
fra NDFU, vedtok å sette av kr. 
300.000 til en koordinatorstil-
ling pluss kr. 100.000 til juridisk 
bistand, samtidig som man skulle 
søke om å få finansiert dette fra 
eksterne kilder. 

Vedtaket ble gjort desember 2017 
under forutsetning at man også 
forsøkte å søke om ekstern finan-
siering. Og allerede i januar 2017 
– under to måneder senere – kom 
finansieringen: NDFU fikk tildelt 
400.000 kroner fra LNU for å im-

plementere Trygg Organisasjon i 
hele NDFU og ungdomsklubbene!

Fra 1.1.2018 er Helene Hodne-
land Sæle ansatt som koordinator 
i 50% stilling i NDFs administra-
sjon. Hennes oppgaver er å hånd-
tere og følge opp varslene som er 
kommet inn. Ungdomskonsulent 
Martin Berhovde sin stilling ble 
også økt fra 50% til 70%, hvor 
økningen skal benyttes til å søke 
om prosjekter og varig støtte til å 
drive Trygg.

Ifølge Helene har mange kanskje 
ikke et helt riktig bilde av hvordan 
de fleste seksuelle overgrep skjer:

 - Man kan se for seg en kvinne 
som går alene langs en mørk sti 
om natten, og så blir overfalt og 
voldtatt av en fremmed person. 
Men bare omtrent 1% av overgrep 
skjer på denne måten. De aller, 
aller fleste overgrep skjer mellom 
mennesker som kjenner hverandre.

Det som kalles «gråsone»-overgrep 
er de vanligste tilfellene av over-
grep. I disse tilfellene har den ene 
parten utført seksuelle handlinger 
uten å sikre seg samtykke. Ofte er 
det alkohol eller andre rusmidler 
med i bildet. Det kan være f.eks. 
å ha sex med en person som er 
sterkt beruset og ikke er i stand 

til å gi samtykke eller protestere. 
Eller kanskje ikke tør å protestere, 
forteller Helene.

 - Seksuell grenseoverskridende 
adferd og overgrep skjer også ofte 
i situasjoner med skjev makt. I or-
ganisasjoner er det særlig verv/ikke 
verv man må tenke på. Hvis et sty-
remedlem i en ungdomsorganisa-
sjon eller døveforening f.eks sender 
seksuelle meldinger til et medlem, 
er det problematisk siden den ene 
parten har vesentlig høyere status 
enn den andre. Dette gjelder også 
om en frivillig ved en sommerleir 
eller kulturdagene begynner å 
flørte med deltakere. Andre makt-
forhold man må ta hensyn til er 
alder, erfaring, språkferdigheter og 
utdanning. 

I Sverige har begrepet «tystnadskul-
tur» blitt brukt for å beskrive en 
kultur i døvesamfunnet om at man 
ikke snakker om overgrep. Finnes 
det en taushetskultur i det norske 
døvesamfunnet også?

 - Så tidlig i arbeidet liker jeg ikke 
å snakke om en kultur. Men det 
faktum at døvemiljøet er et lite, 
lukket miljø med begrensede mu-
ligheter for sosial mobilitet (å bytte 
miljø) gjør at det absolutt finnes 
mekanismer for å bevare «roen» 
innad. Det er blant noen en hold-

 I Finn Arild ThordArson
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ning om at det er bedre for alle om 
man ikke gjør noe, i stedet for å 
anmelde eller ta tak i problemet. 
Resultatet blir som oftest at offeret 
er den som må gå videre – det får 
ikke reelle konsekvenser for de 
som utsetter andre for overgrep. 

Det var NDFU som begynte å jobbe 
med dette temaet. Er det slik at det 
måtte en ny generasjon døve til for å 
ta skikkelig tak i dette?

 - Vi opplever mer umiddelbar 
forståelse fra ungdom enn fra 

NDF oppretter beredskapsgruppe
Vi spør generalsekretær Bjørn 
Kristiansen i Norges Døveforbund 
om hva som blir gjort for å sikre at 
også de over 30 år kan varsle?

 - Forbundsstyret begynte å disku-
tere denne problemstillingen for 
omtrent halvannet år siden. Vi tok 
kontakt med flere andre organisa-
sjoner under FFO og med politiet. 
Dessverre hadde ingen materiell 
eller beskrivelser av rutiner knyt-
tet til håndtering av trakasseringer. 
Men nå har det løsnet for oss, 
takket være arbeidet som NDFU 
har gjort med «Trygg organisasjon» 

i samarbeid med LNU.
Siden høsten 2017 har general-
sekretæren jobbet tett sammen 
med beredskapsgruppen i NDFU, 
og nå er også NDF sin bered-
skapsgruppe opprettet. I gruppa 
er nestleder Camilla Høiberg, 
oppvekstkonsulent og jurist Tove 
Bergh samt generalsekretær Bjørn 
Kristiansen.

 - Denne beredskapsgruppen vil 
også samarbeide tett med NDFU 
og beredskapskoordinator Helene 
Hodneland Sæle.

Når kan vi regne med at det er eta-
blert et system for å motta og hånd-
tere varsler på generell basis?

 - Det er innkalt til et ekstraordi-
nært ledermøte den 24. februar for 
å informere om prosjektet «Trygg 
organisasjon» og hvilke oppgaver 
beredskapsgruppene og bered-
skapskoordinator Helene har. Både 
ungdomsgrupper og døveforenin-
gene er invitert til ledermøtet. Det 
skal markere oppstart på at både 
NDF og NDFU har et system for 
å motta og håndtere varslinger.

voksne – på samme måte som vi 
merker mer støtte fra kvinner enn 
fra menn. Likevel tror jeg at de 
eldre generasjonene begynner å få 
opp øynene for i hvilken grad det 
faktisk er mulig å gjøre noe med 
dette. Mange av de som kom inn i 
døveorganisasjonene på 60-90-tal-
let har vært vant til at sånt skjer, og 
at det har vært noe man må tåle. 

Føler dere at NDF nå har våknet og 
tar dette på alvor?

 - I begynnelsen var det litt skep-
sis – jeg tror det handlet mest 
om at man ikke visste omfanget 
eller forstod i hvilken grad vi som 
organisasjon kan ta ansvar for 
dette. Men etter å ha lagt frem tall-
materialet, og forklart ansvaret vi 
som organisasjon har, møter vi stor 
støtte blant administrasjonen og 
forbundsstyret.

Hovedfokuset deres har vært seksuell 
trakassering og seksuelle overgrep. 
Men har dere fått varsler om andre 
typer overgrep eller maktmisbruk?

 - Vi har mottatt varsler om 
alkoholbruk og mobbing. Noen 

av disse har resultert i advarsler, 
andre varsler har vært utenfor vårt 
mandat. I NDFUs mandat er det 
våre medlemmer, altså ungdom-
mer opptil 30 år som er dekket, 
men det er en vurdering vi gjør 
fra sak til sak. Når NDFs bered-
skapsgruppe er på plass, vil det bli 
enklere for de voksne å varsle om 
sine opplevelser også.

Har dere fått henvendelser fra 
voksne over 30 år også?

 - Ja. Men det har vært utenfor vårt 
mandat, dessverre.

Er du under 30 år og har 
blitt utsatt for noe vondt? 
 
Ta kontakt med oss! 
Send melding til 
beredskap@ndfu.no 
 
eller SMS / Skype / FaceTime 
90162421

Foto: Privat

mailto:beredskap@ndfu.no
http://90162421
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Like før juletider ble det sluppet 
en 16 minutter lang tegnspråkvi-
deo i på svensk tegnspråk. I filmen 
fremfører skuespillere personlige 
historier om overgrep fra døve, 
hørselshemmede og døvblinde 
kvinner og ikke-binære (personer 
som ikke identifiserer seg som 
mann eller kvinne). Historiene er 
ekte, og ble samlet inn fra de som 
opplevde overgrpene i en hemme-
lig Facebook-gruppe. 

Filmen er et resultat av et opprop 
med emnetaggen #slådövörattill 
med underskrifter og krav om 
bedre vern og oppfølging av døve 

som opplever seksuelle overgrep. 

Filmen tar også et oppgjør med 
«tystnadskulturen» - som på norsk 
kan oversettes til "taushetskultu-
ren". Dette beskriver en kultur i 
døvemiljøet hvor man ikke snak-
ker om overgrep, og der overgri-
pere ikke blir stilt til ansvar. 

Initiativtakerne uttalte at de tok en 
risiko ved å gå ut på denne måten. 
Både personlig, og ved å fortelle 
at døvemiljøet ikke er så trygt 
som man gjerne liker å fremstille 
det som. Filmen og oppropet fikk 
stor oppslutning i døvemiljøet og 

ble også omtalt i i medier utenfor 
tegnspråkmiljøet.

Initiativtakerne er Malin Kvitvær 
(prosjektleder i RFSU Stockholm), 
Mia Modig (tilgjengelighetspo-
litisk talsperson i Feministisk 
Initiativ), Elsa Brunemalm (kom-
munikasjonsansvarlig i Tyst Teater) 
og Jannicke Kvitvær (tidligere 
redaktør i Døves Tidsskrift). 

Kilder: SVT Nyheter, Dagens 
Nyheter, Aftonbladet, Facebook, 
Instagram

Døve i opprop mot seksuelle 
overgrep i Sverige
Også i Sverige har #metoo-kampanjen inspirert til økt bevissther rundt
overgrep i tegnspråklige miljøer

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no



331 / 2018

«Bli med til den andre siden – Somewhere Over The Rainbow»
En fantastisk visuell familieforestilling, som har en veldig god balanse mellom det skum-
le og det hyggelige som skjer på scenen! «Et nydelig stykke trolldom fra Oz, en aldri så 

liten genistrek. Snakker til absolutt alle generasjoner, en fantastisk fargerik musikal»

Aftenposten: Terningkast 6

Foto: Mari Leberg Foosum / Riksteatret

Trollmannen fra Oz
blir tegnspråktolket i Oslo

Nydalen på Riksteatret
21.april 2018 kl.13.00

Send epost for bestilling av
billetter: billett@riksteatret.no

Bestillingsfrist: 1.mars

Skriv i eposten at det ønskes sete-
plasser ved tegnspråktolkene i sam-
arbeid med Norges Døveforbund.

Det er en relativ bratt sal, så det er 
reservert plasser fra rad 2 og
bakover. Tegnspråktolkene
kommer til å stå nede på
selve scenegulvet.
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Sprek 125-åring
Oslo Døves Sportsklubb (ODSK) ble stiftet 3. november 1892. Og nøyaktig 125 
år senere, den 3. november 2017 feiret ODSK jubileet med en stor fest på Teater 
Manu. Vi tar en prat med Thomas Hansen (43), ildsjel og leder for ODSK. 

Det ser ut til at trening gjør godt! 
Oslo Døves Sportsklubb er en sprek 
og frisk 125-åring?

 - Ja, vi har et stabilt antall med-
lemmer, i 2017 var vi over 300 
medlemmer. Driftsstøtten er stabil. 
Men vi har lyst til å satse på flere 
aktiviteter for barn og unge. Vi 
arrangerer bowlingdag, golfdag, 
svømmeskole og fotballskole. Men 

vi kan tenke oss gjøre det oftere og 
mer jevnt fordelt gjennom året.

Hvilke idrettsgrener har dere i 
ODSK?

 - Nå har vi klatring, svømming, 
golf, fotball, futsal, snowboard og 
bowling. Det har endret seg litt 
over tid. Enkelte idretter kommer 
til og faller fra. For eksempel var 

langrenn og alpin populært blant 
døve for mange år siden, men nå 
er det mer interesse for snowboard 
og futsal. Men det er en naturlig 
utvikling.

For oss som ikke kjenner så mye 
til organiseringen innen sport – er 
ODSK en del av Norges Døvefor-
bund?

Thomas Hansen og Margareth Hartvedt, leder i Norges Døveidrettsutvalg.

 I Finn Arild ThordArson

 � finn.arild@supervisuell.no
 H syVer FABriTius sAnengen
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 - Nei, vi er en egen uavhengig 
organisasjon. Men vi er tilknyt-
tet Norges Idrettsforbund, og de 
har et eget utvalg for døve. Vi er 
tilknyttet gjennom NDI-utvalget, 
på lik linje med de andre sports-
klubbene for døve i Norge, som 
for eksempel Bergen Døves Sports-
klubb. Men vi er også tilknyttet 
flere andre forbund gjennom idret-
tene vi driver med. For eksempel 
Norges Bowlingforbund og Norges 
Fotballforbund.

Konkurrerer dere mot hørende i 
ordinære konkurranser også?

 - Ja, futsal for kvinner spiller i 
1.divisjon , futsalherrene spiller i 2 
divisjon, så har vi golf der de spil-
ler mot hørende, og bowling som 
også spiller i sin ordinære serie mot 
andre hørende klubber.

Vi ser at dere er aktive i sosiale me-
dier, og også sender egne TV-repor-
tasjer på tegnspråk under vignetten 
ODSK Studio. Er dette noe dere vil 
satse mer på framover?
 - Ja, aboslutt! Vi ser i dagens sam-

funn at alt blir mer og mer digi-

talisert. Folk følger med på sosiale 
medier som facebook, snapchat 
og instagram, og nettsider er 
også et arena. Sjelden folk kjøper 
papiraviser for tiden. Alt ligger på 
internett – så da må ODSK også 
følge trenden, så derfor har vi nå 
en egen gruppe som heter ODSK 
Media. Der er fokuset på oppda-
teringer på Facebook, nyheter og å 
filme begivenheter. ODSK media 
skal overvære Deaf Champions 
League i Spania og filme live. De 
skal også sende live fra kommende 
DM i futsal her i Oslo og DM i 
bowling i Trondheim.

Det har vært en del snakk om at 
man er bekymret for at unge døve 
ikke «finner» tegnspråkmiljøet fordi 
døveskolene legges ned. Merker dere 
noe til det på rekrutteringen?

 - Vi merker at det er en utfor-
dring, så det er et tema som 
diskueres ofte i styret og blant 
medlemmene. Vi er heldige som 
har Vetland skole der vi bruker å 
opplyse elevene om barneog ung-
domsaktiviter i klubben.

Har dere noen store kommende ar-
rangementer på gang?

 - Vi skal ha DM i futsal i Oslo 
3.-4. mars på Ekeberghallen. Det 
blir vårt største arrangement i år, 
og blir strømmet på Facebook av 
ODSK Media. Ellers planlegger 
vi å ha andre åpne arrangementer 
innenfor våre idrettsgrener. 

Hvor lenge har du vært leder i 
ODSK nå, Thomas Hansen? 
 - Dette er mitt fjerde år som leder. 

Spennende og utfordrende jobb, 
men man får mye idrettsglede 
tilbake.

Følg Oslo Døves Sportsklubb
Nettside: odsk.no
Facebook: fb.com/oslodsk/
Instagram: @oslodsk

God stemning og pent antrekk på jubileumsfesten.

SP.  KL   .    18 9 
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http://odsk.no
mailto:http://fb.com/oslodsk/?subject=
http://instagram.com/oslodsk
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GRÅTENDE
HENDER

OM DØVE 
I HITLERs TYSKLAND

1. februar, kl. 18.30, Kristiansand, Kilden

2. februar, kl. 18.30, Kristiansand, Kilden | 5. februar, kl. 19.00, Stavanger, Sola Kulturhus | 6. februar, kl. 19.00, Stavanger, Sola Kulturhus

8. februar, kl. 19.00, Ål, Ål Kulturhus | 11. februar, kl. 19.00, Ålesund, Parken Kulturhus | 13. februar, kl. 19.00, Trondheim, Olavshallen

14. februar, kl. 19.00, Trondheim, Olavshallen | 17. februar, kl. 19.00, Bodø, Stormen Kulturhus | 22. februar, kl. 19.00, Bergen, Fana Kulturhus

23. februar, kl. 19.00, Bergen, Fana Kulturhus,  | 26. februar, kl. 19.00, Drammen, Drammens Teater | 27. februar, kl. 19.00, Porsgrunn, Ælvespeilet

28. februar, kl. 19.00, Sandefjord, Hjertnes kulturhus | 3. mars, kl. 19.00, Oslo, Teater Manu | 8. mars, kl. 19.00, Oslo, Teater Manu

9. mars, kl. 19.00, Oslo, Teater Manu | 10. mars, kl. 19.00, Oslo, Teater Manu | 15. mars, kl. 19:00, Oslo, Teater Manu

20180212 Gråtende hender DT.indd   1 12/02/2018   12:40

Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO


