
SVERIGES DöVHISTORISKA SÄLLSKAP 

Utgivare: Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS) 
Utkommer 2-4 gånger årligen och sändes gratis till SDHS medlemmar. 
Redaktionskommitte: Per Eriksson. 
Layoututförande: Per Eriksson och Göran Andersson. 
Ansvarig utgivare: Per Eriksson, Räntmästargatan 85, 702 25 Örebro. 
ISSN 1401-9566 

• NR12 

Ledare 

U Nu lwr s ·niinari ·t i Karl krona genom
r >rts llll' I ·tt 5 t·1l d I tagare. Vi hade 
erkli' ·11 tur 111 ·d vtidr l! Vi hade lagom 

fint 110111 ·nad Ud r m d britt ommarvär-
m ·. 

Si nlr ·assono ~hh nne tvådöttrar 
sk.a ha lt armt ta ·k C"' r matlagningen 
1111cl T lfä l:i • ·ns 101 p. yft t var att vi hela 
tid ·11 skull kunna umg under "samma 
tak '' . 

Va1 l'Or i ;tid • KarL kr na beror på att 
Il en skola lrnr funnit s där ch att vi ville 

b ·sök.n Bl ·k.in l • L <>vas Län förening, som 
li g ·r i s cl<>strn S ·ri c. 

k. • I >lll fors ska ha ett varmt tack 
för donation ·n a han av handling 
" I öl'sll1111Pirnr sp' ·ia lpedag g - lärare 
lör I(; a oeh hOrs ·!skadad 'till föredrags
hallarna o ·h SI 11 • . 

Il . 

Nlista int rnati n lladövhistoriskakon
r ·r ·11s k. )lnm ratt arrangeras i Paris som
rn ·1r ·11 ... 00 . . Nästa dövhistoriska semina

blir i Skövde i oktober 

Per 

IUillels från DHS' förra nr 11, sid 5 
om Norrland döva idrottsprofiler 
Riilt nnmn ska vara Roland Lundström i 
stii ll l' I f<>r I oland trömsten. Bilden som 

isad Lars Kru th p, påret var fel. Det var 
Frit1 Olof'sson s m kidade i Uppsala år 
19( . U1p 1 ifllämnar mbildenärlngvar 
I ~ lw: tl I o h R in Ahlgren. Roine är med i 
mitten a ild n m hattburen åskådare. 

Per-Thomas Örlegård 
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Alrik Liven 
en landskapsmålare 

0 Mitt roligaste minne från Karlskrona är 
egentligen under PTÖ:s föreläsning om 
Titze. 

I slutet av framförandet tog PTÖ fram 
en tavla från "Svenske", en målning i bly
erts där både motiv och målare var okända. 
Efter föreläsningen gick jag fram och läste 
vad som stod skriven i ena hörnet. Jag såg 
på en gång följande bokstäver: "A. Liven". 
Det var alltså en obekant person för mig. I 
förväg innan resan till Karlskrona hade jag 
tagit några kopior om Blekinge och i sam
ma veva kopierat några döva konstnärer. 
Hux flux dök det upp i mina händer en 

Porträtt i blyerts, utfört av Alrik Liven. 
Tillhör Malmö Dövas Förening 
"Svenske". 
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Alrik Liven. 

kopia om Alrik Liven från Ny tidning för 
Sveriges Dövstumma, nr 15, den 1 oktober 
1923. 

I artikeln kan man läsa att Alrik var 
landskapsmålare i Stockholm. Statens in
köpsnämnd köpte en tavla med motiv från 
Nyköping, vinterlandskap i olja för 800 kr. 

Li ven gick på Mani]] askolan 187 4-1881 . 
Sedan uppehöll han sig i Köpenhamn un
der åren 1892-1898 för att gå i Harald Foss / 
rit- och målarskola. Men på grund av bris
tande medel var Alrik tvungen att efter fem 
år avbryta kursen i oljemålning. 

Per 



Beda Hallberg 
- Majblommans skapare 

J 
ag börjar med att berätta 
om Beda Hallberg, som 
skapade Förstamajblom

man. Vad har hon för anknyt
ning till dövas historia? Ja, det 
får ni veta senare i mitt före
drag. 

Beda Hallberg föddes som 
Andersson 11 februari år 1869 
påPressegården, Onsala sock
en utanför Kungsbacka. Går
den hette tidigare Hästared 
som senare ändrades till Pres
segården. Jag vet inte varför. 
Bedas far var sjökapten Johan 
Andersson, född den 24 juni 
1833 i Kävlinge församling, 
Skåne. Modem var Josefine 
Möller, född den 22 augusti 
1835 på gården lnlag, Han
hals socken, söder om Kungs
backa. De gifte sig omkring år 
1858. 

Beda växte upp som fjärde 
barn på Pressegården. Hon 
brukade följa modem Josefi
ne på "fattigvårds"-vandring
ar tillsammans med sina sys
kon. Men Bedas största in
tresse var att lindra nöden 
bland sjuka, fattiga och äldre 
människor. Efter äventyrliga 
båtfärder i Medelhavet blev 
fadern sjökaptenen Johan 
tvungen att stanna på land
backen för att kunna försörja 

Beda Hallberg instiftade Majblomman år 1907. 

sin fru och barnskaran som bara växte. Han 
övertog Pressegården och försökte att bli 
lantbrukare men misslyckades. 

Fadern försvann 
Johan ville ut och sökte lyckan i Ameri

ka. År 1870 åkte han till Amerika och som 
många andra utvandrare försvann han. Den 
yngste sonen var nummer fem i barnaska
ren fick aldrig se sin far. Beda var bara ett 

år gammal när fadern stack i väg. Fadern 
blev dödförklarad år 1906 och tre år senare 
dog hustrun J osefine. Hela tiden hade J ose
fine väntat på att maken Johan skulle kom
ma hem och ta med sig sin familj till 
Amerika. 

Tre av syskonen flyttade sedan till Ame
rika. Bara Beda och en syster blev kvar i 
Sverige. Beda fortsatte verka för att hjälpa 
gamla, sjuka och fattiga med mat och klä-
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der. Omkring år 1888 gifte sig 
Beda med tobaks handlaren Jo
han Hallberg. Han var född den 
28 november 1853 i Göteborg. 
Paret fick två döttrar, Signe år 
1889 och Margot år 1892. När 
Johan dog på sin 85 årsdag 1938, 
så hade han stått 65 år bakom sin 
tobaksdisk. 

Majblomman stiftades 1907 
Länge hade Beda funderat på 

hur man skulle kunna hjälpa de 
nödlidande ekonomiskt. Hon 
hade sett hur tuberkulosen härja
de och visste att det behövdes 
mycket pengar. Bedas dotter kom 
hem på Gustav Adolfdagen, den 
6 november 1906, med något 
märke på sin krage. På så vis fick 
Beda en ide som ledde till att 
första majblomman stiftades 
1907. 

Iden spreds först till våra nord
iska länder och sedan till hela 
världen. Tanken var att alla skul
le kunna köpa första majblom
man för en billig penning. Alla 
skulle kunna ta del av tanken 
bakom första majblomman. 

Nu berättarjagomBedasmor
far Sven Carl Möller. Han föd
des den 2 februari 1794 i Rom
meled socken som ligger sydöst 
om Trollhättan i Ä1 vsborgs län. 
Vid åtta års ålder blev Sven Carl 

döv. Orsaken till att hörseln försvann kän
ner vi inte till. Vi känner inte till var Sven 
Carl växte upp. Förmodligen hade fadern 
ett sådant yrke som fordrades att familjen 
hela tiden fick flytta på sig. 

År 1822 arrenderade Sven Carl Välle
bo, Väne-Åsaka socken och var då gift med 
Christina, född Ekström. Christina föddes 
den 27 maj 1794 i Sätila socken, Halland. 
Paret Möller fick i rask takt nio barn. Bedas 



Ulla-Bell Thorin föreläste om Beda 
Hallberg. 

mor Josefina var nummer sju i syskonska
ran. Sven Carl bosatte sig sedan omkring 
1825 som åboe (arrendator) på gården In
lag i Hanhals socken. 

Duktig djurläkare 
Efter 184 7 års laga skifte flyttade paret 

Möller till en "en stuga på Fjärskogen. 
Prässe '', Hästared i Onsala socken. De 
byggde huset samt odlade mark. Sedan 
överlät Sven Carl huset till sin svärson 
Johan och dottern Josefina. På Pressen fick 
de sedan fem barn varav Beda var det 
fjärde. 

Sven Carl var också en duktig djurläka
re. Trakten runt om Pressen anlitade ofta 
Sven Carl. Då var han tvungen att alltid 
använda någon ur sin familj som tolkade 
vid konsultationerna. Jag själv Ulla-Bell, 
har alltid undrat om det var dövas tecken
språk de använde eller "hemmagjorda teck
en"? 

Jag har ett brev från Stig Tornehed, som 
har skrivit boken "BEDA HALLBERG 
OCH FÖRSTAMAJBLOMMAN". Jag 
citerar från Torneheds brev: "Uppgifterna 
om Möllers dövhet har jag från Beda Hall
bergs dotter Margot, som återgett moderns 
minnesanteckningar från Onsala. Hon skri
ver: 

"Min gamle avhållne morfar, som dog 
vid 93 års ålder, hade sedan sitt B:e varit 
döv. Han hade lärt sig teckenspråket, som 
de äldre också kunde. I 11 år låg han till 
sängs - båda hans ben voro förlamade. I 
sin krafts dagar var han jordbrukare och 
hade byggt Pressen och odlat den karga 
jorden på Fjärskogen, som blev kultiverad 
bit för bit under hans insiktsfulla ledning. 
På Presse fanns bara ett vindsrum, där 
mammas morfar låg till sängs under många 
år. Då mamma och syskonen voro okynni
ga och olydiga hotades de alltid med att få 
bekänna sina "synder" för sin morfar, som 
var lika mycket älskad som fruktad. Bar
nen stannade alltid på tröskeln och vänta
de på: "Vadhardunugjort? Kom närma
re" och så kom morfars käpp fram. Det var 
bara att lyda och ta emot straffet. Alla 
barnen kunde döf alfabetet - och mamma 
mindes det ända in i sina sista år (hennes 
morfar var döv allt sedan sitt B:e år). 
Mammas morfar hade ofta besök av gran
nar och vänner, under sina 11 år, då han 
låg förlamad i benen. " 

Bodde i Göteborg 
Av brevet kan man förstå att Beda kände 

till döva och teckenspråkets funktion. Tro
ligen har Beda besökt förskolan för döva i 
Göteborg i och med att bidrag har getts till 
döva barns vistelse på Sundansviks barn
koloni i norra Bohuslän. 

Då bodde Beda på Stora Badhusgatan 1 
i Göteborg. I närheten fanns förskolan för 
döva barn på Västra Skansgatan. I sam
band med mina efterforskningar om för
skolan för döva barn, inför 100 års jubileet 
år 2002, har jag hittat en kassaredovisning. 
I redovisningen står det att några av barnen 
fick ekonomisktstöd till kolonivistelse från 
Förstamajblommans insamling. 

Morfadern Sven Carl dog den 1 juni 
1884 på Pressen. Beda flyttade till Göte
borgs Domkyrkoförsamling den 28 no
vember 1883. Beda dog 76 år gammal den 
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Beda Hallbergs morfar, Sven Carl 
Möller, blev döv vid åtta års ålder. Han 
var bland annat en duktig djurläkare. 

9 maj 1945. Beda hade en önskan att För
stamajblommans avkastning skulle gå till 
barnens väl och ve, även till döva. 

Ulla-Bell Thorin 

Fotnot: I samråd med Ulla-Bell har jag 
forskat en hel del i gamla husförhörskort 
för att kontrollera källuppgifterna. Vad 
som återstår är att få fram var Sven Carl 
Möller bodde mellan åren 1794 fram till 
1822. Ett besök på lantmäteriet skulle inte 
skada för att få fram ägonoteringar på 
Prässe och någon kopia av dåvarande geo
metrisk karta. 

Per 



Blekinge Läns Dövas Förening 

Jan Gummesson berättade om Blekinge 
Läns Dövas Förenings historia. 

o Karlskrona Dövstumförening bildades 
22 maj 1910 i Karlskrona. Vid den tiden 
hade man träffar med föredrag, samkväm, 
genomgång av inköpt litteratur. 

Under år 1920 hade fem föredrag hållits 
och behållningen var vid årets slut kr 
283:87. Det finns ett foto med texten "Till 
Fröken Lovisa Blomq, Karlshamn, Döv
stumföreningen i Karlskrona år 1910-
1920". 

Bengt Lundin (ovan) skänkte 
läderarbeten, som han gjort då han 
gick i dövskolan i Lund 1945-1953, 
till SDHS! 

En utflykt ordnades under år 1921 med 
fri båtresa med Karlskronas ångsluperiak
tiebolag, till Gästgivaregården i Lyckeby. 
Ett 40-tal döva deltog en julfest trettonde
helgen 1924 på försarnlingshemmet i Karls
krona. Ordföranden Nilsson tackade pas
tor Malmer för den trevliga festen. 

Verksamheten avtog 
Under denna tid började dövförening

ens verksamhet i Karlskrona avta. Ett upp
vaknande skedde när Östra Smålands döv
sturnförening hade sitt sista sammanträde 
för året 1936 i Algutsboda. Då beslöt man 
att föreningen skulle arbeta för att byta 
namn till Sydöstra Sveriges Dövsturnför
ening under förutsättning att det fanns till
räckligt många döva intresserade från Ble
kinge och Östra Kronobergs län. En kom
mitte bildades för att propagera för den nya 
tanken. 

Underpåsken 1937beslötmanattskicka 
två ombud, Gunnar Johansson och K. Val
frid Svensson, till Karlskrona för att bilda 
en dövförening i Blekinge. På påskdagen 
samlades döva i Karlskrona av pastor Mal
mer till en gudstjänst. Där passade Valfrid 
på att informera om nyttan av att bilda en 
dövförening. I samband med nästa besök 
av Malmer i Karlskrona 8 maj skulle före 

Bengt Lundin skänkte läderarbeten 
o Bengt Lundin gick vid dövskolan i Lund 
1945-1953. Under skoletiden gjorde Bengt 
ett 25-tal olika läderarbeten. Lärare var 
först Ebba Schölin i klass 1 till 3 då läder
hunden gjordes. Sedan hade Bengt skorna-

keri/snickerilärare Knutsson respektive 
Strand då de övriga läderarbetena gjordes. 

När Bengts mor dog så hittade han alla 
sina läderarbeten som modern hade gömt 
uppe på vinden. I samband med dövhisto-
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gudstjänsten frågan tas upp om bildandet 
av en dövförening. 

Utflykt till Ronneby 
Sydöstra Sveriges dövsturnförening bil

dades i Karlskrona den 8-9 maj 1937 med 
K. Valfr. Svensson som ordförande. För
eningen fick direkt från början 23 medlem
mar. Sedan hade man möte en gång i måna
den. 

I augusti samma år tog döva tåget från 
Karlshamn och Karlskrona till Ronneby på 
en dags utflykt. Totalt var det 45 döva som 
samlades i Ronneby. I Karlshamn bildades 
12 september en lokalförening, som skulle 
tillhöra Sydöstra Sveriges dövsturnfören
ing. Dagens ordförande Jan Gummesson 
framförde i samband med seminariet om 
sin Blekinge Dövas Länsförenings verk
samhet, som den 1 januari 1999 hade 41 
medlemmar, varav 26 döva ingick i med
lemsavgiften. Efter en stund blev det en 
gripande berättelse hur Jan styrde sin roder 
med fock och storsegel från Karlshamn till 
Rönne i synnerligen styv kuling. 
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riska seminariet gav Bengt alla sina läder
arbeten till SDHS/ arkiv. Tack Bengt för 
denna fina gåva! 

Per 
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Johan Gerhard Gottlieb Titze 

J 
ohan Gerhard Gottlieb Titze föddes 
den 21 januari 1843 i Högbo försam
ling, som ligger två mil väster om 

Gävle eller strax norr om Sandviken. Tit
zes far var då präst på Högbo bruk och blev 
sedermera kyrkoherde i Ytterhogdal, Häl
singland. 

På grund av scharlakansfeber blev Titze 
döv vid fem-sex års ålder. För t vid 13 års 
ålder började han på Manilla kolan. Efter 
sex års lärokurs blev han konfirmerad år 
1862. 

I och med att Titze ägnade ig åt snick
eri yrket är det troligt att han gick genom 
skolan med snickeri som yrke val. Först 
var han snickare i Stockholm 1864-1865, 
sedan i sin hembygd 1865-1872 och slutli
gen vid Sandames nickerifabrik i närhe
ten av Söderhamn 1872-1876. 

Lärare vid Tysta Skolan 
Men redan år 1863 hade Titze arbetat 

som lärare vid Tysta Skolan i Stockholm, 
vår- och hösttermjnen 1863. Då blev han 
bekant med Fri thiof Carl bom. Båda dryfta
de om att bilda en dövförening. Döfstum
me-Föreningen i Stockholm bildades år 
1868 med Carlbom om en av initiativta
garna. Om Titze hade bott kvar i Stock
holm, så hade det varit sannolikt att han 
hade tillhört de a tiftare. Han var ombud 
i 22 år eftersom föreningen betraktades då 
som en rikstäckande dövförening för hela 
Sverige. 

Hans gamle lärare, Ander Gustaf Flo
din, rektor vid döv kolan i Lund, erbjöd 
Titze lärararbete i Lund år 1876. Därför 
flyttade han ner till Lund. Efter dövskole
omorganisationen i tredje distriktet där 
Skåne och Blekinge ingick, var Ti tze tvung
en att under året 1891 flytta till dåvarande 
dövskolan i Karlskrona. Där tjänstgjorde 
han på teckenlinjen fram till sin död den 6 
november 1904. 

Fick stora kunskaper 
Titze var en ovanlig döv. På sina lediga 

stunder från snickeriarbetet hade han läst 
och på så vis fått stora kunskaper. Under 

Johan Gerhard Gottlieb Titze 1843-1904 

Per-Thomas Örlegård berättade om 
Titze. 

sina bekostade resor i Europa och Amerika 
i amband med olika internationella konfe
renser för döva skaffade han mycken erfa
renhet om dövas undervisning och fören
ingsliv. 

Efter Titzes deltagande i femte interna-

Oförglömligt minne 

tionella dövstumskongressen i Prag börja
de man år 1881 i Skåne diskutera att bilda 
en förening för döva. Döva var då inte 
mogen så bildandet skedde nio år efteråt. 

På midsommardagen 1890 samlades en 
grupp av sju personer. De beslöts att bilda 
en Skånes döfstumförening med tonvikt på 
sjuk- och begravningskassa för Skånes 
döva. Titze blev föreningens ordförande 
och kassör fram till sin död 1904 med 
undantag för året 1891 i samband med att 
han flyttade till Karlskrona. Föreningen 
utvidgades så att även Blekinge omfatta
des. Namnet ändrades den 22 november 
1891 till Skåne-Blekinge Döfstumfören
ing. En ny namnändring skedde den 17 
februari 1895 till Sydsvenska Döfstumför
eningen. 

Fattigbegravning 
Titze blev hedersledamot i flera <lövför

eningar nationellt och internationellt, t ex 
år 1893 i Döfstumföreningen i Stockholm. 

Han representerade Sverige vid dövas 
kongresser i Chicago 1893 och i Paris 
1900. 

Under våren 1904 fick Titze lungin
flammation. Tyvärr fick han sedan återfall 
med ytterligare komplikation så att hjärtfel 
uppstod. Han dog 6 november 1904. Be
gravningsceremonin ägde rum efter tre 
dagar i Karlskrona. Dövskolans personal 
och elever fick ledigt. Tillsammans med 
många andra utomstående från när och 
fjäITan gick begravrungståget från dövsko
lan läng Hantverkaregatan upp till Trefal
dighets kyrkan där begravningsceremonin 
ägde rum. 

I Titzes te tamente framkom att 500 kr 
skulle ges till hans älskade begravnings
och sjukkasseförening. Hans önskan var 
att han pengar skulle komma andra till 
nytta och inte ödas på honom själv. Därför 
begravdes Titze i en s. k. linjegrav (fattig
mansgrav). Av den anledningen finns hans 
grav inte kvar idag. 

Per-Thomas Örlegård 

o Hejsan alla ni som deltog vid seminariet. Det blev ett oförglömligt minne för oss i Blekinge och Karlskrona. Vi fick 
också dokumenterat att Blekinge med Skåne har haft stor betydelse för dövrörelsen. Personligen fick jag träffa några 
från yrkesskoletiden i Vänersborg, som skedde för 40 år sedan. Särskilt roligt var det att vår lilla förening fick besök 
av så många. Än en gång stort tack och en stor ROS till Siw som med sina döttrar slet hela dagen i köket. 

Blekinge-Ulf 
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Utvärdering av URs program 
"Dövas historia" 
Referat från diskussionen med Gunilla 
Wågström Lundqvist från UR, om Dö
vas historia i samband med dövhistoris
ka seminariet i Karlskrona 7 oktober 
2000. 

Fyra program har sänts och det femte kom
mer imorgon. Det är inte så lätt att göra ett 
tv-program som är hållbart. Man vill få 
med innehåll, som ska locka, roa folk att bli 
nyfikna på dövas historia utan att det blir en 
ren upprepning av alla årtal. Ett program 
ska ge fler frågor än svar. 

De fyra programmen som hittills har 
utsänts har haft olika teman. Kanske mest 

spännande var tredje programmet RÄD
DA SICARD? Det visade hur döva i Paris 
under franska revolutionen vågade trotsa 
själve Napoleons vrede för att få sin älska
de rektor Sicard fri. Ett flertal människor 
har redan hört av sig och blivit mera intres
serade av historieområdet. Man vill alltid 
ta reda på mera. Det är alltid en avvägning 
hur mycket man vill ta med i programmet. 

Munkar och nunnor tecknade 
I första programmet DIN ATTITYD -

MITT HANDIKAPP har ett svep gjorts. 
Sedan i andra programmet ÄVEN 
MUNKARNA TECKNADE ... OCH 

NUNNORNA 

Gunilla Wågström Lundqvist var producent för Dövas 
historia som sändes hösten 2000. 

LIKASÅ visade 
att kyrkan förr i 
tiden hjälpte 
döva. Detta pro
gram har visat att 
kommunikation 
fanns bland 
munkarna och 
nunnorna med 
hjälp av tecken. 
Handalfabet an
vändes inom oli
ka klosterorden. 
Döva har under
visats av kyrkans 
folk. Ett stort för
arbete har gjorts 
för att lyfta fram 
tecknen inom 
Vadstenas 
munkebyggna
der. I tillgänglig 
skrift om svens
ka medeltiden 
har inte munkar
nas tecken fram
lyfts för allmän
heten. En delta
gare framförde 
att just munke-
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tecknen är en mycket viktig bit att lyfta 
fram ur forsknings~ynpunkt. Fjärde pr~
grammet JAG TANKER, ALLTSA 
FINNS JAG! 

tog upp om dövundervisningen i Europa 
fram till döv lärarkongressen i Milano 1880. 
Kongressens beslut, att använda tecken
språket i undervisningen, förstörde en bli
vande ljus framtid för döva efter tusen års 
förtryck och sekler av motbevis att döva 
kan! 

Kommentarer 
Kommentarer från seminariedeltagarna: 
Några ville ha längre programtid med 

45 - 60 min. Själv vill Gunilla ha max 30 
minuter. Längden är då lagom och Gunilla 
har hittat en programform som hon vill 
utveckla vidare. På så vis är det som produ
cent lättare att vara självkritisk och "hålla" 
uppe programmets innehåll samt att tv
tittama sitter kvar och tittar. 

Samtidigt när UR, Dövas historieredak
tionen gjorde dövas historieserien fanns 
hela tiden funderingar hit och dit; "Finns 
det behov av en sådan serie Dövas historia 
i TV? Vill döva se på sådant i TV? Gör vi 
rätt när vi gör en spelning av olika saker 
som sedan visas? Är vi för provocerande 
eller hittar på helt felaktiga saker?" 

Ett sådant program får man spela in och 
se på flera gånger. Kanske det är lättare att 
se på reprisen en söndag morgon kl 8.30 då 
man är helt utvilad än på söndagskvällen? 

Oberoende granskare 
En deltagare undrade varför Sicard fick 

blommor och inte de 1 "Epee i samband med 
gravbesöket? Om man tittar noga en gång 
till så är det inte fallet. Än en gång poäng
terade Gunilla att det inte går att ta upp allt 
för detaljerat. Man måste helt enkelt se 
samma program några gånger för att hinna 
se alla detaljer. 

Vid manusgranskningen har två helt 
oberoende historiker - författare till döv-



historiska böcker - B Ander on och Per 
Eriksson gått gen m mat riaJet var för sig. 

Önskvärt hade varit att citaten skulle 
ligga på en enfärg bakgrund. Det var däre
mot lättare att Lä a t xterna ur bibeln, då 
man följer med om på n krivmaskin. 

Programledaren lr ne K vi t tecknar 
mycket tydligt. En disku ion uppstod bland 
deltagarna om man kul Je ha med text eller 
inte när Irene tecknad . Detta är helt en 
smaksak att välja. I programmet finns det 
ingen ljud - enbart text och tecknande är 
med. På så vi har Gunilla kontroll till 
100% på att texten ligger rätt till i förhål
landet till tecken pråket. 

Kassetter kan beställas 
Ibland har Irene ina egna valda tecken 

som används. Man ka inte titta på hur 
Irene tecknar utan på programmets inne
håll. Vi är helt olika i vår åldersgrupp, alla 
har olika mål, alla har itt ätt att välja vad 
man vill. Vad tyck r ungdomarna i Örebro 
om programmet? S minariedeltagarna var 

överens om att det är Irenes sätt att teckna 
med enorm utstrålning, som gör att pro
grammen blir levande. Alltså en positiv 
kritik som framfördes i seminarielokalen. 

För hörande blir det en helt annan upp
levelse i och med att ljuden är borta. Man 
blir mera koncentrerad att se på tv-pro
grammet. 

Efter programseriens slut finns det möj
lighet att beställa videokassetter Dövas his
toria med eller utan text. 

Bra är att första gången ett persontecken 
användes med samtidigt handbokstavering; 
t ex Sicard, Bebian,Clerc, Gallaudet. Se
dan blir det en träningssak att komma ihåg 
hur man tecknar persontecknen. Bra sätt är 
då att se samma program om och om igen. 

Avslutningsvis framförde en deltagare 
att en dövpräst i Sverige har sagt att pro
grammen dövas historia från UR är de 
bästa som har sänts. 

Minnesanteckningar: 
Per Eriksson 
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lnspelningstea
met vid grindar
na till det 
pampiga slottet 
Versailles 
utanför Paris. 
Foto Bernard 
Truffaut 

Vid Sicards grav. 
Foto V lrika Swe
denås. 



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

0 

Atersändningsadress 
SDHS, c/o Eriksson 
Räntmästargatan 85 
702 25 Örebro 

0 Från dövföreningens lokal som ligger två stenkast från tågsta
tionen tog vi en kort promenad till f d dövskolan på Hantverkare
gatan. 

Fru Sofia Charlotta Wilkens, född Tomee tog år 1859 emot en 

I detta hus på Hantverkaregatan i 
Karlskrona låg dövskolan fram 
till år 1907. 

döv i barnhemmetför"idi
oter" och abnorma barn. 
Antalet döva elever ökade 
till 34 st efter tre år. Då var 
barnhemmet beläget i en 
gård längst ut på den s.k. 
Västra udden. 

På initiativ av landsting
ets ordförande Hans 
W achtmeis ter flyttade sko
lan den 1 april 1865 till nya 
lokaler i gården Hantver
karegatan, som inköpts av 
Blekinge läns landsting. 
Dövskolan var internat. 

År 1875 hade skolan 64 
elever. I början undervisa
des de med skriv-tecken
metod. Senare infördes tal
metod. Till sist skedde un
dervisni ngen med ren 
skrivmetod utan tecken. År 
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Posttidning B 

Vi står allihopa på en 
trappa som slutar tvärt 
mot dövskoleväggens 
baksida 

1890 blev skolan inrangerad i tredje dövskoledistriktet och t g 
därefter bara in döva elever. De som inte klarade undervi ning 
med talmetod i Lund skickades till Karlskrona och undervi ad . 
med skrivmetod. 

Läsåret 1905/06 hade döv skolan i Karlskrona bara J 5 I 
Efter vårtterminen 1907 drogs skolan in och ändrade til l 
skydds- och arbetshem för döva från tredje distriktet. r I 
såldes fastigheten. De som bott där fick flytta till eg nd m n 
Råbylund vid Lund. På Råbylund inrättades en lantbru s- < ·h 
hantverksskola. 

Styrelse 1999-2001 för Sveriges Dövhi. ·
toriska Sällskap: 
Per Eriksson, ordf, Birgit Burman, sekreterare, 
Roland Ask, kassör, Gunilla Wågström-Lundquisl, 
ledamot, Tomas Hedberg, ledamot. 
Postmottagare: c/o Eriksson, Räntmästargatan 5 
702 25 Örebro. Fax 01911 25302. 
E-mail daufr@ hotmail.com. Medlemskap för enski l
da 100:- och organisationer 250:- /år. Tidningen 
utsändes gratis till alla medlemmar. Pg 85 41 21- l. 


