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Ledare 
0 Lördagen 12 april i år bildades en 
lokal dövhistorisk förening, "Rapphö
nan" i Malmö. Det är glädjande att 
intresset för döv historiskt arbete sprids 
i Sverige! I samband med SDR:s 75 års 
jubileum hade SDHS och Sveriges Dö
vas Bridgeförbund utställning på Väs
tanviks Folkhögskola. Tyvärr fanns inte 
de andra specialförbunden där och in
formerade om sin verksamhet. 

Roligt var att se lokala konstnärliga 
förmågor med tygvaror, tavlor, träsa
ker och knopar. Själv hade jag beställt 
och fått en knoptyp med tjäresnöre men 
tyvärr accepterade de andra i familjen 
inte konstverket. Det får bli en ny vack
er typ "kirurgisk snör typ" utan tjära. 
Det var tjärelukten som gjorde att fa
miljen inte accepterade det... 

SDHS uppvaktade SDR med en pre
sent i form av en symbol av postgiro
bild "SF" i ritad handteckenbild från 
omkring 1934. 

En av våra medlemmar, Göran An
'dersson har utlyst en tävling om att ge 
namn till vår SDHS' tidning. Jag har 
mer eller mindre väntat på en påstöt
ning från medlemmarna om tidnings
namnet. Under styrelsemötet 30/8 ska 
första pris fastställas. Det ska bli myck
et spännande att se vilka namnförslag 
vi får. 

Slutligen har vi fått ett brev från 
Göteborgs Universitets Bibliotek om 
att erhålla samtliga exemplar av våran 
tidning. Det är roligt att se hur vår 
ti�ning sprids inom Sverige. 

Åsmötet stundar den 11/10 1997 i 
samband med dövhistoriska seminari
et i Örebro. Mycket glädjande är att 
samtliga tillfrågade föreläsare är posi
tiva och ställer upp i samband med 
seminariet. 

Per 
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Rapphönan-ny förening! 
0 Malmö Dövhistorieförening Rapp
hönan avhöll sitt allra första årsmöte 
lördagen dem 12 april 1997 på Dövas 
Hus i Malmö. Innan årsmötet startade, 
höll Hugo Edenås en kort föreläsning 
över de personer som har verkat myck
et bland döva t ex Gerhard Titze, F. 
Schreiber, Gösta Wiberg, Ola S Zom
marin, Helge Crona, August K vant, 
konsulent John Ek samt pastor J.G. 
Malmer för att nämna några. 

Därefter öppnades årsmötet 
av interimstyrelsens ordfö
rande Per-Thomas Örlegård 
som var klädd i en 1500-
tals mundering. För att 
kunna genomföra årsmö
tet inskrev 27 personer sig 
som föreningens medlem
mar, varav 26 personer var 
på plats. 

Målsättning 
Till att leda årsmötet val

des Per-Thomas Örlegård med 
Kent Bengtsson vid protokollet. 
Innan styrelsevalet ägde rum gick man 
igenom stadgarna och dessa godkän
des. Axplock från stadgarna, § 2. Mål 
och riktlinjer Att levandegöra dövas 
roll i samhället förr och nu genom: 

* att samla, vårda och bearbeta före
mål i form av arkivalier, bilder och 
andra material, 

* att dokumentera förändringar i sam
hället, 

* att dokumentera förändringar på 
Dövas Hus, Almbacksgatan 4, och att 
det förklaras som K-märkt, 

*att ordna basutställningar samt spe
cialutställningar kring olika teman, 

* att vara en resurs inom olika ut
. bildningar, 
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* att fungera som arkiv för forsk
ning, 

* att fungera som depå för andra 
föreningar för döva inom Skåne. 

Detta var några exempel på mål och 
riktlinjer för Rapphönan som årsmötet 
godkände. 

Per-Thomas Örlegård valdes till för
eningens ordförande för ett år. Till le
damöter för två år valdes Hugo Edenås 
och frk. Anneli Örlegård. Till ledamö-

ter för ett år valdes Kent Bengts
son och Per-Olof Hellström 
medan Erik Boström valdes 

som föreningens suppelant. 

Eget museum · 
Årsmötet beslöt också att 

ha ett paketpris när det gäller 
medlemsavgiften. För 150 
kr blir man medlem i Rapp-

hönan (50 kr) och Sveriges 
DövHistoriska Sällskap (100 

kr). 
Efter årsmötet fick vi mätta 

våra magar med att äta Jans sons 
frestelse med sill och ägg, som smaka
de superbt. ... När vi ätit färdigt kom 
den hemlige gästen, dvs Per-Thomas 
Örlegård och höll en monolog som en 
700 årig ande över Malmö stads histo
ria från 1200-talet fram till idag. Myck
et har hänt i staden Allt från Malmöhus 
slotts tillkomst till Dövas Hus' fullbor
dan. Den 700 årige anden får nu ett eget 
rum i Rapphönans eget museum i Dö
vas Hus, som invigdes officiellt direkt 
efter monologen. Hugo Edenås fick 
äran att klippa av det blågula bandet. 
Därefter fick alla komma in i museet 
och se sig omkring. 

Anneli Örlegård 
Rapphönan 



Ett brev från Knut Hässler 
0 Ett brev från Knut Hässler, Svenska 
Dövstumförbundet, där han avslöjar 
svårigheterna med sitt arbete år 1929. 

1914 
Herr Lundell 
Genom dövstumtidning ser Ni väl att 
jag är ordförande i verkställande ut
skottet inom Svenska Dövstumförbun
det. Beder härmed att Ni är vänlig och 
sänder ett av inbjudningsbreven till hr 
Valfrid Svensson. Jag vet icke hans 
adress och icke heller adresser till döv
stumföreningar i mellersta Småland. 
Hoppas att Ni och hr. V. Svensson ära 
villiga att i händelse av behov vara 
behjälpliga med att ordna för svenska 
dövstummas resa till och deltagande i 
IVNordiskaDövstumkongressen iHel
singfors. Vidare meddelas i dövstum
tidningar. 
Med Vänlig Hälsning 
Knut Hässler 

Brevet är skrivet 1929 då den IV:e 
nordiska kongressen arrangerades. En 
genomgång av den helt nyutkomna 
boken "Den gemensamma.kraften" av 
Beata Lundström visar att Alfred Per
son var ordförande för förbundet. Men 
att Knut Hässler var ordförande i verk
ställande utskottet stämmer inte enligt 
dagens praxis inom föreningslivet. Det 
normala är att man är både ordförande 
inom förbundet och dess verkställande 
utskott. Kanske det var annorlunda 
under året 1929? Brevet visar också att 
styrelsen hade problem med att nå döv
föreningar, som tidigare hade gått ur 
förbundet. 

Per 

Symbolisk grammatik 
0 Ossian Edmund Borg har skrivit ett 
förslag "Symbolisk Grammatik utar
betad för de döfstumma på Manhem af 
Deras Lärare 0. E. Borg 1844". Är 

detta förslag i dagens läge den äldsta 
typ av teckentranskription i Sverige? 
Förslaget finns i Manillaskolans arkiv. 
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Dövmoti' 
Individu
ellt 
schack 
VM 
1956. 
Privat 

· ägo 
Robin 
Holm

��.; stedt 

0 Ett frimärke kan berätta mycket om 
man ger sig tid att forska lite om dem. 
Som exempel har vi tre frimärken att 
visa: 

Individuellt VM i schack för döva 
arrangerades i Zakopane 1956 trots att 
det står Warszawa på frimärket. Ett 
mycket lågt antal spelare från östlän
dema deltog. Sverige· och de övriga 
nordiska länderna deltog inte i tävling
en. 

Konstantin Tsiolkovsky 
Första gången som jag Per fick veta 

om den döve ryske forskaren var i 
samband med andra europeiska döv
historiekonferensen i Edinburgh, pås
ken 1996. 

När jag skulle hålla ett föredag på 
gamla <lövskolan i Gävle november 
1996, gick jag igenom gamla vykort 
och några rymdfrimärken i min bam
domslåda. Där hittade jag ett polskt 
frimärke från år 1963 med en konstruk
tion år 1903 av en raket som gäller än 
idag. 

Vid ett besök på Tycho Brahemuse
et i Köpenhamn mars i år, så hittade jag 
ett vackert rött frimärke av Konstantin 
Tsiolkovsky till höger. Konstanti� lev·
de 1857-1935; blev döv vid nio års 
ålder av scharlakansfeber. Modem un
dervisade honom hemma och dog när 
Konstantin var 13 år gammal. Då bör
jade han gå i vanlig skola bland höran
de barn. Men det gick inte bra att kunna 
följa med i undervisningen, så att han 
gav upp och flyttade till Moskva. 

Gäller än idag 
Böcker blev hans vänner. Konstan

tin utveckiade sina intressen inom ma
tematik och fysik. Tre år bodde Kon
stantin i Moskva. Sedan tog fadern 
hem honom till Vyatka 1876.Examen 
tog han i Borovsk, ungefär 100 km från 



r på frimärken 

Moskva. En dag var han ute och pro
menerade och såg stjärnorna uppe på 
himlen. Då fick han en dröm att kunna 
åka dit upp. Astronomin utvecklades 
då för Konstantin. 

· År 1892 började Konstantin fundera 

efter användningen. 
Konstantin har även 

skrivit om bemannade 
rymdfärder, livsuppehål

, lande i rymdkabiner, rymd
promenader, gyrostabilise

, ring av raketer och använ
dande av flerstegsraketer 
för att nå hög hastighet i 
rymden. 

_ Blev professor 
På grund av sitt handi

kapp hade Konstantin svårt 
Ovan polskt frimärke från att få kontakt med andra 
1963 med raketkonstruk- personer och var ensam i 

sin värld. Han fick inga kon
takter med andra döva och 
var helst för sig själv. Han 
accepterade inte sin dövhet 
och försökte lyssna på ra-

tionen 1903. 
Till vänster: Konstantin 
Tsiolkovsky med skägg, 
Republica de Guinea 
Ecuatorial 

på raketens 
konstruktion. 
Just detta år 
fanns det ju 
inget flyg el
ler raket. Kon
stantin börja
de då skriva 
flera artiklar 
och böcker. 
Konstruktio
nen från fri

märket år 1903 visar ett exempel på 
hans ideer som gäller än nu idag. Kon
stantin rekommenderade att man skul
le använda flytande bränsle, t. ex. fly
tande väte och syre för deras prestanda 
och möjlighet till ventilstyrd kontroll 

dion med hörlurar. Använ
de inte teckenspråk och umgicks inte 
med döva. 

Konstantin blev professor 1924 och 
hade föreläsningar 1927. Konstantin 
insåg tidigt principerna för raketdrift. 
På 1950-talet kunde ryssarna börja åka 
upp till rymden. Detta var tack vare 
Konstantins forskning under många år. 
Ryssland idag minns honom och är 
tacksam över hans gärning. Man har 
gjort en film av hans liv och är porträt
terad på ett 5 kopeks frimärke. En plats 
på månen är namngiven efter honom. 
1933 konfirmerades hans egen uppfin-
nmg. 

Per 

Ur dövas arbetshistoria 
0 Gösta red på en häst på Paulsgatan 
och Tjärhovsgatan på Södermalm i 
Stockholm år 1921. Hans föräldrar var 
fattiga på grund av första världskriget. 
Gösta brukade ofta på sin lediga tid 
besöka en plats med hästar. 

En chef upptäckte att Gösta var döv 
och frågade honom om han kunde hjäl
pa till med vedhuggning. Han ställde 
upp och fick 15 kr i månaden. Hos 
bröderna Persson sattes veden sedan 
under kokgrytan för att koka kött. Ma
ten bestod också av fläsk, ärtor, skinka 
m.m. När han hade sågat och huggit 
mycket ved, så sopade han upp all spån 
för att själv använda dem till sitt eget 

hushåll. Maten bestod då av rökt korv 
som var upphängda. 

Göstas arbetstider var omkring 
19.00-03.00 varje dag. Arbetstiden 
uppgick till 60 timmar i veckan. Göstas 
fru var sömmerska. I och med att båda 
föräldrarna arbetade, så var barnen på 
barnhem under hela veckan men fick 
komma hem varje helg. Gösta hade 
samma arbete i 30 år och arbetade 
sedan som köttbärare i 20 år. 

Gösta hade också ansvaret för unge
fär 13 gengas lastbilar, som brukade 
lämna fina köttvaror till restauranger, 
Grand Hotel och andra ställen. En gång 
var ett gengaslock öppet och man kän-
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de inte lukten av gasen som strömmade 
ut. Gösta såg den öppna luckan och 
sprang dit för att stänga den. Han öpp
nade ett fönster för att gasa ut den och 
åkte in till sjukhuset. Där fick han dricka 
två liter mjölk om dagen. 

Gösta brukade gå till till IF Hephata 
för att umgås med andra döva. I och 
med att TV inte fanns så brukade många 
komma dit. Trots många timmars arbe
te umgicks döva på cafäet varje lördag 
och söndag sent på natten till 01.00-
02.00. 

Marie Lindbäck 



Begränsad eftersändning 
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med nya adressen på baksidan (ej adressidan) 

0 

A tersändningsadress 
SDHS, c/o Eriksson 
Räntmästargatan 85 
702 25 Örebro 

"Vår tidning" 
- om en elevtidning på Vänerskolan 

0 Under en tid har jag gått genom en elevtidning på 
Vänerskolan, som kallades för "Vår tidning". Den utgavs 
under åren 1908 till troligen 1938. Ambitionen var att den 
skulle utges en gång i månaden. 

Det var intressant att bläddra genom innehållet och då dök 
det upp en del frågor: 

Vem eller vilka riktade sig tidningen till? Vilka skrev i 
tidningen? Var den styrd av lärare? Kan man använda 
tidningen som källmaterial för att kunna faställa annan 
källa? 

Billig 
Ja, vem eller vilka riktade sig tidningen till? Redan i första 

numret 23 mars 1908 skrevs en artikel under rubiken Anmä
lan. De två sista meningarna riktade sig direkt till eleverna 
på skolan: 

"Tidningen är mycket billig. Alla barn som kan läsa och 
förstå henne, få henne för ingenting. Red." 

I följande nummer dyker det upp artiklar med "moral
kakor" i uppfostrande syfte som är klart riktade till eleverna 
t ex "köttstycket". 

Skrivstil 
Vilka var det som skrev tidningen? Jo, eleverna fick 

lämna bidrag till redaktionen med sina initialer i slutet av 
artikeln. Texten är alltid skriven med full läslig skrivstil på 
korrekt svenska. Skrivstilen är vuxen till karaktären, så man 

. kan på goda grunder anta att en vuxen har skrivit ut origina
let för tryck. Detta faktum är ett tydligt tecken på att 
tidningen var lärarstyrd. 

Läraren/lärarna har dessutom skrivit det på en god svens
ka. Bortsett från artiklar med "moral" som t.ex. "Köttstyck
et" som nämndes tidigare finns artiklar som "Olyckshändel
se" i nr 7 av år 1909, som är klart riktade till eleverna från 
lärarna. 

Ingen kritik 
Tonen i tidningarna är något neutral men hjärtlig, dock 

aldrig med kritik riktad mot personalen eller åt annat håll. 
Tidningen ger ofta god information, som man kan bekräfta 

Posttidning B 

Teckning och text från 1909 nr 2, "köUstycket". 

med annat material t. ex. foton. 
I nr 7 1909 berättas det i en. artikel att fotografen Vikner 

hade varit på skolan och fotograferat eleverna på isen. I 
Vänerskolans fotoarkiv finns också ett foto taget av den 
kände Vänersborgsfotografen Vikner på just Vänerskolans 
elever ute på en isbana framför skolan! Detta var några 
reflexioner från min sida! 

Pia Renner 


