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Side 12

Forsiden: 

Noen av de flotte elevene ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
skoleåret 2014 / 2015. Bak fra venstre: Nikolai Wisny Schmidt, Henrik 
Thorvaldsen Johannesen, Mikael Olsson, Kristian Rugseth, Knut Hovi, 
Thomas Skjelbred, Marius Nakvosas og Mortaza Seyyed. I midten fra 
venstre: Inger Marie Rolid Andersen, Tonje Merete Utsi, Maritha Kron-
borg Olsen, Elisabeth Dahle Kindt og Sara Fremgård Kaspersen. Foran 
fra venstre: Linda Veronica Steinsbø, Iselin Hauge, Tarja Wroldsen, 
Elisabeth Kamonrat Hadland og Haakon Christopher Heivang. 
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Døves kultur er ikke bare tegnspråk, men også hvor-
dan vi overfører kunnskap, historie og identitet til 
nye generasjoner, sa blant annet Liisa Kauppinen på 
et seminar Stavanger Døvesenter arrangerte i oktober 
og som du kan lese om i bladet.

Døve og hørselshemmede er heldige, de tar naturlig 
del av to kulturer: Storsamfunnets kultur og døves 
kultur. For heller ikke her er det snakk om enten det 
ene eller det andre, men å si ja takk til begge godene. 
Vi er stolte av norsk kultur med 17. mai, bunader, 
vinteridrett, brunost, fjell, fjorder og mye mer. 

På samme måte er vi stolte av den egne kulturen 
døve har, ikke minst at 600 deltakere var sam-
let i Bergen 7. – 9. November ved de 47. 
Døves Kulturdager. Det er fantastisk at 
det som ble startet av ungdommene i 1967 
som Unge Døves Kulturdager lever i beste 
velgående. Neste år er stafettpinnen gitt 
videre til Vestfold Døveforening med San-
defjord som arrangør-by, så følger Stavan-
ger opp om to år, Bergen tar kulturdagene 
tilbake på selveste 50. årsjubileet i 2017 
– og året etter står Oslo som vertskap, da kombinert 
med at NDF markerer 100 års jubileum. 

Spør vi deltakerne på kulturdagene om hva som er 
viktigst for dem, svarer nesten alle: Det å få komme 
sammen og prate med hvem de vil på tegnspråk. Et 
årlig tegnspråkbad i den verste mørketiden sparer 
samfunnet for utgifter til mange lykkepiller og psy-
kologtimer. Men samtidig er kulturdagene mer enn 
norsk tegnspråk. På scenen har de glade og dyktige 
amatørskuespillerne fra Conrad Svendsen Senter sin 
like selvfølgelige plass som profesjonelle artister fra 
allle kanter av verden. Hvilke andre festivaler kan by 
et slik spenn? Det er døvekulturen på sitt vakreste.

To kulturer er et gode!

Helge Herland
Redaktør

Men Døves Kulturdager er enda mye mer: På 
utstillingene finner vi bredden i det som finnes i 
døvemiljøet. Barna får en meny med show av tryl-
lekunstner, klovner og hunder! Man kan velge å 
delta på verksteder med dans, poesi og standupar-
tister – eller få kunnskaper om vin og øl.  Noen 
mener dans ikke er døves kultur, men hva så? Er 
det viktig å trekke opp et skarpt skille mellom 
hva som er hørendes kultur og hva som er døves 
kultur? Nei, det er bare å konstruere problemstil-
linger. På samme måte som språk, glir kulturene 
inn i hverandre, uten at noen tar skade av det. 

Døves kultur er også å ha egne kirker, idrettslag 
og historielag. I tillegg har vi Teater Manu, Norsk 

Døvemuseum,  Døves Media og Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve. Døves kultur er 

ikke noe statisk. Kulturen forandrer seg i takt 
med samfunnet. Noen konkrete eksempler: 
Døveskoler og feriehjem for døve er på vei 
ut. Tegnspråktolket teater og internasjonale 
møteplasser er på vei inn.   

Døveskolene har vært en av bærebjelkene i 
døves kultur. Når disse nå nedlegges er det 

naturlig at de lokale døveforeningene får en enda 
sterkere kulturell status. Forankring i egen kultur 
og tradisjon skaper et trygt grunnlag for å møte 
andre og sammen utvikle nye kulturelle uttrykk. 
Døveforeningene er frivillige organisasjoner. De 
er arenaer som bidrar til et verdifult kulturelt og 
sosialt fellesskap, - de gir ufomell læring, kom-
petanseutvikling og meningsdanning. Dette bør 
fylkeskommune og kommuner ta innover seg  når 
de årlige kulturtilskuddene fordeles.

Døve og hørselshemmede er heldige som får være 
en del av to kulturer som utfyller hverandre. - og 
heldige som bor i et land som har penger nok til 
også å gi minoritetskulturene muligheter for vekst 
og styrke.
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Dagens tema er Sør-Afrika under 
apartheid-regimet. Tarja trekker linjene 
tilbake til 1600-tallet og kolonitiden. 
Elevene er kjapt oppe med hendene og 
supplerer med egne kunnskaper. Tegnene 
flyter lett mellom lærer og elever. Rasepo-
litikken fra 1948 og historien om Nelson 
Mandela gjør inntrykk. Filmen «Et rop 
om frihet» får fram tårene hos flere enn 
redaktøren. Så er det diskusjon om dis-

kriminering, brudd på menneskerettig-
heter, om undertrykkelse, om det å være 
en minoritetsgruppe i samfunnet, om 
det å være døv i et hørende samfunn osv. 
Nå er selv de mest morgengretne elevene 
våknet og alle må fram og si sin mening 
om dagens tema. Læreren er pågående og 
ingen slipper unna. Slik øves både argu-
mentasjons- og diskusjonsteknikk. Vi lar 
oss inspirere av elevene over alt de kan!

Iselin Hauge, 
23 år, Bremanger/Bergen 
- Rektor Betty besøkte døveforeningen 
i Bergen. Jeg var ikke selv til stede, men 
venner fortalte meg om det etterpå. 
Rektor la fram en årsplan for Ål-studier 
som fristet. Jeg fikk et års permisjon fra 
jobben som barne- og ungdomsarbeider 
på Nattland skole og her er jeg!
-Hvordan trives du?
- Bedre enn forventet. Jeg var redd for at 
jeg var for gammel med mine 23 år, men 
her er flere i aldersgruppen 20-pluss, så 
det går bra. Vi har undervisning i leder-
trening, media, organisasjonsarbeid og 
tegnspråkets rolle i dagens samfunn. Om 
kveldene har vi spill, ser på TV og koser 
oss sammen. Vi har også naturen rundt 
oss, blant annet har vi vært på tur i fjellet 
på Geilo. Vi fulgte den nye stien til Prest-
holt som er bygget av sherpare fra Nepal, 
stein for stein. Ellers har vi aktivitetsdag 
onsdager med forskjellige former for 
fysisk aktivitet, for eksempel rafting.
- Hva er planene etter skolen?
- Drømmen er å ta videreutdanning 
innenfor organisasjonsutvikling på Gal-

Tarja Wroldsen underviser - Elevene følger interessert med.

Vi kan! 

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

helge.herland@doveforbundet.no

Tirsdag 21. oktober, klokken nærmer seg 9. Vi er på klasserom A på Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve. Iselin lager en liten danseoppvisning før undervisningen begynner. Mortaza im-
ponerer med en helt ny teknikk i armhevninger. Men alle er ikke like morgenfriske. 5 sekunder 
før klokka slår ni siger de siste guttene inn og 16 elever er samlet i en halvsirkel. Selv om de ikke 
smiler, danser eller tar armhevninger er de våkne og hilser høflig – og alle elevene legger mobi-
lene fra seg i en kasse! Lærer Tarja Wroldsen krysser av i frammøteprotokollen, opplyser om at 5 
elever er borte på grunn av sykdom eller annet gyldig fravær. Så er undervisningen i gang.

Hvem som var mest aktiv i klassen?  Iselin Hauge, som står til høyre, med selskap av Inger Marie 
Rolid Andersen.
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laudet universitet i Washington, men tre 
års studier blir kostbart. Kanskje klarer 
jeg å finansiere ett år slik at jeg får per-
feksjonert kunnskapene i engelsk og ASL 
(amerikansk tegnspråk).

Haakon Christoffer Heivang, 
26 år, Son, Østfold
- Jeg begynte på skolen fordi jeg ville 
lære tegnspråk. Nå har jeg vært elev i to 
måneder og kan noe, men er redd for at 
du ikke vil forstå meg.
- Vi prøver så godt vi kan, så kan vi 
skrive til hverandre om vi står fast.
- OK, jeg hørte bra til jeg var 7 år, men 
etter det har hørselen blitt gradvis dår-
ligere. Det tok tid før leger og pedago-
ger skjønte at det var hørselen som var 
problemet, de trodde jeg var dum. Jeg ble 
mye mobbet på skolen og trivdes ikke og 
det var mange vonde år.
- Klarer du samtaler på tomannshånd 
med folk som snakker tydelig?
- Det går bra hvis det ikke er støy i om-
givelsene, men i samtaler der flere er med 
faller jeg fort utenfor. Småprat, humor og 
spøk, kjappe replikker – alt slikt mister 
jeg.
- Hvordan trives du på folkehøyskolen?
- Det er hyggelige folk her, jeg føler at 
alle er i samme båt. Det er nytt miljø og 
på to måneder har jeg allerede lært en 
god del. Det er viktig for meg å beherske 
tegnspråk, da kan jeg bruke tolk og har 
muligheten for videre studier. Jeg håper å 
få et yrke der jeg jobber med mennesker.
- Lykke til, vi klarte fint praten og til 
våren har du utviklet deg i tegnspråk, 
avslutter vi.

Tonje Utsi, 20 år, 
Tana / Trondheim  
- Ål folkehøyskole fristet i år fordi det er 
en felles linje for alle elevene. I tillegg til 
det vi lærer i timene utvikler vi respekt 
og tålmodighet overfor de andre elevene. 
Vi utvikler oss sosialt, har fokus på sam-
spill og det å ta vare på hverandre.
- Hvor kommer du fra?
- Jeg har samiske aner og er født i Tana 
der jeg gikk de første årene integrert i 
klassen. Fra 4. klasse var jeg elev ved 
Møller skole i Trondheim, og jeg tok 
videregående skole i Stavanger.
- Har du lært samisk?
- Nei, bestemor snakker samisk og jeg 
kan noen enkeltord – men tegnspråk og 
norsk er mine språk. Selv om jeg kommer 
fra en samisk familie føler jeg sterkest 
identitet til Trondheim. 
- Det blir kanskje sene kvelder når man 
bor på internat?
- Ja, noen ganger så, men det skyldes like 
mye at tegnspråk er farlig.
- Hva sa du?
- Tegnspråk er farlig. Vi har venner i hele 
verden, for eksempel i USA og da er det 
fristende med samtaler på Skype (bildete-
lefon) og de har dag mens vi har natt.

Martaza Seyyed Husseini, 
26 år, Afghanistan, Tyrkia, 
Kristiansand
- Jeg kom til Norge for litt over ett år 
siden. Da kunne jeg verken tegnspråk 
eller skriftspråk. Nå er jeg elev på Ål på 
andre året og som du ser har jeg lært meg 
tegnspråk.
- Ja, vi er imponert over hvor dyktig du 
er blitt på ett år, men brukte du ikke 
tegnspråk i Afghanistan og Tyrkia?
- Nei, jeg har aldri gått på skole. Jeg 
bodde hjemme sammen med mamma og 

min søster. Pappa døde tidlig, jeg måtte 
derfor begynne å arbeide så snart jeg 
kunne.
- Hva arbeidet du med?
- Jeg jobbet på en fabrikk som lagde 
møbler. De viste meg hva jeg skulle gjøre 
og jeg gjorde som de sa. På den måten 
fikk jeg lønn og penger som kunne for-
sørge familien.  Mamma og søsteren min 
brukte enkle hjemmelagde tegn til meg, 
men jeg har aldri kunnet kommunisere 
ordentlig. Derfor var det fantastisk at 
jeg etter ett år på folkehøyskolen kunne 
bruke tegnspråktolk hjemme i Kristian-
sand. 
- Hva er drømmen i fremtiden?
- Familien har fått oppholdstillatelse i 
Norge, et slikt grønt pass – om noen år 
får vi rødt pass og blir norske statsbor-
gere. Jeg vil lære å lese og skrive, det er 
viktigst for meg. Da kan jeg få yrkesut-
danning, mest av alt ønsker jeg sertifikat 
til truck. 

Maritha Kronborg Olsen, 
20 år, Averøya
Inger Marie Rolid Andersen, 
20 år, Hønefoss
- Vi ble venner fra første stund. Jeg måtte 
tolke litt for henne de første dagene, 
forteller Inger Marie.
Hun har vokst opp med tospråkligheten 
tegnspråk og norsk og med foreldre som 
har fulgt tegnspråkundervisningen i for-
eldrepakken. Det har ikke Maritha.
- Nei, jeg er vokst opp som tunghørt 
og har gått integrert i skolen i alle år. 
Hørselstapet er på ca. 60 – 70 desibel. 
Det gjør det vanskelig for meg å oppfatte 
samtaler der flere deltar, eller der det er 
støy i omgivelsene. Siste året på helse- og 
sosialfag på videregående skole hadde 
jeg praksis på fødeavdelingen. Der var 

På folkehøyskolen holder elevene sammen! Fra venstre Tonje Utsi, Maritha Kronborg Olsen og Inger 
Marie Rolid Andersen.

Haakon Christoffer Heivang begynte på skolen i 
august uten å kunne et eneste tegn.
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det flere døve som fødte, men ingen som 
kunne tegnspråk - jeg så derfor et tydelig 
behov for dette.

- Jeg var integrert i barneskolen på Hø-
nefoss, forteller Inger Marie og fortsetter: 
- Så var jeg deltidselev på Nedre Gausen 
skole. Senere tok jeg videregående på 
Briskeby og nå er jeg på Ål, det var plan 
B, for jeg hadde ikke gode nok karakterer 
til å komme inn på studiet for barne-
vernspedagoger. Jeg vil lese på egenhånd 
og ta noen fag om igjen som privatist.

- Vi er enige om at det er både spennende 
og krevende med bare døve og hørsels-
hemmede elever på skolen, og med bare 
døve lærere og tegnspråk døgnet rundt. 
Det er spesielt, men vi blir mange erfa-
ringer rikere, sier de to i kor.

Inger Marie gleder seg til at snøen snart 
kommer og slalåmbakkene åpner, mens 
Maritha ikke er like ivrig på ski – men 
ser fordelen ved at snøen gjør det lysere 
ute.

- Mitt mål er å bli sykepleier og få jobb i 
barnehage, svarer jenta fra Averøya.
- Sosialarbeider eller barnevernspedagog 
er mitt mål, men nå er vi heldige som har 
et «tenkeår», sier Hønefoss-jenta.   

Sara Kaspersen 
og alle de andre…
Selvsagt skulle vi intervjuet alle de 21 
elevene på folkehøyskolen, men tiden 
strakk ikke til. Men humørfylte Sara ville 
ikke gi slipp på oss.
- Kan du ikke ta inn en bekjentskapsan-
nonse i bladet, ber hun.
- Vi har aldri sagt nei til en jente som 
spør pent, så derfor vær så god:

«Hvis du er glad i jenter med godt humør 
så er jeg fortsatt singel, hilsen Sara Kas-
persen 18 år». Du finner henne altså på 
Ål fram til sommeren og ellers på sosiale 
medier.

Skolen er 40 år
- Skolen feirer 40 årsjubileum i år. Iste-
denfor å bruke penger på store fester og 
jubileumsbok har vi valgt å gi en gave til 
de 21 døve elevene, forteller rektor Berg-
lind Stefansdottir – eller Betty som hun 
kalles til daglig. Elevene får et rimeligere 
skoleår enn vanlig, og de får større ro til å 
jobbe med seg selv enn når vi også har en 
hørende gruppe elever på skolen.

- Det er første året vi bare har døve 
elever på skolen og det er første året alle 
elevene deltar på samme linje, som vi har 
kalt «Jeg kan». Linjen ble til gjennom et 
samarbeid med Norges Døveforbunds 
Ungdom. De mente en linje med vekt på 
identitet er midt i blinken for ungdom 
som ofte trenger å styrke sitt selvbilde. 
Døve og hørselshemmede er en blandet 
gruppe, noen er døve, andre tunghørte 
med høreapparat eller CI, men felles-
skapet finner vi i språket. Gjennom 
tegnspråk og kultur kan vi gi elevene 
trygghet. Vi møter usikre elever som 
begynner skoleåret i slutten av august 
og tar et tårevått farvel med de samme 
ungdommene i mai og kan glede oss over 
utviklingen de har gjennomgått på ett år.

Helt alene på skolen er selvsagt ikke elev-
ene, for hver uke fylles kurssenteret opp 
med foreldre, døvblitte, fagpersonell og 
andre som vil ha påfyll av kunnskaper. 

- Vi synes det er få lærere på skolen i 
forhold til tidligere år?
- Vi har færre faste lærere på skolen 

nå enn tidligere, i stedet henter vi inn 
gjestelærere som alle er eksperter på sine 
felt. På den måten ønsker vi at elevene 
skal få en spennende skolehverdag og bli 
utfordret av dyktige forelesere med ulik 
kompetanse.

Den islandske rektoren har lagt bak 
seg de første fire årene på skolen, der 
mye energi er brukt på å stabilisere den 
økonomiske situasjonen. Det har skolen 
klart. Nå ser hun optimistisk fremover og 
gleder seg til nye rektor-år.

- Fra neste skoleår er vi tilbake med 
tilbud både til døve- og hørende ung-
dommer. Vi vil tilby flere ulike linjer. 
Fra skoleåret 2016/2017 håper jeg vi 
kan inkludere døve og hørende elever 
på de samme linjene. For eksempel på 
en idrettslinje kan de hørende elevene 
lære tegnspråk ved å være sammen med 
døve elever og få all undervisning på 
tegnspråk. De døve elevene kan profitere 
på ordningen ved å heve sitt nivå gjen-
nom felles trening med hørende, mener 
rektoren.

Betty har også fått signaler fra de tre 
høyskolene som har utdanning av tegn-
språktolker på programmet om at det er 
ønskelig med et tettere samspill med Ål 
folkehøyskole og kurssenter for døve. Vi 
skal ikke konkurrere med høyskolene, 
men utfylle hverandre, sier hun om den 
saken.

- Skal kunnskapene i norsk tegnspråk 
heves blant tegnspråktolkene vil de tjene 
på å være i et tegnspråklig miljø 24 timer 
i døgnet. På samme måte bør vi i fremti-
den vurdere egne linjer for tegnspråklæ-
rere, arbeidssøkere og andre. Mulighe-
tene vi har på Ål, i samarbeid med andre, 
er mange, understreket rektoren.

Se mer informasjon om skolen på www.
aal.fhs.no – og kanskje frister det med ett 
folkehøyskole år i vakre Hallingdal neste 
år, da er vi sikker på at du vil få bekreftet 
at du kan!

Rektor Berglind Stefansdottir til venstre, i 
samtale med Sissel Thon og Helge Svanaasen 
som jobber i administrasjonen på skolen/kurs-
senteret.

Martaza Seyyed Husseini, Sara Kaspersen (som er singel!) og Elisabeth K. Hadland.
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Vanlig er det å fortelle at tegnet er 
beskrivende (ikonisk eller visuelt 
motivert) slik som BALL eller at det er 
et initialtegn #L(ørdag) med håndal-
fabetets symbol for bokstaven L pluss 
(vaske)bevegelse. Det er egentlig minst 
10 andre måter vi kan lage tegn på. 
Underholdende å fortelle hvor tegnene 
kommer fra. Det er etymologi (studiet i 
ordenes og tegnenes opprinnelse). Men 
det blir vanskelig å systematisere dem 
i en tegnordbok. Altfor ofte blir det 
norsk ordliste  som følger det norske 
alfabetet pluss bilder. Og hvordan blir 
det når vi går ut fra tegnet selv for å 
finne frem til det norske ordet?
Det er problemet – vi må ha en skriftlig 
beskrivelse av enkelttegnet som gjør 
det lett å finne frem det tilsvarende 
norske ordet. Vi trenger i forskningen 
en beskrivelse som sparer plass dvs. 
tegnskrift.
Moderne tegnspråkforskning begynte 
med professoren i engelsk litteratur, 
William C.Stokoe ved Gallaudet College 
(i dag University). Han merket at de 
døve studentene brukte et annet språk 
seg i mellom og et helt annet til ham og 
andre hørende lærere. Det var for-
skjellen mellom amerikansk tegnspråk 
(ASL) og tegn som støtte til tale og som 
illustrerer ord (signed speech).
Dette var i slutten av 1950-årene, 
og den gangen brukte man film som 
måtte fremkalles. Tungvint!  Stokoe 
gikk på sommerkurs for å lære litt 
lingvistikk. Han fikk ideen om å dele 
tegn på samme måte som man deler 
et ord som «mor» slik språklyden m,  
språklyden o og språklyden r. Når man 
uttaler ord, bruker man stemme og 
ikke-stemme, tunge, munnhule, tenner, 
lepper og lignende. Noe av strukturen 
overførte Stokoe til å analysere tegn 
fra tegnspråk. Strukturen gjaldt ikke 
fysiske bevegelser av lyder, men fysiske 

bevegelser med hendene. Han utgav en 
artikkel i 1960 Sign Language Structure. 
Dette var en lingvistisk strukturalisme 
eller en bestemt analysemodell. Med 
duality of pattern kan man se ordet 
eller tegnet både som helhet og som 
deler.
Tegn er delt i non-manuelle og manu-
elle deler. Eksempler er tegnparene 
REV /rev/ og ULV /ulv/, STÅL /stål/ og 
STA /ooo/ der forskjellen ligger i de 
non-manuelle komponenter. Fokus er 
rettet mot ansiktet hos primærspråks-
brukere . 

A. Manuelle komponenter
Stokoes klassiske tredeling for manuelle 
deler 
    Artikulator    Artikulasjonssted     Artikulasjon 

Vi tar utgangspunkt i tegnene FISK, 
MOR, ARBEIDE

Artikulator: 
består av en rekke 
Håndform hvordan den er bøyd, en 
finger (eller flere) står ut mens andre 
bøyd inn (antall håndformer er over 
40). Håndformen kan modifiseres med
Håndstilling som består av håndfor-
mens retning og håndflatens oriente-
ring. 
Tegnet FISK har en håndform som er 
en flathånd med retning utover, mens 
håndflaten er vendt mot venstre.
Tegnet MOR har en pekehåndsform, 
som er i retning oppover, mens hånd-
flaten vendt delvis mot venstre.
Tegnet ARBEIDE har en knyttneveform 
som er i retning dels til venstre/ut, 
mens håndflaten mer innover

Artikulasjonssted:   
er der hvor artikulatoren kan befinne 
seg, vel 20 steder

A Nøytralt felt (over/midten/nedenfor) 
eller B Kroppen og hodet eller C Ikke-
aktiv hånd
Tegnet FISK (artikulator) plasserer vi 
foran i nøytralt felt.
Tegnet MOR (artikulator) plasserer vi 
på nesevingen (del av kroppen).
Tegnet ARBEIDE (artikulator) plasserer 
vi på den ikke-aktive hånd (som er 
knyttneve også)

Artikulasjon:   
er hvordan vi utfører tegnet i rommet. 
Her er et utvalg   A Retning eller B Måte 
eller C Hyppighet
Tegnet FISK (artikulator+artikulasjons-
sted) beveger vi fremover samtidig som 
det vrikkes. Både retning og måte.
Tegnet MOR (artikulator+artikulasjons-
sted) er plassert på nesevingen: Det 
har ingen egen bevegelse som del av 
tegnet.
Tegnet ARBEIDE (artikulator+artikula-
sjons  sted) beveges til kontakt to eller 
tre ganger (hyppighet).
Analysen viser de minste manuelle de-
lene, som det er laget symboler til, og 
dermed begynnelsen til et «tegnsprå-
kalfabet» eller notasjonssystem eller 
tegnskrift.  
Senere tar vi opp også ikke-manuelle 
deler.

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Denne gangen skal vi se på de minste deler et tegn består av, som vi velger å kalle for subleksikale kompo-
nenter (leksem betyr tegn eller ord i ordbok). Hvordan beskriver vi tegnet? Men hva er tegn? Hva er ord? Hva 
er språk? Er tegnspråk et bildespråk? Men et tegn er ikke bare hender, men mye mer også - munn, hode, 
mimikk, blikk.

Subleksikale komponenter
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Visuell musikk og 
Signmark i Trondheim

Tekst og bilder Marita Løkken

Visuell musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Tilrettelagt fritid i Trondheim kommune og 
Statped, finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund. Prosjektet er toårig og 
avsluttes høsten 2015. Det er planlagt fire samlinger i Visuell musikk, hvorav tre er workshop 
og den fjerde er konsert på Rockheim november 2015. Hensikten med prosjektet er at døve og 
hørselshemmede ungdommer skal få mulighet til å skape musikk på tegnspråklige premisser. 

Øverst fra venstre: Zekrya Yosuf, Helene Hodneland Sæle, Anne Sofie Sennels, Marie Holst, Ronny 
Patrick Jacobsen, Line Beate Tveit, Julie Ane Holst. Nederst fra venstre: Marita Løkken, Jerald 
Alforque, Ola Harder Fredriksen, Ingrid Grønning By, Marko Vuorihemino. Foran: Tonje Merete 
Utsi og Fernando Agudo. To deltakere var fraværende: Heidi Seem Aasbø og Johan Haakon Holm 
Fillingsnes. 

Helgen 26. - 28. september startet 
prosjektet, og det var en spent gjeng 
ungdommer og prosjektledere som møt-
tes til første workshop. Tolv ungdommer 
fra hele landet kom til Trondheim og 
var klar for den første av fire samlinger i 
anledning prosjektet. Men, før prosjektet 
gikk i gang for alvor, var det kickoff-
konsert med Signmark, altså Marko 
Vuoriheimo med band, som er godt kjent 
for mange her i landet. Men for de uinn-
vidde er Marko døv rapper fra Finland. 
Hans band består av to sangere og en 
danser, og istedenfor discjockey (DJ) har 
bandet en visualjockey (VJ) som styrer 
lys etter refreng og rytme. I tillegg til 
lyden er det visuelle en viktig del av Sign-
marks musikkformidling. Kultursenteret 
ISAK måtte leie Trondheims sterkeste 
prosjektor for å tilfredsstille VJ’en sine 
krav. Det var et enormt oppmøte til kon-
serten med 200 publikummere fredag 
kveld på ISAK i Trondheim sentrum. På 
tvers av lyd og tegn var det en fantas-
tisk konsertopplevelse for både døve og 
hørende, og ansatte på ISAK fortalte 
etterpå at dette kom til å bli en snakkis i 
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musikkmiljøet i Trondheim. 
Resten av helgen var Marko instruktør i 
workshop for de tolv ungdommene i Vi-
suell musikk. Han viste en god formid-
lerevne når han lærte bort hvordan god 
tekst og rytme skapes, og delte også sin 
personlige erfaring fra karrieren som døv 
musiker. Han fortalte også at han med 
tanke på faget «drama/rytmikk» for døve 
på skolen savnet mer musikkundervis-
ning for døve, samt at det blir formidlet 
at det finnes døve musikere. Han mente 
at dette faget skulle bli et musikkfag 
i skolen – på døves og tegnspråklige 
premisser. Han savnet selv et musikkfag 
da han var skoleelev og opplevde mye 
fordommer og negativitet da han viste 
sin interesse for musikk. Tross det har 
han lært om musikk og forstått musikk 
på egenhånd gjennom prøving og feiling 
i samråd med andre han har møtt. Dette 
er noe til ettertanke; når Marko har 
klart å skape musikk på tegnspråklige 
premisser, viser det at musikk kan være et 
skolefag for døve også. 
Marko fortalte også at han etter hvert 
som han arbeidet med platene var blitt 
bevisst på «tegnets melodi», på hvordan 
det visuelle og lyden styrker hverandre 
ved for eksempel om lyden går ned, kan 
tegnet også gjøres i en nedoverbevegelse. 
En annen ting han tok opp var rim på 
tegnspråk, og det var utfordrende å finne 
både ord og tegn som rimte på hverandre. 

Men det er ikke umulig. Han har fått 
det til, og et eksempel er ordene «talk» og 
«walk» som også har tegn som rimer på 
hverandre – forskjellen på disse tegnene 
er hvor de plasseres. Dette eksemplet 
kan sees og høres i hans musikkvideo på 
platen «Silent Shout». 
Ungdommene sugde til seg det de lærte 
og var aktive hele helgen med spørsmål, 
gruppearbeid og utprøving. De fikk 
tilbakemeldinger underveis fra Marko og 
det viktigste var at man skal ha mot til 
å gjøre feil, sette seg mål og stole på seg 
selv.

Like før Marko reiste videre, spurte 
prosjektleder ham om han hadde et siste 
råd eller noe spesielt han ville si, da svarte 
han «Grip sjansen, ingenting er umulig!». 
Dette sitatet er noe vi bør ha i bakhodet, 
døve KAN!
Gruppen med ungdommer i Visuell 
musikk vil være spennende å følge videre, 
og ikke minst se fram til deres konsert på 
Rockheim høsten 2015. Døves Tidsskrift 
kommer tilbake til dette. 
Mer informasjon om prosjektet kan 
finnes på prosjektets nettside: www.
visuellmusikk.no
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Dagbok fra
Israelturen

Del 3 av 4  - Av Tone-Britt Handberg 

Bilder: Hege Lønning

Tirsdag 1. juli 
var det tid for å bli kjent med Jerusalem, 
dessverre uten Sølvi og Eitan som dro til 
Tel Aviv for å være sammen med familien 
og delta i den overførte begravelsen til Ju-
dith, Eitans mor. I følge jødisk tradisjon 
begraves man ett døgn etter dødsfallet, 
derfor kunne det ikke vente til vi kom 
hjem til Norge. I tillegg skulle de tre jø-
diske ungguttene som ble kidnappet i He-
bron to uker før vi dro til Israel og funnet 
drept i går også begraves i dag så det ble en 
dobbelt trist dag.  

Vi kjørte ned til gamlebyen og inn i 
«Dung-gate» (møkkporten) der vi ble 
sluset inn på en bro som går forbi Kla-
gemuren slik at vi kunne se rett ned til 
den. Fra denne broen kom vi opp til den 
gamle tempelplassen der vi skulle besøke 
de muslimske helligdommene Al-Aqsa 
moskeen og Klippemoskeen. Til tross for 
at vi brukte våre «kirkeklær» var flere ikke 
sømmelig nok antrukne for de muslimske 

områdene og de måtte kjøpe store tørklær 
og dekke til bryst/skuldre og knær. Dette 
gjaldt spesielt mennene. Deres shortser 
var ikke lange nok til å være anstendige 
på helligdommen. Vi ble bedt av guiden 
om å respektere den muslimske fasten og 
ikke drikke eller spise inne på området. 
Likeså fikk vi beskjed om å ikke leie noen 
av motsatt kjønn. Vi fikk vite litt om disse 
moskeene og plassen de er bygget på og 
hvordan det oppleves som sårt for jøder 
at de har bygget moskeene her og dermed 
krenket jødenes hellige plass. I og med at 
vi ikke var muslimer så slapp vi ikke inn i 
moskeene og måtte bare se på de utenfra. 
I følge tradisjonen er klippemoskeen reist 
over Moriafjellet der Abraham skulle 
ofre sin sønn Isak. På vei ut fra området 
og portene ut til gamlebyen gikk vi forbi 
en gruppe muslimske kvinner som priste 
Allah gjennom å repetere «Allahu akbar» 
(Gud er stor). Mens vi passerte dem så sa 
en av kvinnene noe annet etterfulgt av 
«bravo, bravo» som gjorde at guiden satte 

opp farten og fikk oss vekk. Det kvinnen 
sa var at hun ønsket det var hennes sønn 
som hadde drept de tre jødiske guttene for 
dette var en heroisk handling. 

Etter dette korte møtet med virkeligheten 
fortsatte vi vår historiske vandring langs 
Via Dolorosa og de fjorten stasjonene. Via 
Dolorosa er veien Jesus skal ha gått fra der 
han ble dømt av Pontius Pilatus og som 
ender opp i Gravkirken der en har mar-
kert stedet for korsfestelsen, stenen han ble 
salvet på etter sin død, og hans grav. Det 
var interessant å se på kristne grupper som 
gikk samme løype som oss der deltakerne 
byttet på å bære et stort kors, sang og ba 
ved hver eneste stasjon. Etter en nydelig 
lunsj på en armensk restaurant, var det 
mulig for de som ikke orket å gå mere å bli 
med bussen tilbake til hotellet. (Armenia 
var det første land som innførte kristen-
dommen som statsreligion og de skjedde 
i år 301). Vi andre fortsatte vår vandring 
til den jødiske delen av gamlebyen og til 
de tre tusen år gamle ruinene i Davids by. 
Fascinerende å gå blant så gamle ruiner og 
vite at Kong David og Salomo og mange 
andre navn fra bibelhistorien har gått ak-
kurat på de samme veiene.

Da kvelden kom var det en frivillig tur som 
så godt som alle ble med på, også Eitan, 
Sølvi og Erik som hadde kjørt dem fra Tel 
Aviv rakk å bli med. «Jerusalem by night». 
Vi kjørte rundt i byen forbi forskjellige 
bygninger, statsministerens hus, så på den 
store minareten Israel fikk av engelskmen-
nene ved opprettelsen av staten Israel. Så 
utsiden av Knesset (Stortinget), kjørte 
gjennom den ortodokse bydelen Mea Sha-
rim, forbi Getsemane hage og Schindlers 
grav. Et sted måtte vi kjøre en omvei pga 
veisperringer, det var opptøyer i byen og 
muslimer som kastet stener mot politiet. 

Oslo Døves bridgeklubb feirer 75 års jubileum i år og hva passer for å feire klubben? Jo, en tur til 
Israel under ledelse av Eitan Zuckermann godt assistert av to av sine barn, Erik og Sølvi. Opp-
rinnelig var det meningen at bare bridgeklubbens nåværende og tidligere medlemmer skulle dra, 
men med en så dyktig PR-mann som Eitan var vi plutselig 30 deltakere som skulle ut og reise, 
deriblant 4 svenske (2 bridgespillere og deres ektefeller). I tillegg var vi så heldige å få med oss 3 
tegnspråktolker som NAV finansierte (Vigdis, Marianne og Sølvi). 
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Til slutt endte vi opp ved vindmøllen den 
jødisk- engelske Montefiore bygget i 1857. 
Der skulle vi gå en kveldstur blant kose-
lige kunstnerboliger. På slutten av turen 
ventet en overraskelse. Guiden Li og sjåfø-
ren Adi skjenket opp treglass med god is-
raelsk musserende vin til oss. En populær 
avslutning på en hyggelig kveldstur!

Onsdag 2. juli 
var vi på Israels museum der vi fikk se en 
utendørs modell av Jerusalem slik det tro-
lig har sett ut på Jesu tid og frem til år 
70 evt da byen ble rasert av romerne. Så 
fikk vi se Dødehavsrullene som ble fun-
net i 1947 i Qumran. Selve arkitekturen 
på bygget er hentet fra urnene rullene ble 
funnet i, og inni bygget var det fantastisk 
å få se så gamle manuskripter, Jesajas bok 
er det best bevarte og det er fra 125 fvt. 
Vi fikk også se andre dokumenter fra år-
hundret før og etter Kristi fødsel. Fantas-
tisk hvordan de ble gjemt av esseerne og 
bevart for fremtiden. Så fortsatte turen til 
Yad Vashem, Holocaustmuseet. En del av 
utstillingen er lagt utendørs med trær som 
er plantet for å minnes enkeltpersoner og 
grupper som hjalp jødene under annen 
verdenskrig. Kun ett land har fått sitt eget 
tre, Danmark. Det var også en minnehall 
for barna som ble utryddet, dette gjorde 
sterkt inntrykk.  Pengene til byggingen 
er donert av overlevede foreldre.  Inne på 
selve museet var det en mer tradisjonell 
utstilling over jødisk liv i de ulike land og 
hvordan de ble ført til utryddelsesleirene 
og det som skjedde der.
På museet var det også en gruppe med 
2000 soldater fra flyvåpenet som var på 
omvisning. Vår forbauselse var stor da vi 
også så soldater med lettere psykisk utvi-
klingshemning og som var rullestolbru-
kere. I Israel er det tvungen verneplikt for 
alle, men frivillig for funksjonshemmede, 
også for døve. Mange ser sin ære i å bidra 
til fellesskapet og avtjener derfor sin mi-
litærtjeneste, ikke i stridende rekke, men 
det er mange andre verdifulle roller som 
skal fylles. 

Om kvelden var det planlagt tur til Klage-
muren som vi kaller den, jødene selv kal-
ler det Vestmuren, for det var en del av 
den vestlige murveggen til tempelområdet 
som ble revet i år 70 av romerne. Denne 
turen ble avlyst fordi guiden og sjåføren 
var redd for større opptøyer i sentrum, 
noe det også ble. Noen ekstreme jøder 
hadde «hevnet» drapet på de tre guttene 
fra Hebron med å kidnappe en ung pa-
lestinsk gutt fra øst-Jerusalem på vei til 
morgenbønnen og han ble funnet drept 
i Vest-Jerusalem på kvelden. Dette opp-

rørte palestinerne og det var steinkasting 
og opptøyer i sentrum om kvelden etter at 
fasten var brutt. 

Torsdag 3. juli 
var det på tide å dra videre til vårt fjerde 
hotell. Denne gangen skulle vi til spa-
hotell ved Dødehavet og tilbringe to net-
ter der. På veien nedover gjorde vi først 
et stopp ved «0 meter over havet»-skiltet 
nedover fra Jerusalem. Der fikk de som 
ville ri en liten tur på en kamel som ble 
eid av en beduin og hans sønn. Så kjørte vi 
videre til Qumran, stedet der Dødehavs-
rullene ble funnet i 1947. Området ligger 
i en steinørken og det er mye fjell og grot-
ter der, så det var ved et slumpetreff at de 
rullene ble funnet. Vi fikk gå i ruinene til 
esseenerklosteret som befant seg her for 
2000 år siden. 

Israel er kjent for dødehavsprodukter fra 
AHAVA og vi var på besøk på fabrikkut-
salget og fikk vite litt om produktene og 
etterpå var det fritt frem i butikken der 
mange kjøpte med seg kremer og poser 
med gjørme fra Dødehavet. Gjørmen er 
rik på mineraler og stoffer som er bra for 
huden. Så gikk turen til en oase i ørkenen, 
her finnes ferskvannskilden Ein Gedi som 
er omtalt i Bibelen. David og Saul møt-
tes her under Sauls jakt på David. Stedet 
er også omtalt i Salomos høysang (Høys 
1,14). I dag er det et populært turistmål 
for både israelske og utenlandske turis-
ter. Det var merkelig å bade i ferskvann 
midt i ørkenen, men deilig og avkjølende. 
Ein Gedi er i dag en nasjonalpark og vi 
fikk se kristtorntre og noen av oss så en 
Rock Hyrax (klippegrevling) i tillegg til 
fugler.  Så gikk turen videre til en badeby 
helt sør i Dødehavet der det er bygget en 
rekke hoteller. Da vi kom frem var vi kun 

fire som ble igjen for å bade/flyte i Dø-
dehavet mens resten hadde meldt seg på 
en nokså tøff tur med jeep i steinørkenen 
til en beduinleir. De hadde en flott opp-
levelse selv om det var nokså skummelt å 
kjøre i full fart i det terrenget. Da den ene 
jeepen fikk motorproblemer måtte alle stå 
ute i solsteken mens sjåførene fikset bilen. 
Heldigvis kom de trygt tilbake til hotellet 
med mye å fortelle. Vi som ble igjen hadde 
stiftet bekjentskap med Dødehavet. Man 
bader ikke der, man bare flyter. Merkelig 
følelse når en er vant til å bade/svømme. 
Det er umulig å få til det i dette vannet 
fordi det er så salt. På samme måte kan 
en heller ikke bruke vante teknikker for 
å komme fra flytende til stående stilling. 
Man må enten kave mer, eller finne nye 
måter å forflytte tyngdepunktet på slik at 
men greier å avslutte flytingen. 
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Vi synes det har vært stille fra DM det 
siste året, men Laubacher forsikrer at 
de har arbeidet med nye manuskripter 
og nye programproduksjoner, slik at de 
i 2015 er tilbake for fullt på NRK både 
med barne- og voksenprogrammer.
-Allerede i desember i år sendes det to 
programmer på NRK1. De følges opp 
med to nye programmer i januar. Pro-
grammene har tittelen «røtter» og fortel-
ler om personer som søker tilbake i tid og 

passer nok best for et voksent publikum, 
informerer den daglige lederen.

Nøyaktig sendetid er ikke bestemt når 
dette skrives, men blir annonsert på 
NRKs teksttv-side 771 og på DM sin 
hjemmeside og facebookside.
-Etter nyttår sender vi fem barnepro-
grammer på NRK-Super fem program-
mer, mest for aldersgruppen 4 – 8 år. Vi 
følger to døve gutter som tar del i for-

skjellige opplevelser, blant annet møter vi 
de sammen med Børre Roås på fisketur. 
De fem programmene har tittelen «Gode 
venner».
-Til våren er også «Undringstårnet 2» 
tilbake på NRK-Super. De programmene 
retter seg mot aldersgruppen 8 – 13 år, 
men kan selvsagt sees av både yngre og 
eldre.

DM-TV
Høsten neste år lover Michel Laubacher å 
oppfylle seernes ønske om flere friske de-
batter i «Snakkis». Alle programmene blir 
som tidligere på 15 minutter. Og da spør 
vi: Hvorfor bare 15 minutters sendinger?
-Det finnes en internasjonal undersøkelse 
som viser at tegnspråklige programmer 
helst skal være korte. Lengre programmer 
blir ofte tunge og folk slår over på en an-
nen kanal. Derfor er også web-program-
mene av 15 minutters varighet. Du må 
skrive at vi også har egne programmer 
på web-tv, altså på nettsidene til DM. Et 
av programmene viser fra Døves Kultur-
dager i Bergen. Vi produserer også et eget 
juleprogram. I 25 år har Døves Media 
hatt sendinger på NRK, det markeres i 
et tredje program. Og så produserer vi 
et program som viser hva som skjer bak 
kulissene når vi lager «Undringstårnet». 
Disse programmene sendes altså på DM-
TV. 
-DM-TV?
-Ja, vi er opptatt av å innarbeide DM-TV 
som et kjent begrep for alle som liker 
gode tegnspråklige videoprogrammer. 
For deg og andre eldre gjelder det da å gå 
inn på nettsidene www.dovesmedia.no 
Kanskje kan dere eldre se programmene 
sammen på seniortreffene i døveforenin-

Nye

debattprogrammer
fra Døves Media
helge.herland@doveforbundet.no

- Noe av det som fremkom i seerundersøkelsen vi gjen-
nomførte er at døve ønsker seg flere debattprogrammer på 
TV. Derfor vil vi følge opp med en ny serie «Snakkis», der 
Paal Richard Peterson er programleder og har med seg to 
spennende personer i studio, forteller daglig leder på Døves 
Media (DM) Michel Laubacher.

Michel Laubacher lover mange nye og spennende TV-
programmer i 2015.

«Undringstårnet 2» er tilbake på NRK Super til våren, fra venstre ser vi Celine Flinterud, Casper 
Lund, Christoffer Kværner og foran Zara Jacobsen.
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gene, spør Michel.

Ingen kaffe, bare møkk?
Og på vegne av eldre (!) lover vi å videre 
bringe tipset. Oppfordringen er altså: se 
DM-TV på pensjonisttreffene og send 
gjerne ros eller ris til DM.  
-Tilbakemelding fra seerne er veldig 
viktig for oss og vi tåler godt å få kritikk. 
Vi er ikke enig i all kritikk, men vi er 
veldig opptatt av at folk skal engasjere 
seg i programmene våre og hvis de synes 
et program er dårlig så vil vi gjerne få 
beskjed om det.
-Serien «Møkkakaffe» fikk vel ikke den 
beste kritikken?
-Noen likte den, andre syntes den var 
dårlig. Det vil alltid være ulike meninger, 
men jeg synes det var en dristig satsing av 

oss. For første gang viste vi en dramaserie 
på NRK1, der manus var skrevet av en 
døv amerikaner og der vi hadde både 
døve og hørende skuespillere. Vi fikk 
mange nyttige erfaringer. Serien vil bli 
sendt en gang i reprise på NRK senere.
-Den er ikke tilgjengelig blant web-pro-
grammene på DM-TV?
-Nei, programmene lå ute gratis i to må-
neder. Skal de ligge lenger ute på nettet 
er vi avhengig av andre kontrakter med 
skuespillerne, da blir det mer komplisert 
og også et økonomisk spørsmål for oss.
-Hvordan er egentlig økonomien?
-Vi har god kontroll på økonomien i 
år. Vi har brukt året på å konsolidere 
stillingen, lage planer, skrive manus og 
forberede oss til opptak og nye program-
mer. Det har derfor ikke blitt produsert 
så mange programmer i 2014, men det 
har gitt oss mulighet til å få full kontroll 
økonomisk.
-Hva fikk dere i tilskudd i 2014?
-6,7 millioner Fra Kulturdepartementet 
og 1,2 millioner fra NRK.

Bygger opp historisk arkiv
Michel forteller at de arbeider med å digi-
talisere alle programmene som er laget på 
DM gjennom tidene. Målet er at hvem 
som helst skal kunne gå inn i arkivet 
vårt og finne aktuelle programmer fra vi 
startet produksjonen i 1984. 
-Blir det fortsatt sendinger på NRK eller 
vil de fleste programmene bli distribuert 
på web-tv?

Agatha Wisny er engasjert av DM for å digitalisere tidligere programmer. Her i 
samtale med Con Mehlum.

Kaia Rugseth, som er så heldig å ha en døv bror 
og søster, jobber i 60 % stilling som administra-
sjonssekretær.

«Gode venner» er serien for mindre barn, her under en innspilling, 
fra venstre Thomas Flinterud, Mathed Røine og Johan Knap. 

-Vi har samarbeidet med NRK i 25 år 
og har fremdeles et godt forhold til dem. 
Både de og vi er opptatt av at vi videre-
fører samarbeidet. I dag leier vi ofte inn 
fagfolk når vi skal ha opptak av program-
mer. Vi grovredigerer programmene 
selv, og så overlater vi finredigeringen til 
tv-selskaper vi samarbeider med. Det er 
kostbart om vi hele tiden skal oppgradere 
vårt eget tekniske utstyr til enhver tid, 
det er mer kostnadseffektivt å samarbeide 
med andre.
-Det gir ikke mange arbeidsplasser til 
døve som vil jobbe med TV?
-Jo, men døve må ta utdanning innenfor 
TV-området. Vi vil gjerne bruke døve 
fotoredigerere, men de må være faglig 
kvalifisert.

Michel Laubacher, sveitseren med norsk 
kone Siv Fosshaug og to barn på 8 og 4 
år som ser lyst på fremtiden for Døves 
Media, men han vil ikke at DM skal 
være en del av et fremtidig «Tegnspråkets 
Hus» i Oslo,
-Nei, vi ønsker avstand til NDF og andre 
som kan påvirke produksjonene våre. Vi 
vil ivareta vår rolle som et fritt presse-
organ. Derfor leter vi etter andre lokaler 
i Oslo.

Med seg på laget til DM har han Christi-
ne Skjeel, Con Mehlum, Anja Tolsrød og 
Kaia Rugseth, ellers leier de inn frilansere 
etter behov. 
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CRPD viktig interessepolitisk
helge.herland@doveforbundet.no

- CRPD, slår fast at døves språk og kultur skal anerkjennes av samfunnet. Døves kultur er ikke 
bare tegnspråk, men også hvordan vi overfører kunnskap, historie og identitet til nye generasjo-
ner. Vi står overfor nye utfordringer når samfunnet endres og døveforeningene svekkes. Hvor vil 
døvekulturen finnes i fremtiden, spør Liisa Kauppinen.

Det er en vanlig fredag i oktober og vi er 
på seminar i Stavanger Døvesenter. De 
flotte lokalene har samlet ca. 70 interes-
serte til et seminar om FN-konvensjonen 
om CRPD.

CRPD? Ja, det er en engelsk forkortelse 
for Convention on the Rights of Person 
with Disabilities. Oversatt til norsk: 
Konvensjon om rettigheter til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne. FNs 
generalforsamling vedtok konvensjonen 
allerede i desember 2006. Hovedformålet 
med den er å sikre personer med ned-
satt funksjonsevne like muligheter til å 
realisere sine menneskerettigheter, samt 

å bygge ned hindre som vanskeliggjør 
dette. Konvensjonen skal bidra til å mot-
virke diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne.

Liisa Kauppinen er 75 år, men holder seg 
godt og trollbinder som vanlig forsam-
lingen med sitt foredrag om CRPD. Hun 
har i alle år stått i spissen for Finlands 
Døveforbund og Døves Verdensforbund 
(WFD). Hun deltok aktivt i arbeidet 
med utformingen av CRPD som inne-
holder 50 artikler, og i 5 av artiklene 
nevnes tegnspråk. For sitt store arbeid for 
døve, menneskerettigheter og FN fikk 
Liisa i 2013 FNs menneskerettighetspris.

Nå er hun i døvesenteret i Stavanger. 

- Jeg deler FNs menneskerettighetspris 
med alle de som ha jobbet for å bedre 
døves situasjon i verden, innleder hun sin 
forelesning. 

Hun snakker varmt om døve og hørsels-
hemmede barn.

- Et hus må ha en solid grunnmur for å 
stå støtt gjennom alle år. Tegnspråk er 
grunnmuren til døve og hørselshemmede 
barn. De første årene til barna er avgjø-
rende kognitivt og språklig.

Hun slår fast at døve både er en gruppe 
funksjonshemmede og en egen språklig 
gruppe i hvert land.

- Hvis vi ikke hadde stått sammen med 
de andre gruppene av funksjonshemmede 
i verden ville vi ikke oppnådd CRPD. 
Konvensjonen er en revolusjon på hvor-
dan folk flest tenker på funksjonshem-
mede. Nå er vi på vei til å oppnå aksept 
for menneskelig mangfold. Tidligere var 
synet på funksjonshemmede at vi var en 
gruppe som måtte hjelpes, en trengende 
gruppe – der andre bestemte hva som 
var best for oss. Nå skal vi gjøre valgene 
selv. Samfunnet skal tilpasse seg funk-
sjonshemmede. Konvensjonen er et godt 
verktøy for likestilling, understreker hun.

Hun mener det bør arrangeres mange 
slike seminarer som den vi deltar på i 
Stavanger. Døveorganisasjonen på alle 
plan må lære hvordan de kan dra nytte 
av konvensjonen i det daglige arbeidet for 
et mer tilgjengelig samfunn for døve og 
hørselshemmede.

- Forandringer skjer ikke over natten, 
minner hun om.
- Men CRPD gir oss et fantastisk 
grunnlag for å fremme tilgjengelighet, 
deltakelse og demokrati. I konvensjonen 
likestilles tegnspråk med talespråk, det er 
en fantastisk aksept for oss døve.

Hun forteller eksempler fra døves 
situasjon forskjellige steder i verden, for 
eksempel i Spania der alle døveskolene er 
nedlagt.
- Døve og hørselshemmede barn in-
kluderes i bostedsskolene, men de har 
innført noe spennende nytt, de bruker en 
hørende lærer og en døv lærer sammen 
i klassene. Alle elevene i klassene lærer 
tegnspråk og de døve lærerne er gode 
rollemodeller. Flere barn i vestlige land 
vokser i dag opp med to parallelle språk, 
tegnspråk og talespråk.

Hun mener at hvis døve og hørselshem-
mede barn skal inkluderes i klassen, må 
lærerne beherske tegnspråk, ikke bare 
noen enkelttegn. Tegnspråk må være et 

Liisa Kauppinen sammen med Hanne Kvitvær 
som er daglig leder i Stavanger Døvesenter, 
Britt Jøsang som er styreleder i Stavanger 
Døvesenter og den andre finske gjesteforeleseren 
Kaisa Alanne.

Filippa Williams Peterson (11) og søsteren Cora Williams Peterson 6 lagde fine armbånd under 
forelesningene som de solgte i pausene til seminardeltakerne. Og alle inntektene gikk til WFDYS. 
Kjempeflott av de to greie Oslo-jentene!



157/2014 Døves Tidsskrift

språk på alle skoler som har elever som 
bruker språket, fremholder hun.

- Vi må gjøre slutt på historien om at 
døve og hørselshemmede barn blir sett 
på som «stakkars barn» der høreapparat, 
ci og taletrening er det eneste saliggjø-
rende. Vi vil at barna også skal vurderes i 
lingvistisk perspektiv og med fulle men-
neskerettigheter.

Liisa Kauppinen avslutter med å si at flere 
må få kunnskaper om CRPD, flere må 
få lære om sine rettigheter som borgere. 
Samtidig advarer hun de som tror på 
raske resultater:

- Det er hardt arbeid å endre samfun-
nets holdninger til døve og hørselshem-
mede og deres språklige situasjon. Vi må 
kjempe mange slag fremover og kampen 
vil ta tid. Det at dere kommer sammen 
her er en god begynnelse. Vi må bygge 
hverandre opp og lære hvordan vi i prak-
sis kan bruke CRPD for å skape en bedre 
fremtid for våre barn.

Det er vel unødvendig å skrive at hun 
høster stormende applaus.

«Å hoppe etter Wirkola»
er et talespråklig uttrykk som mange 
godt voksne hørende i Norge bruker. 
Bjørn Wirkola var verdens beste skihop-
per på 1960-tallet. Han var helt suveren. 
Derfor var det en håpløs oppgave å være 
den som hoppet etter ham. De kunne 
aldri måle seg med mesteren og kom helt 
i skyggen.

Slik ble det med de gode foreleserne 
som følger opp etter Liisa Kauppinens 
innledningsforedrag. Joe Murray, ame-
rikaneren fra Ål var endatil så uheldig at 
toget fra Ål stod bom fast i Hallingdal 

300.000 finner har svensk som første-
språk.

Kaisa er styremedlem både i Finlands 
Døveforbund og i WFD. Hun forteller at 
døveforbundet i de tusen sjøers land har 
vedtatt et eget språkpolitisk manifest for 
2010 - 2015.

Så kommer de norske foreleserne på 
rekke og rad: Sissel Gjøen fra NDF 
foreleser om CRPD i et norsk perspektiv. 
Jannicke Kvitvær, ekte Stavanger-jente, 
men nå som sekretær for WFDYS, ja det 
er Døves Verdensforbunds ungdomsavde-
ling, snakker om det arbeidet som gjøres 
for døve barn og unge gjennom deres lei-
rer og tiltak. Eli Knøsen fra Likestillings- 
og diskrimineringsombudet informerer 
om lovene vi allerede har i Norge for å 
fremme funksjonshemmedes rettigheter. 
Hun understreker at CRPD alene ikke 
gir nye rettigheter, men at det som er 
nevnt i konvensjonen må inkluderes i 
de norske særlovene – og det har Norge 
forpliktet seg til gjennom å ratifisere 
CRPD-avtalen. Men ting tar tid, minner 
hun om. Hun understreker også at funk-
sjonshemmede selv bør bli mer aktive i 
det interessepolitiske arbeidet. 

- Ingenting om oss, uten oss, sier hun 
– med klar adresse til at døve og hørsels-
hemmede selv må drive kampen videre 
for et mer tilgjengelig samfunn.

Seminaret fortsatte med workshop 
lørdag. Det vil Døves Tidsskrift komme 
tilbake til.

på grunn av strømbrudd. Men dagens 
teknologi gjør at han sitter i studio på 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
og vi får han fram på storskjermen i Sta-
vanger Døvesenter med et bilde til 3 x 19 
i stil, for å holde oss til terminologien i 
hoppsporten.

Joseph, som han er døpt, er styremedlem 
i WFD. Han forteller hvordan verdens-
forbundet vil følge opp CRPD. FN har 
opprettet 18 komiteer som skal kontrolle-
re at alle de nesten 200 medlemslandene 
arbeider målbevisst for å gjennomføre de 
50 artiklene. Hvert land må rapportere 
til FN om hva som gjøres for at personer 
med nedsatt funksjonsevne stadig får 
bedre forhold. Hvert fjerde år vil FNs 
generalforsamling i plenum evaluere 
arbeidet som gjøres i det enkelte land. Da 
blir det pinlig om Norge ikke følger opp 
sine forpliktelser, sier han. 

Norsk-amerikaneren tar for seg noen av 
artiklene, blant annet artikkel 21 som 
anerkjenner tegnspråk, der det står: 
«….å godta og legge til rette for at men-
nesker med nedsatt funksjonsevne i sam-
handling med det offentlige kan bruke 
tegnspråk….»

Hvordan skal landene tolkene det som 
står i artikkelen? Hva betyr det konkret 
for døve og hørselshemmede i Norge? 
Det er på det området vi har en kamp 
foran oss, vi må bevisstgjøre myndighe-
ten på hva vi forventer av tiltak.

Tegnspråk i grunnloven
Kaisa Alanne er den andre finske forele-
seren. I Finland ble finsk tegnspråk tatt 
inn i grunnloven  lenge før CRPD ble 
vedtatt, informerer hun.
- Finland har andre minoritetsspråk som 
samisk, romani og svensk. Så mange som 

……. som her, når byens egen datter Jannicke 
Kvitvær informerer om arbeidet til WFDYS.Ca. 70 deltakere var med på seminaret og fulgte engasjert med på forelesningene…..
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Penger til mindre
prosjekter
I tillegg til de årlige store utdelingene 
fra ExtraStiftelsens, har stiftelsen 
begynt med en ny ordning der det er 
mulig å søke om mindre prosjekter, 
med søknadsfrist flere ganger i året. 
Hele 222 søknader ble mottatt til den 
første runden. 96 prosjekter klarte seg 
gjennom nåløyet. Av disse var det fem 
prosjekter fra NDF som nådde opp:
NDFUs informasjonsarbeid til alle 
kommuner som har døve og hør-
selshemmede barn og unge fikk 
kr. 30.000. NDFs seniorutvalg til 
regional møteplass for unge og eldre 
døve for Oslo, Østfold, Hedmark og 
Oppland fikk kr. 30.000. Oslo Døve-
forening møteplass for døve barn med 
foreldre ble tildelt kr. 20.000.
Norges Døveforbund opplegg for 
tegnspråkkurs for søsken og venner av 
døve og hørselshemmede barn fikk kr. 
20.000. Norges Døveforbund ”meny 
på tegnspråk” mottok kr. 20.000.

Endelig direkte-
teksting på TV2
TV2 sin kommunikasjonsdirektør 
Rune Indrøy har overfor NDF bekref-
tet at de begynner å direkte tekste pro-
grammer fra januar 2015. Det betyr at 
alle programmer mellom klokken 18 
og 23 blir tekstet, slik Kringkastings-
loven pålegger dem.
NDF har de siste årene jobbet hardt 
for å få gjennomslag for kravet om 
teksting på den største kommersielle 
tv-kanalen i Norge. 
- Vi har hatt en klar strategi for å få 
dette på plass, understreker generalse-
kretær Bjørn A. Kristiansen i NDF. 
- Vi er også glade for at TV2 nå går 
bort fra argumentet med å vente å se 
på talegjenkjenning før de ville starte 
direkteteksting  Nå gleder vi oss stort 
sammen med landets mange døve 
og hørselshemmede over at TV2 er 
nær en løsning som vil bety mye for 
manges familiers livskvalitet foran 
tv-apparatene. 

Flere samlinger
Etter den vellykkede samlingen i 
Tønsberg er seniorutvalget glad for at 
de nettopp er tildelt kr. 30.000 fra 
ExtraExpress midlene i høst. Disse 
pengene skal brukes til en samling for 
døve i Oslo og omegn. 
Seniorutvalget vet også at Stavanger 
og Vestlandet er interessert, og målet 
er å få til slike samlinger av yngre og 
eldre – og skolering i ny teknologi i 
alle kanter av landet.  

Kulturdepartementet gir tilskudd til 
oppstart av to tegnspråkprosjekter, norsk 
tegnspråkgrammatikk og norsk tegn-
språkkorpus.
- Norsk tegnspråk er anerkjent som et 
fullverdig språk, og de to prosjektene vil 
være nyttig for videre arbeid med doku-
mentasjon av norsk tegnspråk. Det er 
viktig at man kommer i gang med de to 
prosjektene, sier kulturminister Thorhild 
Widvey.

Høgskolen i Oslo og Akershus får kr 250 
000 til å starte arbeidet med å bygge opp 
et norsk tegnspråkkorpus. Norges Døve-
forbund får kr 100 000 til å utvikle tiltak 
for dokumentasjon og opplæring i norsk 
tegnspråkgrammatikk.
- Det er gledelig at Høgskolen i Oslo og 
Akershus har tatt initiativ til å komme 
videre med korpusarbeid for norsk 
tegnspråk, og at det allerede er etablert 
kontakt med Nasjonalbiblioteket i dette 
arbeidet, sier Widvey. 

Et korpus er en tekstsamling som kan 
danne grunnlag for forsknings- og 
utviklings-arbeid, som i neste omgang 
kan ha en rekke ulike praktiske an-
vendelsesområder. Med tekstsamlinger 
menes i tegnspråksammenheng innspilte 
videoer av tegnspråk i praktisk bruk, 
både monologer og dialoger.
Korpusarbeid med tegnspråk for fors-
knings- og andre dokumentasjonsfor-
mål er kommet i gang både i de øvrige 
nordiske land og i en rekke andre land, 
og det er et savn at en henger noe etter i 
Norge.
- I samfunnet er det lite kunnskap om 
norsk tegnspråk nettopp som fullverdig 
språk. Også blant tegnspråkbrukere selv 
kan det være mange som ikke er seg 
bevisst at tegnspråk har grammatiske re-

Kulturdepartementet gir tilskudd 
til to viktige tegnspråkprosjekter

gler på lik linje med et hvilket som helst 
annet språk, sier Widvey.
- Norges Døveforbunds grammatikkpro-
sjekt vil derfor være viktig ikke bare for å 
skape økt innsikt i tegnspråkets oppbyg-
ning, men også for å heve dets status 
både blant tegnspråkbrukere selv og i 
samfunnet for øvrig, legger hun til.  
Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen i 
NDF uttrykker stor glede over tilskuddet 
og sier i en kommentar:
- Dette viser at Kulturdepartementet tar 
norsk tegnspråk på alvor. Bevilgningen 
er en god start på det videre arbeidet 
om å få mer kunnskap om tegnspråk. 
Forskning i tegnspråk vil komme mange 
grupper til gode, for eksempel i utdan-
ning og videre skolering av tegnspråktol-
ker, lærere som skal undervise døve og 
hørselshemmede, familie og venner – og 
ikke minst for døve og hørselshemmede 
selv som godt vet at de har et flott språk, 
men som savner mer formell kunnskap 
om språket. 

260 med Hurtigruten
Den nordiske seniorleiren 9. – 20. 
september neste år har nå hele 260 
deltakere. Det har heldigvis lykkes 
NDF å få tak i ekstra lugarer slik at 
80 svensker, 12 dansker, 9 finner, 3 
islendinger og resten nordmenn 
får plass på båten. Fremdeles står det 
noen etternølere på ventelisten. Seni-
orutvalget arbeidet med detaljer 
for program og tolketjenesten.   
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Døves Nordiske Råd (DNR)
Forbundsleder Hedvig Sinnes og 
generalsekretær Bjørn A. Kristiansen 
deltok på møte i DNR 17. – 19. oktober 
i Stockholm. Et av temaene på møtet var 
den nordiske språkkonvensjonen, der 
tegnspråk ennå ikke er nevnt. DNR vil 
arbeide mer aktivt for å innlemme de 
nordiske tegnspråkene i konvensjonen. 
I det arbeidet kan FN konvensjonen for 
personer med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD, se sidene 14 – 15) være en støtte 
i argumentasjonen. Når tegnspråk er 
med i den nordiske språkkonvensjonen 
kan det bl.a. bety at døve i Norge fritt 
kan gjøre bruk av tegnspråktolkesørvisen 
i de andre nordiske landene. Det neste 
nordiske seminaret om CRPD blir i Oslo 
17. – 18. september 2015.

Danske Døves Landsforbund vil søke 
Nordisk kulturfond om midler til å få 
skrevet DNR historie. DNR ble etablert 
i 1907 i København. Den gang het det 
«Den Nordiska Samarbeidskomiteen». 
Danskene fortalte også at de har søkt 
om prosjektmidler fra EU til å utvikle 
en utdanning for døve tegnspråktolker. 
Det er tenkt som et samarbeidsprosjekt 
mellom Tyskland, Portugal, Finland og 
Danmark, med oppstart i 2015.

I Sverige arbeider de med å utvikle 
oppdatert materiell til et studium i «Deaf 
Studies». De har foreløpig fått planene 
godkjent som et 7,5 poengs kurs, men de 
jobber med å øke antall studiepoeng. Te-
maene som tas opp innen faget er døves 
kultur, organisasjon og historie. 

Til WFDs generalforsamling kan det blir 
forslag på tre nordiske kandidater til sty-
ret. Danske Døves Landsforbund ønsker 
Casper bergmann inn i styret, fra Finland 
kan det bli aktuelt å foreslå Kaisa Alanne 
– mens NDF på sitt styremøte i slutten av 
november vil behandle om de fortsatt vil 
gi økonomisk støtte til Hanne B. Kvitvær 
som norsk representant i styret. 

Ved WFD-kongressen i Istanbul til som-
meren vil DNR tradisjonen tro arrangere 
Vikingaften, der de nordiske landene 
forteller om sitt samarbeid med håp om å 
inspirere andre deler av verden til å gjøre 
det samme.

Neste møte i DNR blir 11. – 12. april i 
Finland. Da vil DDL presentere et nytt 
strateginotat som erstattes dagens. 

Send din epostaadresse
Fra og med 2015 vil NDF at flest mu-
lig av medlemmer skal kunne ta i mot 
medlemskontingent via epost.

- Det er tungvint, kostnadskrevende 
og nå etter hvert litt gammeldags at 
alle får krav om kontingentbetaling 
pr. brev, sier generalsekretæren.

Derfor send din epostadresse til med-
lem@doveforbundet.no

Seniorutvalget gjennomførte en vellykket samling for døve i Buskerud, Vestfold og 
Telemark lørdag 11.oktober i Tønsberg, som du kan lese om på side 24. På bildet 
ser vi de spreke medlemmene i seniorutvalget, øverst Toralf Ringsø (leder) og videre 
Jon Pettersen, Sissel Gjøen (sekretær), Bjørn Stensvoll (forbundsstyrets representant), 
Ingrid Bodin og Unni Åsta Gran.

Seniorutvalget digitaliseres

Ny facebook-side 
Seniorutvalget har opprettet en egen 
side på facebook: «Norges Døvefor-
bunds seniorutvalg». Utvalget vet at 
ikke alle seniorene er på nett, men 
håper å kunne nå flere med informa-
sjon på den måte. Det er en utfor-
dring å få informert alle seniorene 
og seniorutvalget håper blant annet 
at de regionale kursene vil være noe 
som motiverer til mer bruk av digitale 
medier. 
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Jeg er tolk, utdanna tegnspråktolk. Døves rett til tolk blir 
administrert av NAV, og jeg, den menneskelige ressursen, for-
valtes av NAV. Det er få oppdragsgivere for den som vil jobbe 
som tegnspråktolk, NAV er den største. Selv om tolketjenesten 
i NAV er liten, er NAV så stort at det er god plass til å skjule 
dårlig kultur og praksis. Jeg var i flere år ansatt som tolk i NAV, 
og i NAVs tolketjeneste opplevde jeg at frilanstolker generelt 
ble omtalt som en gruppe med lav arbeidsmoral som utnytta 
systemet. Det ble sagt at frilansmiljøet var et vepsebol, at det 
foregikk «bonding» (vennskap) mellom tolk og tolkebruker, at 
frilanstolkene var vanskelige og at de tjente for mye. Frilans-
tolkene tjener ikke godt, det har NAV selv dokumentert. Slike 
holdninger kan da ikke være et godt grunnlag for samarbeid 
mellom NAV og tolkene? 

NAV var ikke nødvendigvis «tydelig, til stede og løsningsdyk-
tig» i møte med brukeren heller. Jeg så kolleger dekke til mun-
nen og hviske beskjeder til hørende i rommet mens de satt i 
møte med døve. Det var kanskje bare en praktisk beskjed, men 
det er svært ufin praksis. Jeg forventer mer av ansatte i tolketje-
nesten. En gang måtte jeg argumentere for at en mann skulle 
få det hjelpemiddelet han hadde søkt om i stedet for et tre 
ganger så dyrt et som ikke dekket behovet hans. Saksbehand-
leren måtte overtales, det føltes nemlig litt feil å gi mannen et 
hjelpemiddel han faktisk ønsket seg. Jeg møtte saksbehandlere 
som ble fornærma når døve viste fortvilelse over ikke å få tolk 
til viktige begivenheter i livet. Det viste saksbehandlerne i den 
videre korrespondansen. En forvalter med så mye makt over 
enkeltmennesker har vel et særskilt ansvar for å sikre profe-
sjonell saksbehandling? Har NAV glemt at de «gir mennesker 
muligheter»? Lista mi er lang, men i dag er det faget mitt jeg 
snakker for. 

Jeg elsker faget mitt, men jeg har ingen tillit til systemet som 
forvalter det. Jeg sa opp jobben i NAV og skulle bare forholde 
meg til NAV nå og da som frilanstolk. Jeg har fast inntekt ved 
siden av frilansoppdragene og rammes derfor ikke nevneverdig 
av de lave satsene og de urimelige betingelsene yrkesgruppa 
utsettes for. Satsene settes over statsbudsjettet, det finnes ingen 
forhandlingsrett og de arbeidspolitiske prosessene står bom fast. 
Årets statsbudsjett gir dessverre ingen grunn til jubel, tvert i 
mot. Å bli forvaltet av NAV er heller ingen spøk.

Nå møter jeg frilanstolker som forteller at de er blitt kalt inn 

på teppet av NAV fordi de har likt eller kommentert noe som 
angår eget fag offentlig. Ligg unna sosiale medier, sier NAV, 
NAV ser deg. Frilanstolker føler at de blir truet. Ledere svarer 
på vanskelige spørsmål med en bisetning om at NAV kan si 
opp avtalen med tolken. I sitt enevelde kan NAV frata tolker 
muligheten til å praktisere det faget de har utdannet seg i. I sitt 
enevelde kan NAV gjøre om mitt bachelordiplom til lite mer 
enn et pent stykke papir. Jeg møter frilanstolker som uttrykker 
avmakt og bekymring for fremtiden. Inntekten kan forsvinne 
ved et pennestrøk. Vi frykter å bli svartelistet for å mene noe 
som NAV ikke liker. Flere ser seg om etter ny jobb. 

NAV svarer ikke skriftlig på vanskelige, prinsipielle spørs-
mål, de tar det muntlig eller ikke i det hele tatt. Rutinene vi 
skal følge er enten ikke ført i penn, eller de er skrevet med et 
språk som øker den store avstanden mellom NAV og tolkene. 
Frilanstolkene har lojalitetsplikt, sier NAV. Men hvem er det 
vi egentlig skal være lojale mot, den lokale avdelingslederen 
eller samfunnet? Jeg må krangle med NAVs tolketjenester for 
å få utføre oppdrag på en faglig forsvarlig måte. Hvem skal jeg 
være lojal mot, NAV eller faget mitt? Tolkene er representanter 
for NAV, sier de. Kan jeg både være representant for NAV og 
nøytral tolk? NAV har faglig instruksjonsmyndighet og stiller 
krav til faglig innhold, faglig kvalitet og kompetansenivå, sier 
de. I praksis henger NAV etter faglig. Gjentatte forsøk på å si 
ifra om kritikkverdige forhold har forsvunnet inn i et massivt 
system. De tvinger oss ut på sidelinjen i debatten om faget vårt 
og truer med å ugyldiggjøre utdanninga vår. Har NAV glemt at 
vi er menneskelige ressurser? Vi kan ikke håndteres på samme 
måte som rullestoler og trygghetsalarmer. 

Jeg elsker faget mitt. Jeg vil tolke. Tolking, uansett språk, er en 
viktig del av et samfunn bygget på likeverdighet. I dag jobber 
jeg som tolkefaglig rådgiver og snakker mye om at tolker må 
delta i utviklinga av faget. Tolker bør engasjere seg og delta i 
debatt. Vi må eie faget vårt. Men dette må jeg selv legge fra 
meg når jeg skal ta oppdrag for NAV. I stedet for å møte kritikk 
og legge til rette for åpenhet, dialog og tillit, har NAV redusert 
tilgangen vår til informasjon og gjemt seg bak et massivt, byrå-
kratisk system. Dette er feig forvaltning. Jeg sa opp min stilling 
i NAV med et håp om å få slippe unna et sykt system og dårlig 
kultur, nå går jeg og kikker meg over skulderen hver gang jeg 
mener noe om tolking. Den som tier samtykker, sies det. Nå 
kan jeg ikke tie lenger.

En tolketjeneste i krise
Av Jessica P. B. Hansen

l Jeg forble taus da en leder sa at jeg hadde vært for effektiv. 

l Jeg var målløs da en leder antyda at jeg sykmeldte meg  
for å få mer i lønn. 

l Nå handler det ikke om meg, det handler om faget mitt. 

l NAV forvalter faget mitt, og de er en feig forvalter.
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Sagt i Dagsavisen:
Hilde Haualand, døv, leder av NDFs 
tolkeutvalg:
– Retten til å få tolk etter behov er 
nedfelt i folketrygdloven. Vi opplever at 
NAV organiserer Tolketjenesten slik at 
denne retten brytes.

Stian A. Giltvedt, døv arbeidssøker:
– Det gikk 15 timer fra oppdraget lå 
inne hos NAV til tolkene mottok det. Jeg 
synes det er ironisk at NAV, som ønsker 
å få folk i arbeid, ikke klarer å skaffe 
tolk til et arrangement som ville styrket 
sjansene mine for nettopp dette.

Hilde Haualand: 
Noen tolker har døve i familien. Tolkene 
vet at brukerne sliter, og at vi har gjort 
det lenge, men siden NAV er den eneste 
potensielle arbeidsgiveren deres, har de 
vært veldig redde for å si noe.
 
Stian A. Giltvedt:
Til for eksempel et bryllup er det svært 
forståelig at man selv vil velge en tolk 
man stoler på. NAV Tolketjenesten 
ønsker ikke en slik praksis, for de har 
egne retningslinjer. Når brukeren selv 
har funnet en tolk, men likevel ikke får 
behovet dekket, kan det bli vanskelig for 
mange å stole på at Tolketjenesten gjør 
alt den kan.

Hilde Haualand: 
Vi kan delta i politiske prosesser, og flere 
døve vil ta utdanning framover, men det 
er med forbehold om at vi får tilgang til 
tolk. På kveldstid, for eksempel i lokale 
partimøter, er det ikke mulig. Til det er 
Tolketjenesten for dårlig. Da blir dette et 
demokratiproblem.
.
NN, tegnspråktolk:
Som styremedlem i Tolkeforbundet i 
snart to år har jeg vært i kontakt med 
både ansatte tolker og frilanstolker som 
er dypt fortvilet. Nesten ingen av dem 
har valgt å stå frem internt eller eksternt 
med sine opplevelser. Risikoen er for 
stor. De ville satt hele yrket sitt på spill. 
Etter at Jessica J. B. Hansens kronikk ble 

publisert i går, har ryktene svirret i tol-
kemiljøet. Brudd på taushetsplikten, sies 
det. Illojalt. Hva da, tenker du kanskje… 
Ja du må bare lese kronikken en gang til, 
det er selvsagt ikke noe taushetsbelagt 
der. Som en kollega av meg kommen-
terte tørt: «De blander taushetsplikt og 
diktatur. Kanskje de tok O-fag i Nord-
Korea?».

Signe Mundheim, 
avskiltet tegnspråktolk:
-NAV Tolketjeneste har monopol på å 
tilby oppdrag til frilanstolkene. Og det 
er velkjent blant frilanstolkene at man 
må holde seg på god fot med tolketjenes-
ten, ellers risikerer man å bli forbigått i 
tildeling av oppdrag. I noen tilfeller har 
også tolketjenester boikottet frilanstolker. 
Dette skjer helt uten noen prosedyre, noe 
som er i strid med NAVs eget regelverk. 
Det finnes nemlig ingen innsyn i hvilke 
kriterier som ligger til grunn for tilde-
ling av oppdrag, en tolketjeneste har full 
mulighet til å stenge ute frilanstolker som 
de ikke liker.

Vibeke Bø, tegnspråktolk:
-Det som er utrolig spesielt med utkastet 
til ny avtale for frilanstolker er at de i 
det hele tatt synes det er nødvendig å 
presisere at vi frilanstolker skal ha deres 
omdømme i bakhodet når vi utfører vårt 
arbeid. Og det er også påtagelig at det 
står i denne avtalen at vi skal si fra til 
tolketjenesten hvis vi ser brudd på etiske 
retningslinjer. Det er jo ikke innholdet 

En tolketjeneste i krise
Døve føler seg diskriminert er overskriften til Dagsavisen, skrevet i kjølvannet av artikkelen til Jessica P. B. Hansen. 
Døve møter NAV-veggen: Mange døve og hørselshemmede får ikke tolk når de trenger det. Dermed får de ikke del-
tatt i samfunnet på lik linje med hørende, skriver avisen. Det fortelles eksempler på der døve ikke får tegnspråktolk, 
eksempler som leserne av Døves Tidsskrift kjenner så utmerket godt til av egen erfaring. Debatten utløser storm mot 
NAV sin tolketjeneste. 

som er det problematiske, men at NAV 
mener jeg som frilanstolk trenger en 
påminnelse om at jeg må si fra til dem 
hvis jeg ser noe etisk problematisk hos 
min kollega.Jeg er utdannet tegnspråk-
tolk som nå utdanner tegnspråktolker på 
Høgskolen i Oslo og Akershus. De etiske 
retningslinjene er viet stor plass i utdan-
ningsløpet. 

NN,tegnspråktolk:
-Det som forundrer meg veldig i denne 
debatten er stillheten fra min egen tol-
ketjeneste. Når jeg har kontakt med min 
tolketjeneste er alt som det var før Jessica 
P. B. Hansens innlegg «Feig forvaltning». 
Det er som om hennes kritikk, de 3 andre 
innleggene i kjølevannet og all aktiviteten 
på Facebook/Twitter i den forbindelse, 
ikke eksisterer. Et totalt fravær av kommu-
nikasjon til frilansgruppa om temaet. Så 
vidt jeg har kunnet se har ikke en eneste 
NAV-ansatt tolk delt, likt eller kommen-
tert noen av de 4 innleggene. Derimot 
har frilansere og andre med tilknytning 
til mitt fagfelt i varierende grad delt, dis-
kutert og «likt» disse innleggene jevnt i en 
uke nå. Fra NAV er det forunderlig stille.

-Jeg googlet «tie i hjel» og fikk på 8. plass 
et debattinnlegg om kvinner og menn 
i ledende stillinger. Forfatteren bruker 
overskriften «Å tie ting i hjel er kjent 
hersketeknikk». Stillheten fra NAV gjør 
at jeg tenker mitt. Jessica P. B. Hansen 
kunne ikke tie lenger. Hvor lenge kan 
NAV tie?

Illustrasjonsbilde.
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En tolketjeneste i krise

Norges Døveforbunds (NDF) mål er 
full deltakelse og likestilling i samfunnet 
for døve og hørselshemmede. De mest 
grunnleggende forutsetninger for men-
neskelig frihet er retten til kommunika-
sjon, menings- og ytringsfrihet. For døve 
og hørselshemmede skal denne retten 
sikres gjennom tilgjengelig og kvalitativt 
god tolketjeneste.

Arbeidsdepartementet har nedsatt en 
ekspertgruppe (og referansegruppe) for 
gjennomgang av NAV hvis formål er å 
identifisere og foreslå tiltak slik at NAV 
kontorene kan sikre bedre brukermed-
virkning og gi gode brukeropplevelser, 
men NDF er ikke invitert til referanse-
gruppen og tolketjenesten er ikke satt 
opp som punkt på dagsorden. Ser vi dette 
i sammenheng med det endrede Rund-
skriv § 10-7 bokstav f, tolkehjelp for 
hørselshemmede som ble sendt ut i april, 
viser det at mangel på reell brukermed-
virkning er åpenbar.

NDF er veldig bekymret for utviklingen. 
Kvalitet og kompetanse må matche, og 
bare NDF som språkpolitisk organisa-
sjon, har den erfaringskompetansen og 
kunnskapen om døve og tegnspråk som 
er nødvendig å kjenne til for å kunne 
bidra til å forbedre NAV. At NAV skal 
tilpasses brukernes behov – er et av ho-
vedmålene med NAV-reformen.

Vi opplever at NAV har for mye fokus på 
hva som er hensiktsmessig og nødvendig 
og glemmer brukernes faktiske rettighe-
ter.

Tolketjenesten skal bidra til å gi døve og 
hørselshemmede flere muligheter, ikke 
minst i høyere utdanning, og det skjer en 
profesjonalisering blant døve som krever 
fagutvikling hos tolkene. Tolketjenesten 
må tenke kvalitet i alt de gjør.
Det endrede rundskrivet gir sterke signa-
ler som skremmer – tolketjenesten skal 

Dette brevet sendte NDF til NAV bare noen dager før debatten i Dagsavisen 
 eksploderte.

Brukermedvirkning
Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et 
inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked – dette står skrevet 
innledningsvis på etatens hjemmeside.

vurdere behovet, og om andre tiltak er 
hensiktsmessige. Et eksempel er bruk av 
bildetolking fremfor tilstedetolking. 

Vi vet det finnes et brukerutvalg på 
hjelpemiddelområdet – som blant annet 
skal sikre systematisk tilbakemelding fra 
brukerne om erfaringer med tjenestene 
slik at brukerkompetansen blir benyttet 
som grunnlag for forbedring av tjenes-
ten. NDF har aldri mottatt en henven-
delse fra brukerutvalget.

Vi mener våre rettigheter og bruker-
medvirkning ikke blir ivaretatt gjennom 
Brukerutvalg for hjelpemiddelområde. 
Arbeids- og velferdsetaten må se døve 
og hørselshemmede som en språklig og 
kulturell gruppe ikke utelukkende som 
funksjonshemmede. Døve og hørsels-
hemmede bruker et annet språk – norsk 
tegnspråk og tolketjenestens profesjon er 
oversettelse mellom talespråk og tegn-
språk. Det er ikke nok med representa-
sjon fra FFO, døve og hørselshemmede 
skal være representere seg selv og vi 
mener det må være et eget Brukerutvalg 
tolk på samme måte som det finnes eget 
Brukerutvalg bil.

Hensikten med Brukerutvalget er jo å 
kvalitetssikre og utvikle tilbudet til bru-
kerne gjennom brukermedvirkning på 
systemnivå, vi mener dette ikke oppfylles 
gjennom Brukerutvalget, som skal dekke 
hele hjelpemiddelområdet.

Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og 
ekspertise. FNs konvensjon om rettig-
heter for personer med nedsatt funk-
sjonsevne artikkel 4.3 er tydelig på at 
funksjonshemmede skal trekkes aktivt 
med og rådføres inngående i beslutnings-
prosesser og utvikling og gjennomføring 
av lovgivning og politikk. Ingenting om 
oss uten oss.

Vi ber om svar fra Arbeids- og velferds-
etaten på hvordan dere vil ivareta døve og 
hørselshemmedes rett til brukermedvirk-
ning i NAV, og svar på opprettelse av eget 
Brukerutvalg tolk.

Illustrasjonsbilde.
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Spør advokaten
Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Vi vil plukke ut de mest 
aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advokaten». Vi kan 
ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller besvart. Vi tar forbehold om at 
spørsmålet kan bli forenklet eller endret. Dersom du ønsker å være anonym ber 
vi deg skrive det i henvendelsen. 

Spørsmål til advokaten som ikke tar mer enn halv time koster kr 199. Deretter 
koster vanlig advokatbistand kr 1 899 per time for medlemmer av NDF. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Forsørgertillegg  
ved uføretrygd
Hei! Jeg fikk innvilget 100% uføretrygd fra 
september 2014 men har ikke fått noe 
barnetillegg for våre 2 barn. Er dette noe 
jeg har krav på eller vil det være individu-
elt? Jeg fikk barnetillegg i perioden da jeg 
mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).

Tommy Briskemyr

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Du kan ha krav på forsørgertillegg/bar-
netillegg for barn under 18 år selv om 
du er gått over til uføretrygd. Barne-
tillegget kan per i dag utbetales inntil 
kr 35 348 per barn. Men det kan også 
være individuelt fordi barnetillegget 
reduseres dersom inntekten er over 
en viss grense. I ditt tilfelle antar jeg at 
årsaken til at du ikke har fått barnetil-
legg er at du ikke har søkt om det. Du 
må søke om barnetillegg på skjema nr. 
032406 når du får innvilget uføretrygd. 
Det er ingen automatikk i at du får 
forsørgertillegg selv om du har hatt det 
tidligere under AAP. Du finner skje-
maet ved å skrive inn skjemanummeret 
i søkefeltet på nav.no. Det er for tiden 
åtte måneders saksbehandlingstid hos 
nav, men du vil få etterbetalt det du 
har krav på når barnetillegget innvilges. 

Når foreldrene nekter  
barnet tegnspråkopplæring
Sett at et barn har krav på opplæring i og 
på tegnspråk etter folketrygdloven § 2-6, 
men foreldrene ønsker av en eller annen 
grunn ikke å søke om dette. Kan skolen 
likevel organisere slik opplæring mot 
foreldrenes vilje? 

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Som utgangspunkt kan ikke skolen tvin-
ge gjennom tegnspråkopplæring etter 
opplæringsloven § 2-6 fordi opplæring 
etter denne bestemmelsen bare er et 
tilbud til elever som er tegnspråkbruke-
re. Det betyr at eleven eller foreldrene 
ikke er pliktig til å ta imot slikt tilbud. 

Som det fremkommer av opplæringslo-
ven § 2-1 femte ledd så er det kun elev-
ens fravær fra «pliktig» opplæring som 
utløser straffeansvar for foreldrene og 
som skolen kan tvinge gjennom uten 
foreldrenes samtykke. Jeg forutset-
ter at foreldrene da hører barnet før 
avgjørelsen tas etter reglene i barnelo-
ven § 31, men selv om barnet er hørt 
og eventuelt er uenig med foreldrene 
så er det foreldrene som bestemmer så 
frem foreldrene på forsvarlig måte har 
vurdert barnets ønske, jf. barneloven 
§ 30.

Når det er sagt så kan det likevel være 
forhold som gjør at undervisning i og 
på tegnspråk er nødvendig for at eleven 
skal nyttiggjøre seg undervisningen. 
Dersom eleven selv ønsker det eller at 
en sakkyndig rapport slår fast at under-
visning i og på tegnspråk er nødvendig 
for å ivareta elevens opplæringsbe-
hov så har barnevernet hjemmel til å 
vurdere om det skal settes inn tiltak 
etter barnevernloven § 4-11. Her står 
det at «Dersom foreldrene ikke sørger 
for at et funksjonshemmet eller spesielt 
hjelpetrengende barn får dekket særlige 
behov for … opplæring, kan fylkesnemnda 
vedta at barnet skal … få opplæring med 
bistand fra barnevernstjenesten». Dersom 
tvangstiltak vurderes av barnevernet 
etter denne bestemmelsen så går jeg ut 
fra at opplæringsloven § 2-6 vil være ett 
av flere tiltak som barnevernet vil være 
nødt til å vurdere.

Personlig egnethet og kvali-
fikasjoner ved ansettelse
Jeg er døv og har vært til jobbintervju. 
Det var en annen som fikk jobben. Jeg ba 
om å få se kvalifikasjonene til henne som 
ble ansatt og jeg ser at vi har ganske lik 
utdanning og relativt lik bakgrunn men at 
jeg har litt lengre erfaring enn den som ble 
ansatt. Arbeidsgiveren forklarte at de ikke 
hadde lagt vekt på at jeg er døv, men at 
det avgjørende var at den som ble ansatt 
hadde bedre personlig egnethet for stil-
lingen enn meg. Dette høres litt suspekt ut 
synes jeg. Er dette lov?

Døv arbeidssøker

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Arbeidsgiver har lov til å velge ut fra 
personlig egnethet selv om du har litt 
lengre erfaring. Dette forutsetter at 
døvhet ikke er den egentlige årsaken til 
avslaget. Men for å være helt sikker på 
at det ikke har skjedd diskriminering på 
grunn av at du er døv så kan du be ar-
beidsgiveren gi en konkret redegjørelse 
av den ansattes personlige egnethet 
samt en redegjørelse hvordan de har 
vurdert deg. Dermed kan du sammen-
likne disse og se om du er enig. Er du 
i tvil eller mener deg diskriminert så 
kan du bringe saken for Likestillings- 
og diskrimineringsombudet slik at de 
kan overprøve om arbeidsgiver har 
gjort en saklig og ikke-diskriminerende 
vurdering.

språk» NDFs 
gavenkonto 8200 06 08072.

«Støtt vårt 
arbeid for 
tilgjengelig-
het og retten 
til valg av 
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Norge rundt

treundervisninga i Trønderhallen, og er 
akkurat så smittende blid som hun blir 
beskrevet som, deriblant av medstuden-
tene Marius, Ingrid og Ivar.
- Heidi er sprudlende, trivelig og snill. En 
utadvendt og helt fantastisk jente, som er 
uredd og tar utfordringer på strak arm. 
Rett og slett en stor inspirasjonskilde, 
sier de.

Hun er veldig fornøyd med tolkene sine, 
men samtidig er det ikke bare bare å hele 
tida ha med seg to tolker på slep. Det sier 
seg selv at det er vanskelig for Heidi å få 
med seg mye av den uformelle småpraten 
som skjer mellom studentene, spesielt når 
de er på tur.
- Jeg føler meg alene av og til. Som for 
eksempel rundt bålet om kvelden, når 
tolkene har lagt seg, og småpraten og lat-
teren sitter løst. Men jeg er blitt vant til 
det. Tolkene må jo også få pauser.

- Samtidig prøver jeg å unngå tolk av og 
til. Som nå på lørdag, når det er klasse-
fest. Da vil jeg bare være helt privat. Men 
det er klart jeg er spent. For vanligvis er 
jeg lite sammen med hørende på fritida, 
siden jeg har mange døve venner i Trond-
heim, sier hun.

De som leser sportssidene i bladet kjen-
ner godt til Heidi Seem Asbø, 23 år. Hun 
er en av fotballspillerne på det suverene 
laget til Trondheim Døves Idrettsklubb 
og på døvelandslaget i futsal. Nå studerer 
hun friluftsliv ved Høyskolen i Nord-
Trøndelag (HiNT).

I den interne skoleavisen skriver Bjørnar 
Olav Leknes blant annet: 
La det være sagt med en gang: å studere 
friluftsliv ved HiNT er krevende. Du er 
helt nødt til å være i rimelig god fysisk 
form, for her går det i ett med ekskursjo-
ner, lange turer og tøffe aktiviteter hele 
tida. Er du i tillegg døv, og helt avhengig 
av å ha med deg to tolker til enhver tid, 
sier det seg selv at studielivet blir betyde-
lig mer krevende.
Men det stopper ikke Heidi Seem Aasbø.
- Om jeg er modig? Ja, jeg er kanskje 
det. I alle fall sammenlignet med mange 
andre som har min funksjonshemming. 
Mange er nervøse, og redd for at om 
de gjør en liten feil, så tenker de at folk 
tenker at alle døve er sånn.
- Men sånn er ikke jeg. Jeg er jo akkurat 
som de hørende i så måte, og kan gjøre 
feil jeg som alle andre.
Hun tar seg tid til en prat midt i kla-

Øyer
En ny bok er utkommet: «Fra gards-
bruk til moderne turistanlegg», der tar 
forfatter Arvid Møller for seg familien 
Nermos historiske reise fra å være gard-
brukere på slutten av 1800-tallet til i 
dag å være medlem av De Historiske 
Hotell & Spisesteder.

Boka tar for seg hele historien da 
Nermo gikk fra å være gardsbruk til 
å utvikle seg til det det er i dag, blant 
annet da huset ble leid ut som skole 
for døve i 24 år, mølledrifta, situasjo-
nen under andre verdenskrig. Boka er 
delt inn i over 60 kapitler fordelt på 
over 200 sider. Boka er utgitt av Kom 
forlag.

Oslo: 
Vetland og Oppsal skoler
På nettavisen «ballade.no» har Lars 
Opstad, Rikskonsertene en anmeldelse av 
konserten Don Martin holdt for ung-
domsskole-elevene på Oppsal og Vetland 
skole. Som kjent har Vetland skole ca. 60 
døve og hørselshemmede elever. Opstad 
skriver bl.a.:
«Don Martin og Boss Castros etable-
rer raskt direkte kontakt med elevene 
gjennom dialog, håndhilsing og blikk-
kontakt. På Oppsal får det kommuni-
kative aspektet en ekstra dimensjon i 
og med at hele konserten oversettes til 
tegnspråk av skolens egen tegnspråktolk, 
Marianne Michelet. Det ligger utvilsomt 
mye forarbeid i å skulle simultanoversette 
ordtette raptekster, men det som kanskje 
imponerer mest er måten Michelet også 
klarer å fange opp attityden som Don 
Martin og Boss Castro byr på, gjennom 
ansiktsuttrykk og kroppsspråk. På sett 
og vis oppleves det som om konserten 
får en ekstra utøver med på laget. Noe 
som forsterker dette inntrykket er at 
begge rapperne inkluderer elementer fra 
tegnspråk – applaustegnet etableres etter 
hvert som et slags gjennomgangstema 
– og som bidrar til å understreke det 
deltakende aspektet ved konserten. For 
meg gis dermed Don Martins gjentatte 
oppfordring om å være «stolt av den du er 
sjæl» med en ekstra tyngde og aktualitet 
i møte mellom hørende og hørselshem-
mede elever på Oppsal.

Heidi Seem Aasbø med selfie fra toppen av Storsylen i Tydal. - Å være student er på mange måter 
lettere enn å være elev i videregående skole. Her er folk mye mer voksen. Det er lettere for meg å få 
kontakt og det er færre som trekker seg unna, sier Seem Aasbø.

Levanger: Studerer friluftsliv
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Norge rundt

NRK har ansatt Paal Richard Peterson (t.v.) som redaksjonsleder for NRK tegnspråk. Han overtar etter Siri Antonsen som nå 
skifter jobb internt i NRK. Hun får ansvar for universell design og tilgjengeliggjøring av NRK programmer og tjeneste ut til 
publikum. NDF har i lengre tid sett at NRK gjør mye bra for å gjøre programmene tilgjengelig for en så stor gruppe som døve og 
hørselshemmede utgjør. At Paal Richard Peterson har fått fulltids lederansvar for NRK tegnspråk viser at NRK tenker å fortsette i 
det gode, - og riktige sporet. En honnør til NRK for at institusjonen tenker nytt og at de ser nytten av å ha en mangfoldig ledelse. 
NDF gratulerer Paal Richard og Siri med deres nye stillinger – og NRK med kloke ansettelser. 

Bergen: Nattland skole
Som kjent er byggingen av Nattland 
skole i Bergen forsinket. Det betyr at de 
døve og hørselshemmede elevene fortsatt 
bruker de gamle lokalene ved Hunstad 
skole. Planen er at Nattland skole åpnes 
i 2016, og da blir det egen avdeling for 
døve og hørselshemmede i en skole som 
helt sikkert blir blant de flotteste i landet. 
Men skolen blir betydelig dyrere enn 
antatt.
To år før skolen er ferdig koster den nå 
435 millioner kroner. I tillegg vil det 
være brukt over 100 millioner i midler-
tidige skolebygg for de hørende elevene. 
Først var det meningen å renovere den 
gamle skolen, men den var i så dårlig 
stand at det ble like billig å rive den å 
bygge nytt. Da ble elevene spredd på flere 
midlertidige skoler, blant annet i midler-
tidige brakker.

Sarpsborg: 
Bedre skoletilbud 
Guri Bugge har to døtre på 6 og 8 år. 
Eldstejenta Elsa er hørselshemmet. Av 
hensyn til henne flytter familien på fire 
fra Molde til Sarpsborg, der skoletilbudet 
til hørselshemmede er så mye bedre enn 
der det nå bor.

Til avisen Romsdals Budstikke roser 
Guri Bugge rektor og lærere ved Nord-
byen skole og fagfolk i PPT Molde.
– De er utrolig dyktige alle sammen, 
og strekker seg lenger enn man kunne 
vente. Men de økonomiske rammene i 
Molde kommune setter grenser for hva 
det er mulig å få til, sier Bugge. Hun er 
miljøkoordinator i fylkeskommunen, og 
har fått lignende stilling i Sarpsborg. 

Bugge peker på klassestørrelse som det 
grunnleggende problemet:
-Dårlig økonomi gir store klasser og få 
assistenter. Da blir det umulig for lærerne 
å følge opp hver elev ut fra den enkeltes 
behov. Dermed trengs spesielle tiltak for 
elever som ellers kunne fått dekket sine 
behov i vanlig klasse. Hadde grunnres-
sursene vært på plass, ville lærerne hatt 

Endelig 
 nødmeldingstjeneste 
- Endelig blir det en nødmeldingstjeneste 
for alle. Den nye ordningen skal man 
kunne bruke overalt, sier Tore Sæter som 
er ansvarlig for innføring av ny program-
vare i Nødnett.

– Noen land har valgt en ordning der 
man trenger et eget abonnement for å 
kunne benytte tjenesten. I Norge har 
vi valgt at alle skal ha tilgang på denne 
tjenesten. 
Det kan være mange ulike situasjoner der 
det er vanskelig å snakke høyt. Det som 
skjedde 22. juli 2011 er et eksempel på 
dette, sier Sæter

Døves Tidsskrift følger saken og vil 
informere så snart nødmeldingstjenesten 
er operativ.

NRK satser videre

mulighet til å finne gode lokale løsninger, 
sier hun. 

Bugge nevner også andre forhold de 
opplever hindrer en optimal løsning 
for datteren: 8-åringen gjør det godt på 
skolen, men foreldrene ønsker at hun 
skal være tospråklig med tegnspråk som 

andrespråk, fordi man ikke vet hvordan 
hørselshemningen utvikler seg. Dette er 
vanskelig å få til fordi kommunen ikke 
innvilger aktuelle lærere tid og midler til 
etterutdanning. 
Klassene i Sarpsborg er små, slik at Elsa 
kan få oppfølging som vanlig tilrettelagt 
undervisning.
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NDFs seniorutvalg inviterte 
til regionsamling for Tele-
mark, Vestfold og Buskerud i 
Tønsberg en lørdag i oktober. 
Innbydelsen gikk også til ung-
dommene. Målet var at eldre 
kunne lære ny teknologi av 
yngre, - mens de yngre kunne 
lære god døvehistorie av de 
eldre. Mange eldre kom, men 
ikke like mange yngre. Men 
kvaliteten på de yngre som 
kom var førsteklasses, de fire 
«lærerne» Sondre Uteng, Ellen 
Østrem, Thomas Blix og Eva 
Skovli gjorde en kjempejobb.

- Jeg ga kona en iPad i julepre-
sang, men nå må jeg løpe og 
kjøpe til meg selv også, ler 
Knut Syvertsen fra Vestfold. 
– På denne samlingen har 
jeg fått blod på tann. Spesielt 
morsomt er det å ha telefon-
samtaler på tegnspråk med 
så god kvalitet som vi får på 
Skype og facetime.

En av deltakerne fra Buske-
rud, Oddvei Haugen nikker 
samtykkende. 
- Jeg har brukt iPad en stund 
og er strålende fornøyd med 
den. På samlingen her har jeg 
lært enda mer. Vi seniorer må 
følge med den teknologiske 
utviklingen. Jeg skriver epos-
ter og dokumenter, bruker 
nettbank, leser aviser og 
googler etter informasjon – og 
selvsagt brukes den til gode 
tegnspråklige telefonsamtaler.

- Slike samlinger er helt topp, 
vi kombinerer det sosiale med 

at vi lærer nytt innenfor iPad, 
sier BjørnArnesen fra Tele-
mark.
- Jeg har et barnebarn i USA 
og vi har fin kontakt på bilde-
telefonen. Ellers er jeg en ivrig 
avisleser, også utenlandske 
aviser som jeg får oversatt til 
norsk, det er et fantastisk hjel-
pemiddel. Også kona Liv har 
stort utbytte av nettbrettet, 
hun koser seg med telefonprat 
med søsteren i Målselv og 
venninnen i Tromsø. Et stort 
fremskritt at vi døve også kan 
ha virkelige telefonsamtaler 
på tegnspråk. Trenger vi tek-
nisk hjelp spør vi den yngre 
generasjonen.

Vi ser det på samlingen: 
de unge instruktørene gir 
tålmodig individuell hjelp 
og de godt voksne deltakerne 
utveksler erfaringer og råd. Vi 
kan love at deltakerne blir fort 
varme i trøyen, samtalene flyr 
kjapt i luften og fingeren tref-
fer tastaturene med stor presi-
sjon. Leder av seniorutvalget 
i NDF sier Toralf Ringsø i en 
kommentar:
- Det er morsomt å se hvor 
stor iver deltakerne viser. Det 
er kjekt at eldre vil følge med i 
den digitale utviklingen. Vi ser 
hvor effektivt det er når man er 

Thomas Blix og Sondre Uteng gir tips til Kjell Danielsen, Liv og Bjørn 
Arnesen på samlingen i Tønsberg.

Torbjørn Thomassen, Knut Syvertsen og Oddvei Haugen henter mye god 
informasjon ut av iPad.

Eva Skovly var en av flere engasjerte ungdommer som øste av sin tekniske visdom til seniorene. 

Aldri for gammel helge.herland@doveforbundet.no

Jørgen Bjerg var eldst 
med sine 77 år, men 
brukte iPad-en som 
om han var 17. Thor-
bjørn Thomassen var 
yngst, ja nærmest 
maskot på kurset 
med bare 55 år, men 
som han sa: «Det 
gjelder å være tidlig 
forberedt».  

i et trygt læringsmiljø og våger 
å spørre sidemannen om hjelp. 
De unge instruktørene er også 
fabelaktig dyktige.
- Vi satser på et ny regional 
dagsamling på Hamar til 
våren, det er et sted som 

kan fange opp mange døve 
som bor på Østlandet. Ellers 
oppfordrer jeg foreningene til 
selv å denne typen opplæring, 
bruk ungdommene, både 
eldre og unge har glede av 
samværet, sier Ringsø.

for noe nytt
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Jeg så en videofilm der de sang mens de satt i bilen 
og kjørte. Sjarmerende, men jeg kunne fort se at 
det ikke var «rent» amerikansk tegnspråk. Dette er 
typisk hørende som vil prøve seg frem med å synge 
på tegnspråk. I utgangspunktet synes jeg selvfølge-
lig at det er «søtt», men det finnes en grense. I denne 
situasjonen er grensen allerede nådd, de har strukket 
seg for langt. Umenneskelig.

Visste du at dette paret har laget mange musikkvideo-
er på «såkalt» amerikansk tegnspråk? Minst 22 videoer 
i løpet av en måned. Hvorfor et slikt hastverk? Mange 
døve lurer på det.

Visste du at Tina er rett og slett bare EIPA-sertifisert? 
Med andre ord er Tina ikke kvalifisert som tegnspråk-
tolk. Paul er bare ektemannen til Tina som etteraper 
«såkalt» amerikansk tegnspråk. EIPA er «The Educa-
tional Interpreter Performance Assessment», et verktøy 
som er utviklet for å evaluere kvaliteten på oversettelse 
mellom talespråk og engelsk med tegn til støtte og 
ferdighetene til tolker som jobber i grunnskolen og 
videregående skole.

Visste du at som tegnspråktolk i USA har man 
retningslinjer der det står blant annet at tolken skal 
engasjere seg etisk, vise respekt for brukere og ha de 
kunnskaper og ferdigheter som passer til enhver situa-
sjon? Tina fremstod som tolk og krenket disse ret-
ningslinjene; hun har jobbet som tolk hos sykehus og 
på andre institusjoner og viste ikke respekt for døve på 
disse videofilmene – og engasjerte seg i hvert fall ikke  
etisk. Paul skjønte absolutt ikke hvorfor døve «klaget» 
når det ikke var full tilgang på tolk.

Visste du at Paul har kritisert døve i Amerika og kalt 
dem «kreative løgnere», i tillegg til det kom han med 
egne meninger om hva som er «kulturelt hensiktsmes-
sig» for døvesamfunnet? Fyren er jo bare gift med en 
med EIPA-sertifikat, og lærer seg «såkalt» amerikansk 
tegnspråk, og nå vet han plutselig bedre om oss enn 
oss selv.

Visste du at Paul og Tina driver med kulturell appro-
priasjon? Det vil si at de tar elementer fra en kultur, 
og bruker disse elementene til sitt eget formål. De 
tar tegn fra amerikansk tegnspråk og utnytter disse 
tegnene til eget formål. De startet en pengeinnsamling 
for å produsere flere videoer.

Visste du at amerikanske tegnspråktolker blir sett på 
som en bro mellom majoritets- og døvesamfunnet i 
USA? Paul og Tina har mislykket i å beskytte døve-
samfunnet ved å brenne broen, da de valgte å ignorere 
profesjonelle tegnspråktolker og døve på deres musikk-
videoer på «såkalt» amerikansk tegnspråk.

Visste du at Paul og Tina ble anerkjent av «City of Los 
Angeles» for deres arbeid? Det er helt utrolig, altså på 
det høyeste ironiske nivået. Nei, nå skal jeg ikke nevne 
deres ferdigheter og nivå i amerikansk tegnspråk.

Visste du at vi har faktisk mange artister innenfor 
amerikansk tegnspråk? Sean Berdy, Sean Forbes, War-
ren Snipe, Peter Cook, Rosa Lee Timm – bare for å 
nevne noen, for listen er lang. Det som er virkelig trist 
er at de ikke får like stor oppmerksomhet som dette 
paret.

Visste du at både Ricky Taylor og Mindy Slavinski-
Bjarkman gjorde meg oppmerksom på denne situasjo-
nen? Uten dem ville jeg har trykket «like» på facebook 
og delt den videre – mange ganger. Det gjelder altså 
å være kritisk når en er på sosiale medier, for det er 
fort gjort å gi feil støtte. Vær bevisst på hva du trykker 
«like» på. 

Til sist – men ikke minst viktig;  

Visste du at Enrique Iglesias’s Hero på amerikansk 
tegnspråk av Sean Berdy er min favoritt? Nå skal jeg 
se på den musikkfilmen og nyte den magiske stunden. 
Den er heldigvis lett å finne hos Youtube.

«Paul and Tina’s Sing-Along»
Av Maren Oriola

Spaltist



26 7/2014Døves Tidsskrift

Personalia
Død
JORUNN ROKKONES, Ålesund, født 
23. november 1929, døde 10. juli,

Runde år

85 år
EDITH IRENE JOHANSEN, Oslo, 
blir 85 år 13. desember.

75 år
ROAR PEDERSEN, Oslo, 
blir 75 år 20. november.
SOLFRID LID, Ålesund, 
blir 75 år 2. desember.
OLA SANDE, Trondheim, 
blir 75 år 2. desember.

70 år
RANDI LEIRA KVITVÆR, Lørenskog, 
blir 70 år 3. desember.
EVY SOLBERG, Oslo, blir 70 år 8. 
desember.
BJØRN JERSTAD, Stavanger, 
blir 70 år 9. desember.
ANNE VIKENE FORNEBO, 
blir 70 år 15. desember.

60 år
JENS PETTER MARKUSSEN, 
Trondheim, blir 60 år 12. desember.

Fjernsynet
For ikke lenge siden hadde vi ikke noe 
som het fjernsyn. Den gang var det 
bare radio, som var ment for lyttende 
ører, ikke noe for oss døve, dessverre. 
Så kom det et fenomen: TV. Det var 
virkelig noe nytt, spesielt gledet det oss 
døve. Nå kunne vi se hva som hendte 
her hjemme og ute i verden i levende 
bilder. Dette var noe som ville passe 
for oss døve. Vi kunne nå få følge med 
i sport, vitenskap, politikk osv.

Men senere ble vi døve mer og mer 
skuffet. Skuffet over at det var alt for 
lite tekst. Vi oppdaget at det ikke var 
alt vi fikk tak i. Hvorfor skal vi sitte 
klistret fast til stolen og bare stirre stivt 
på et program uten tekst? Det kan 
ofte være mange emner som interes-
serer oss. Vi får ikke tak på noen ting. 
Det blir bare en slags underholdning. 
Dette er meget ergerlig all den stund vi 
tørster etter mer  og mer kunnskaper.

For eksempel: En gang så jeg en frykte-
lig hendelse i Dagsrevyen. Mange 
mennesker lå spredd i gresset med 
stygge sår. Det kom mange brannbiler, 
sykebiler med mange leger. En skadet 
mor ville ikke slippe barnet sitt da en 
lege skulle ta det. Jeg spekulerte på hva 
slags ulykke det kunne være. Jeg måtte 
vente til dagen etter, så kunne jeg lese 
om det i avisen. Men jeg fant ingenting 
om ulykken. På arbeidsplassen spurte 
jeg en kamerat om han hadde sett 
ulykken i Dagsrevyen. Hva var det, 
spurte jeg. Han svarte at det bare var 
en øvelse. Jeg ble lang i ansiktet. Sånt 
hender av og til. 

Nå er det TV-utvalg i Norske Døves 
Landsforbund som arbeider for mer 
tekst for oss døve. Dette utvalget har 
vært flink til å mase på NRK. Det 
har resultert i litt mer tekst enn før, 
men det er ikke nok. Det er ikke nok 

bare med stikkord i Dagsrevyen. Vi 
døve liker stort sett det samme som de 
hørende, vi vil følger med i alt. Hva 
skal vi gjøre?

Jeg skulle ønske at vi kunne få et spesi-
elt TV-apparat med en ekstra knappp 
med navnet «tekst», slik at vi kan se 
alle programmene tekstet. Er det umu-
lig? Nei, det tror jeg ikke. Vitenskapen 
er kommet langt i dag. Hadde vi hatt 
mange penger, kunne vi fått eksperter 
til å finne ut et spesielt TV-apparat 
for døve, ikke bare her i Norge, men 
i hele verden. Jeg vil til slutt be NDL 
om å kjempe videre med denne saken 
og ønsker lykke til med arbeidet. Takk 
for meg.

Etterord
NRK begynte med tekst-tv for 25 
år siden og har gradvis bygget ut 
tilbudet med også å direkte tekste- 
og tegnspråktolke TV-programmer. 
TV2 har lovet å begynne med 
direkte teksting i januar 2015, 34 år 
eter at Jon Pettersen drømte om det. 
Ting Tar Tid.

Hurra for Lina! Gratulerer med overstått 
3 årsdag 30. oktober. Gode klemmer fra 
Tuva, mamma Anne Kari Hammer og 
pappa Thomas Blix. 

Fødselsdag

I de gode gamle dager....
Ved Unge Døves Kulturdager i Ålesund i 1971 hold Jon Pettersen dette 
foredraget som han vant 3. premie for. Så kan man spørre om gamle dager 
var så gode som noen sier?
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600 samlet til Døves Kulturdager
Det er mange år siden så mange har vært samlet til Døves Kulturdager. Bergen Døvesen-
ter klarte å samle litt over 600 deltakere til kulturfesten i Grieghallen og Scandic Hotell 
Ørnen 7. – 9. november. Arrangørene hadde gjort et stort arbeid med forberedelsene og 
vi traff bare fornøyde deltakere ved avslutningen. Selvsagt var kvaliteten i år, som alltid, 
variabel. Men det tegnspråklige samværet er som alltid på topp.

Ordfører Trude Drevland ønsket velkommen til Bergen i patriotiske 
vendinger. Hun ble tegnspråktolket av Ingrid Johannessen.

Wesselengens Bataljon deltok på åpningen, de hadde bare med seg en 
soldat for anledningen, men han var døv. Det var Peter Norheim 7 år 
gammel som ble intervjuet av programleder Toralf Ringsø. Bildet er tatt 
av bestefar Dag Hafstad.
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Bergensk-åpning
Er det kulturdager i Bergen blir selvsagt åpningen preget av det. 
Det var buekorps, bergenssang og en ordfører som slo fast at 
byen er verdens vakreste.

Studenter fra tegnspråktolkelinjen ved Høyskolen i Bergen 
fremførte en tegnspråk-poetisk versjon av Bergens nasjonalsang, 
«Nystemten». Byens egen Dag Bøe hadde premiere på sin siste 
film «Asken» og viste med den at han har mer enn vanlig talent 
som filmprodusent. Utrolig hva den gutten får til.

«Regnbyen» var vakker tegnspråkpoesi av to vakre kvinner: Gøril Grind-
haug og Kristin Fuglår Våge. Folk stortrives i byen mellom de syv fjell selv 
om det kan regne trollkjerringer, sa de.

Mira Zuckermann og Kjersti Fjeldstad var de to eneste utenfor 
Bergen som fikk ta del i åpningen. De fremførte et utdrag fra 
diktet «Gaute og Gulli» av svenske Gunilla Bergstrøm. Origi-
nalen er oversatt fra svensk av Halldis Moren Vesaas. Vakker 
poesi som taler til hjertene.

Toralf Ringsø og Tor Fiksen var dyktige programledere – her på scenen 
med engelskmannen  John Smith som har en humor nordmenn elsker. Det 
viste han på showet klokken 22 fredag kveld.

Fengende barneprogram
Lørdag formiddag var det eget barneprogram. Barna ble pas-
set på og ledet av ivrige frivillige fra Bergen Døvesenter og fra 
studenter ved høyskolen. Kjekt å se at dugnadsånden lever. 
Mange stilte opp og sørget for at kulturdagene ble vellykket 
gjennomført.

Det er populært med en døv tryllekunstner. Solomon Beyene hadde 
fantastisk god kontakt med barna. Han kommer opprinnelig fra Eritrea, 
bodde noen år i Finland før han kom til Bergen. Han er det beste bevis på 
at våre nye landsmenn har mye å bidra med. Han er alltid blid, positiv og 
hjelpsom – og nå imponerte han oss også som tryllekunstner.

Fra Oslo kom Lisa Lind med sine tre hunder og presenterte et hundeshow 
som både store og små var begeistret for. Lisa er døv og har en utstråling 
som gjør at hun også lett får kontakt med ungene. Hun utdanner seg til 
prest og tar hun med seg noen trylletriks inn i kirken blir det garantert 
fulle benkerader. 

Det var også to ekte klovner som opptrådde til begeistring 
for de barna som fortsatt klarte å fordøye mer fra scenen, for i 
bakgrunnen fristet hoppeslott, ansiktsmaling og mange voksne 
døve og hørselshemmede man kunne prate og tøyse med.

Populære verksteder
De voksne kunne velge mellom forskjellige verksteder,  eller 
slå av en prat med de 22 utstillerne som var på plass med egne 
stands i Grieghallen. Spennvidden var stor: Døvekirken var 
som alltid med, mens Human Etisk Forbund deltok for første 
gang. Den nasjonale kompetanseenheten for døvblinde stod 
side ved side med «Regnbuen», døves homofile- og lesbiskes 
organisasjon.
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Verkstedene var som vanlig godt besøkt, det er utrolig hva man 
kan lære på noen timer  

Anne Line Kirste ledet danseverksted, her ser vi deltakerne under en 
oppvarmingsøvelse.

John Smith var en engasjert leder av verkstedet for de som ville lære mer 
om standup-sjangeren.

Poesiverkstedet var et tilbud i regi av Døvekirken og ble ledet av Georg 
Bjerkli. Ingen kan vel mer om tegnspråkpoesi i Norge enn ham.

Det var også verksteder både med vinsmaking og ølsmaking, 
men der våget ikke redaktøren seg inn – for det er mye arbeid 
for en som skal skrive fra hektiske kulturdager, det lar seg dårlig 
kombinere med de to verkstedene. Nei, vi understreker at vi slett 
ikke traff på berusete personer i Grieghallen. Det var bare sma-
king på de edle dråpene deltaker fikk være med på, så er det sagt.

Panorama, fra venstre: Eva Ø. Singh (instruktør), Roald Christoffersen, 
Nina K. Torpengen, Glenn Juan Anda, Khalid Ahmad, Arne Hauglund, 
Lill Karin Mjærum, Lizzie Axelsen, Berit Kraus og John Åge B. Homleid.

Nordahl Grieg vg skole viste filmen «Historiske tilbakeblikk» som fortalte 
om døveskolens skiftende tilværelse i Bergen. Gunn Kristin Selstad har re-
gissert filmen og viste at vi har fått fram flere døve med kompetanse i film-
faget. Deltakere i filmen er en blanding av døve og hørende elever, for på 
Nordahl Grieg har hørende elever tilbud om norsk tegnspråk som valgfag. 
Døves Tidsskrift kommer tilbake til den saken. På bildet ser vi fra venstre 
Beate Gokstad Eng (d) Marte Hove Haugen (d)Helene Høylandskjær (h), 
Kaja Lund Bondevik (h), Sara Elin Bøe (h), Alexander Kvalheim (d), 
Gunn Kristin Selstad (d), Sverre Urheim Lie (h).

Sceneforestillinger som før
Klokken 14 åpnet de tradisjonelle amatørteaterforestillingene. 
De bød som alltid på blanda drops, men alle forestillingene var 
på under 15 minutters varighet. 
Teatergruppen Panorama var først i ilden. Instruktør Åge 
Boman Holmleid hadde med heldig hånd klart å plukke ut 
noen korte sekvenser fra klassikeren Peer Gynt av Henrik 
Ibsen. For de som kjenner historien var det enkelt å følge med 
på handlingen, andre slet kanskje litt mer? Først var vi med på 
bryllupsfeiringen, så en sekvens fra Dovregubbens hall, videre 
til Peers opphold i utlandet og hjemkomsten til Norge. Pano-
rama sine skuespillere har fått erfaring og kunnskap gjennom 
flere år, de er skikkelig gode og i år noterte vi oss også et nytt 
ansikt i gruppa: Glenn Juan Anda. Vi kjenner Glenn fra før, 
en kjekk ung mann. Nå fikk vi demonstrert på scenen hva 
drama kan gjøre med unge menn. Han førte seg på scenen med 
en selvtillit  som gledet stort. Terningkast 6 til våre venner på 
Conrad Svendsen Senter.   
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Trondheimgruppa Eureka spilte en forestilling de har kalt «Coventibus». 
En tittel på Latin som ingen skjønner hva betyr, men ved hjelp av Google 
ser vi at det betyr «Møteplass», et godt norsk ord. Hvorfor ikke bruke en 
tittel publikum forstår? Men la gå: Trønderne har øvd og vi får se en 
forestilling med nerve og innhold. Tiggeren i hovedrollen får tydelig fram 
sin hjelpeløshet, frykt og motløshet i møte med et kaldt og kynisk samfunn 
der enhver har nok med seg selv og sitt. Hjelpeapparatet som kunne gjort 
noe er avvisende. Andre samfunnsinstitusjoner viser en fordømmende og 
negativ holdning. Helt enkelt å oppfatte sluttpoenget er det ikke, men slik 
vi oppfatter det: Til sist er det hverdagsmennesker som trår til med støtte 
og medmenneskelighet og slår rundt om tiggeren som blir meget godt spilt 
av Bayan Barakeh, som er foran på bildet. Bak står Inge N. Krogstad, 
Thomas Johannessen og Magnus G. Hagen. Intruktør: Egil Johansen. 

Etter festmiddag lørdag kveld var det musikk med Marg og Bein, tegn-
språktolket av Ina Lauritzen. Vokalisten på bildet, Gunnbjörg Gunnars-
dottir er forresten datter av Gunnar Hansen og Kolbrun Hreidarsdottir. 

På festen fikk arrangementskomiteen sin velfortjente takk av forbunds-
leder Hedvig Sinnes. Fra venstre Toralf Ringsø, Dag Bø, Kristin Fuglås 
Våge, Tor Fiksen og Rune Anda.

Bergen Døvesenter viste sketsjer om hvor hardt det kan være å jobbe som 
tolk, i hvert fall hvis du tolker for kriminelle. Vi har sett sketsjene tidligere 
spilt av andre, men de tåler en reprise. Det vi kunne ønske var mer tre-
ning, forberedelser, kostymer og kulisser. Med så dyktige filmfolk som Ber-
gen har må det være mulig å kombinere bruk av scenespill med enda mer 
film på lerret? Litt mer proft. For til neste års kulturdager bør kvaliteten 
på scenefremførelsene heves og flere grupper bør bli aktive. På samme måte 
som Oslo har Bergen mange som kan gjøre det stort på scenen. Og hvor er 
teatergruppene fra Stavanger, Vestfold og Møre? Bli med på diskusjonen 
på NDFs medlemssider på facebook: Hvordan kan amatørteatergrup-
pene heve kvaliteten? På scenen for bergenserne var Espen Rosvold, Toralf 
Ringsø, Tor Fiksen, Dag Bø, Alireza E. Nejad og Martin Berhovde.

Oslo Døveforening viste forestillingen «Aldershjem», og ja eldre blir vi alle 
sammen. Så kan vi kanskje drømme om å bli like potente som en del av 
den gjengen amatørene fra Oslo viste. Instruktøren Kevin Edvarden er 
ikke redd for å ta den helt ut og folk ler og da skal ikke vi være så finkul-
turelle at vi sier så mye negativt, men Oslo har virkelig skuespillere som 
kan skape noe stort på scenen. Så neste år kanskje en annen sjanger enn 
sex og bæsj? Vi mener humoren må avpasses etter sted og tid. Noen sjan-
gere passer best i lystig lag på døvehytta, mener vi – men publikum mener 
noe annet, les neste side. Skuespillerne fra Oslo var Maj Lisbeth Marman, 
Else Linda Olsen, Janne Moskaug, Maqsood Riaz, Vegard Olsen, Leikny 
Holden og Kevin Edvardsen.
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I neste DT
Omtale av Teater Manu sin 
internasjonale forestilling kom-
mer vi tilbake til i neste blad. Det 
samme med omtale av Fagdagen, 
følg med!

Publikum har en annen mening
Her er publikums mening om amatørteaterforestillingene, 
for de er slett ikke enig med Døves Tidsskrift vurderinger. 

Berit Kallevik og 
Peder Nyseth, Bergen

Oslo Døveforening sin forestilling likte 
vi godt. Vi er ikke spesielt teaterinteres-
serte, men liker godt forestillinger med 
humor. Vi tåler godt litt grovkornet hu-
mor. Bergen Døvesenter sine tolkesketsjer 
var også morsomme. Vi hadde problemer 
med å forstå innholdet i forestillinger 
som Trondheimsgruppa Aurora viste.

Nikola Wisny Schmidt og 
Kristian Rugseth, 
elever ved ål folkehøyskole

Oslo var morsomst, litt sexhumor får opp 
stemningen. Vi synes også CSS forestil-
lingen var bra. De hadde jobber ordentlig 
både med innhold, fremførelse, kostymer 
og kulisser, flott. Vi forstod ikke poenget 
med det som Eurora viste.

Billur Taskeparan og 
Marit Gjedrem, Stavanger

Panorama fra CSS hadde en fin frem-
førelse. Ved tidligere kulturdager synes 
vi de har hatt for lange forestillinger, nå 
var den kort og god, bravo! Det er viktig 
for oss at kulturdagene er for alle døve. 
Oslo Døveforening sin forestilling var 
morsom, selv om det var grov humor. 
Eureka hadde en helt annen sjanger vi 
fikk vel ikke helt tak i poenget – men 
forestillingene skal være varierte og han 
som hadde hovedrollen spilte med stor 
følelse som tigger.

Søstrene Maren og Berna 
Marthinussen, Oslo / Bergen

Humoren som teatergruppen fra Oslo 
Døveforening viste er gått ut på dato. 
Bergen Døvesenter spilte bra, men vi 
har sett de samme sketsjene før – det er 
gammelt stoff. Panorama fra CSS var 
flinke. Trondheim spilte en annen type 
teater, men vi fikk vel ikke helt tak i 
poenget med forestillingen, den manglet 
en god avslutning, hva ville de fortelle 
oss. Filmen fra Nordahl Grieg vg skole 
likte vi godt.

Neste år
Men neste års Døves Kulturdager blir 
i Sandefjord fredag 23. til søndag 25. 
september. Deltakeravgiften for medlem-
mer av NDF blir rekordbillig, bare kr. 
250 pr. person – mens ikke-medlemmer 
må betale kr. 800. Kanskje lurt å melde 
seg inn i NDF allerede nå. 



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

EVENTYR
Teater Manu vil i desember presentere sitt pilotprosjekt  

med eventyr på web, for barn. Presentert av skuespillerne Remi Roos, 
Thomas Johannessen, Ipek D. Mehlum og Ronny Patrick Jacobsen.

HVA ER LYD, 
HVA ER STILLHET
En eksperimentell visning av visuelle rytmer, 
lys og farge, skygger og vibrasjoner 
på Teater Manu

ONSDAG 10. DESEMBER 
16.30–18.30
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