
Tilgjengelig Teater
“Jeg ble døv 19 år gammel, min siste forestillingen her var ”Hair” i 1970.       
Det var stooort å være tilbake, tusen hjertelig takk!”
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Hørselshemmedes Landsforbund
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Dette er en sluttrapport som oppsummerer A/S Den Nationale Scene sitt prosjektet 
“Tilgjengelig Teater - for alle” som ble startet i 2007 og sluttet i 31. desember 2009. 
Bare så det er sagt med en gang, den ideelle tekniske løsningen for visning av tekst 
på teaterforestillinger finnes ikke per dags dato. Uansett hva man velger er det 
fordeler og ulemper. Målet med denne rapporten er derfor å gi et nyansert bilde av 
de ulike løsningene som eksisterer og komme med en anbefaling om valg av system. 
Målgruppen for rapporten er alle som er interessert i teksting, og spesielt teksting som 
er rettet mot teater.  For prosjektleder har det vært viktig at prosjektet skal være godt 
dokumentert slik at de erfaringer som er gjort er tilgjengelig for andre, ikke minst at de 
andre kan gjennomføre teksting på en enkel og rimelig måte. 

En stor takk rettes til initiativtaker, Anders Larsen ved Den Nationale Scene (DNS). Uten 
hans engasjement og arbeidsinnsats ville dette prosjektet aldri blitt en realitet. Jeg 
ønsker også å takke Steinar Birkeland i Hørselshemmedes Landsforbund og Eva Tamber, 
direktør ved DNS, for god støtte. Nok en takk går til de økonomiske bidragsyterne, 
Helse og Rehabilitering og Sparebank Vest. Sist, men ikke minst  sendes en stor  takk og 
takknemmelighet til arbeids- og  referansegruppen som har lagt ned adskillig frivillige 
timer i prosjektet:

Tore Svane
Hilde J. Hellestvedt Sidsel 
Kvassheim 
Bjørn Sele 
Torbjørn H. Thorsen
Reidar Breistein
Unni Stenberg

HLF Hordaland

Mary-Ann Grønås Bergen Kommune

Rune Anda
Sunniva Lyngtun 
Erling Jacobsen 
Astrid Tokle 
Kate Traasdahl Rundhaug

Bergen Døvesenter

Denne rapporten trenger ikke leses fra A til Å. Den er ment som et lite oppslagsverk 
hvor man kan hoppe til de emnene man er interessert i. For de som leser PDF-versjonen  
er det mulig å klikke på overskriftene i innholdsfortegnelsen og på den måten hoppe 
rett til emnet. Som en konsekvens av dette kan det hende at det forekommer noen 
gjentagelser i rapporten. Dette er gjort bevisst for at teksten skal gi mening for lesere 
som hopper rett inn i et emne.

Helt bakerst i denne rapporten finner du en rekke vedlegg. Dette er en blanding av kilder 
som det er referert til, nyttig informasjon, og “steg-for-steg”- guider.  Dette omfatter blant 
annet hvordan du bruker tekstsystemet SendText og konverterer et manus i Word format 
til SendText. Denne konverteringsmetoden kan være nyttig uansett hvilken tekstløsning 
man velger. 

God fornøyelse!

Bergen 11. februar 2010,

Einar Bjarkø

Prosjektleder
“Tilgjengelig Teater- for alle DNS 2009”
A/S Den Nationale Scene

FORORD

2



3

“Tilgjengelig Teater - for alle” er et prosjekt på Den Nationale Scene som 
har hatt som mål å gi et tilbud om tidvis teksting av teaterforestillinger. 
Teksting er en kommunikasjonsform som er velegnet for mennesker som 
er døve, sterkt tunghørte eller har andre former for  hørselshemming. Det 
har vært et klart mål for oss å finne gode, effektive metoder og rimelige 
tekniske løsninger for å gjennomføre teksting av teaterforestillinger. Der 
har vært viktig at andre teatre kan dra nytt av våre løsninger og  
erfaringer.  

Sammen med representanter fra HLF Hordaland, Bergen Døvesenter og 
Bergen Kommune ved Rådgivningskontoret for Hørselshemmede og 
Døvblinde, har vi diskutere mange forskjellige systemer. Etter mange 
runder fant vi et system som tilfredstilte de fleste kravene våre; SendText. 
Dette er et svenskutviklet tekst-avviklingssystem som er laget for teater. 
Det er velprøvd og har vært i drift i mange år på Sveriges største teatre. 
Det baserer seg på at publikum sitter med små trådløse tekstenheter som 
viser 4 linjer med 20 tegn. En person avvikler den ferdigprogrammerte 
teksten fra en bærbar datamaskin. Brukergrensesnittet er enkelt, og 
kostnaden er liten i forhold til andre tekstsystemer. Men kanskje viktigst 
av alt, systemet krever ingen installasjon og kan derfor lett brukes på 
 forskjellige scener. Dette åpner opp muligheten for at samme system 
kan brukes på ulike teatre og at det er mulig å låne av hverandre. Vi 
testet ut SendText på forestillingene “Brødrene Løvehjerte” og “Jan 
Herwitz”, spilt på henholdsvis Småscenen og Store Scene høsten 2009. 
Tilbakemeldingene fra testpublikummet var gode.

Vi vil ikke på noe måte hevde at dette systemet er perfekt, men det er 
en start. En god start som kan føre til et økt tilbud om teksting på norske 
teatre. 

SAMMENDRAG
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PROSJEKTET

HVORDAN PROSJEKTET BLE TIL

Den Nationale Scene har i en årrekke hatt henvendelser rundt sine tilbud fra publikummere  
som har nedsatt hørsel eller døve. Dette er tradisjonelt lite tilgodesette grupper med henhold 
til levende kulturformidling. Hittil har tilbudet vårt vært å holde tegnspråktolkete forestillinger, 
foruten at vi har installert teleslynge. Til utlån har vi også hatt trådløse, forsterkede lyttebøyler. 
De to siste løsningene blir aldri bedre enn den lyden som sendes til forsterkning. Kvaliteten 
har vært svært variabel, ofte preget av romstøy og noen ganger av dårlige eller manglende 
mikrofoner. Det kan bli vanskelig å oppfatte hva som sies fra scenen, og konsekvensen blir 
gjerne at den hørselshemmede heller holder seg hjemme. Anders Larsen, daværende teknisk 
leder på DNS, tok tak i denne saken i 2006. Han kom raskt i god dialog med Hørselshemmedes 
Landsforbund ved fylkeslaget Hordaland (heretter HLF Hordland), Bergen Døvesenter og Bergen 
 Kommune ved Rådgivningskontoret for Hørselshemmede og Døvblinde. 

I løpet av 2007 søkte A/S Den Nationale Scene om økonomisk støtte til Helse og Rehabilitering 
gjennom Hørselshemmedes Landsforbund. I tillegg til dette søkte han lokale legater og sponsorer. 

Denne rapportens eksistens beviser at 
vi fikk tilslag på søknadene.

Basert på den gode dialogen i forkant, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av HLF 
Hordaland ved leder Tore Svane, Bergen Døvesenter ved Rune Anda, og Rådgivningskontoret for 
Hørselshemmede og Døvblinde ved daglig leder Mary-Ann Grønås. I tillegg ble det satt ned en 
referansegruppe bestående av medlemmer fra HLF Hordaland og Bergen Døvesenter.  Jan Emil 
Tveit, førsteamanuensis ved NHH og tidligere oversettelsessjef i TV2, ble tilknyttet prosjektet 
som konsulent. Han har forsket og arbeidet mye med teksting i forhold til fjernsyn. I starten av 
prosjektet lå fokuset på å finne ut hvordan det burde tekstes. I denne prosessen ble det diskutert 
fordeler og ulemper med skrivetolk kontra ferdig programmert tekst, komprimering av tekst og 
konvertering fra manus til Powerpoint.  

Av ulike grunner ble det lite fremdrift i prosjektet i 2008. Det ble søkt om overføring av midlene 
til 2009 og fra 1. januar 2009 overtok undertegnede, Einar Bjarkø, som prosjektleder.

Hvem Beløp

Extra-midler gjennom Helse og Rehabiltering 259.000 kr

Sparebank Vest 35.000 kr

MåLSETTING

“Tanken er å gi et tilbud om tidvis teksting av våre forestillinger på DNS Store Scene. Personer med hørselstap 
vil da kunne nyte godt av teater sammen med familie eller venner som er hørende. For teatret vil det løse så 
godt som alle de vanskelighetene vi i dag har med å tilfredsstille de hørselshemmedes ønsker.”
(utdrag fra søknaden datert 22. mai 2007.)

Denne målsetning ble i 2009 utvidet til: 

“Finne gode, effektive metoder og rimelige tekniske løsninger for å gjennomføre teksting av 
teaterforestillinger.”  

Det er viktig at løsningen som velges er lett å installere, brukervennlig og fleksibel. I tillegg er det 
et mål at DNS skal sitte igjen med et tekstavviklingssystem slik at vi kan gjennomføre teksting 
med enkelhet etter prosjektets slutt. 
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PROSJEKTET

HVORFOR TEATRENE BØR TILBy TEKSTING

Se forsiden! Utdraget er fra en skriftlig evaluering etter prøveteksting på Jan Herwitz. Det burde 
være begrunnelse nok. 

En stor gruppe i samfunnet har betydelig hørselstap. Ifølge tall til fra en helseundersøkelse gjort 
av Folkehelsa i 1996 har 600.0001  nordmenn nedsatt hørsel. Hvorvidt alle disse menneskene er 
interessert i teater, eller har såpass nedsatt hørsel at de trenger tekst, er uvisst. Men at det er en 
stor gruppe i samfunnet kan vi være enige om. Formen og graden av hørselstap varierer. Noen 
har nedsatt hørsel, noen er sterkt tunghørte, noen er helt døve, noen har høreapparat, noen er 
CI-opererte2 , noen har stort utbytte av teleslynge og noen har stort utbytte av tegnspråktolket 
teater. Felles for alle disse gruppene er at de trenger et hjelpemiddel for å få utbytte av 
teaterforestillinger. Teksting er kanskje den eneste kommunikasjonsformen som er velegnet for 
alle disse menneskene.

1. januar 2009 trådte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven3 i kraft. Det vil si at teatrene er 
lovpålagt til å tilrettelegge for alle, uavhengig av funksjonsevne: 

§ 4. Forbud mot diskriminering 
“Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med direkte 
diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn 
av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en 
tilsvarende situasjon. 

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, 
handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn 
andre.”

§ 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 
virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.”

(utdrag fra tilgjengelighetsloven, se vedlegg eller klikk her for lenke til lovdata.no)

Teatrene har en lang vei å gå før de oppfyller disse kravene. En av de største utfordringene er at 
slike lover ikke nødvendigvis fører til ekstra bevilgninger. 

1 http://hlf.no/Horselhemminger/Hvordan-fungerer/Antall-horselshemmede

2 Cochlea Implantat (CI). Det består av en elektrode som settes inn (implanteres) i sneglehuset (cochlea) og et eksternt apparat 
som kobles til elektrodene. Det eksterne apparatet fungerer som et slags høreapparat som fanger opp lyd og sender dette videre til 
sneglehuset. Derfra blir signalene sendt videre til hjernen som tolker lydbildet.

3 http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html
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PROSJEKTET

PROSJEKTET I 2009

Fokus i 2009 har ligget på å finne gode tekniske løsninger og teste ut disse i praksis. I tillegg til 
arbeidsgruppen, som nevnt ovenfor, har prosjektet hatt verdifull støtte av referansegruppen 
bestående av medlemmer fra HLF Hordaland og Bergen Døvesenter (se forordet for kreditering.)

I løpet av diverse møter våren 2009 ble ulike løsninger diskutert. Prosjektleder var samtidig  i 
kontakt med mange ulike leverandører og produsenter. Disse løsningene vil det bli gitt mer 
detaljer om i det neste kapittelet, “Tekniske løsninger”. 

I april begynte vi å utforske en løsning kalt “SendText” som er basert på håndholdte trådløse 
enheter. Dette var den løsningen vil valgte å satse på.  Ettersom dette er en løsning som lages 
på bestilling, kjøpte vi inn 20 stk enheter slik at systemet kunne bli testet grundig. I november 
gjennomførte vi teksting av “Brødrene Løvehjerte” på Småscenen og “Jan Herwitz”. Det ble gjort 
en omfattende evaluering i etterkant av disse forestillingene. Alt dette vil bli oppsummert senere 
i denne rapporten. 
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TEKNISKE LØSNINGER

FORSKJELLIGE TyPER TEKNISKE LØSNINGER

Vi ble enige om å fokusere på løsninger som baserer seg på ferdigprogrammert tekst, kontra 
løsninger som krever en  hurtigskriver. Årsakene var mange. Enkelte i referansegruppen har hatt 
dårlige erfaringer med hurtigteksting, og mente at det ikke er presist nok. Hvorvidt dette er 
representativt er usikkert, men grunnlaget for å bruke ferdigprogrammert tekst på teateret er 
uansett godt. En forestilling på DNS spilles gjerne mellom 30-90 ganger på samme måte, og det 
er ikke ofte skuespillerne fraviker fra teksten som står i manus. Ved å gå for ferdigprogrammert 
tekst vil det også være flere tekstsystemer som er aktuelle. Under følger en gjennomgang av de 
løsningene vi har diskutert i prosjektet. 

1.	 Tekstmaskin
LED-basert skjerm som viser to linjer med rød tekst. Mye brukt i opera.
Kostbart. Komplisert installering. Har rykte på seg for å være komplisert å 
programmere og vedlikeholde. Har en fordel i forhold til bruk av prosjektør 
ettersom den ikke “søler” lys. Blir avviklet med dedikert hardware. I forhold til DNS 
vil tekstmaskinen bli plassert over sceneåpningen. Dette er ikke nødvendigvis en 
optimal posisjon. De som skal nyte godt av teksting bør da sitte i andre balkong, 
som igjen ikke er en optimal posisjon for å se teater.   

2.	 Skjermer	i	setene
Brukt i mange operahus. Dette er løsningen de har installert i Den Norske Opera 
i Bjørvika. Produsenten heter Figaro Systems. Denne løsningen er svært kostbar, 
krever mye installasjon og er derfor mest aktuell i forbindelse med nye bygg.  

3.	 Prosjektør	og	Powerpoint			
Dette er en relativt rimelig løsning. Den har vært brukt under festspill-
forestillingene på DNS de siste årene. En svart mask (plate trukket med svart 
stoff) henges over sceneåpningen. En prosjektør viser to linjers tekst som blir 
sendt ut av Powerpoint. Blir avviklet fra en laptop hvor en person trigger hvert 
nye lysbilde. De som ønsker tekst bør sitte på spesielle plasser for optimal lesing. 
Denne løsningen kan også brukes av en hurtigskriver. Ulemper med denne 
løsningen er at prosjektøren søler lys, at du bør sitte høyt oppe i salen, og at det 
kan være sjenerende for den delen av publikum som ikke vil ha tekst. 

Et alternativ til prosjektør er å montere en rekke med sømløse skjermer over 
sceneåpningen. Da vil teksten sannsynligvis bli skarpere. Dette er imidlertid en 
dyrere og tyngre løsning som krever dedikerte scenetrekk/fast installasjon.

4.	 Skjermer	og	Powerpoint
Avvikles på samme måte som løsningen over, men i stedet for å ha en prosjektør/
eller som et supplement til prosjektør, settes det mindre skjermer rundt i salen 
på strategiske plasser. Dette er en dyrere løsning, men har den fordelen at man 
kan sitte flere steder i salen og få med seg tekst på en god måte. Allikevel vil 
skjermene kreve at man sitter på spesielle plasser. Ulemper er at det blir mye 
utstyr, kabler, mye installasjonsjobb og at det er plasskrevende.

9



TEKNISKE LØSNINGER

5.	 Trådløst	system
Små enheter, trådløse. De som ønsker tekst får utdelt en slik enhet.  

I.	 SendText1	
Denne løsningen ble testet ut av prosjektleder i forbindelse med et seminar 
om tekst i teater i Helsingfors, desember 2008. På Dramaten, Stockholms 
Stadsteater og Gøteborgs Stadsteater har de hatt dette systemet i mange år. 
Tekst trigges fra et dedikert program på en laptop. Signalet blir sendt via RF- 
signaler og mottas av spesialbygde små håndholdte enheter. Dette systemet 
krever ingen spesiell installasjon og er meget enkelt i bruk. Fordelen med 
dette systemet er at brukeren kan sitte hvor som helst i salen og at det er en 
løsning som ikke forstyrrer publikum som ikke ønsker tekst. Ulempen er at 
brukeren må holde tekstenheten selv og er nødt til å flytte blikket ned for å se 
tekst. I tillegg er det ikke mulig for en hurtigskriver å bruke dette systemet. 

II.	 Figaro	Simultext2	
Sammen konsept som ovenfor, bortsett fra at signalet blir sendt via WIFI. 
Mottakerenhetene kan være Iphone eller Ipod touch. Det har ikke lykkes 
prosjektleder å få kontakt med denne produsenten. Ifølge deres egne 
nettsider så krever systemet at de kommer å installerer det. Det betyr 
sannsynligvis at dette systemet ikke er billig i innkjøp.
 
III.	 Airscript3	
Samme konsept. Engelsk produsent. For øyeblikket leier de kun ut systemet 
med bemanning. Har litt større skjerm og farger.

IV.	 Disneys	Assistive	Technology4

Produsert av Softeq. Håndholdte trådløse enheter som kan vise tekst og spille 
av lyd. Slikt det er brukt i Disney World så er det forskjellige basestasjoner 
rundt omkring som trigger informasjon og tekst når du er i nærheten. Uvisst 
om dette systemet kan brukes til å trigge live tekst eller om alt må være ferdig 
programmert.

6.	 Rear	Window	Caption5

Dette er en teknologi som har blitt en del brukt på kinoer i USA. Kort fortalt så 
henger det det en ledskjerm bak i salen  som viser speilvendt tekst. Publikum har 
med seg en transparent plexiglassplate som reflekterer teksten. Dette er en god 
løsning, men det er uvisst om dette systemet kan brukes til å trigge live tekst eller 
om alt må være ferdig programmert. I tillegg vil det være adskillig vanskeligere å 
implementere dette i teatere med mange balkonger. 

Det er også laget et lite bærbart stativ til denne løsningen som får plass i 
koppeholderen i armlenene på kinostolene.

1 http://www.marenius.se/products/sendtext.html

2 http://www.figarosystems.com

3 http://www.cambridgeconsultants.com/news_pr256.html

4 http://www.softeq.com/products.assistive.asp

5 http://ncam.wgbh.org/mopix/aboutproject.html 10
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TEKNISKE LØSNINGER

7.	 Fremtidige	løsninger
Det er mange spennende teknologier i omløp som kan ytterligere forebedre 
visning av tekst under teaterforestillinger. Her er noen av dem: 

OLED6  skjermer, veldig tynne skjermer (bl.a. brukt i mobiltelefoner) med ypperlig 
kontrast og innsynsvinkel. Dette er en skjermtype som blir mer og mer utbredt. 
For øyeblikket leveres de kun i små størrelser til forbrukermarkedet. Det er denne 
skjermtypen som er brukt SendText-systemet. 

HUD7  skjerm. En transparent skjerm som viser informasjon. Mye brukt i fly 
og militært utstyr. Denne teknologien er ikke kommet til forbrukermarkedet 
enda, men det er rapporter om folk har vært på show/teater i Japan som 
rapporterer om briller som viser tekst med lignende teknologi. Det har ikke lykkes 
prosjektleder å finne ut hvor eller hva slags produkt dette er. Teknologibedriften 
NEC sendte ut en pressemelding høsten 2009 om Tele Scouter8, en brille som 
oversetter tale til tekst. Denne skal kunne gjenkjenne språk og oversette det til et 
annet språk som tekst. Det høres for godt ut til å være sant og dette ligger nok et 
stykke inn i fremtiden. Men, man skal ikke se bort i fra at lignende produkter som 
kan vise ferdigprogrammert tekst snart dukker opp.  

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_LED

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display

8 http://news.cnet.com/8301-17938_105-10388668-1.html
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SENDTEXT

BEGRUNNELSE FOR VALG AV SENDTEXT

SendText oppfyller de fleste kravene som prosjektet har hatt; lett å installere, brukervennlig, 
fleksibelt, effektivt og ikke minst skalerbart. Det siste betyr at man kan kjøpe inn så mange 
tekst-enheter man vil. Ser man at behovet øker, kan man bestille flere. Teoretisk sett er det ingen 
begrensninger på hvor mange enheter det kan være per sender.  Et system som ikke baserer 
seg på trådløse enheter vil alltid kreve installasjon og ettersom alle teaterscener er forskjellige, 
kreves det forskjellige installasjoner og lokale løsninger. Av de forskjellige løsningene så var det 
SendText som var enklest, mest kostnadseffektivt, brukervennlig og ikke minst, det har vært 
grundig testet og utviklet gjennom i Sverige gjennom de siste 8 årene. 

Det finnes ingen tradisjon for teksting i teatret. For å overbevise skeptikerne, og ja de finnes 
det mange av, er det viktig å velge en løsning som krever minimalt av arbeid. SendText kan 
brukes hvor som helst, uavhengig av sal. Har man et sett med enheter kan de flyttes rundt til de 
forskjellige scenene etter behov. Dette åpner også opp for at man kan låne utstyr av hverandre. 
I Sverige reiser Jakob Tigersschiöld rundt å tekster på oppdrag. Får man til en lignende løsning 
i Norge, blir kostnadene enda mindre. For det er ingen hemmelighet at Diskriminerings- og 
Tilgjengelighetsloven ikke brakte med seg ektra bevilgninger til teatrene.   

Et annet argument for valg av en trådløs løsning, er at de som ønsker tekst kan sitte hvor de vil 
og ikke bli plassert på spesielle steder. Mange i referansegruppen satte stor pris på at de ikke ble 
puttet i “bås”, og at de på den måten kunne være mer anonyme og være “vanlig” publikum. Dette 
er et godt steg nærmere inkludering og teater for alle. 

Løsningen til Figaro Systems (et amerikansk selskap), som er omtalt tidligere, med bruk av Ipod 
Touch og Iphone er absolutt interessant. Dessverre har det ikke være mulig å komme i kontakt 
med dem tross gjentatte forsøk. Et ankepunkt mot dette systemet er at fristelsen for tyveri vil 
være adskillig større når tekstenheten er Ipod Touch. En ideell løsning, og en blanding av to 
systemer, ville vært at man både kunne få låne en tekstenhet, lik den vi har i dag (SendText 
versjonen), og kunne koble seg opp med sin personlige Ipod Touch eller Iphone. Dette er 
dessverre ikke teknisk mulig i dag. 
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SENDTEXT

DELENE
SendText består av følgende deler:

Signalet sendes på følgende måte:

Programvare for PC Bærbar datamaskin

Bærbar datamaskin med
SendText programvare Sender Tekstenhetene som 

holdes av publikumUSB til Seriell Adapter

Trådløs tekstenhet/mottaker

USB til Seriell adapter*

Sender

* USB til Serielladapter er ikke nødvendig 
dersom datamaskinen har en RS-232 port 
fra før. Det er svært sjelden at du finner slike 
porter på de nyere bærbare datamaskinene.

PROGRAMVAREN

Den andre delen av prosessen går ut på å få manusteksten inn i programvaren til SendText. 
Dette programmet er svært enkelt, så det anbefales å gjøre redigering av teksten ferdig i Word. 
Det beste er å ta utgangspunkt i et renskrevet manus som er oppdatert med sufflørens siste 
 endringer. I tillegg er det en stor fordel at manus har en konsekvent formatering av  teksten.
En konsekvent formatering vil for eksempel si at alle rollenavn er midtstilt, alle sceneanvisninger 
står i kursiv, og at replikkene står i vanlig tekst. Ligger dette til grunn, er det svært enkelt å 
konvertere et Word-dokument til SendText takket være “søk og erstatt”/”find and replace” 
funksjonen i Word. Neste steg går ut på å redigere teksten så den følger rytmen i forestillingen. 
Dette gjøres ved å gjentatte ganger se eller høre på video- eller lydopptak av forestillingen. Når 
alle endringer er gjort i Word, lagres dokument som ren tekst/plain text format(.txt). Det er viktig 
at det hakes av på alternativet “Legg til CR/LF (rad slutt)”/”Insert line breaks CR/LF” slik at linjeskift 
og paragrafer blir riktig lagret. Når dette er gjort åpnes tekstfilen i SendText. Forvirret? En “steg-
for-steg” guide til hvordan du effektivt gjør hele denne prosessen finner du som vedlegg. 
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SENDTEXT

Når teksten er importert i SendText, avvikles den på samme måte som lyd- og lyscue, og trigges 
med en “GO”-knapp. Programmet sender ut et “bilde” på 4 linjer á 20 tegn til alle tekstenhetene. 
Det er ca. et halvt sekunds forsinkelse fra “GO”-knappen blir trykket på til tekstenheten viser 
teksten. På denne måten avvikles teksten gjennom hele forestillingen. En “steg-for-steg” guide til 
hvordan du bruker programvaren i SendText-systemet finner du som vedlegg.

I programvaren er det F8-tasten som er brukt som “GO”-knapp. 
Ettersom bærbare datamaskiner ofte har mindre tastaturer, anbe-
faler vi å kjøpe inn en programmerbar numpad, for eksempel 
X-keys Desktop1. Dette er en smart liten sak hvor hvilken som 
helst tast kan programmeres til å fungere som F8. Som om 
ikke det er nok, man kan koble sammen to taster slik at man 
får en stk stor god “GO”-knapp.    
 

TEKSTENHETEN

Den håndholdt tekstenheten er svært enkel i bruk. I displayet har den en batteriindikator (som 
dessverre synker litt selv om det er mye levetid igjen på batteriet) og en signalindikator som 
viser hvor sterkt signal er.  På siden av enheten er det en av/på knapp som også kan brukes til å 
svitsje mellom A/B tekst. A/B tekst er en interessant funksjon. I programvaren kan du importere 
to tekstfiler. La oss for eksempel importere en norsk tekstfil til A-kolonnen og en engelsk versjon 
av samme tekst i B-kolonnen. “GO”-knappen kan trigge disse to samtidig, og på den måten 
kan brukeren med knappen på siden velge om den vil ha engelsk eller norsk tekst. Holder man 
denne knappen lenge inne vil man slå av/på enheten. Skjermen er svart med gule bokstaver. 
Det er på det nåværende tidspunktet ikke mulighet å forandre skrifttype, størrelse eller farge på 
bokstavene.

TEKSTAVVIKLEREN

Tekstavvikleren, som sitter med den bærbare datamaskin kan plasseres hvor som helst i salen. 
Det viktigste er at person ser og hører godt fra der den sitter. Basert på våre erfaringer med 
oppsett og bruk av SendText, kan vi trygt si at man ikke trenger å være dataekspert eller 
tekniker for å bruke det. Så lenge personen er oppegående og har grunnleggende kunnskap om 
Word og datamaskinbruk, vil resten gå greit.     

1 http://www.xkeys.com/xkeys/xkdesk.php
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SENDTEXT

REKKEVIDDE

I vår testperiode hadde vi meget god erfaring med rekkevidden på systemet. Vi sendte tekst 
fra parkett på vår  Store Scene, og kunne stå ute i billettluken og motta tekst på tekstenheten. 
Vi har kun hatt behov for én sender, men dersom det er en større sal med flere hindere, er det 
enkelt å koble opp en ekstra sender som automatisk fungerer som slave og forsterker signalet. 
Vi har ellers ikke hatt noen interferens med trådløse nettverk, mikrofonsystemer, trådløs DMX, 
eller andre trådløse signaler som svirrer rundt på teaterscenen. De samme erfaringene har blitt 
bekreftet av Gøteborgs Stadsteater (som har samme generasjon av systemet som oss).

TILBAKEMELDINGER ETTER TEKSTING AV BRØDRENE LØVEHJERTE OG JAN HERwITz

9. november 2009 tekstet vi Brødrene Løvehjerte på Småscenen. 20 testpublikummere (heretter 
omtalt som publikum) var invitert. Dette inkluderte blant annet arbeids- og referansegruppen. 
I forkant av denne forestillingen var det gjort en prøveteksting med tekstavvikleren og 
prosjektleder. Publikum fikk utdelt en tekstenhet før de kom inn i salen og fikk samtidig en kort 
skriftlig brukerveiledning. Tekstenheten var skrudd på og testet før den ble delt ut. Teksten var 
programmert uten rollenavn, uten sceneanvisninger, uten skille mellom replikkene og med få 
beskrivelser av musikk/kontentum. Det skal nevnes at Brødrene Løvehjerte var en forestilling 
hvor publikum satt på alle sider av scenen, og skuespilleren stod derfor med ryggen til oftere 
enn vanlig. Dette resulterte i at teksten ble ekstra vanskelig å følge. I etterkant av forestillingen 
ble det gjennomført en skriftlig og muntlig evaluering. En fullstendig evalueringsoppsummering 
for begge forestillinger ligger som vedlegg. Når det gjelder diskusjonen rundt mengde tekst, 
forkorting, osv, diskuteres det i neste kapittel. 

Når man leser evalueringsoppsummeringene vil man raskt se at vi mennesker er veldig ulike. 
Dette henger sammen med at man har forskjellig fysikk, syn, lesetrening, og ikke minst forskjellig 
type nedsatt hørsel. Noen hører noe og trenger kun litt teksthjelp noen ganger, mens andre er 
avhengig av tekst hele tiden. Basert på disse resultatene og den muntlig evaluering i etterkant 
kan man trekke frem:
 

 » Det er uvant å lese tekst i dette formatet.

 » Tungt å fokusere. 

 » Det er tungt i lengden å holde tekstenheten.

 » Det er viktig at tilstrekkelig pauser1  programmeres inn.  

 » Replikkene bør skilles av med bindestrek eller gåseøyne. 

 » Det var til tider litt mye tekst og noen ganger gikk det fort.

 » Det hjalp å kjenne til forestillingen på forhånd. 

 » Flott teateropplevelse, endelig kan vi oppleve teater!

1 Pauser er her definert som “tomt “display når ingen sier noe.
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SENDTEXT

17. november 2009 gjennomførte vi teksting av Jan Herwitz på Store Scene. Basert på 
tilbakemelding fra Jan Herwitz, gjennomførte vi en del endringer i programmeringen av 
teksten. Vi føyde til bindestrek for hvert replikkskifte, tilføyde mer pauser og mer beskrivelse 
av lydeffekter. I tillegg hadde vi en prototype på et stativ, en enkel monopod (mer om denne 
senere), som noen fikk teste ut. Testgruppen var mye av den samme som var på Brødrene 
Løvehjerte med unntak av noen utskiftninger. For ordens skyld, Jan Herwitz er et stykke som 
spilles på god gammeldags bergensdialekt. Manuset er også skrevet på denne måten, så 
tilbakemeldingene som går på at teksten var vanskelig å forstå er derfor ikke så relevante. 
Publikum satt forskjellig steder i salen. Det ble utført en skriftlig vurdering etter forestillingen. 
Det var mye av det samme som gikk igjen etter evalueringen av Brødrene Løvehjerte. Men det 
var noen nye punkter:

 » Noen syntes det var lettere nå, som de hadde fått mer trening i å lese på denne måten.

 » Bindstrek som skilletegn fungerte godt, men forskjellige farger hadde kanskje vært bedre.

 » De som hadde stativ var svært fornøyd med det. 

 » Pauser og beskrivelser av lydeffekter var mye bedre denne gangen. 

 » Det hadde vært bedre med tekst over scenen.

 » “Vanlig” publikum følte seg ikke sjenert eller forstyrret tekstenhetene.

Kanskje det mest interessante punktet her, er det som går på trening. Sannsynligvis må man 
beregne å trene seg opp til å se teater på denne måten. Oppsummeringsmessig kan man si at 
de to største utfordringen med SendText, er at øynene er nødt til å fokusere nært og fjernt, og at 
den kan være tungt å holde tekstenheten. Dette systemet er som sagt ikke perfekt. Men som det 
kom frem i evalueringen, det er en god start. Det viktigste er at visning av tekst blir et fast tilbud 
på teatrene. 

TILBEHØR TIL TEKSTENHETEN

Det ble det testet ut en prototype på et stativ til tekstenheten under Jan Herwitz. Den kom det 
gode tilbakemeldinger på i etterkant. Oppskriften er enkel og rimelig. Den tar utgangspunkt i 
en enkel monopod (vi har brukt Velbon RUP-43) med justerbart 
kulehode. Deretter kan du enten lage et liten holder hvor du 
monterer 1/4” kameraskrue “hun”, eller feste skruen direkte på 
tekstenheten. Publikum kan lett justere høyde på stativet og 
vinkel på kulehodet. I tillegg er stativet så lett og enkelt at det 
ikke er vanskelig å ta med seg ut i pausen. Stativet må riktignok 
støttes med en hånd/ben, men det er en minimal belastning 
mot å holde den. Det ble diskutert muligheten for å ha en fot til 
stativet, men et stort ankepunktet mot dette er at stativet kan bli for tungt og tungvint å ta med 
seg. 

Vi var også innom andre løsninger, som for eksempel et enkelt stativ/arm som kan festes på 
stolen foran. Men igjen, vi valgte monopod-løsningen, for i likhet med tekstenheten, er den 
fleksibel og kan brukes på hvilken som helst scene.  
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TEKSTING

TEKSTKOMPRIMERING

Teknisk løsning er en ting, men en like viktig del er hvordan teksten presenteres. Jan Emil Tveit, 
førsteamanuensis i ved NHH og tidligere oversettelsessjef i TV2, som var tilknyttet prosjekt i 
startfasen, skriver:

“Selvfølgelig skal det (teksten) komprimeres! Dette har med publikums lesehastighet å gjøre og er  
relatert til det et faktum at det tar relativt lang tid å lese et budskap! Lytting går langt raskere. Og skal  
man lese et budskap (altså tekster på teatret i denne sammenhengen) -  samtidig som man skal bruke 
øynene sine til det desidert viktigste, nemlig å få med se hva som utspiller seg på en fjernsynsskjerm eller på 
en teaterscene - da har man faktisk et problem! Med andre ord: Komprimering er absolutt en nødvendig!” 
(Utdrag fra Jan Emil Tveits sluttrapport, 15. juli 2008. Se vedlegg.)

Tekst på TV komprimeres1 ofte. Kinotekst komprimeres også, dog i noe mindre grad. Hva så 
med teater? Sannsynligvis bør teksten komprimeres. Men å komprimere tekst er en krevende 
oppgave og krever god kunnskap om dramatikk og tekst. Dersom ingen internt på teatret har 
tid/kunnskap til å gjøre dette, må man hente inn eksterne krefter. Komprimering vil da øke 
kostnadene. Tekst i teatret har også enda en dimensjon. I et stykke av for eksempel Ibsen eller 
Jon Fosse, hvor teksten i seg selv er skrevet som poesi, er ordvalg og rytme ektremt viktig. Skal 
dette komprimeres eller vil det da miste sin kraft? 

I 2009, har fokus som sagt ligget mest på å finne en god, effektiv arbeidsflyt og gode tekniske 
løsninger. Vi har bevisst valgt å ikke fokusere på komprimering for å gjøre teksting så tilgjengelig 
som mulig, også økonomisk sett. Dersom teatrene har ressurser og økonomi til dette, er det 
absolutt å anbefale. I budsjettoverslagene senere i rapporten er det tatt utgangspunkt i at 
teksten ikke komprimeres. 
 

PROGRAMMERING AV TEKST

I forbindelse med overføringen av tekst i manus til SendText, har vi etter hvert fått mange nyttige 
erfaringer. Den arbeidsflyten som vi fant mest effektiv ligger som vedlegg. 

Det er en stor fordel at den som programmerer teksten er den samme personen som avvikler 
den. På den måten blir man fort kjent med forestillingen. I løpet av vår testperiode fant 
vi ut at det bør beregnes 3 dager forberedelse i forkant av forestillingen som skal tekstes. 
Tekstavvikleren trenger et oppdatert video- eller lydopptak av forestillingen. Ved hjelp av dette 
opptaket tilpasser man teksten til “4 linjer ganger 20 tegn” formatet. For å gjøre denne prosessen 
enklere laget vi en Word-mal2 med hvite og grå rammer slik at man kan se teksten i riktig format. 
Rent metodisk fant vi ut at pauser og “luft” mellom teksten er viktig. Dette er samme prinsipp 
som brukes i TV-teksting. Musikk og lydeffekter bør også beskrives. Vi anbefaler vi å gjøre all 
redigering i Word før teksten importeres i SendText.

1 Komprimere tekst vil si å skrive teksten så det gir mening, men med færre tegn.

2 Se vedlegg. Dette kan dere selvsagt få tilsendt på e-post ved å kontakte prosjektleder.
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TEKSTING

AVVIKLING AV TEKST

I testperioden fant vi det tjenelig at det var tekstavvikleren som ønsket publikum velkommen 
og delte ut tekstenheten. Når denne kontakten er opprettet før forestillingen, er det lettere for 
publikum å henvende seg til riktig person dersom det oppstår noen problemer. 

Når teksten er ferdig programmert, er det en lett sak å avvikle teksten. Man trenger kun å 
trykke på en knapp. Men det som er viktig, er konsentrasjon og fokus. For optimal teksting 
må man ligge i forkant. Publikum må kunne se teksten rett før den blir sagt. I tillegg bør man 
kompensere for det halve sekundet med forsinkelse som SendText har. Vi fant ut det var til stor 
hjelp for tekstavvikleren å ha en tekstenhet som han kan se på. På den måten får man følelse 
av forsinkelsen mellom sending og mottak, og får kontrollert at teksten faktisk kommer frem. 
Vi erfarte også at det ikke var noe poeng å ha manuset frem for seg ettersom all tekst er på 
skjermen.
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KOSTNADER

UTGIFT ELLER INNTEKT

Det er lett for teatrene å tenke på teksting av forestillinger som en ren utgift. Dette blir et feil 
regnestykke. Ved å tilby teksting har man mulighet til å nå ut til en gruppe som normalt ikke går i 
teatret. Dette betyr ekstra billettinntekter. Som dere vil se av budsjettoverslaget vil det ikke være 
så store utgifter når man først har investert i systemet. Man kan faktisk tenke seg at det kan bli 
lønnsomt for teatrene å tilby teksting.  

Det er to type kostnader forbundet med SendText; investering og drift. 

INVESTERING

Dette systemet er som sagt skalerbart. Har man først investert i programvaren og senderen kan 
man i ettertid utvide med så mange tekstenheter man ønsker. I dette budsjettoverslaget tar vi 
utgangspunkt i 20 stk tekstenheter. Merk, konverteringen fra svenske til norske kroner er basert 
på dagens valutakurs. 

Hva Pris per stk Antall Svenske kroner Norske kroner

Programvare + 1 stk sender 28 000 SEK 1 28 000 SEK 22 560 NOK

Tekstenhet 2 650 SEK 20 53 000 SEK 42 520 NOK

Mva/toll Norge (25% av kjøpesummen) 16 270 NOK

Bærbar datamaskin 10 000 NOK 1 10 000 NOK

USB til seriell adapter 600 NOK 1 600 NOK

Stativ 400 NOK 20 8 000 NOK

TOTALT 99 950 NOK

DRIFT

Det vil variere hvor mange dager en tekstavvikler trenger til forberedelse, alt etter 
hvor komplisert og lang forestillingen er. Dette vil også variere i forhold til hvor erfaren 
tekstavvikleren er. Som et gjennomsnitt fant vi ut at ca. 3 dager forberedelse, totalt 21 timer 
arbeid vil holde. I forbindelse med forestilling bør tekstavvikleren være i lokalet en time før 
publikumsinnslipp (som vanligvis er 30 min før forestillingen starter), og regne med å arbeid en 
halvtime etter forestillingen. Hvis den varer i 3 timer, kan vi regne med totalt 5 timer. Med en 
timelønn på for eksempel 250 kr vil et budsjettoverslag se slik ut:

Hva Timelønn Timer Norske kroner

Forberedelse/programmering av tekst 250 NOK 21 5 250 NOK

Avvikling av forestilling 250 NOK 5 1 250 NOK 

TOTALT 6 500 NOK

I tillegg bør man hvert år sette av noen midler til vedlikehold av systemet. 

Når først en tekstavvikler har lært seg en forestilling vi det koste 1250 kr per forestilling for 
teksting. Dersom det kommer 4 personer som ønsker tekst, og de betaler fullpris, vil de ha 
allerede dekket kveldens kostnader.
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ANBEFALINGER

INFORMASJON OG MARKEDSFØRING

Det er umulig å vite hvor stort markedet er og hvor mange som vil benytte seg av tilbudet 
om å få tekst. Jakob Tigersschiöld, som har desidert mest erfaring med teksting i Sverige, har 
anslått at det vanligvis kommer rundt 20 stk på tekstede forestillinger dersom ingen større 
grupper kommer. Om det er likt i Norge er vanskelig å si. Under tekstingen av Jan Herwitz 
opplevde noen i referansegruppen at det var en del eldre mennesker som ble veldig interessert 
i tekstenheten. Det som er helt sikkert, er at teatrenes markedsavdeling spiller en svært 
viktig rolle i å spre informasjon om at teksting eksisterer som tilbud. De bør ta kontakt med 
alle interesseorganisasjoner for hørselshemmede og døve (se vedlegg). Erfaringer fra dette 
prosjektet viser at nettopp disse gruppene er særdeles interesserte i å bevise at det er stort 
behov for teksting. De vil derfor sannsynligvis jobbe ganske mye for å få folk til å benytte seg 
av tilbudet. I tillegg vil dette være en unik informasjonskanal for teatret. Dette forutsetter at 
man gir informasjon god tid i forveien. Aller helst samtidig med at billetter for den respektive 
forestillingen legges ut for salg.

 I tillegg til å kontakte organisasjoner bør det være mulig opprette en e-postliste eller et 
elektronisk nyhetsbrev som varsler hver gang det legges ut tekstede forestillinger. Det anbefales 
at det sendes ut en påminnelse med jevne mellomrom slik at etternølerne får flere sjanser. Det 
ideelle er at det er mulig å melde seg på denne e-postlista/nyhetsbrevet via teatrets nettsider.

BILLLETTER

I Sverige har man praktisert det slik at de som ønsker tekst kjøper en vanlig billett og får en 
tekstbillett i tillegg. Dette er løsning som har fungert godt. Tekstbilletten, som er gratis, tar de 
med seg og bytter inn mot en tekstenhet på forestillingsdagen. På billetten bør det stå hvor 
enhetene blir delt ut, hvordan de brukes og hvor de skal leveres tilbake. Det er viktig at det er 
mulig å kjøpe og bestille tekstbillett via internett.

HyPPIGHET

Hvor mange forestillinger skal man tekste? Ideelt sett alle. Men ettersom dette vil kreve et helt 
nytt årsverk og at man enda ikke har kartlagt hvor stort markedet/behovet for er, må man rett 
og slett bare prøve seg fram. Den Nationale Scene har blitt anbefalt å tekste 4 forestillinger 
av hver produksjon slik at alle som vil burde ha mulighet til å få med seg forestillingen. Med 
utgangspunkt i dette kan man justere hyppigheten etter hvert. Det er viktig å presisere at 
hørselshemmede må få en sjanse til å benytte seg av tilbudet. Det vil sannsynligvis ta litt tid for 
dem å bli vant til at de faktisk har et tilbud og at de får brukt det. 

KVALIFIKASJONER EN TEKSTAVVIKLER BØR HA

En tekstavvikler trenger ikke å være en tekniker eller datanerd. Dog grunnleggende kunnskap 
om bruk av data og Word er en fordel. Men viktigst av alt er at man er serviceinnstilt, har evne til 
å konsentrere seg og kunne holde fokus under en tekstavviklingsprosess. 
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ANBEFALINGER

ARBEIDSFLyT

Her følger en oppsummering over anbefalt arbeidsflyt. “Hvem”-kolonnen er generelle 
anbefalinger i forhold til hvem som kan gjøre jobben. Beste løsning for det enkelte teater vil 
variere. Vi tar her utgangspunkt i at den tekstede forestillingen har premiere på en fredag. 

 
Tid Hva Hvem

Før manuset blir trykket opp på teatret. Manus blir skrevet/riktig formatert i Word-format. 
(Rollenavn blir midstilte eller har uthevet skrift, sceneanvisnin-
ger står i kursiv, replikker i vanlig tekst.) 

Sekretær

Når forestillingen legges ut for salg. Det annonseres hvilke forestillingsdatoer hvor det 
blir tilbudt teksting.

Billettkontoret
Markedsavdelingen

Når forestillingen legges ut for salg. Det sendes ut informasjon til aktuelle 
organisajoner og til e-postliste/nyhetsbrev.

Markedsavdelingen

Forestillingen har hatt premiere. Manuset blir renskrevet med de siste endringene 
fra sufflørens manus.

Sufflør
Sekretær

To uker før den tekstede forestillingen. Det gjøres videoopptak med god lydkvalitet av 
forestillingen. En videofil gis til tekstavvikleren.

Opptaksansvarlig
Teknisk avdeling

Etter videofil er mottatt, senest en uke 
før den tekstede forestillingen.

Manus redigeres og programmeres. Tekstavvikleren

Mandag Tekst programmeres. Tekstavvikleren

Tirsdag Tekst programmeres. Tekstavvikleren

Onsdag Tekst programmeres, dersom dette arbeidet ikke 
er ferdig.

Tekstavvikleren

Torsdag Prøveteksting. Tekstavvikleren avvikler tekst 
under forestillingen for å øve seg og sjekke at alt 
stemmer. Justerer programmeringen etterpå 
dersom nødvendig.

Tekstavvikleren

Fredag, forestilling. Forestillingen tekstes med tekstpublikum. Det 
plasseres et bord ved inngangen som er lett 
tilgjengelig for alle. Tekstavvikleren står der før 
forestillingen og deler ut enhetene, og etter
forestillingen for å ta imot dem.

Tekstavvikleren
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OPPSUMMERING

Å skrive en sluttrapport for dette prosjektet er håpløst. Med dagens teknologiske utvikling 
slutter dette prosjektet aldri. Senest i dag, da denne rapport avsluttes, har undertegnede mottatt 
informasjon om nye løsninger. Avsnittet om “ Rear Window Caption” er derfor rykende ferskt. 
Å følge med på denne utviklingen er en viktig rolle som lett kan bli glemt dersom det blir opp 
til det enkelte teater å sette av ressurser til dette. Det ville derfor være en stor fordel om for 
eksempel DNS fikk en ekstrabevilgning for å følge opp prosjektet. 

Det er mange spennende løsninger der ute, men i skrivende stund vil vi anbefale SendText som 
tekstavviklingssystem. Det er ikke nødvendigvis dette systemet som i fremtiden vil være det 
beste, men konseptet og prinsippene det bygger på er gode. Produsenten har uttalt at systemet 
vil bli oppgradert når teknologien er klar for det.
 
Det må også presiseres at denne typen tekstavvikling, med ferdigprogrammert tekst, ikke passer 
for alle typer forestillinger. En forutsetning er at aktørene forholder seg tett opp mot manus. 
For mer improviserte former, som revy, standup, etc. vil nok direkte skrivetolking være en bedre 
metode. 

Hensikten med dette prosjektet har vært å finne gode, effektive metoder og rimelige tekniske 
løsninger for å vise undertekst på teaterforestillinger. Det har vi klart. Prisen er ikke avskrekkende 
og er man skeptisk til hvor mange som vil benytte seg av et slikt tilbud, så kan man kjøpe inn et 
lite antall enheter i starten og senere bygge ut om nødvendig. Den Nationale Scene har nå 31 stk 
tekstenheter som det er fullt mulig å låne under veldig gode forutsetninger. Kontaktinformasjon 
til Marenius AB, produsent og utvikler, og prosjektleder ligger som vedlegg. Ta kontakt om dere 
har spørsmål.

På siste møtet med referanse- og arbeidsgruppen, ble vi alle enige om en ting. SendText er ikke 
en perfekt løsning, men det er en god start. Og det er en start som bør starte nå. I 2010. 

Bergen 11. februar 2010,

Einar Bjarkø

Prosjektleder
“Tilgjengelig Teater- Teater for alle DNS 2009”
A/S Den Nationale Scene
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VEDLEGG 1 - Retningslinjer for skriving av manus

Retningslinjer var kanskje å ta hardt i, men dette er i alle fall et forslag til hvordan formateringen 
av teatermanus kan standariseres. Det er to store fordeler:

1. Skuespillere, instruktører og andre teaterarbeidere får garantert et manus som er   
 oversiktlig. Dette gjør både arbeidet og lesingen lettere.
2. Tekstavvikleren får en adskillig lettere oppgave med å bearbeide teksten for    
 tekstavviklingssystemer. 

Akkurat hvordan formatering man velger, er ikke viktig i forhold til teksting. Men det som er 
viktig er at rollenavn, scenanvisninger og replikker alle har forskjellig formatering. For lesbarhet 
og ryddighet er det selvsagt noen typer formateringer som er bedre enn andre. Her kommer et 
forslag til en type formatering som allerede er godt etablert:

 » Rollenavn er midstilte med store bokstaver (og uthevet skrift)
 » Sceneanvisninger står i kursiv
 » Replikker står som vanlig tekst
 » Scenenavn står med uthevet skrift  

Et manus med denne formateringen ser slik ut:
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I eksemplene under har jeg tatt utgangspunkt i den engelske versjonen av Word 2007. Du kan gjøre 
akkurat de samme endringene i tidligere versjoner av Word, men skjermbildene vil da selvsagt ikke se like 
ut. Det kan også hende at andre tekstbehandlingsprogram fungerer like godt, men det er ikke testet av 
undertegnede. 

Denne guiden er laget på PC. Alle prinsippene kan brukes på Mac, men vær oppmerksom på at 
hurtigtaster og vindusdesign vil være annerledes. SendText programvaren støtter forøvrig kun PC.

Jeg vil oppfordre dere til å bruke hurtigtastene som er oppgitt istedenfor å bruk mus. Det er mye mer 
eff ektivt og dere kommer til å takke meg senere i livet. Hurtigtastene som blir nevnt i denne guiden er de 
samme i både den engelske og norske versjonen av Word. Rød ellipse markerer hvor endringene/mus-
klikkingen skal gjøres. Engelske og norske navn er adskilt med /. Merk at testmanuset kun er et lite utdrag 
fra et fullt vanlig manus. Det vil derfor være langt mindre erstatninger i denne guiden enn når man har et 
fullt manus. 

Det vi skal gjøre er følgende:
1. Fjerne alle rolle navn
2. Fjerne alle sceneanvisninger
3. Fjerne alle mellomrom mellom linjer
4. Sette inn bindestrek foran hver replikk
5. Forandre marger og sette inn kolonner
6. Lagre dokumentet i Ren Tekst, tilpasset SendText

Målet er at du ved å følge denne steg-for-steg guiden for en forståelse av hvordan “Replace”/”Erstatt” 
funksjonen i Word kan være til stor hjelp, og hvordan dokumetet bør formateres for eksportering til 
SendText. 

Som testmanus bruker vi “Sjøfareren”, av Conor McPherson, oversatt til norsk av Torstein Bugge Høverstad. 
Da går vi i gang!

1. Åpne manusdokumentet.

VEDLEGG 2 - Steg-for-Steg guide: word til SendText 

26



3. “Find and Replace”/”Søk og erstatt” dialogboks dukker opp og det bildet burde se slik ut:

4. Klikk på “More >> ”/”Mer >>” 5. Dialogboksen utvider seg til å se slik ut:

2. Press CTRL+H eller klikk på “Replace”/”Erstatt” på meny linjen.
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6. Alle rollenavn i manuset er midstilte. Ingenting annet i 
manuset er midtstilt. Vi skal derfor slette alt innhold som er 
midstilt. 

Klikk på “Format”/”Formater”.

7. Ned detter en rullegardinmeny. Klikk på “Paragraph”/”Avsnitt”.

(For å være helt sikker på at en tekst er midtstilt, klikk på tekst-linjen og sjekk at midtstillt ikonet 
blir aktivert:               )   

8. Nok en meny dukker opp. Den ser slik ut: 9. Klikk på i boksen ved “Alignment”/”Justering”. 

10. Enda en rullegardin ruller ned. Velg “Centered”/”Midstilt”. 
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11. Klikk “OK” nederst på siden. 12. Da skal du se bildet nedenfor. Legg merke til at det nå står 
Format: “Centered”/”Midstilt” under “Find what”/”Søk etter”.

(Det denne dialogboksen i praksis sier, er at den vil søke etter alt som er midstilt og erstatte det 
med..vel..ingenting.)   

13. Klikk “Replace All”/”Erstatt alle”, og la magien starte. 14. Da vil du få opp denne dialogboksen. I mitt tilfellet ble det 
gjort 55 erstatninger. Klikk “OK”.

15. Hvis du vil kan du sjekke manuset ditt for å se om alt det 
midtstilte er borte. Jeg, sikker i min sak, går videre for å slette 
sceneanvsinger.

I dette manuset står alle sceneanvisninger i kursiv. Ingenting 
annet står i kursiv. Vi skal derfor slette alt innhold som står i 
kursiv. 

Det første vi må gjøre er å resette “Find and replace”/”Søk og 
erstatt” boksen. Dette gjør vi ved å klikke på 
“No formatting”/”Ingen formatering”.  
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16. Så er det omtrent samme prosedyre som vi brukte for å 
velge midstilt tekst. Klikk på “Format”/”Formater”, og velg 
“Fonts”/”Skrift” fra rullegardinmenyen. 

17. Da får du opp en ny dialogboks tilsvarende bildet under.

18.  Her kan du velge all formatering som har med skrift å gjøre. 
Uthevet skrift, understreket skrift, en spesiell skriftype (f.eks. Times 
New Roman), skriftstørrelse, skrift med spesiell farg, osv. 

For å fi nne alt som står i kursiv, klikk på “Italic”/”Kursiv” i 
menyen under “Font style”/”Skriftstil”. 

19.  Klikk “OK” nederst på siden.
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(For å skrive ^p på et norskt tastatur gjør du følgende:
 Hold SHIFT inne og trykk på tasten til høyre for å. 
 Deretter trykker du SPACE en gang og trykker p.) 

20. Da skal du se bildet nedenfor. Legg merke til at det nå står 
Format: “Font: Italic”/”Skrift: Kursiv” under “Find what”/”Søk 
etter”.

21. Klikk “Replace All”/”Erstatt alle” og la magien starte, igjen.

22. Da vil du få opp denne dialogboksen. I mitt tilfellet ble det 
gjort 21 erstatninger. Klikk “OK”.

22. Igjen må vi resette “Find and replace”/”Søk og erstatt” boksen. 
Dette gjør vi som sagt ved å klikke på “No formatting”/”Ingen 
formatering”. Er dette gjort korrekt, vil “Font: Italic/Kursiv” 
forsvinne. 

23. Nå skal vi fjerne mellomrom mellom linjene. Prinsippet er 
enkelt, vi fjerner alle doble linjeskift med et enkelt linjeskift. 
Symbolet for linjeskift i Word er: ^p

Så vi skriver inn følgende: (dobbelt linsjekift = enkelt linjeskift)

24. Klikk “Replace All”/”Erstatt alle”. Klikk “OK” i den lille 
dialogboksen som dukker opp. 

25. Gjør steg 24, klikk på “Replace All”/”Erstatt alle” gjentatte 
ganger helt til dialogboksen forteller deg at du kun har gjort
1 “replacement”/”erstatning”.
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26. Neste steg går ut på å sette bindestrek foran hver replikk. 
For å gjøre dette benytter vi oss igjen av linjeskiftsymbolet. 
Vi forteller Word at etter hvert linjeskift, ^p, skal det komme 
en bindestrek. Merk at det nå kun skal stå en stk ^p i “Find 
what”/”Søk etter” feltet. Alt dette skrives på følgende måte: 

27. Klikk “Replace All”/”Erstatt alle” og la magien starte, igjen.

28. Da vil du få opp denne dialogboksen. I mitt tilfellet ble det 
gjort 59 erstatninger. Klikk “OK”.

29. Da har vi gjort alle endringene vi skulle med “Find and 
replace”/”Søk og erstatt” funksjonen. Lukk dialogboksen ved å 
trykke på X`en oppe i høyre hjørnet.

Alternative metoder:

I mitt manuseksempel, var det veldig enkelt å fjerne uønsket 
skrift ettersom denne var formatert på en ryddig måte. Teatrene 
bør formaterer på denne måten når de skriver inn manus. Dette 
er forøvrig en helt vanlig form i manusverden. 

Dersom det ikke er formatert på denne måten, bruk prinsip-
pet i steg nr. 7-19. I tillegg til de eksemplene jeg har brukt, 
kan man som sagt bruke alle mulige andre kriterier. Uthevet 
skrift, en spesiell skrifttype, etc. Er alle rolle navn/scenenavn 
skrevet med spesiell “Style”/”Stil”, for eksempel “Heading1”, 
velger man bare “Style”/”Stil” fra rullegardinmeny under 
“Format”/”Formater”, og velger “Heading1” fra listen.

Dersom rollnavn ikke har noen form for spesiell formatering, 
kan man bruke “Find and replace”/”Søk og erstatt” funksjonene 
til å slette navnene raskere. 

La oss ta Kardemomme By som eksempel. I stedet for å slette et 
og et rollenavn, skriver vi inn:

Deretter klikker vi på “Replace All”/”Erstatt alle”, og bruker 
samme prosedyre på alle de andre rollenavnene.
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30. Manuset ser nå slik ut:

31. Ettersom SendText sender ut 4 linjer, men 20 tegn per linje, skal vi nå formatere teksten i Word ved hjelp av spalter, marger og 
endring av skrifttype og størrelse. Ettersom man bruker mye tid på å redigere tekst i Word, fant vi ut at det lønner seg å sette inn et 
“vannmerke”/bakgrunn i Word som skiller områdene i grupper på 4 linjer. I den forbindelse laget vi en Word template(Ønsker dere 
denne fi len, ta kontakt med undertegnede.) Den ser slik ut:

32. Den store fordelen med denne fi len, i tillegg til de skraverte feltene, er at den er ferdig formatert. Alt man trenger å gjøre er å 
kopiere inn uformatert tekst. Dette gjør du på følgende måte: 

Ha begge dokumentene åpne i Word. Klikk et eller annet sted i den teksten vi allerede har redigert.
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33. Trykk CTRL+A for å merke all tekst. Da vil bilde se slik ut:

34. Deretter kopiere vi denne teksten ved å trykke CTRL+C, eller velge “Copy”/”Kopier” fanene “Home”/Hjem”:

35. Gå over til det andre dokumentet, Word templaten. (Raskeste måte? Holde ALT tasten inne, mens du trykker ned TAB tasten helt til du er inne i riktig dokument.)
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36. Dersom man trykker CTRL+V eller klikker direkte på “Paste”/”Lim inn”, vil man få med den originale formateringen og alt vil se 
riktig så stygt ut.  Løsningen er å trykke ALT+CTRL+V eller klikke på pilen under “Paste”/”Lim inn.”

37. Velg “Paste Special”/”Lim inn utvalg”. 

38. En ny dialogboks dukker opp. Velg “Unformatted Text”/”Uformatert tekst”, og trykk “OK”.
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39. Teksten er på plass, i riktig format og klar for redigering. 

40. Med redigering av teksten menes å føye til lydeffekter/musikkbeskrivelser og legge inn det vi omtaler som “pauser”. I tillegg bør 
man gå over å se hva som kan gjøre teksten mer leselig. Et eksempel på dette er:

41. Det anbefales å se videoopptak/høre lydopptak av forestillingen gjentatte ganger slik at teksten blir programert “musikalsk” i 
forhold til forestillingen. Pauser legges inn de stedene hvor der er litt tid mellom replikkene, og der føles naturlig.

Når alle redigering er gjort, er det klart for eksportering. Begynn med å klikke på “Offi ce button”/”Offi ce knappen”, øverst i venstre hjørne.

Musikkbeskrivelse → 

Pause→ 

Pause→ 
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42. Klikk så på “Save As”/”Lagre Som”.

43. Da dukker denne dialogboksen opp:
(Merk at denne boksen kan se litt annerledes ut, alt etter hvilket operativsystem du bruker.)

44. Velg hvilken mappe fi len skal lagres i og skriv inn ønsket 
fi lnavn.

45. Klikk på menylinjen “Save as type”/”Filtype”, og velg “Plain 
Text”/”Ren Tekst”.

46. Deretter trykker du på “Save”/”Lagre”.
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47. En ny dialogboksen dukker opp:

48. Klikk på “OK” 49. Dialogboksen forsvinner og teksten er klar for å importeres 
i SendText!

48. Huk av på “Insert line breaks”/”Sett inn linjeskift”.
(I “End lines with”/”Avslutt linjer med” boksen, skal det i den engelske versjonen stå “CR/LF”, 
og i den norske ”Vognretur/linjeskift”.
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50. Hvordan lage en mal i riktig format? Følg med. Start med det redigerte dokumentet. 

51. Klikk på “Page Layout”/”Sideoppsett”.

52. Klikk på “Margins”/”Marger” og velg “Custom”/”Egendefi nerte marger”.
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55. Klikk på “Columns”/”Spalter” og velg “three”/”tre”.

56. Klikk på teksten og trykk CTRL+A for å merke all tekst.

53. Sett inn følgende verdier i under “Margins”/”Marger”: 54. Klikk på “OK”.
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57. Klikk på “Home”/”Hjem”.

58. Under “Styles”/”Stiler”, velg “No spacing”/”Ingen mellomrom”.

59. Da ser bildet ut omtrent slik ut:

41



60. Pass på at all tekst fortsatt er merket og velg skrifttype Courier New og skriftstørrelse 12 pt.

61. Teksten er nå riktig formatert og klar for redigering og eksport. (Se punkt 41-49 for steg-for-steg guide rundt denne prosessen.)

For å legge til bakgrunn, slik som vist på Word templaten, bruk “Water mark”/“Vannmerke” funksjonen i Word. Fordelen med å bruke 
denne er at det legger seg på alle sidene og vil ikke fl ytte på seg. Det er litt jobb å få til, i hvert fall så langt vi kunne se, slik var det vi 
gjorde det. 

1. Etter tekst er riktig formatert i Word, hold en bokstav nede slik at en hel side blir fylt av det   
 samme tegnet.
2. Marker de 4 første tekstlinjene og gi de grå bakgrunn. De neste 4 blir hvite. Og så blir de neste  
 igjen grå. Gjør dette på hele siden.
3. Marker så tegnene som har grå bakgrunnsfarge og gi de samme farge på teksten. Alle tegn på  
 hvit bakgrunn gjøres hvite.
4. Lagre dokumentet som PDF fi l, pass på at dokumentet ikke skaleres på noen måte.
5. Konverter PDF til JPG. Pass på at størrelsen ikke forandres. DPI`en kan godt være dårlig.
6. Importer bildet som vannmerke i Word. Velg skala på 100%. Driv litt småjusteringer i et   
 bilderedigeringsprogram dersom det ikke passer helt.

Avsluttende ord:

Håper denne steg-for-steg guiden har vært til nytte. Uansett tekstsystem er man nødt til å bearbeide 
teksten fra Word format. Håper dere har fått noen tips til hvilke muligheter som fi nnes og så fi nnes det 
sikkert mange som jeg ikke vet om. 

Lykke til!

Einar Bjarkø
Prosjektleder
“Tilgjengelig Teater- Teater for alle DNS 2009”
A/S Den Nationale Scene 42



Vi vil ikke komme inn på alle detaljer i denne guiden. Formålet er å gi en kort introduksjon til hvordan 
SendText programvaren fungerer. For mer informasjon henvises det til brukermanualen. Guiden 
inneholder følgende:

1. En kort introduksjon og forklaring til de forskjellige vinduene
2. Hvordan importere et dokument og gjøre det klart for avvikling
3. Sette opp riktig kommunikasjonsport
4. Sende og avvikle tekst
5. Avslutningsvis - Mulighet for forbedringer

Bildene er fra SendText versjon 2.0.1. Fokusområdet som blir omtalt er markert med et rødt rektangel.

	En	kort	introduksjon	og	forklaring	til	de	forskjellige	vinduene
1. I det du starter programmet vil følgende vindu komme opp:

2. Programmet har tre modus; Send Mode, Edit Mode, Test mode. Send Mode brukes når man avvikler tekst, Edit mode brukes når  
man redigerer tekst og Test Mode brukes for å sende ut test signal til tekstenhetene.

VEDLEGG 3 - Steg-for-Steg: Hvordan bruke SendText
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3. De to store feltene er der teksten som skal avvikles kommer opp. “textA” og “textB” kan inneholde forskjellig tekst, feks forskjellig 
språk, og disse sendes ut samtidig. Brukeren kan trykke på knappen på siden av tekstenheten for å veksle mellom “textA” og “textB”.

4. Dersom man ikke ønsker å bruke denne funksjonen, hak av på “textB=textA”. Dette MÅ gjøres dersom man kun bruker en tekst. 
Hvis ikke er det en fare for at brukeren kommer borti knappen på tekstenheten og får plutselig textB som er ingenting..
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5. I midten fi nner man avviklingsknappene. De viktigste av dem har tilknyttet hurtigtaster (F5-F8)

7. Klikk på Bookmarks, og et nytt vindu dukker opp. 8. Her kan du sette “bokmerker” ved spesielle steder slik at du lett kan 
hoppe i teksten etterpå. Feks, et merke når en ny akt begynner osv.
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9. Klikk på Messages/Setup og et 
nytt vindu dukker opp.

10. Her kan du legg til “intromessage” og “emergency message”. Dette er tekster som kan 
vises uavhengig av den programerte teksten. De avvikles med sine respektive knapper i 
avviklingsdelen.  

	Hvordan	importere	et	dokument	og	gjøre	det	klart	for	avvikling
Jeg tar her utganspunkt i at dokumentet er riktig eksportert fra Word. (Se “Word til SendText STEG-FOR-
STEG Guide” for mer info.

1. Klikk på “Load txt fi le.” 2. Velg den eksporterte fi len og klikk “Open”/”Åpne”    .
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3. Vi er tilbake i SendText og ser at fi len ligger i “textA”. Ønsker du en annen tekst i “textB”, velger du “Load Txt File” i området til 
“textB.” Ettersom vi kun bruker “textA”, klikker vi på “textB=textA”. Det neste vi gjør er å klikke på “Edit Mode”.

4. Skjermbildet har nå forandret seg litt, og vi har fått opp en ny liten boks, “Adjust”. 
Denne funksjonen gjør at alle tekstlinjer blir kuttet etter 20 tegn og alle tomrom blir 
fylt med “usynlige” tegn.  

5. Etter vi har trykket på “Adjust” vil bildet 
se slik ut. Vi går tilbake til “Send Mode”. 
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6. Tilbake i “Send Mode” ser det kanskje ikke ut som noe har forandret seg, men det har det. Dersom du hadde prøvd å sende ut 
teksten før og etter “Adjust”, ville du sette forskjell. Er du fornøyd med teksten kan du velge “Save Txt File” og åpne den neste gang. 
Dersom du gjør tekstendringer direkte i SendText, husk å trykke “Adjust” etterpå. Hvis ikke vil du få uønskete resultater.

(Prøver du å gjøre endringer i teksten, men det skjer ingenting? Prøv å slette noen av de “usynslige” tegnene etter siste ord på en 
linje, eller erstatt eksisterende tekst..)
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1. I vårt tilfelle, med Keyspan USA-19HS, blir det installert et 
program som heter “Keyspan Serial Assistant”. For å fi nne ut 
hvilken Serial port, COM port, USB adapteren bruker, åpner vi 
dette programmet.

2. Her ser vi at adapteren vår bruker “COM 3”.

3. Vi går inn i SendText igjen og klikke på “Messages”/”Setup”.

	Sette	opp	riktig	kommunikasjonsport
Første del av det vi skal gjøre nå, vil variere litt ut i fra hva slags “seriell” port løsning du har. Først må du 
fi nne hvilken port senderen er koblet til, og så må du justere dette i programvaren. 

Som eksempel bruker vi en Keyspan USA-19HS usb til seriell adapter. På forhånd har jeg installert 
programvaren for adapteren på PC`en. 

4. Et nytt vindu dukker opp. Nederst til høyre ser du “COM Port Setup”. Denne forandrer vi til 3 og 
krysser “Close” etterpå. Kommunikasjonsporten er nå i vårt tilfellet riktig satt opp. 
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	Sende	og	avvikle	tekst
Det er i forbindelse med denne delen at vi med stor suksess har brukt en “X-keys 20 Key Desktop” som 
avviklingskeypad. Vi har programmert de forskjellige tastene til å fungere fra F5-F8.

Først sjekker vi at vi har signal ut til tekstenhetene, deretter går vi igjennom hvordan vi avvikler teksten.

1. Klikk på “Test Mode”.

3. Klikk på “Send Mode”.

4. Ruten nederst til venstre indikerer hvilken tekst som blir sendt ut til tekstenheten. For øyeblikket, ingen tekst.

2. Klikk på “Open Com”. Den vil da lyse grønt. Dette indikerer at SendText nå vil sende ut tekst. Siden vi står i “Test Mode” skal du nå 
kunne se rullende tekst på tekstenheten.
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5. Klikk på “Top”. 4 linjer blir svarte. Dette betyr at når vi trykker “Send”, så vil disse 4 linjene bli sendt.

6. Klikk på “Send” (eller trykk F7). Boksen nederst i venstre hjørne viser tekst. Dersom alt er riktig satt opp skal 
du nå se igjen denne teksten på tekstenheten.
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7. Klikk på “4 Down + Send” (eller trykk F8) for å sende ut de neste 4 linjene. 

8. På denne måten avvikles teksten. Bruk “4 UP + Send” for å gå 4 linjer tilbake. Ønsker du å hopp langt, marker 
4 linjer med musen og klikk “Send”. Dersom du ikke vil sende tekst lengre klikk på “Clear+Send” (eller trykk F5)
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	Avslutningsvis	-	Mulighet	for	forbedringer
Produsenten, Marenius AB, virker svært opptatt av å videreutvikle programvaren. Det anbefales derfor å 
ta kontakt med dem dersom man ønsker forbedringer. Hurtigtastene har for eksempel kommet med etter 
ønske fra undertegnede. 

I skrivende stund er det også fl ere ønsker til forbedring som er inne til diskusjon. For eksempel en enkel 
ting som at teksten begynner å scrolle lengre oppe. Det er ikke så viktig å se teksten som du allerede har 
avviklet, det viktigste er å se det som kommer..
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VEDLEGG 4 - Råd ved avvikling av tekst

En tekstavviklers egenskaper:
 » Serviceinnstilt
 » Oppegående 
 » Må ha evne til å konsentrere seg og ha fullt fokus på teksting under hele forestillingens   

 varighet. 
 » Personen trenger ikke å være dataekspert, men bør ha grunnleggende kunnskap om   

 Word og datamaskinbruk.  

Avvikling av tekst:
 » Det er viktig å være konsentrert og fokusert.
 » Teksten bør vises i forkant. Publikum må kunne se teksten rett før den blir sagt.
 » Tekstavvikleren bør kompensere for eventuell forsinkelse i tekstsystemet. 
 » Det anbefales at tekstavvikleren har en tekstenhet som han kan se på slik at han    

 kvalitetsikrer at teksten kommer frem og får en følelse av hvor lang forsinkelse systemet har.
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VEDLEGG 5 - Tilgjengelighetsloven
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INNHOLD

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
   § 1. Formål
   § 2. Virkeområde
   § 3. Aktivitets- og rapporteringsplikt
   § 4. Forbud mot diskriminering
   § 5. Positiv særbehandling
   § 6. Forbud mot trakassering
   § 7. Forbud mot instruks
   § 8. Forbud mot gjengjeldelse
   § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
   § 10. Universell utforming av bygninger, anlegg mv.
   § 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
   § 12. Plikt til individuell tilrettelegging
   § 13. Bevisbyrde
   § 14. Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker
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Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

§ 1. Formål

      Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av
funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

      Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

§ 2. Virkeområde

      Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter.

      Loven gjelder i riket. Med unntak av §§ 3, 9, 10, 11 og 12 gjelder loven også på Svalbard og Jan Mayen, på installasjoner og fartøy i
virksomhet på norsk kontinentalsokkel og på norske skip og luftfartøyer uansett hvor de befinner seg. Kongen kan gi forskrift om anvendelsen
av lovens bestemmelser i §§ 3, 9, 11 og 12 på de områdene som er nevnt i andre punktum.

      Kongen gir forskrift om lovens anvendelse for utsendte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-7.

§ 3. Aktivitets- og rapporteringsplikt

      Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.

      Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og
planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår,
forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sine
virkefelt.
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      Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetninger, skal i årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å fremme lovens formål.

      Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetning, skal gi tilsvarende redegjørelse i
årsbudsjettet.

      Ved håndhevingen av tredje og fjerde ledd gjelder reglene i diskrimineringsombudsloven.

§ 4. Forbud mot diskriminering

      Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.

      Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt
funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

      Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at
personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

      Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som
forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen
av arbeid eller yrke.

      Forbudet mot diskriminering i paragrafen her omfatter diskriminering på grunn av funksjonsevne som er nedsatt, antas å være nedsatt, har
vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt diskriminering av en person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne.

      Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet i paragrafen her.

      Diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging, er uttømmende regulert i §§ 9 og 12.

§ 5. Positiv særbehandling

      Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering etter loven her. Særbehandlingen skal opphøre når
formålet med den er oppnådd.

§ 6. Forbud mot trakassering

      Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.

      Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig,
nedverdigende eller ydmykende.

      Forbudet mot trakassering i paragrafen her omfatter trakassering på grunn av funksjonsevne som er nedsatt, antas å være nedsatt, har vært
nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt trakassering av en person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne.

      Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første til tredje ledd.

      Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og søke å hindre at det skjer
trakassering i strid med paragrafen.

§ 7. Forbud mot instruks

      Det er forbudt å gi instruks om å diskriminere eller trakassere i strid med §§ 4 og 6. Det er også forbudt å gi instruks om gjengjeldelse i strid
med § 8.

      Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første ledd.

§ 8. Forbud mot gjengjeldelse

      Det er forbudt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har fremmet klage om brudd på bestemmelsene i §§ 4, 6, 7, 9 eller 12, eller
som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet. Dette gjelder ikke dersom klageren har opptrådt grovt uaktsomt.

      Første ledd gjelder tilsvarende for vitner i en klagesak.

      Det er forbudt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har unnlatt å følge en instruks i strid med § 7.

      Det er forbudt å medvirke til brudd på forbudet mot gjengjeldelse i paragrafen her.

§ 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)

      Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for
privat virksomhet rettet mot allmennheten.
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      Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige
funksjon kan benyttes av flest mulig.

      Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så
langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en
uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvorvidt
virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser,
sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

      Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.

      Det regnes ikke som diskriminering etter fjerde ledd dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet
i plikten til universell utforming.

      Kongen kan gi forskrift om innholdet i plikten til universell utforming på områder som ikke er omfattet av krav i eller i medhold av annet
lovverk, jf. femte ledd.

§ 10. Universell utforming av bygninger, anlegg mv.

      For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og
bygningsloven.

§ 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

      Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape,
omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.

      Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for
allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller
retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021. Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der
utformingen reguleres av annen lovgivning.

      Organet utpekt etter § 16 annet ledd kan gi dispensasjon fra plikten etter annet ledd dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner.

      Kongen skal gi forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming etter
denne paragrafen.

§ 12. Plikt til individuell tilrettelegging

      Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller
arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha
mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

      Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter
med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

      Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige
utviklings- og aktivitetsmuligheter.

      Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven av varig
karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig tilbud.

      Plikten etter første til fjerde ledd omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om
tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende
barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

      Brudd på plikten til individuell tilrettelegging etter første til femte ledd regnes som diskriminering.

§ 13. Bevisbyrde

      Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted brudd på bestemmelsene i §§ 4, 6, 7, 8, 9 eller 12, skal det
legges til grunn at brudd har funnet sted hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen, sannsynliggjør at det likevel
ikke har funnet sted slikt brudd.

§ 14. Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker

      Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med § 4 eller § 12 første ledd, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om utdanning,
praksis eller andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet hos den som ble ansatt.

§ 15. Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig mv.
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      Som fullmektig i forvaltningssak etter loven her kan brukes en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering
på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

      Som prosessfullmektig i saker for domstolene etter loven her kan brukes en person utpekt av og med tilknytning til en organisasjon som helt
eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder ikke for Høyesterett.

      Retten kan nekte å godta en prosessfullmakt hvis det etter rettens skjønn er fare for at prosessfullmektigen ikke har tilstrekkelige
kvalifikasjoner til å ivareta partens interesser på en tilfredsstillende måte.

      En prosessfullmektig skal ved siden av fullmakt som nevnt i tvisteloven § 3-4 til samme tid fremlegge skriftlig orientering fra
organisasjonen om prosessfullmektigens kvalifikasjoner.

§ 16. Håndheving

      Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal med unntak av §§ 10 og 11 føre tilsyn med og
medvirke til gjennomføringen av loven her, jf. diskrimineringsombudsloven. Krav etter § 17 reises for de alminnelige domstolene.

      Kongen utpeker hvilket organ som skal føre tilsyn med at kravene i § 11 overholdes. Organet kan gi pålegg om retting mot en virksomhet
som ikke oppfyller kravene gitt i eller i medhold av § 11 annet ledd, og kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg
dersom fristen for å etterkomme pålegget er oversittet. Reglene i diskrimineringsombudsloven § 8 første til tredje ledd gjelder tilsvarende.

      Organet utpekt etter annet ledd kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver etter loven, samt kreve
adgang til IKT-løsninger som nevnt i § 11. Det samme gjelder klageinstansen ved klage over vedtak etter annet ledd.

      Søksmål om gyldigheten av vedtak truffet av organet utpekt etter annet ledd eller klageinstansen må reises innen tre måneder etter at
underretning om vedtaket er mottatt. Vedtak etter annet ledd kan ikke bringes inn for domstolene uten at klageadgangen er utnyttet og klagen er
avgjort.

      Kongen kan gi forskrift om regler om tvangsmulkten etter annet ledd, herunder om tvangsmulktens størrelse, varighet og andre
bestemmelser om fastsettelse og gjennomføring.

§ 17. Oppreisning og erstatning

      Den som uaktsomt opptrer i strid med § 4, § 6 første til fjerde ledd, § 7, § 8 eller § 12, kan pålegges å betale oppreisning til fornærmede.
Oppreisningen fastsettes til det beløpet som finnes rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

      Arbeidssøker eller arbeidstaker kan kreve oppreisning for overtredelse av § 4, § 6 første til fjerde ledd, § 7 eller § 8 i arbeidslivet uten
hensyn til arbeidsgivers skyld. Arbeidstaker-, arbeidsgiver- og yrkesorganisasjoner har tilsvarende ansvar overfor den som søker om å bli eller er
medlem eller deltaker i organisasjon.

      Erstatning for økonomisk tap som følge av brudd på loven her kan kreves etter alminnelige erstatningsregler.

§ 18. Ikrafttredelse

      Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til ulik tid.

1 Fra 1 jan 2009 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 631.

§ 19. Endringer i andre lover

      Med virkning fra lovens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre lover: - - -

Databasen sist oppdatert 20. jan 2010
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VEDLEGG 6 - Evalueringsoppsummering Brødrene Løvehjerte 9. november 2009

TEKSTEN

Beskriv hvordan det var å følge med på forestillingen?
 » Helt ok. Krever at man må lese fort. Kan hende det er vanskeligere når det er mer   

 “komplisert” tekst enn et barnestykke.
 » Enten tekst eller visuelt. Begge deler var utelukket.
 » Bedre å sitte høyt oppe i salen. 
 » Tekstenhet kun brukt når replikkene ble utydelige.
 » Flott. I perioder med mye dialog måtte jeg se mer på tekst enn skuespillere.
 » Forvirrende. Klarte ikke se på tekst og skuespillere samtidig.
 » Greit å følge med, med teksten gikk fort enkelte ganger. Mistet en del. Fordel å kjenne   

 historien.
 » Fint.
 » Gikk relativt greit, men tungt å holde displayet. Bør utarbeides en bruksanvisning.
 » Føltes flott. Det er slike ting jeg har savnet. Forestillingen ble jo ikke 100%, men 80% er vel  

 bra?

Hva vil du si om tekstmengden? Var det for mye/for lite tekst? 
 » Lite tekst, men antar at det var komprimert. Bedre enn få alt på en gang.
 »  Helt passe.
 »  Kanskje litt mye. Vanskelig å følge teksten når det blir mye.
 »  For mye, vanskelig å følge både tekst og skuespillere.
 »  Greit, men noen av replikkene manglet.
 »  Fornøyd med tekstmengden.
 »  Ok, men muligens noe rask.
 »  Greit nok.
 »  Veldig bra.

Har du kommentarer til andre måter teksten bør programmeres på? 
(mer deling av ord, forkorting, etc..)

 » Replikk skift bør skilles med kursiv, tegn, eller noe
 » Bør skilles mellom replikkene.
 » Replikkene bør skilles med; farge, hermetegn, tankestrek, etc..
 » Mer beskrivelse; feks når det er ekko, lydeffekter, etc.
 » Nederste linje var noen ganger begynnelsen på neste avsnitt, uheldig..
 » Ikke start på neste avsnitt før det er nødvendig.. Bra med luft, tomme bilder når det er   

 pauser.
 » To linjer er nok om gangen. Med for mye tekst mister jeg en del.
 » Blanke linjer bør brukes oftere.

TEKSTENHET
Tekstenheten er selve boksen som viser tekst i displayet.

 » Hvordan var lesbarheten i displayet?  
 » Veldig bra! Tydelig og fin!
 » God og lyssterk skjerm.
 » Meget bra!
 » God, men litt lyssterk skjerm. Litt kompakt.
 » Meget god! Positivt overrasket.
 » Veldig god!
 » God kontrast.
 » Ok.
 » Etter hvert litt vanskelig. På grunn av den gule skriften?
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 » Fint. Klart og lett å lese.
 » Topp!
 » Flott.

Hvordan var det å holde tekstenheten gjennom hele forestillingen?
 » Etter hvert slitsomt å holde tekstenheten.
 » Når den ligger på kneet var det vanskelig å følge med. 
 » Ønskelig med et stativ eller noe.
 » Godt grep.
 » Ingen problemer.
 » Ok. Må ikke være for liten og lett å miste på gulvet.
 » Ok i fanget, utelukket i øyehøyde.
 » Ganske tungt. Derfor best å sitte høyt opp og legge den på låret.
 » Hadde den på fanget.
 » Ok. Mulig bedre med stativ, men siden scenen var som i dag, var det greit å kunne flytte  

 enheten.
 » Liten og lett.
 » Tungt.
 » Tungt, men kan gå an..
 » Ble litt øm i hendene, men ellers ok. Kanskje lettere med stativ?
 » Problematisk. Var enklere da vi testet det ut på hovedscenen. 
 » Tungt. Ønsker meg et regulerbart stativ der som jeg kunne festet på foten

Hvis du fikk velge, hvordan burde tekstenheten se ut?
 » Litt høyere, med flere linjer med scrollende tekst slik at du følger farten i dialogen.
 »  Bredere skjerm og stativ for å få den i øyehøyde.
 »  Større skrift, løpende tekst.
 »  Kunne vært mindre sett i forhold til displayet.
 »  Burde vært to linjer, og bredere skjerm.
 »  To linjer, som på TV.
 »  Denne var ok.
 »  To linjer, som på TV med forskjellige farger for replikkene.
 »  Mer og større tekst (display), mindre ramme.

ANNET  
Hvordan vil du beskrive den totale teateropplevelsen i dag?

 » Ganske bra
 » En fin opplevelse. Tekstenheten fungerer som et supplement.
 » Mest tekst, men fikk med mye av det visuelle.
 » Bedre enn forrige gang jeg så stykket. Denne gangen fikk jeg med meg alt.
 » Kjempeflott teateropplevelse. Vill gitt meg en flott opplevelse sammen med ungene.
 » Helt ok. “Bedre enn ingenting”, teksten var et godt supplement.
 » Flott forestilling. Flotte skuespillerprestasjoner, kanskje en fordel at jeg er “oppvokst” med      
 » Brødrene løvehjerte!
 » Mistet en del, ble litt forvirret.
 » Flott. Uvant og ny situasjon. Jeg koste meg likevel. 
 » Fint. Fikk mye med denne gangen. Blir spennende å se når det blir mer dialekter.
 » Veldig bra, men med forbedringspotensialet på teksten.
 » Flott! ga mersmak.
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Ville du gått mer i teatret dersom alle forestillingene var teksten på denne måten?
 »  Helt sikkert! Går ikke på teatret til pga at jeg ikke får med meg dialogen
 »  Alternativer eksisterer ikke.
 »  Ja.
 »  Trolig.
 »  Kanskje det. Ideen er veldig god.
 »  JA!

Hvordan var dette tekstsystemet i forhold til annen teksting du har opplevd på teater/opera/show/revy?
 » Tekstdisplay nesten i øyehøyde, stående på gulvet og meg løpende tekst. Mer    

 brukervennlig enn dette.
 » Holder på stolen foran er en god idé.
 » Kun sett storskjerm. . Følte meg som en “vanlig” teatergjenger i dag, trengte befriende å  

 ikke måtte sitte på en spesiell plass.
 » Storskjerm over scenen, var lettere å følge med da, bedre enn i dag, men ser at det ikke   

 passer alle scener.
 » Synes det er mer avslappende å lese teksten over scenen.
 » Godt!
 » Litt bedre med svære display over utendørsscener, men det går jo ikke her.
 » Det beste hittil. Så “Alt for Rognan” på Chat Noir som var skrivetolket, dette var en bedre  

 løsning.

Andre kommentarer: 
 » Bra!
 » Veldig positivt at man setter i gang prosjekt som kan bidra til å øke/forbedre opplevelsen  

 for en gruppe som kanskje ellers ikke går i teatret.
 » Overraskende knirkefritt til å være første gangs utprøving!
 » Mine forventninger ble dessverre ikke innfridd. Hadde forestilt meg at dette skulle være  

 som å se på kino eller TV.
 » Går ikke så ofte på teatret, men synes det har vært en fin kveld.
 » Stå på!
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VEDLEGG 7 - Evalueringsoppsummering Jan Herwitz 17. november 2009

TEKSTEN
Beskriv hvordan det var å følge med på forestillingen?

 » Krevende. Dialekt, lokale uttrykk. Mye tekst.
 » Dessverre vanskelig, men ”herlig” likevel.
 » Ble sittende å lese store deler av forestillingen.
 » Ok. Vanskeligere å følge med på både tester og tekst denne gangen. Tempoet var høyt, t 

 ok tid å bli vant til å lese bergensk. Lettere etter pause. Satt i 2. balkong, litt høyt oppe å til  
 å kunne veksle mellom scene/tekst.
 » Litt slitsomt, men gikk bra og bedre utover når jeg fikk vendt meg til dette.
 » Uvant. Men etter tilvending gikk det veldig bra. Fikk med meg hva som skjedde samt   

 teksten.
 » Mye tekst, spesielt i 1. akt. Vanskelig å følge med.
 » Fornøyd, satt i frontlosje, trodde det ville bli lang avstand, men det var det ikke. 
 » Noe vanskelig å følge teksten når det var mange replikker etter hverandre. 
 » Det var en stor opplevelse. Som bergenser har jeg alltid drømt om å oppleve Jan Herwitz.
 » Det var så mye tekst og så mange replikker at det var utfordrende, men jeg merket at det  

 ble bedre og bedre ut i forestillingen. Dette er en treningssak.
 » Relativt greit.
 » De tre første aktene var tungvindt å følge med, da lesehastigheten min er tregere når det  

 er dialekt. Det ble lettere etter hvert, så i sin helhet funket det ok.
 » Personen foran sperret utsikten ved å lene seg utover, men fikk med meg det meste og   

 det var en fin opplevelse.
 » Synes det var greit å sitte på balkong, men teksten gikk veldig fort.

Hva vil du si om tekstmengden? Var det for mye/for lite tekst? 
 » Stor tekstmengde.
 » For mye; tekst kunne være forenklet, selv om det og er problematisk.
 » I meste laget.
 » Innimellom kom teksten fort, ble for mye å lese dersom man skulle se også.
 » Mener det var riktig å tekste alt, tross alt.
 » Synes det må være såpass.
 » Helt greit. Mye info. Fint med info om pause og tekst.
 » Kanskje for mye, det gikk fort, men kanskje er dette en treningssak?
 » Greit.
 » Det var mye tekst! Men jeg vil ikke at noe tas bort.
 » Mye tekst, men i dette stykket er det nødvendig. Men det er fortsatt rom for forbedring. 
 » Ok.
 » Litt mye tekst. 
 » For mye for min del, nok med to linjer.

Hvordan var det å lese tekst på dialekt? 
 » Ekstra tolkningskrav, kjennskap til betydning, heft for lesingen
 » Er bergenser, men det var mange ukjente ord som gjorde teksten vanskelig å få med seg.
 » Ok.
 » Forstår innholdet, men lesehastigheten synker noe. Ble bedre etter pause når man var   

 vant til det.
 » Mang ukjente ord, til tider vanskelig å oppfatte meningen.
 » Det var noen ganger litt problem men det skyldes at de snakket fort.
 » Jeg er jo bergenser, men det var en del uttrykk jeg ikke kjente.
 » Morsomt og utfordrende og uvant.
 » Forstod det meste, noen uttrykk var vanskelig, men utav av sammenhengen fikk jeg en  

 viss peiling. 62



 » Jan Herwitz på tekstes på dialekt, dialekten var deilig.
 » SUPERT!
 » Tungvindt da jeg ikke er vant til å lese bergensk dialekt, men er i tvil om man skulle ha   

 oversatt teksten. Tror det ville ødelegge innholdet.
 » Kjempemoro for meg som bergenser.

Hvordan fungerte det med bindestrek for å skille mellom replikkene?
 » Var avhengig av hørsel for å skille mellom replikkene.
 » Synes det fungerte ok.
 » Ville heller brukt farger.
 » Bedre enn uten. Lettere å avgjøre hvem som sa hva.
 » Ble vant til det etter hvert.
 » Greit.
 » Bedre enn før.
 » Skjønner mer, funket greit. Viktig å informere om bruk av bindestrek til de som skal lese  

 tekst.
 » Replikkene må være mer tydelige fra hverandre
 » Påtakelig lettere å følge skifte mellom replikkene enn sist!
 » Bra!
 » Mye bedre, fortsett med det!
 » Vel.. hadde vært bedre om en hadde skifte ”side” når nye snakket. Ble litt oppstykket.
 » Fint.

Har du kommentarer til andre måter teksten bør programmeres på?
 » Den bør forenkles, men hvordan gjøre dette uten at det blir ”galt”?
 » Andre mer naturlige skrifttyper? G`ene ser for eksempel rare ut..
 » Et par ganger kunne linje 4 vært utelatt pga lang pause på scenen og kommet som linje 1  

 i neste ”sending”.
 » Det kunne være ok at det stod hva slags musikk som ble spilt da det gikk litt tid før jeg   

 oppfattet det. 
 » Ville ønsket foreskjellige farger på replikkene.
 » Ønsker å ha det som dere har det nå. Ikke forkorting.
 » Bør ha mellomrom mellom replikkene.
 » Jeg tror ikke det er så mange andre måter å gjøre det på i en forestilling med så mye tekst.
 » Dette begynner å ligne noe, men ønsker flere pauser. Teksten bør brytes mer opp.
 » Hadde det vært bedre om teksten rullet?
 » Litt mye oppstykket, mens stort sett bra. 

TEKSTENHET
Hvordan var lesbarheten i displayet?  

 » Skriftstørrelsen var knapp.
 » Ok.
 » Likte ikke skrifttypen.
 » God.
 » Bra, men tett tekst.
 » Litt liten. Skulle vært litt bredere, 3-4 cm. Det gikk fort, mulig med flere linjer?
 » Hadde ønsket et litt større display.
 » Bra, skarp, synes det er greit nok.
 » Helt flott!
 » Flott.
 » God, men displayet synes lite. Håper med tid displayet kan bli større slik at vi får større   

 skrift. 63



Hvordan var det å holde tekstenheten gjennom hele forestillingen?
 » Ok.
 » Lett
 » Var heldig, kunne legge enheten på kanten
 » Ok. Helt greit å ha den på fanget fra 2. balkong.
 » Hadde gjort seg etter en stund.
 » Ikke noe problem det.
 » Lett, men på slutten var jeg sliten i hånda. Kanskje feste den med en strikk rund hånden?!
 » Startet med teleskopstativ, var en mye bedre opplevelse enn å holde den i fanget.
 » Begynner å bli vant til det ettersom dette er min andre forestilling, men stativ var å   

 foretrekke.
 » Greit. 
 » Ble litt sliten i hånden.
 » Bedre for meg her enn på Småscenen. Enda bedre med stativ.
 » Slitsomt. Savner stativ, men fant en bedre teknikk enn sist.
 » Tungt.
 » Vond arm på slutten.

ANNET  
Hvordan vil du beskrive den totale teateropplevelsen i dag?

 » Brukte mye tid på lesing av tekst, redusert visuelt inntrykk.
 » Herlig! Til tross for mitt hørselstap
 » Stor fordel, fikk med mesteparten av replikkene. Ble kanskje sittende litt vel mye å lese.
 » Formidabel, selv med forbedringspotensial med henhold til plassering (2.balkong..).   

 Dette gir meg en god mulighet for å nyte en teateropplevelse. Håper på mange tekstede  
 forestillinger fremover!
 » Til stor hjelp for å få med innholdet, uten ville det være vanskelig.
 » Hadde jeg ikke fått denne tekstenheten hadde jeg gått glipp av 80 %! Tusen takk for at jeg  

 fikk prøve denne tekstenheten!
 » NYDELIG!
 » Morsomt. Fin opplevelse i dag. Mange uvante ord, men det var bare morsomt.
 » Mye bedre enn jeg har opplevd tidligere. En eldre mann ved siden av meg hadde også   

 utbytte av det. Dette bør absolutt satses på!
 » TOPP!
 » Tungvindt pga dialekten, men det kan ikke skyldes på tekstingen.
 » Morsomt, engasjert og gav mersmak.
 » Kjempefin forestilling, men mye gikk meg ”hus forbi” da teksten fikk fort og vanskelig å se  

  på den og så flytte blikket til skuespillet.

Dere som hadde stativ, hvordan fungerte det? 
 » Hadde ikke, savnet ikke..
 » Godt! Mangler kun en fot på stativet..
 » Jeg tror jeg foretrekker stativ, men det hadde gjort seg med et fotfeste.
 » BRA! Men ønsker et fotstativ så det kan stå alene. Leddet på toppen viktig.
 » Synes det var bra med stativ. En avlastning.

Hvordan var dette tekstsystemet i forhold til annen teksting du har opplevd på teater/opera/show/revy?
 » Har ikke sammenligning, hørt om større monitorer/skjerm er felles for alle som en ok   

 løsning.
 » Har ikke opplevd, men skulle kanskje ønske en monitor/”boks” plassert ved scenen eller  

 over scenen.
 » Litt lite display. 64



 » Bedre. Liker å ha tekstenheten nær slik at jeg kan velge hvor jeg vil sitte og synes egentlig  
 det er veldig greit at andre ikke trenger å bli forstyrret av stor skjerm over scenen.
 » Bedre med stativ og at teksten ruller i displayet.
 » Jeg tror det er bedre med tekst over eller under scenen, men vi må bruke det som er   

 mulig å få til. Dette er en god løsning.
 » Litt lite med 4 linjers display når teksten går så fort.
 » Foretrekker skjermer over scenen, men skjønner man må ta hensyn til de forskjellige   

 scenene.
 » Føltes litt gammelt?

Andre kommentarer: 
 » Ettersom metoden krever at en må spørre etter tekstenheten betinger dette info om   

 systemet.
 » Fokuseringsproblem mellom tekst og scene.
 » Kan det være aktuelt å teste ut andre visningsmåter for tekst?
 » Vanskelig å koordinere syn-, hørsel. D.v.s. samtidig se på scenen og lese tekst.
 » Muligens har helt døve større utbytte av teksten enn personer med noe hørsel?
 » For de som måtte holde enheten, er denne tung. Særlig etter et par timer.
 » Tekst over/under/ved siden av scenen synes som et bedre alternativ.
 » Godt jobbet. Håper noen forestillinger med disse stykkene blir tekstet fremover slik at   

 flere får mulighet til å gå på teater i høst, siden manus likevel er lagt inn..
 » Man kommer lengst med å kunne innholdet på forhånd.
 » Batteriet var svakt, defekt eller utslitt? Burde være rutine på å bytte i pausen.
 » Stor interesse fra publikum rundt. Flere sa de leste da jeg hadde stativ. Ved spørsmål fra  

 meg svarte samtlige at de overhodet ikke ble sjenert av teksten. De ønsket oss lykke til.
 » Bør bli obligatorisk for samtlige forestillinger. Hyggelig at hørselshemmede også kan   

 oppleve noe sammen med familien.
 » Jeg ble døv 19 år gammel, min siste forestillingen her var ”Hair”. Det var stooort å være   

 tilbake, tusen hjertelig takk!
 » Jeg gleder meg til neste forestilling. Nå kan jeg ta med barn og barnebarn kanskje, og vi  

 kan få en felles opplevelse.
 » Fikk tilbakemeldinger fra personen som satt ved siden av meg at displayet ikke var   

 forstyrrende.
 » Stort sett bra opplevelse. Håper med tid at det blir større skrift og et stativ så man slipper  

 å holde. 

FOR DE SOM VAR OVERVAR TEKSTING AV BRØDRENE LØVEHJERTE
Hvordan var teateropplevelsen i forhold til Brødrene Løvehjerte? Begrunn.

 » Lettere å følge oppsetningen pga direkte innsyn (skuespillerne hadde aldri ryggen til..)
 » Krevende med dialekt. 
 » Vanskelig å bedømme, to helt forksjellige teateropplevelser.
 » Bedre pga av at dette var en voksenforestilling, men den var mer krevende.
 » Visste mer om hva som kunne forventes, derfor bedre.
 » Ulik, men begge bra. Lettere å holde tekstenheten på Store Scene, slipper å flytte blikket  

 så mye. På Småscenen passer det best rett forfra.
 » Tekstingen med bindestrek ved replikkskift fungerte mye bedre. Men pga av sjangeren   

 var det lettere å følge med på Brødrene Løvehjerte.
 » Løvehjerte var bedre tekstet. Lavere tempo på handling.
 » Letter å følge med på Brødrene Løvehjerte siden jeg kjente det stykket godt.
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Var det annerledes å lese tekst på Store Scene enn Småscenen?
 » Teksten den samme, men språk ulikt.
 » Ja, teksten gikk raskere og var vanskeligere å lese.
 » Større avstand (2. balkong)
 » Satt i frontlosje, passe avstand denne gangen.
 » Dialekten gjorde at det var mer krevende å følge med..
 » Ja. Lettelse.
 » Nei, egentlig ikke.
 » Nei.

Var det lettere å lese tekst og følge med på forestillingen denne gangen? 
 » Nei, tekst vanskeligere med mange ukjente ord.
 » Umulig å sammenligne pga dialekt. Denne gang ukjent stykke, Brødrene Løvehjerte var  

 kjent.
 » Ja.
 » Klart lettere, men også et klart ønske om et større display.
 » Ja, roligere, lettere å følge md. Ble bedre å følge med i 2.-3.-4. akt. 
 » Vanskeligere pga av tempoet. Trening må til. 
 » Flere skrivefeil denne gangen! (he he he..)
 » Fant en bedre teknikk denne gangen, så det er nok en vanesak/trening.
 » Både og..
 » Vanskelig å si, det gikk mye fortere denne gangen.
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VEDLEGG 7 - Kontaktinfo

A/S Den Nationale Scene

Prosjektleder DNS
Einar Bjarkø

Produsent av SendText
Marenius AB
v/Leif Marenius

Nettside:
http://www.dns.no

E-post:
dns@dns.no

Besøksadresse:
Den Nationale Scene A/S
Engen 1

Postadresse:
Den Nationale Scene A/S
Engen 1
Postboks 78 Sentrum
5803 Bergen

Telefon:
+47 55549700
Fax:
+47 55549790

E-post:
einar.bjarko@dns.no

Nettside:
http://www.marenius.se

E-post:
leif@marenius.se
info@marenius.com

Besøksadresse: 
Halleflundregatan 16, 
SE-42658 V Frolunda
Sweden

Postadresse:
Marenius Elektronikutveckling AB
Box 5086
SE-42605 V Frolunda
Sweden

Telefon:
 +46-31-691610
Fax:
 +46-31-693188
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VEDLEGG 8 - Interesseorganisasjoner og viktige samarbeidspartnere

Hørselshemmedes Landsforbund 

Norges Døveforbund 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kommunale Rådgivningskontor for 
hørselshemmede

E-post:
hlf@hlf.no

Nettside:
www.hlf.no

Nettside kontaktinfo lokallag:
http://hlf.no/Fylkes--og-lokallag/

E-post:
post@doveforbundet.no

Nettside:
http://www.deafnet.no/

E-post:
info@ffo.no

Nettside:
www.ffo.no

Nettside kontaktinfo regioner:
http://www.ffo.no/no/FFO-Lokalt/Region-FFO/

Finn kontaktinformasjon selv!

Det lønner seg antagelig å ta kontakt med lokale aktører innenfor disse interesseorganisasjoner. 
Leter man litt eller tar kontakt med de under, kommer man garantert til å finne enda fler.
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VEDLEGG 9 - SendText Produktinfo

SendText the wireless sub-titling system

SendText is a complete system for wireless 
transmission of one or two blocks of text. 
Each block can be up to 80 characters. The 
text is transmitted to a handheld unit and is 
presented on an OLED display with four lines 
of text.

Transmission is on the free 433 MHz frequency 
band and useful transmission range is 30 to 200 
meters, depending on walls and other obsta-
cles.

MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB
P. O. BOX 5086   
SE-426 05 V. FROLUNDA, SWEDEN   
Tel. +46 31 69 16 10   Fax +46 31 69 31 88   
Internet: www.marenius.com
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The Handheld Unit
A novel display type, the OLED, is included in 
this new version of the handheld unit.
OLED’s emits light in a way that makes it easy 
to read the display in any angle.
The display type used here has four lines of 20 
characters each.
In addition, it has indicators for radio reception, 
battery status and A/B text selected.
The handheld unit has an internal battery that 
is automatically re-charged whenever the unit is 
connected to the supplied mains adapter/char-
ger. A red LED indicates charging state.
The unit is built in a plastic case with a smooth 
rubber-like surface on both sides.
There is no external antenna and there are no 
sharp corners, only a single key for selection of 
text A or B or power on/off. 
The internal NiMH battery will, fully charged, 
keep the handheld unit alive for about 15 hrs.
Charge time is approx. 8 hours.

The Transmitter
The system also includes one to three transmit-
ters. For larger areas the two or three transmitter 
system is recommended. The second and third 
transmitter then act as repeaters. Any number of 
handheld units may be in use in the area.
For maximum reliability the text blocks are 
repeatedly transmitted at intervals less than a 
second. In addition, there is a checksum feature 
that eliminates the risk for garbage characters.

The Software
The PC software is designed for WinXP and is 
both an Editor and a Transmission Control Cen-
ter. In Edit Mode it will handle formatting of an 
imported text file so that there is no single line of 
text being longer than 20 characters. In addition, 
it is possible to add or delete text and then save 
the result as a transmission-ready text file.
In Send Mode one or two parallel text files can 
be loaded. Text file #2 acts as a slave to text file 
#1, during selection and scrolling.
From the Control Center it is possible to lock all 
handheld units to read only text A or allow them 
to show text A or B.
In cases where transmission range is on the limit 
it is possible to turn of the checksum feature, 
allowing for the transmitted signal to be ac-
cepted even if it would result in some garbage 
characters.
A built-in Bookmark List makes it easy to add, 
delete, load and save any number of bookmarks 
anywhere in the text 
A feature is also included that will handle mes-
sage for welcome, emergency, and so on.

professional
products
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Omfattning

SENDTEXT-systemet omfattar 
• PC-programvara
• Valfritt antal handenheter / mottagare 
• 1-2 Sändare 
• Separata laddningsadaptrar 

Systemet arbetar med radiosignaler på ISM (Industry, Science, Medical) 2,4 GHz-
bandet. Det är baserat på världsstandarden ZigBee. 

Från en PC sänds en eller två texter om vardera 80 tecken till en sändare (Master) 
via seriell dataöverföring (RS232). Denna sänder via radiosignaler texterna till 
samtliga handenheter som finns inom räckhåll. 
Om lokalen är större kan en extrasändare placeras ut. Den kommer då att repetera 
varje signal som sänds från mastersändaren. 
Så länge en text är vald sänds den repetitivt. Uppdateringstiden är 0,5 sekunder. 71



sendtext201 manual.docx 
2 (8)

BOX 5086 
S-426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA 
SWEDEN
TEL +46 31 691610    
FAX +46 31 693188 
Mail: info@marenius.se
Web: www.marenius.se

Handenheterna

Den nya versionen är en tunn och platt enhet i svart plast med gummikanter och utan 
synlig antenn. Displayen är en ny typ, s k OLED. I en sådan skapar varje tecken sitt 
eget ljus, till skillnad från t ex LCD där varje tecken utgör en skugga för en 
bakgrundsbelysning 

Handenheterna kan endast ta emot radiosignaler, inte sända. 
De strömförsörjs med ett internt, laddningsbart NiMH-batteri. 
Handenheten är helt avstängd i inaktivt läge. 
Handenheten startas med ett tryck på knappen i den ena gaveln. 
I bildskärmens överdel visas då följande information: 
radiosignal har mottagits 
A eller B, beroende på vilken kanal som valts med knappen 
batterisymbol som visar laddningsgraden 

Med ett tryck på knappen sker växling mellan de båda sidorna A och B. 
Med ett långt tryck på knappen stängs enheten av. 
Laddning sker när det separata laddningsaggregatet anslutits till uttaget närmast 
knappen i gaveln. 
En röd indikering lyser när laddning pågår. Den slocknar när laddningen är avslutad. 
En fullt laddad enhet kan vara i drift mellan 12 och 18 timmar, beroende på hur 
mycket text som visas. Laddningstiden uppgår till cirka 2 timmar. 
Observera att endast den medföljande laddaren får användas. 
9 VDC / 1 A. 
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Sändaren 

Sändarenheterna är identiska och ömsesidigt 
utbytbara.
De strömförsörjs via separata nätaggregat med 
5-14 VDC @ 250 mA, valfri polaritet. 
Som standard medföljer samma typ av 
nätaggregat som laddaren för handenheterna, 
men med en annan plugg. 
Master ska alltid anslutas till en RS232-port i 
PCn. Det fungerar även bra att använda en 
USB-to-RS232 konverter om den aktuella PCn 
saknar seriell port. 
Om så önskas kan en sändarenhet användas 
som slavenhet och placeras ut i lokalen för att 
utöka räckvidden. 
Slavsändaren ska då ha en 9-polig plugg utan 
kabel ansluten (den byglar stift 2 – 3). 

Varje sändare ska ha den medföljande antennen ansluten.

Sändaren har fyra lysdioder. 
Dessa indikerar olika beroende på om sändaren är ansluten till PCn, som master, 
eller om den är fristående, som slav. 

• PWR visar att enheten har spänning 
• Tx visar att den tar emot data från PCn 
• Rx visar att den tar emot radiosignal 
• RSSI är en multifärgad lysdiod som visar mottagen radiosignal. 

RSSI är släckt vid dålig signal, röd vid svag signal samt orange vid stark signal. 

För mastersändaren gäller att både PWR och Tx blinkar när text sänds. 
Om en slav finns inom räckhåll kommer även Rx att blinka. Den indikerar att text har 
sänts till slavsändaren och sedan tillbaka igen.  
För slavsändaren gäller att alla tre lysdioderna ska blinka på samma sätt som i 
mastersändaren.
När både master och slav används kommer även RSSI att lysa på vardera enheten. 

När endast en sändare ska användas är den alltid en Master. 
När två sändare ska användas är den andra sändaren alltid en Slave. 
Det är viktigt att man då ser på slavsändaren att dess Rx och Tx indikeringar blinkar 
regelbundet under sändning. Slavenheten ska placeras så att den säkert kan höra 
mastersändaren. 73
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PC-programvara

Installera programmet från den bifogade CD-skivan. 
Om installationen inte startar automatiskt, öppna skivan i Utforskaren och 
dubbelklicka på filen Setup.exe. 

Programmet ska köras under WindowsXP men fungerar även med Windows98B. 
Det fordrar en ledig RS232-port som kan vara COM1-4. 
Val av COM-port kan ske efter att ett nytt fönster öppnats med knappen 
MESSAGES/SETUP. Funktionsknapp F3 kan också användas. 

Om man låter musmarkören vila över en knapp eller ruta kommer en kort hjälptext 
fram.
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Hämta nu in aktuell text till TEXT A och eventuell andra text till TEXT B. 
TEXT B kan lämnas tom eller så kan den kopiera TEXT A. Det sker genom att 
markera rutan textA = textB.
Om texten inte är justerad för aktuell radlängd (20 tecken) ska det ske i EDIT MODE.
Tryck på ADJUST. Det kan ta en stund med en lång text. 
Vid justeringen kapas alla rader efter 20:e tecknet. 
Kontrollera att inga oönskade effekter uppstår. 
Vid behov kan enklare redigering ske direkt i textfönstren. 
Spara resultatet med filtillägget *.txt. 

Gå över till SEND MODE.
Starta radiosändningen med att aktivera OPEN COM som då blir grön.
Om texten ERROR visas finns det ingen sändare ansluten till serieporten. 

Markera första textraden och klicka SEND (F7).
Val av önskad text att sända ska alltid ske i textruta A, den vänstra. Höger textruta 
följer bara med. När en textrad väljs kommer hela raden samt raden närmast under 
att markeras. Vid tryck på SEND placeras en kopia av den markerade texten i 
textrutan under samt matas ut till sändarenheterna. 
Mellan textrutorna finns en rad knappar för val av textrad. 
TOP väljer den översta textraden. 
END väljer en av de sista textraderna. 
1, 4, 20 och 100 UP och DOWN väljer motsvarande textrader. 
Knappen 4 DOWN + SEND (F8) väljer närmast efterföljande radgrupp och sänder 
dessa.
Knappen 4 UP + SEND (F5) väljer närmast föregående radgrupp och sänder dessa. 
CLEAR + SEND (F6) sänder ett tomt meddelande som rensar textskärmarna. 
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Meddelanden och Setup 

INTRO MESSAGE och EMERG MESSAGE sänder ut förvalda meddelanden. Val av 
dessa sker i ett separat fönster som aktiveras med knappen MESSAGES.
Skriv in maximalt fyra rader med vardera 20 tecken för varje text. Klicka på ADJUST
för att justera till rätt textlängd. Spara alla fyra texterna under formatet *.mgs. 
Tidigare sparade meddelandetexter kan hämtas in med LOAD TEXT FILES.

Direkttext kan sändas med funktionen INSTANT MESSAGE.
Skriv önskad text i rutan och klicka på SEND INSTANT MESSAGE.
Rensa texten med klick på CLEAR INSTANT MESSAGE.
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Bokmärken

Med knappen BOOKMARKS (F4) öppnas ett nytt fönster. 
Den rad som var vald i dokumentet utgör plats för ett bokmärke. 
I det nya fönstret kan man nu klicka på knappen ADD. Bokmärkets plats i 
dokumentet visas nu under Location. Skriv in en valfri text som beskriver bokmärket 
och klicka sedan på APPEND för att lägga bokmärket sist i listan av bokmärken eller 
klicka på INSERT för att placera det på raden närmast ovanför den eventuellt valda 
raden i listan med bokmärken. 
Om man markerar ett bokmärkei listan och klickar på REMOVE tas det bort ur listan 
och placeras i de båda editeringsrutorna. Bokmärket kan sedan placeras på annan 
plats i listan om man först markerar en rad och sedan klickar på INSERT. 77
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En lista kan sparas och hämtas in med SAVE LIST och OPEN LIST. Filtypen ska 
vara *.bmk. 

För att snabbt komma till ett sparat bokmärke kam man antingen dubbelklicka på 
önskat bokmärke eller klicka på det och sedan på knappen SELECT.
Man kan också välja att stänga fönstret med knappen CLOSE.

Formatering av texten 

Texten bör formateras i t ex MSWord med följande slutresultat: 
• Filen ska sparas som en textfil med ändelsen *.txt. 
• Filen ska inte innehålla någon formatering. 
• Typsnittet ska vara Courier New eller annat monospace typsnitt. 
• Max antal tecken per rad ska vara 20. 
• Filen ska sparas med alternativet   lägg till CR/LF (radslut).

Lämpligen klistras texten in i ett tomt dokument med format A4. 
Ange 2 eller 3 spalter och justera spaltbredd och mellanrum så att antal tecken är 
max 20 per rad. 
När filen sparas med formatet enligt ovan kommer den att bli korrekt för inläsning i 
SENDTEXT.

Bilden visar ett exempel med MSOffice Word 2007. 
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