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eminariedeltagare vid f d Nya Varvets dövskola under söndagens utflykt. 

Under helgen 13-14 oktober hölls 
ett seminarium på Göteborgs Stads
museum med anledning av att Göte
borgs Dövas Förening hade firat sitt 
100-årsjubileum under 2012. 

0 Ordförande Tomas Hedberg öpp
nade seminariet och inledde med att 
framföra gratulationer till Göteborgs 

övas Förening. Han överlämnade 
också en tavla med ett foto på Manilla 
<lövskola, eftersom många döva bo
satta i Göteborgstrakten under årens 
lopp har varit elever där. 

Cirka 45 personer var anmälda och 
deltog i seminariet där man lyssnade 
på fem olika föreläsningar under lör
dagen. 

Första föredraget berättade om två samtida dövskolor 
hölls av Ulla-Bell Thorin som berätta- i Göteborg på 1800-talet: Tysta skolan 
de om förskolan för döva i Göteborg och Nya Varvets dövskola. Tomas har 
under 110 år (1902-2012). Den första forskat om dessa skolor i olika arkiv 
förskolan startade i september 1902, och även i litteraturen, och han har 
Annedals småskola vid Förenings- lyckats få fram en hel del intressanta 
gatan 4. Därefter har småskolan under fakta om dem och dess elever samt 
årens gång haft flera olika adresser. lärare. 
Sedan 1995 finns förskolan "Snäckan" 
nära Kannebäcksskolan. 

Ulla-Bell berättade också om två 
kvinnor som betytt mycket för försko
lans utveckling: Annie Kock (1876-
1972) och Alma Abrahamsson (1906-
1977). 

Tomas Hedberg 
höll den andra föreläsningen där han 

Bengt Åke Malmberg 
föreläste om sin vykortsamling om 
svenska dövföreningarnas sommar
stugor runt om vårt avlånga land. Det 
har funnits flera sådana under årens 
lopp men numera finns endast ett fåtal 
kvar. Vi fick se många bilder och vy
kort på de olika sommarstugorna. 

Fortsättning på nästa sida! 



Intresserade åhörare på semnariet under lör
dagen på Göteborgs Stadsmuseum. 

Ulla-Bell Thorin erhåller hedersdiplom av 
SDHS genom Tomas Hedberg och Maj Daver. 
FOTO: CARL MAGNUS LINDGREN 

Fortsättning från föregående sida: 

Lennart Tjärnström 
berättade om sin bok "Fyra livsöden 
från 1900-talets dövsverige". Boken 
handlar om fyra olika döva personer 
vars liv varit intressanta att berätta om. 
Lennart har under sitt arbete som jour
nalist träffat dem och haft intervjuer 
med dem till sin bok. Boken rönte ett 
stort intresse på Bokmässan i Örebro 
i april 2012. 

Seminariets sista föreläsning 
hölls av Ulla-Bell Thorin som berät
tade om Göteborgs Dövas Förening 
under 100 år (1912-2012). Föreningen 
bildades 27 maj 1912 och man valde 
Dan Andersson som ordförande. Han 
satt kvar på den posten i hela 20 år och 
även under 1934-1938. Vid förening
ens bildande fick man 3 3 medlemmar. 
Ulla-Bell gav olika exempel på flera 
viktigare händelser för föreningens 
utveckling under hundra år. 

Avslutningsvis 
uppvaktade SDHS-styrelsen Ulla-Bell 
Thorin, som varit medlem alltsedan 
1993 då sällskapet bildades och hon 
var även styrelseledamot 1993-1999, 

med ett fint diplom som hedersmedlem 
i SDHS och även med en fin blombu
kett. Styrelsen ville med detta visa sin 
uppskattning för hennes förtjänstfulla 
insatser för det svenska dövhistoriska 
kulturarvet. Hon blev starkt berörd av 
denna uppvaktning och framförde ett 
hjärtligt och varmt tack till SDHS. 

Dagen därpå 
genomfördes en historisk vandring, 
dock också med hjälp av spårvagns
resor, med drygt 40 deltagare till För
skolan på Västra Skans gatan och Tysta 
skolan på Skolgatan i stadsdelen Haga 
och vidare till f d dövskolan på Nya 
Varvet. 

Därefter besöktes Västra Kyrkogår
den där en blomsterkrans lade som 
ett minne för Alma Abraham on, Ör
gryte nya kyrkogård vid Karalundsga
tan i Örgryte och avslutning vi Östra 
Kyrkogården där dagen vandring än
dades. 

Gruppfotografering 
Givetvis skedde en obligat ri k grupp
fotograferingvidf d döv k Ian på Nya 
Varvet. 

Carl Ma nus Lindgren 

SDHS:s kalender 2013 till salu 

Du kan köpa denna kalender och/eller dela ut som gåva 
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I
nnan Göteborgs Dövas Förening 
(GDF)bildadesden27maj 1912 
hände det ganska mycket under 
en lång tid före år 1912. Under 

slutet av 1800-talet fanns det ganska 
många döva personer boende i den lilla 
staden Göteborg. Då fanns skolan för 
döva på Nya Varvet i Göteborg (1856 

- 1898). De flesta elever var från Gö
teborg. 

Nya föreningar skapades 
Under tiden skapades några nya för
eningar runt om i forna Bohuslän, 
Västergötlands och Hallands län, bl a 
först var det på Manillaskolan, Stock
holm ( 1809 - sedan Stockholms Dö
vas Förening som var öppen för hela 
landet 1868-1903), Nya Varvet, Göte
borg (1858-1898), Västkustens döv
stumsällskapet (VDS) (1896-1904) 
(bildades i Halmstad - Halmstads 
dövas förening bildade sedan en egen 
<lövförening 1902 - ff), Sällskapet för 
dövas väl ( 1903 - lades ner några år 
senare, kanske år 1905?) (Landsvägs
gatan 19, Göteborg). (Då fanns en för
skola för döva som startade år 1902), 
Föreningen till förmån för dövstumma 
barn, ungdom och äldre inom fjärde 
distrikt ( 1904 - ung. 1980-90-talet, 
numera Stiftelsen för "fjärde distrikt" 

finns ännu idag), Förskolan för döva, 
Göteborg (1902-ca 1915) och Idrotts
klubben "Surd", Göteborg (1903 -). 

Dessa dövföreningar 
fanns runt om i landet före GDF: 

Stockholms DF 315 1868 
Halmstads DF 19/1 1902 
Malmö DF 3/11 1907 
Uppsala DF 912 1908 
Gävle DF 8/3 1908 
Norrköpings DF 25/10 1908 
Borås DF 912 1909 
Örebro DF 5/12 1909 
Jönköpings DF 19/6 1910 
Umeå DF 23/9 1911 

Interimstyrelse bildades 16 maj 1911 
med Dan. Andersson som ordförande, 
och han tillsammans med två andra 
fick uppdrag för att arbeta fram stadgar. 
Bildandet skedde hemma hos Dan. An
dersson, troligen på Nordhemsgatan 
31, Göteborg. 

Allmänt möte 
Den 14 januari 1912 hade man typ 

"Allmänt möte" på Östra Majorsga
tan 4, kl. 10.00 - 13.00 med bara två 
punkter: 

1. Föredrag över dövstumför
hållande i Göteborg 

2. Diskussion 

3 

Styrelsen för Göteborgs Dövas Förening år 
1917. 
Stående fr v: Algot Andersson, sekreterare, 
Torsten Andersson, ledamot, Karl Olofsson, 
vice ordförande och Oscar Ryden, kassör. 
Sittande fr v: Ester Johansson (gift Karls
son), vice sekreterare, C. Daniel Andersson, 
ordförande och Augusta Ek. 

FOTO: GÖTEBORGS DÖVAS FÖRENING 

54 (55) personer var närvarande en
ligt namnlista. Den 14 januari - 27 maj 
1912 hade man flitig brevväxling med 

"Föreningen för förmån för dövstumma 
barn, ungdom och äldre inom fjärde 
distrikt" i Vänersborg. Ordförande var 
rektor Fredrik Nordin på <lövskolan i 
Vänersborg. 

Dan. Andersson fick veta att rektor 
Nordin sökte bidrag från Göteborgs 
stad för sina medlemmar och ville 
därför ta vara på det bidraget även 
för Göteborgs döva boende. Till slut 
klippte interimstyrelsen av alla band 
med övriga föreningar som fanns då 
under tiden och i protest hemma hos 
Dan. Anderssons hem på Nordhems
gatan 31, Göteborg, informerades först 
för blivande nya medlemmar om stad
gar. Göteborgs Dövstummas Förening 
bildades den 27 maj (annandag pingst) 
1912. 

Döva under samma tak 
Närvarande vid föreningens bildande 
var 33 medlemmar som skrev under en 
försäkran att de helst ville ha en rik
tig dövstumförening. Dan. Andersson 

Fortsättning på nästa sida! 



C. Daniel Andersson (1885-1963) . 

Fortsättning från föregående sida: 

blev vald till föreningens första ordfö
rande. Han var den person som hade 
förstått hur viktigt det var att samla 
döva under samma tak på teckenspråk. 
Många kände till honom via tidningar, 
böckerm m. 

Ordförande genom tiderna 
Dan.Andersson 1912-1932, 1934-1938 
Eric Carlsson 1933 
Kurt Ericsson 1939-1957, 1961-1966 
Stig Theander 1958-1960 
Gustav Jonsson 1967-1969 
Karl-Erik Karlsson 197 0- 197 8 
Stig Ros 1979-1987, 1991-1993 
Bengt-Olof"Bolle" Nilsson 1988-1990 
Ulla-Bell Thorin ("UB") 1994-1997 
Ulrika Öhrn 1998-1999 
Charlott "Lotti" Andersson 2000-2001 
Margit Steiner 2002-2007 
Claes Eklund 2008-2011 
Markus Hyrenius 2012-ff. 

Lokaler 
som föreningen har haft under 100 år: 
Före år 1912: 

Nordhemsgatan 31 
Landsvägsgatan 3, 
(lånade förskolans lokal), 
Västra Skansgatan 1 B/Haga 
Östergata 4 A, (lånade förskolans lokal) 
och ibland i "Surds" hyrda lokaler. 

Västra Skansgatan 1 b (1912-1915) 
Östra Larm gatan 1 ( 1916-1924) 
Rosenlundsgatan 1 ( 1924-1928) 
Andra Långgatan 11 (1928-1976) 

FOTO: GÖTEBORGS DÖVAS FÖRENING 

Slottskogsgatan 12 
("Dahlheimers hus") (1978-1989) 
Mariaplan 1 ("MP") (1989-1994) 
Järntorget 7-8 ( 1994-2001 ingång nr 7, 
sedan nr 8, 2002-ff. 

Vad hände sedan under 100 år? 
Under tiden har dövpräster påver
kat GDF: Dövpräster "höll fast döva 
elever ("konfirmander") i "fast grepp" 
i samarbete med dövskolan. Så sked
de även efteråt där det fanns döv
förening ... Speciellt från år 1905 fram 
till 1960/1970 försökte döva vuxna 
slita sig från "oket" och bli självstän
diga individer. 

När kyrkan skildes från staten var det 
mycket lättare att välja själv om man 
vill tillhöra dövkyrkan eller inte. Nu 
är det brist på dövpräster i hela landet. 

Min fråga är: behöver vi dövpräster 
även efter år 2012? Under tiden har 
det funnits dövpräster från 1905 fram 
till idag (2012), observera bara inom 
Västra Sverige: 

Inom Vänersborgs distrikt 
Sven Carlsson Svenaeus 1908-1910 
Sigfrid Palmgren 1910-1918 
Johan "John" Albert Bunge 1919-1923 
Hilding Bergfelt 1923-1962 
(Bengt Severin vik, <lövpräst då och då 
under 1930-talet) 
Per-OlofSvenaeus 1963-1978 
Erland Åsemyr 1978-1986 
Per-Olof Svenaeus 1986 - 1990/1991 

Göteborgs stift 
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Erland Åsemyr vikariat 1991 
Lennart Gustafsson 1991-2006 
Elinor Mehren 2006-2009 (24 febr) 

Därefter var det bara vikarier från 2009 
till 2012: 
Barbro Lilja-Brattström 2010- 2012 
(20 %) och Lennart Gustafsson 2012-? 
(bara då och då vid dop, bröllop och 
begravning, annars en hörande präst 
med tolk). 

Stadgeändringar 
1950-1953 (dövstumma ändrades till 
döva), 1973 (bl a Göteborgs- och 
Bohusläns, Skaraborgsläns och Älvs
borgsläns och Göteborgs stad). 

Länsförbunden försvinner 
och ersattes av Västra Götalands dö
vas länsförbund(VGDL). Det har skett 
stadgeändringar flera gånger under 
årens lopp. 

Medlems bladet 
Dövas rikstidning i hela landet har 
funnits i olika skepnad. Men sedan 
år 1977 har GDF egen lokaltidning, 

"Medlemsbladet" Göteborgs Dövas 
Förening. 

Namn på föreningen sedan 1912 
Dövstummas förening, Dövstumsför
ening, De dövas förening i Göteborg 
och numera Göteborgs dövas förening. 

Medlemmar 
Från början vid starten fanns det ca 60 
döva medlemmar. Varje år brukade det 
skrivas in i årsmötet hur många höran
de och döva medlemmar var. 

Ibland var det hopsatta siffror om 
medlemmars antal så att man inte 
visste hur många döva medlemmar var. 
Ibland skilde man mellan hörande och 
döva medlemmar. Först var det från 18 
års ålder som man var välkommen som 
medlem i föreningen, endast boende 
i Göteborg tills under 1990-talet då 
det ändrades i stadgar att alla i åldrar 
från 0 upp till 100 år, både döva/hör
selskadade och hörande är välkomna 
i GDF, boende både inom och utanför 
Göteborg. 

Under 1920-talet minskade det ka
tastrofalt antalet döva, 90 medlemmar 
försvann så plötsligt. Det berodde på 
att spanska sjukan tog mångas liv och 
några hade flyttat från Göteborg p g a 
rädsla för smittan. 

Många medlemmar var fattiga, ar
betslösa och bostadslösa så att de inte 
kunde betala medlemsavgift som då 



kostade 5 kr, för män och kvinnor 3 kr. 
Ibland efter ansökan fick de betala av 
hälften/avbetalning eller gratis /åter
betalas helt med ränta. Sedan en tid fick 
varje döv betala medlemsavgift varje 
månad då sjuk- och begravningskas
seavgifter ingick i medlemsavgiften 
fram till år 1945-1950. 

Det blev sedan ändring under 
1980-talet då varje döv betalar också 
en avgift till Västra Götalands dövas 
länsförbund och även till SDR. Sedan 
ökades antalet döva medlemmar varje 
år tills idag, ca 320 döva medlemmar 

(ca 420 medlemmar). Föreningen var verksam på Mariaplan år 1989-1994. 
Se där var döva de första i landet som FOTO: SARA JERNEWALL 

hade sjuk- och begravningskassa, men 
sedan tog staten över att varje svensk 
medborgare fick skydd mot sjukdom 
år 1948. 

Utflykter 
Ur dövas tidningsnotis hittade jag 
(kring 1920): 

"En söndag tog 40 döva båtutflykt till en 
ö där det var en fotbollsmatch mellan 

"Surd" och en hörande lag. Döva hejade 
naturligtvis på döva "Surdare" men hö
rande vann. Döva damerna tog med var
sin korg med lunch och kaffe och bjöd 
alla att smaka på. Vädret var i början 
jättefint och varmt. Men sen tornade 
mörkblå moln upp och alla fick skynda 
sig att åka båt tillbaka till Göteborg. Det 
började blåsa och regnet öste ner. Blixt
rama korsade varandra över havet och 
bland öarna. Båtresan till ön tog bara 
en timma men tillbaka till staden tog 
det tre timmar. Alla var genomblöta .... " 

En döv blev 
dödad vid spårvagnsolycka. Det blev 
tidningsnotiser som förmanade döva 
att vara försiktiga och se upp med spår
vagnar. (Jag vet att det var bara otur när 
det hände en olycka och att döva var/ 
är mycket uppmärksamma i trafiken.) 

Varje år brukade Dövas förening bju
da pensionärer att åka utflykt till några 
orter där det samtidigt hölls gudstjänst 
eller att där det fanns dövförening, 
bara för att träffa och un1gås med döva. 
Men sedan när dövas förening fick ett 
eget sommarhem (1932) på Björkö, 
blev det alltid utflykter med båt till ön, 
speciellt kring midsommarhelgen. Da
merna tog med lunch och kaffe i kor
gar till ön och serverade pensionärer. 
Där var det frälsningsarmen som höll 
gudstjänster. 

Föreningen var verksam på 
Andra Långgatan 11 år1928-1976. 

FOTO: SARA JERNEWALL 

Senare efter 1945 brukade GDF ord
na bussresor för medlemmar en gång 
om året åt olika håll, fram till 1955-
1960, sedan endast till dövas dag i sep
tember i några år. De senaste åren blev 
det då och då utlandsresor till Europa. 
De övriga utflykter tog klubbarna över. 
Sedan dess har det alltid firats midsom
marhögtid på Björkö, då bjuder Dövas 
förening traditionellt på kaffe och jord
gubbstårta. 

Specialklubbar under GDF 
Idrottsklubben "Surd" 8 mars 1903 
Göteborgs Dövas Kvinnoförening 
20 maj 1925 
Schackklubben "Tornet" 
13 februari 1935 
Göteborgs Dövas Pensionärsförening 
26 februari 1969 
Göteborgs Dövas Sportfiskeklubb 
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"Makrillen" 26 september 1980 
Globala Dövblindsektion 
14 februari 2003 
Pokersällskapet för teckenspråkiga i 
Göteborg våren 2006 
Göteborgs teckenspråkiga Ungdoms
klubb (GTU) 201 O? 
Göteborgs Dövas Bridgeklubb 
(vilande). 

Fem anställda 
Idag år 2012 finns det fem anställda 
i föreningens kansli: kanslichef/före
ningssekreterare, verksamhetsledare, 
cafevärd/kanslist, ekonomi/medlems
ansvarige, vaktmästare och förhopp
ningsvis fritidsledare och informatör 
i framtiden. 

Numera bevakar styrelsen intresse
politiskt arbete, AU och styrelsemöten 
har 6-9 ggr/möten per år. 



Annie Kock, längst t v, med sina små förskolebarn. 
FOTO: REGION- OCH STADSARKJVET I GÖTEBORG, FÖRSKOLAN FÖR DÖVA I GÖTEBORGS ARKIV. 

Annie Kock (1876-1972) som ung dövlärarinna. 
FOTO: STADSARKJVET I STOCKHOLM, MANILLASKOLANS ARKJV. 

Förskolan för döva i Göteborg 
1902-2012 

Från början hade rektor Fredrik 
Nordin på dövskolan i Vänersborg 
sett lärarinnan Annie Kock i samma 
skola att hon var intresserad av att 
jobba med småbarn. Rektorn upp
muntrade henne att försöka starta 
en småbarnsskola för döva i Göte
borg. Det var kring år 1900. 

D Annie Kock (1876-1972) började 
först med uppsökande verksamhet att 
leta upp döva småbarn före 7 års ål
der via pastorsexpeditioner i Göteborg 
och av några döva elever från skolan, 
besökte flera småbarnsskolor (typ för
skolor), fattighuset för kvinnor "Gi
braltar, Bräcka" som fanns i Göteborg 
(efter boken "Hamna på Fattighuset" 
av Astrid Pettersson) 

Då hittade hon några döva småbarn 
i Göteborg och startade 1 september 
1902 genom att hämta dem först till en 
våning som hon fått låna till att bedri
va verksamhet. Med åren hade Annie 
Kock blivit mycket populär hos både 
barn, unga och gamla, både döva och 
hörselskadade. 

Förskolans lokaler 
Lokaler som har funnits för förskolan 
för döva var: Annedals småskola på 
Föreningsgatan 4, 1902-1909, Mast-

huggs småbarnsskola på Paradisgatan, 
nära Fj ällskolan 1902-1909, Gete
bergsäng (vid ändstationen) på Södra 
vägen 7 (privat våning) vissa tider 
1904-1909, Landsvägsgatan 3 (pri
vat rum nära Järntorget), 1909- 1912, 
Västra Skansgatan 1 b, 1912 -1970, 
Mossebergskolan 1970-1992, Växel
myntsgatan 1992-1995 (i en fastighet 
på Växelmyntsgatan där förskolan 
inrymdes på första våningen, som 
byggdes under 1955-60-talet, men 
revs ner ca 1998-2000, numera heter 
platsen "Annas Gård") och förskolan 

"Snäckan" nära Kannebäcksskolan se
dan 1995. 

Sökte upp byggmästaren 
När Annie Kock jobbade på Lands
vägsgatan fick hon höra ryktet om att 
det ska byggas en fastighet på hela 
kvarteret - Västra Skansgatan/Haga 
Östergata/Parkgatan/Mellangatan 
sökte hon upp en byggmästare som 
skulle starta husprojektet. Annie Kock 
bad om en rymlig lägenhet för att be
driva förskolan där det skulle byggas. 
Byggmästaren lovade att fixa det. När 
fastigheten blev klar fick man överta 
5-rumslägenhet med ett kök och flyt
tade redan så fort de var klara: hörnet 
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Västra Skansgatan 1 B och Haga Öst
ergata 4 A. Där blev det den längsta 
perioden att bedriva förskoleverksam
het, 1912-1970. 

Samtidigt hade "Hörselfrämjandet" 
sina sammankomster i många år i sam
ma lägenhet men ingången var Haga 
Östergata 4 A. Förskolans ingång var 
Västra Skansgatan 1 B, där förfogade 
de över 3 rum och kök. Många döva 
minns den perioden med glädje och 
nostalgi. 

Annie Kock (1876-1972) 
Annie Kock var unik på sin tid. Hon tog 
initiativ till att ta kontakt med konstnär 
Gunhild Jönsson (GJ) att rita många 
bilder till planscher, och den metoden 
användes i många år. (Det borde fin
nas även idag fast i modernare stil och 
motsvarar dagens samhälle). 

Annie Kock var utbildad till förskol
lärare, dövlärare och hon fick labiolo
giutbildning (avläsningsmetod) ett år 
i USA innan hon startade förskolan. 
Hon hade aldrig varit förtjust i att ställa 
upp på bild/foto, och därför är det svårt 
att hitta några bilder på henne. 

Gick i pension 1942/43 
Efter 40 år som föreståndare gick hon 
i pension, och hon förblev ensam och 
ogift i hela sitt liv. Hon kunde tecken
språk men inte så fullt kompetent . 

Alma Abrahamsson (1906-1977) 
Efter Annie Kock kom Alma (Sofia) 
Abrahamsson som en frisk fläkt i dövas 



FOTO: REGION- OCH STADSARKJVET I GÖTEBORG, 
FÖRSKOLAN FÖR DÖVA I GÖTEBORGS ARKIV. 

förskolans verksamhet och samtidigt 
var hon redan engagerad i Göteborgs 
dövas förening. 

Annie Kock hittade Alma 
Det var Annie Kock som hittade Alma 
Abrahams son, då hon var en liten flicka 
med sina döva föräldrar på en julfest. 
Hon dansade ringdans och sjöng på 
teckenspråk för döva förskolebarn. 

Då såg Annie att det var någonting 
hos Alma som borde satsas på. An
nie gick fram till Almas döva föräld
rar, Karl Johan Abrahams son (född i 
Morlanda 13/10 1877-17/1 1949, be
gravdes 22 januari 1949) och gift 25/4 
1903 med Anna Amalia Abrahamsson 
(född Vennberg, Karl Johans försam
ling, Göteborg 19/5 1879-20/1 1964) 
och bad dem att uppmuntra Alma till 
utbildning. Men föräldrarna tackade 
nej för de har inte råd och ekonomin 
räckte inte till att kunna hjälpa henne 
och så hade de flera barn att försörja. 
Då lovade Annie Kock att hjälpa till 
och bidra i ekonomiskt stöd till föräld
rarna och en del till Alma. 

Utbildades till förskollärare 
Då utbildades Alma först till förskol
lärare och tog examen, sen direkt till 
dövlärarutbildningen på Manilla. Hon 
fick direkt anställning på förskolan på 
våren år 1927 och var trogen på jobbet 
i 40 år. Hon pensionerades sig under 
1970-talet. 

Värvade döva barn till förskolan 
Under första delen av 1900-talet hade 
Annie först lyckats värva döva barn 
som bodde i hela Göteborg. Sedan ut
ökades barnen även utanför Göteborg, 
från Bohuslän ner till Halland, Små
land och Skåne samt en del av Väs
tergötland. Allt som allt var det oftast 
upp till 25 barn. 

Köpte fastighet 
Barnen som inte bodde i Göteborg be
hövde bo någonstans, medan de gick 
på förskolan. Först inköptes en villa 
vid Ståthållaregatan men sedan efter 
några år blev det trångbott för barnen 
som utökades för varje år. Då sökte An
nie och Alma en fastighet och köpte 
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Alma Abrahams
son (1906-1977), 
sittande i mitten 
mellan sina yngre 
bröder. Föräld
rarna hette Anna 
Pettersson, född 
Wennberg, (1877-
1964) och Karl 
Abrahamsson 
(1877-1949). 

FOTO ÄGT AV 
ULLA-BELL THORIN. 

en del av fastighetskedjan: 'Änggårds
platsen nr 5 eller 6' till "Skolhemmet" 
(ung. 1935 ?) och skolhemmet lades 
ner 1980 eftersom det hade börjat 
dyka upp flera förskolor för döva runt 
i Sverige under flera år (i Stockholm 
år 1925). 

Under 1920-talet köptes en fastig
het för döva barn som behövde ha en 

"fristad" (koloni) under sommaren. Det 
blev i Sundsandsvik men den såldes 
efter några år. Senare hittades en an
nan bättre fastighet i Skredsvik i norra 
Bohuslän. Den lades ned och såldes 
nästan samtidigt med skolhemmet vid 
Änggårdsplatsen. 

Fick flyttas 
Sedan Alma pensionerades blev det 
flytt från Västra Skansgatan till nya 
platser som jag tyvärr inte vet mycket 
om. Eftersom det saknades lekplats 
vid Västra Skans gatan måste det därför 
flyttas från mitt i det brusande centrum 
till lugnare platser med möjligheter till 
utevistelse/lekplatser. 

Fortsättning på nästa sida! 



Fortsättning från föregående sida: 

Begravd på Västra Kyrkogården 
Alma dog den 10/5 1977 och begrav
des 1817 samma år på Västra Kyrko
gården i Göteborg. Hon hade en bror: 
Erland (Felix) Åsemyr, <lövkonsulent 
och <lövpräst i Göteborg (27 /3 1921-
25/6 2010). 

Ekonomisk hjälp fick återbetalas 
Förvärvande av alla fastigheter fick 
man ekonomisk hjälp via Allmänna 
arvsfonden. När fastigheterna sål
des fick man återbetala till Allmänna 
arvsfonden. Stipendier för att bekosta 
barnens plats (de som var fattiga och 
inte har råd att betala avgiften på för
skolan) fick man hjälp från den ned
lagda <lövskolan, Nya Varvet i Göte
borg via Föreningen för förmån för 
döva barn, ungdom och äldre inom 
fjärde distrikt (Carnegies fond). 

Vill dokumentera 
Jag önskar få alla möjligheter att 
bjuda in forna elever som har gått på 
Mossebergskolan, Växelmyntsgatan 
och "Snäckan" (även en kort tid på 
Sahlgrenska sjukhuset) till diskus
sion och dokumentera över vad var 
det som var bra eller inte bra under 
dessa tider. 

Det fanns inte längre sådana "eld
själar" som Annie och Alma. 

Lappcentralen blev Samhall 
Annie Kock hade också hjälpt till 
att starta möjligheter till försörjning 
för döva män och kvinnor. Det blev 

"Lappcentralen" i många år och sedan 
(troligen 1980) tog samhället över och 
det blev "Samhall". När "Samhall" 
hade firat 100 år, lades den ner 2009. 

Var mycket ftitig 
Alma var trogen Göteborgs dövas 
förening fram till sin död. Hon tog 
initiativ till att starta dövas pensio
närsförening ( 1969). Hon var mycket 
flitig som föreståndare på Riis Herr
gård i Värmland, och höll flera före
läsningar både på dövas förening och 
på Riis. Hon var ofta anlitad som teck
enspråkstolk, ställde upp som lärare i 
teckenspråk på Västanviks Folkhög
skola då och då. Hon var också med i 
arbetsgruppen för att starta en ordbok 
för döva (1945). 

Tiden vid Västra Skansgatan 1 B, 
1912-1970, får många döva vuxna att 
minnas med stor glädje. Varför? 

Ulla-Bell Thorin 

Två samtida dövsko o 
Anledningen till att jag skriver en artikel om två samtida dövskolor i Gö
teborg på 1800-talet i Göteborg är att Göteborgs Dövas Förening har fyllt 
100 år i maj i fjol. Höstseminariet ägde också rum i Göteborg. Där höll jag 
ett föredrag om detta ämne. 
Inte så många döva i allmänhet vet att det har funnits två samtida <lövskolor i 
Göteborg på 1800-talet. 

Därför skriver jag i den här artikeln om två samtida <lövskolor: Dövskolan på 
Nya Varvet i Göteborg 1858-1898 och Tysta skolan på Haga i Göteborg 1862-
1886. 

Dövskolan på Nya Varvet 1858-1898 
D Dövskolan på Nya Varvet i Göte
borg bildades först år 1858 och varade 
ända fram till skolans upplösning år 
1898. Under skolans utveckling var 
det två olika skolformer. Från början 
fungerade den som en privat anstalt. 
Sedan övergick skolan till en länsan
stalt i landstingets regi år 1875. 

Grundades av Pontus Glasell 
Skolan grundades år 1858 av batal
jonspredikanten vid Kungliga flot
tan, Pontus Bernhard Julius Glasen. 
Mecenaten David Carnegie d y som 
drev ett sockerbruk och ett porterbruk, 
skänkte det betydande beloppet av 
32 800 kronor till <lövskolan. Därför 
blev skolan "Carnegieska stiftelsen för 
dövstumma". 

Skolan var huvudsakligen inrymd i 
den s k Västra kasernen på Nya Var
vet. Skolan hade två våningar med tolv 
större och mindre rum samt kök i varje 
våning i södra delen av Västra kaser
nens byggnad. Till byggnaden hörde 
uthus samt en större köksträdgård. Ut
anför kasernen fanns en stor lekplats 
ner till Göta älvs utlopp i havet, där 
det fanns förträflliga badställen om 
sommaren med bara 15 minuters pro
menads väg. 

Verkade privat i 15 år 
Som privat anstalt verkade den drygt 
15 år. Men redan år 1873 biföll ett 
förslag av Göteborgs och Bohus läns 
landsting om att tillsätta en kommitte 
för att undersöka behovet av en upp
fostrings- och undervisningsanstalt 
för döva i Göteborgs och Bohus läns 
område. Det beslutades i nästföljande 
års landsting att kommitten tillsat
tes för uppdrag att kunna komma till 
stånd genom landstingets övertagande 
av Carnegiestiftelsen för dövstumma. 
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Det slutliga avtalet träffades den 18 
december 1874 mellan Carnegiestif
telsens styrelse och landstinget att sko
lan överläts till landstinget. Dövsko
lan övertogs av Göteborgs och Bohus 
läns landsting den 1 maj 1875. Skolans 
namn ändrades till "Göteborgs och Bo
hus läns landstings dövstumanstalt". 

Pontus Glasell slutade som före
ståndare 1875 och blev kyrkoherde i 
Bjärshögs församling, Lunds stift. Där 
verkade han som kyrkoherde fram till 
sin död år 1895. Han efterlämnade sin 
maka Johanna Sofia Kewenter och tre 
vuxna barn. Han blev begraven i Oxie 
kyrkogård. 

Ny föreståndare 
Skolan fortsatte sin verksamhet under 
ledning av sin nye föreståndare Sven 
Abraham Sjögren ända tills upplös
ning i samband med organisationen av 
landets <lövundervisning år 1891. För 
kvarvarande elever behöll landstinget 
fram till den 26 maj 1898. Då utskrevs 
de sista tolv eleverna efter fullbordad 
lärokurs. 

Skolan fungerade som ett internat 
under hela perioden. 

Skrivteckenmetoden användes 
De första eleverna som intogs vanli
gen i åldern 8-15 år, gick i regel tre år, 
ibland fyra år. Lärotiden förlängdes 
successivt till åtta år i enlighet med 
1882 års reglemente. Läroämnen var 
modersmålet, kristendom och räkning 
samt ritning. För mer begåvade elever 
tillkom geografi och naturkunskap. 
Förutom teoretisk undervisning om
fattade praktisk undervisning också i 
skolan, såsom snickeri och skomakeri 
för pojkarna samt kvinnliga handarbe
ten och husliga göromål för flickorna. 
Under Carnegiestiftelsens tid använ-



Göteborg på 1800-talet 

Dövskolan på Nya Varvet 1858-1898, längst till höger på bilden. 
FOTO: GÖTEBORGS STADSMUSEUM 

Byggnaden.finns ännu kvar idag. Skolan hade två våningar i vänstra delen av Västra kasernens 
byggnad för undervisning och sovsalar. 

des nästan bara skrivteckenmetoden. 
Från 1882 övergicks till talmetoden. 

Under Camegiestiftelsen hade pas
tor Pontus Glasell ansvar för ekonomi 
och undervisning. Han biträddes först 
av fröken Carolina Kolthoff (1858-
1871) och sedan fröken Maria Wallin 
(1871-1875). Vid skolan var en norska, 
fröken Marie Forss, anställd någon tid 
innan hon blev missionär på Madagas
kar. Under dövstumanstaltens tid var 
Sven Sjögren som sagt föreståndare 

FOTO: TOMAS HEDBERG 

hela tiden tills skolans upplösning. 
Under hans ledning anställdes några 
personer som dövlärare och dövlära
rinna: Lars Lauberg 1865-1882, Ida 
Sjögren 1875-1898, Pål Persson Wi
strand 1879-1886, Bernhard Anders
son 1882-1886, Salomon Nanzen 
1886-1893, Håkan Jönsson 1886-1895, 
Alida Holsten 1886-1891 och Anton 
Trolander 1891-1893. 

Under denna första tid var de intag
na eleverna 158 till antalet. Av dessa 
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elever konfirmerades 100 efter genom
gången kurs. 

Då skolan övertogs av landstinget 
fanns 18 elever kvar. Under de följan
de åren inskrevs 118 elever totalt. Av 
dessa elever blev 117 elever konfirme
rade. Under skolans hela 40-års period 
utgjorde antalet inskrivna elever 276. 
De flesta konfirmerades dels i fäng
elsekyrkan på Nya Varvet eller dels i 
Birgittas kapell på Klippan. Där hölls 
också gudstjänsten för andra döva i 
allmänhet samtidigt. 

Glasells inskrivningsbok 
Dessvärre finns mycket fåtal hand
lingar om <lövskolan i Göteborg be
varade på Region- och stadsarkivet i 
Göteborg, men det finns dock några 
viktiga dokument såsom Glasells in
skrivningsbok och dövskolans styrel
seprotokoll överhuvudtaget. På det 
sättet kan man ta reda på vilka elever 
som gick där. Det finns information om 
elevers namn, födelsedata och hemort 
samt inskri vningsdatum. 

Bekanta namn 
Några elevers namn var bekanta. Till 
exempel var Amalia Wennberg (1879-
1964) och Karl Abrahamsson (1877-
1949) föräldrar till Alma Abrahams
son och Erland Åsemyr. 

Den store idrottsprofilen Osvald 
Dahlgrens far Erland genomgick 
skolan 1888-1898. Där var Elis Wet
tergren, en av IK Surds idrottsprofil, 
också inskriven1888-1896. 

Tysta skolan på Haga i 
Göteborg 1862-1886 
D Denna skola inrättades år 1862 
av folkskolläraren Petrus Brodahl 
våren 1862. Han var också klockare 
i Göteborgs fattighuskyrka. Han hade 
ett par små rum i huset tomtnummer 
22 vid Skolgatan. Detta tomtnummer 
22 ligger motsvarande på Skolgatan 4 
i dag. Där undervisade han fyra döva 
barn. En av dem var frielev. Han ville 
ge dem uppfostran och undervisning. 
Han hade ingen utbildning för att un
dervisa döva. Men han litade på att så 
småningom tillfredsställa sina elevers 

Fortsättning på nästa sida! 



Skolgatan 4. Färeståndaren Petrus Brodahl bodde i detta hus år 1862, där han undervisade 
fyra döva barn. Huset revs på 1960-talet. 

Fortsättning från föregående sida: 

kunskaper genom erfarenhet och stu
dier. 

Nära att ge upp 
För en elev erlades 12 kronor i må
naden. Problemet var att hålla ihop 
ekonomin för undervisning eftersom 
föräldrarna inte hade råd att betala mer. 
Många gånger var Petrus Brodahl nära 
att ge upp, men han fäste sig vid sitt 
arbete och sina elever så att han inte 
kunde lämna dem även om han erbjöds 
en förmånlig plats i Halland. 

Samlade in "sexstyvrar" 
År 1863 fick Petrus Brodahl besök av 
Göteborgs-Postens medarbetare Karl 
Lidberg. Han skrev i tidningen om 
Tysta skolan som behövde finansiellt 
stöd. Genom tidningsartikeln väcktes 
allmänhetens intresse. Det ledde till 
att grosshandlaren Abraham J osephs
son blev skolans förste mecenat, som 
varje måndag besökte hem och kontor 
och samlade in "sexstyvrar", som till
sammans med andra pengar skänktes 
till skolan. Det blev 347 kronor totalt. 

FOTO: GÖTEBORGSSTADSMUSEUM 

Trånga lokaler 
Sedan elevantalet hade ökats till 15, 
blev det alltför trånga lokaler för både 
bostad och undervisning. En större bo
stad hyrdes och täcktes av en enskild 
välgörare genom en gåva av 550 kro
nor. Brodahl hade en 15-årig flicka som 
skulle hjälpa till med undervisningen. 
Men redan i början av år 1866 gav han 
upp och lade ner skolan av ekonomiska 
skäl. Han erbjöds då sedan lärareplats 
på Manillaskolan i Stockholm. 

I Göteborg hade man insett det 
faktum att skolan borde finnas kvar. 
Grosshandlare Peter Hammarberg som 
också var mån om att hjälpa döva, reste 
till Stockholm för att övertala Brodahl 
att återvända till Göteborg. Han gick 
med på det, sedan han fått löfte om 
understöd för skolan genom förhands
betalning. Understödet uppgick på 2 
000 kronor och utbetalades varje år 
under tre år framåt. 

Öppnades i ny lokal 
I april 1867 öppnades Tysta skolan på 
Haga åter, nu i en ny lokal på Skol
gatan tomtnummer 1 7, motsvarande 
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Skolgatan 15 under år 1867-1870. 
Sedan flyttades lokalen till Skolgatan 
tomtnummer 21, motsvarande Skolga
tan 17 under år 1871-1886. Lärarinnan 
Sofie Eriksson anställdes för att hjälpa 
till med undervisningen. 

Alla fastigheter för undervisnings
lokaler på de nämnda gatunumren på 
Skolgatan revs för länge sedan, tro
ligen på 1960-1970-talet. Bilder på 
fastigheterna som visar hur de såg ut, 
förvaras på Göteborgs Stadsmuseum. 

Med statsbidrag från år 1868 förbätt
rades den ekonomiska situationen och 
blev allt stabilare. Statsbidraget utgick 
med 100 kronor för varje internatelev 
och 50 kronor för varje elev som endast 
deltog i undervisningen. Dessutom be
stämdes att årsavgiften skulle vara 200 
kronor för helinackordering eller 160 
kronor om hemmet stod för kläder samt 
60 kronor för endast undervisning. 

Ännu fler döva kunde då tas emot. 
Vid slutet av år 187 5 hade skolan inte 
mindre än 41 elever. 

Elever från fattiga hem 
Bekymren började dock snart igen, 
för årsavgifterna inbetalades inte or
dentligt. De flesta elever kom från 
fattiga hem så föräldrarna hade inte 
råd att betala. Brodahl ville absolut 
inte släppa ifrån sig sina elever förrän 
de konfirmerats och om möjligt satts 
i stånd att själva försörja sig. I viss mån 
lyckades grosshandlaren Hammarberg 
år 1868 att få ett flertal rika personer 
att teckna sina namn och att bidra med 
sitt ekonomiska stöd. Han gjorde även 
nya insamlingar för samma ändamål år 
1870, 1876 och 1884. 

Bestämde sig att lägga ner skolan 
När Carnegiestiftelsen för dövstumma 
övertogs av Göteborgs och Bohusläns 
landsting år 1875, blev anledningen till 
att elevantalet vid Tysta skolan mins
kades så småningom. Brodahl började 
känna att han inte skulle orka fortsätta 
undervisa så han bestämde sig att lägga 
ner skolan år 1886. Det innebar att han 
ledde Tysta skolan i 24 år med ett kor
tare avbrott. 

Den teoretiska undervisningen sked
de dels efter tal- och dels efter skriv
teckenmetod. Vid talundervisningen 
lades stor vikt på artikulationsövningar. 
Vid sidan om teoretiska undervisning
en gav skolan också praktisk undervis
ning. Pojkarna lärde sig huvudsakligen 



i skomakeri med tillverkning av träbot
tenstofflor och läster. Sedan Brodahl 
1879 inrättat en egen snickeriverkstad 
och anställt en fackkunnig slöjdlärare 
hade eleverna möjlighet att lära sig i 
snickeriyrket. Flickorna lärde sig enk
lare handarbeten, vävning, matlagning, 
tvätt och andra hushållsgöromål. 

Saknas handlingar 
Under Tysta skolans verksamhet hade 
Brodahl drygt 100-tals döva elever. På 
grund av att det saknas elevmatriklar, 
betygskataloger, styrelseberättelser el
ler tryckta handlingar, liksom övriga 
enskilda dövskolor kan man inte få 
veta vilka elever som har gått i hans 
dövskola. 

Som tur var fick jag tag i uppgif
ter om hans elever genom Göteborgs 
mantalsböcker. I regel brukade varje 
hushållsinnehavare uppge endast sin 
familj och sina anställda. Pontus Bro
dahl uppgav dock alla elevers namn 
och födelseår under sitt hushåll, vilket 
var mycket ovanligt. Annars brukade 
barn uppges i sina föräldrars hushåll i 
sin hemförsamling. På det sättet fick 
jag 97 elevers namn, födelsedata och 
hemort. Några elevers namn var be
kanta. Till exempel var Gerda (1859-
1944) och Hjalmar Carlström (1854-
1911) syskon till Oscar Carlström 
(döv), som var anställd som lärare vid 
Tysta skolan i Göteborg, Manillasko
lan och dövskolan i Skara. 

Under Tyska skolans verksamhet var 
det ett rent internat med föreståndarens 
hustru Hilda Brodahl som husmoder. 

Enda föreståndaren hela tiden 
Under Tysta skolans period var Petrus 
Brodahl den enda föreståndaren. Sofie 
Eriksson som nämnts tidigare var an
ställd som lärarinna år 1865-1866 och 
1867-1877. Vid sidan om fanns det tre 
lärare: Salomon Nanzen 1868-1886, 
Oscar Carlström (döv) 1869-1872 och 
Claes Hagström 1877-1885. 

När Tysta skolan på Haga i Stock
holm lades ner år 1886, flyttades de 
kvarvarande eleverna till länsanstalten 
på Nya Varvet. Det rör sannolikt sig 
om sju elever. 

Tomas Hedberg 

Källa: 
Matrikel över Svenska Dövstum
skolan 1809-1918 av Oskar Ahlner. 

Dövas historia i Sverige och något 
om övriga Norden av Per Eriksson. 

Skolan användes på Skolgatan 17 under1867-1870. Å"ven detta hus revs på 1970-talet. 
FOTO: GÖTEBORG STADSMUSEUM 

Skolan var inrymd i denna byggnad p å Skolgatan 21 från 1871 fram till nedläggningen 1886. 
Huset demolerades på 1970-talet. 

FOTO: GÖTEBORGS STADSMUSEUM 
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Dövhistoriskt seminarium 
i Hässleholm den 12 - 13 oktober 2013 

Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS) arrangerar det 21 :e <lövhistoriska seminariet på Norra station, Häss- -
leholm Anledningen till att seminariet förläggs i Hässleholm är att Hässleholms Dövas Förening fyller 90 år i år. 

_ Bussutflykt runt i Skånes nordöstra hörn inkl. Anton Hertzmans grav och lunch på Hovdala slott. -

Seminarieavgiften är 450 kr för medlemmar och 650 kr för icke medlemmar. 
- Inbetalas till plusgiro 854121-1 senast 15/9 2013. Inträde till seminarium, kaffe och söndagens bussutflykt ingår i 

priset. Lunch på lördag och söndag ingår inte i priset. Anmälan är bindande. 

Medlemsavgift är 200 kr/år och 400 kr/år för organisationer. Teckenspråkstolkar är beställda. 
-
_ PRELIMINÄRT! 

- Program lördag 12 oktober 
Kl. 09.00 -09.30 Samling och kaffe med fralla. Plats: Norra station, Norra stationsgatan 6 A, Hässleholm 
Kl. 09.30-09.45 Ordförande Tomas Hedberg öppnar seminariet. Representanter från Sveriges Dövas Riksförbund och 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund. 
- Kl. 09.45-10.45 Föredrag: "Mitt yrkesverksamma liv" av Gunnel Rooth (ej klart) 
- Kl. 10.45-11.45 Föredrag: "Tolk steker pannkakor" av Sylvia Bergqvist och Ingrid Gustafsson 

Kl. 12.00-13.00 Lunch 
_ Kl. 13 .15-14.15 Föredrag: "Flickan på två stolar" av Olga Svensson Richter 

Kl. 14.15-15.15 Föredrag: "Hässleholms Dövas Förenings 90 års historia" av Hauke Hagedom 
Kl. 15.15-15.45 Kaffe med dopp 
Kl. 16.00-17.00 Årsmöte 
Kl. 19 .30-21.00 Samkväm på Hässleholms dövas förenings lokal: Sjörröd 

_ Program söndag 13 oktober 
Bussutflykt runt Skånes nordöstra hörn inkl. bl.a. Hässleholms hembygd med statyn Snapphanen, besök på Anton Hertzmans 

- grav och Hovdala slott 

-

Kl. 09.00 Samling vid Stortorget 
Kl. 15.00 Vandringen avslutas Reservation för ändringar! 

Logi får var och en ordna själva. Förslag på hotell med priser: 

Hotell Statt, Stortorget, Hässleholm. Tel. nr 0451-890 00. Enkelrum: cirka 840:-/natt. 
Det finns ännu flera hotell att välja på. Gå till "www.bokahotell.se" 

Frågor: Maj Daver. E-postadress: maj.daver@comhem.se eller maj.daver@sdrf.se 

- Anmälningstalongen för seminariet ska skickas direkt till: 

_ Carl Magnus Lindgren (kassör), Hasselgatan 38, 703 60 Örebro 

Betalningen ska sättas in på SDHS:s plusgiro: 854121-1. Märk "Dövhistoriskt seminarium". 

Jag/vi anmäler mig/oss till Dövhistoriskt seminarium i Hässleholm den 12-13 oktober 2013: 

Namn: ......................................................................................................... . 

Adress: ............................ ~ ........................................................................... . 

E-post: ................................................ . Fax nr: ....................................... . 

Seminarieavgift: ............... . Antal personer: ............... . 

-

-
-

\ # 
~.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Dövföreningars sommarstugor 

N
är jag var ung brukade jag åka till olika <löv
föreningars sommarstugor för att övernatta och 
få uppleva socialt umgänge. Som sportfiskare 
brukar jag tillsammans med medlemmar från 

vår klubb övernatta hos någon <lövförenings sommarstuga 
och även i någon <lövskolas gymnastiksal. 

Varför övernattar vi i sommarstugan? Jo, det är så att det 
alltid finns folk där och att det är billigt, och dessutom blir 
man alltid varmt välkommen där. Väl inne i sommarstugan 
så brukar föreningens stugvärd sälja vykort för att få in viss 
inkomst till stugverksamheten och jag köper alltid några 
stycken sådana. 

Verkliga eldsjälar 
Sommarstugan är ett viktigt semester- eller fritidsställe för 
många av oss teckenspråkiga, och vi vill gärna komma dit 
igen och få kontakt med andra döva. 

På alla platser finns det ofta några personer som är verk
liga eldsjälar, då de bygger och renoverar sommarstugan 
samt tar emot gäster. Tänk på att de har lagt ner så många 
arbetstimmar med sommarstugan, ofta på frivillig basis. 

Föreningar brukar ordna bussresor till den förening som 
har sommarstugan och man gör gärna ett uppehåll där i 
några timmar med kaffe och dopp, ibland även med över
nattning. 

En viktig samlingsplats 
Vid sommarstugan firas midsommar-, kräft- och surström
mingsfester. Stugan blev en viktig samlingsplats för oss 
döva. Alla vet att det alltid finns folk där, och vill man 
övernatta i sommarstugan så skriver vi ett brev som talar 
om att vi vill övernatta. Man får sedan alltid svar på om det 
finns lediga rum eller inte. 

Som mest hade vi i Sverige runt 35 olika sommarstuge-

Fritidsgården Lunden i Odarslöv, De Dövas Förening i Lund år 1970. 

VYKORT UR BENGT-ÅKE MALMBERGS VYKORTSAML!NG 

platser att komma till. Idag återstår det bara ca 5 stugor kvar. Dövstumföreningens i Norrköp ing fri tidsstuga "Solhöj den". 

Det saknas några vykort 
I min vykort- och fotosamling saknas fortfarande några vy
kort/fotografier från Gävle, Arvika, Ormesberga (Växjö), 
Blekinge, Nässjö och dem från Norrland. 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni läsare vill skicka 
jubileumsskrifter med dess historia om föreningens som
marstuga till mig, som jag senare ska skänka till SDHS. Alla 
vykort har jag redan skänkt till SDHS. 

Det som fattades i denna skänkta vykortsamling är Åhus 
Sandlyckan, men jag hoppas att någon SDHS-läsare letar 
fram det saknade vykortet (eller fotografiet för all del) i era 
gömmor hemma hos er eller hos föreningens lokaler. 

Hoppas på respons 
Det här har bara påbörjats och jag hoppas på respons från 
samtliga läsare och föreningar. 

Bengt-Ake Malmberg 

VYKORT UR BENGT-ÅKE MALMB ERGS VYKORTSAMLING 

Borås Dövas Förenings sommarhem "So/gläntan" i Sjömarken. 
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Möte med Kulturutskottet 
Som ni läsare kanske vet beslöts det 
hösten 2009 att Manillaskolan ska 
flytta till nya lokaler på Kungshol
men hösten 2013. Motiveringen var 
att visuella och ljudtekniska möjlig
heter inte kan anpassas i den gamla 
byggnaden. 

D Manillaskolans aktionsgrupp 
bildades i mars 2012 för att disku
tera om vad som ska hända med den 
gamla skolbyggnaden på Djurgården 
efter Manillaskolans flytt. Alla histo
riska föremål och dokument som gjorts 
och förvaltats av Manillaskolan sedan 
i början av 1800-talet, hamnar i en fa
rozon. 

Framtida handikappmuseum 
För ett par år sedan var representan
ter från olika handikapporganisationer 
och arkivinstitutioner inbjudna inkl. 
mig som SDHS:s representant för att 
diskutera om möjligheter för eventu
ellt ett framtida handikappsmuseum 
med ett forskning- och kulturcentrum 
i Manillaskolans byggnad. 

Uppvaktade kulturministern 
En grupp med representanter från SDR, 
HRF och DHB uppvaktade hos kultur
minister Lena Adelsohn Liljeroth för 
att få ett ekonomiskt stöd till detta mu
seum. Efter en kort tid meddelades att 
Kulturdepartementet inte har planer på 
att finansiera för detta museum. Manil
lasko lans aktionsgrupp bildades därför 
att söka andra politiska vägar istället 
och består av Lolo Danielsson, SDR, 
Henrik Sundqvist, SDF och underteck
nad, SDHS med två representanter från 
Manillaskolan: Olle Hovergren och 
Anne-Berit Lavold. 

Skrivelser och uppvaktning 
Under våren 2012 tog vi tid på oss för 
att påverka politikerna om att Manil
laskolan ska räddas för vår framtida 
museiverksamhet genom att skicka 
skrivelser till alla riksdagsledamöter 
i Kulturutskottet. Vi fick en uppvakt
ning hos Vänsterpartiet i slutet av maj, 
där Lars Ohly sitter som Vänsterpar
tiets representant i Kulturskottet. Han 
föreslog att vi skulle skicka ett nytt 
gemensamt brev till hela Kulturutskot
tet, vilket vi gjorde i juni månad. Det 

I väntan på inträde till Kulturutskottets sal. Fr v: Tomas Hedberg (SDHS), Christer Hovergren 
(Manillaskolan), Henrik Sundqvist (SDF), Anne-Berit Lavold (Manillaskolan) och Lolo Daniels
son (SDR). 

FOTO: CHRJSTER HOVERGREN 

Kulturutskottets riksdagsledamöter lyssnade på presentationen om Manillaskolans kulturarv. 

ledde till att vi fick ha en uppvaktning 
hos Kulturutskottet med alla ledamöter 
från åtta olika riksdagspartier den 29 
november 2012. 

Under detta möte fick vi en tid för 
vår 15 minuters PPT-presentation om 
betydelsen av Manillaskolans 200-års 
historia och kulturarv. Därefter fick vi 
också en 15 minuters frågestund från 
dem. Vårt argument var att behålla en 
del av Manillaskolans skolbyggnad 
för vår framtida museiverksamhet ef
ter Manillaskolans flytt i höst, speciellt 
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FOTO: CHRJSTER HOVERGREN 

kyrksalen samt några rum intill för att 
visa historiska och kulturella föremål 
i anknytning till dövas historia för all
mänheten. Vi ansåg att staten bör ta 
sitt ansvar för ett sådant museum med 
kulturcenter i Manillaskolans gamla 
skolbyggnad. Vid samma tillfälle med 
mötet föreslog vi också att Kulturut
skottet skulle göra ett studiebesök på 
Manillaskolan. 

Något måste göras 
Efter vårt besök har ledamöterna för-

Fortsättning på sidan 16! 



GLIMTAR FRÅN DöVIDROTTENS 

200-ÅRIGA HISTORIA 
Dövidrottens historia 200 år - dess 
utveckling och betydelse innehåller 
många idrottsliga historiska epoker. 

D Boken beskriver även dövidrot
ten som en folkrörelse med språklig 
och social betydelse. Dövidrotten 
var från början av 1800-talet knuten 
till våra dövskolor. Man kan säga att 

"dövidrottens vagga" stod på Manil
laskolan. Man får en del glimtar av 
hur döva elever hade "kroppsrörelser" 
och andra fysiska aktiviteter på Manil
laskolan och även andra dövskolor i 
Härnösand, Gävle, Stockholm, Örebro, 
Vänersborg, Växjö och Lund. 

Olika perioder 
En grov indelning av olika perioder för 
dövidrott kan göras här: 
1808- 187 5 Idrott under Manillatiden 

1876-1909 Skolgymnastik och <löv-
idrottsföreningar 

1910-1919 Surdpokalen och organise-
ring av dövidrott 

1920-1939 Ut i världen 

1940-1969 I orostider 

1970-1989 I handikappidrottens familj 

1990-2009 Dövidrottens status 

Från kroppsrörelser till gymnastik 
och fäktning vid Manilla 
Det framgår av Pär Aron Borgs an
teckningar 1808/1809 att det där står 

"Uppfostran med Kroppens Krafter". 
Från 1810 fanns på Manilla schema
lagda lektioner för fäktning, gymnas
tik, vandring, dans och simning. Borg 
insåg att döva hade nytta och glädje 
av rekreation och avkoppling. 1811 
tog Borg, hans fru och andre läraren 
Jonas C. Modeer med sig elva döva 
pojkar (mellan åldrarna 18- 36) ut på 
en 63 mils lång fotvandring genom 
Västmanland, Södermanland, Upp
land och Roslagen. Vandringen blev 
en kombination av en studieresa för 
eleverna och informationskampanj för 
allmänheten. 

Den första gymnastikläraren 
Jonas C. Modeermed militär bakgrund 
var den första gymnastikläraren vid 
Allmänna Institutet för dövstumma 

Gruppfoto i gymnastik med Ossian Borg. 

under 1809- 1820. Mellan 1800 och 
1890 var det vanligt att löjtnanter el
ler kaptener undervisade i gymnastik. 
På 1890-talet ansvarade föreståndare 
eller rektorer och lärare för gymnas
tikundervisning. Efter 1918 tog gym
nastikdirektörer, som då fått sin utbild
ning vid Gymnastiska Centralinstitutet 
(GCI), över gymnastiklektionerna. 
Modeers elev Johan Albrekt Uggla var 
den första döva läraren i gymnastik 
1817- 1822 innan han avled av okänd 
anledning (förmodligen av rödsot). 

Badhus och gymnastikredskap 
Vid slutet av Pär Aron Borgs tid bygg
des en bad- och simanläggning för in
stitutets räkning. 1838 hade skolan ett 
eget åttakantigt badhus med badsump 
och två trampoliner nere på holmens 
södra strand. 1867 byggs den väldiga 
sim- och badanläggning på holmens 
sydvästra strand. Moderna gymnas
tiska utomhusredskap införskaffades 
på Manhem 1837. Tio år senare flyt
tades redskapen från Manhem till en 
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FOTO: MANl LLASKOLANS ARKI V 

större inomhussal i blindavdelningens 
lokaler på Övre Manilla. 

Sim övning 
Redan som ung tog Ossian, son till Pär 
Aron Borg, hand om elevernas simöv
ningar. Han blev senare simlärare och 
handledde elever i simning under hela 
1830-talet. De utvecklades till en så
dan duglig nivå att det skrevs i pressen 
och i de historiska dokumenten om att 
elever blev promoverade till simmagi
strar genom Stockholms simsällskap. 
Under den tiden fanns det tre simsko
lor i Stockholm: Lindska-Gjörckerska 
1827- 1883, Åbomska 1828- 1853 och 
Manilla Institutets simskola 1840-
1876. Carl Frykholm var den första 
döva eleven som promoverades till 
utmärkt simmagister vid Åbomska 
simskolan 1831. 

Egen simskola och simpromotioner 
Ossian Edmund Borg startade en 
ordnad simskola för döva och blinda 

Fortsättning på nästa sida! 



Fortsättning från föregående sida: 

elever vid Manilla Institutet 1840. Re
dan ett par år senare fick även flickor 
undervisning i simningens konst. 1848 
promoverades en döv kvinnlig simma
gister för första gången inom Stock
holms simsällskap såväl som inom 
hela den svenska simkonstens historia. 
Ossian Edmund Borg var inte bara som 
framgångsrik skolledare under sin tid 
1839-1875 utan också som drivande 
i idrottsfrågor för skolungdom. Hans 
arbete har betytt mycket för simidrot
ten i allmänhet. 

De första idrottsklubbarna 
Manillaskolan var föregångare inom 
fysisk fostran och döva var tidigt ute 
med idrottsaktiviteter i olika idrotts
grenar. Idrottsklubben Hephata i 
Stockholm bildades 1892. Hercules 
som bildats 1896 i Malmö var verk
sam inom gymnastik och styrkesport. 
Idrottsrörelsen spreds sedan till Gö
teborg. Idrottsklubben Surd skulle 
egentligen ha bildats 1896 men det 
dröjde fram till 1903. Surd skickade 
genom Carl Daniel Andersson ett brev 
till den danska idrottsklubben D0V
stumania, som bildades år 1904, om 
ett idrottsligt vänskapsutbyte. Efter 
en inbjudan bjöds surdarna in till en 
tävling i brottning och viktlyftning i 
Köpenhamn 1905. 

Surdpokalen och nordiskt förbund 
Det kända meterhöga dryckeshor
net "Surdpokalen" visades upp vid 
den första internationella tävlingen i 
Göteborg 1906. Tävlingen om vand
ringspriset ryckte upp idrottsintresset 
och verksamheten samt bidrog till stif
tandet av många nya idrottsklubbar för 
döva under tiden 1906- 1910 i både 

Attakantigt badhus i etsning. 

Dövstummas Idrottsförbund (nuva
rande Nordiska Baltiska Dövidrotts
förbundet) bildades 1912 i Stockholm. 

Svenska Dövstummas Idrottsför
bund 
För bildandet av förbundet behövdes 
det tre idrottsklubbar. Men Hercules i 
Malmö lades ner redan 1901, så i Sve
rige återstod bara två klubbar, Idrotts
klubben Hephata, som stiftats 1892 
och Idrottsklubben Surd, som stiftats 
1903. Dövstummas Idrottsklubb i 

Sverige och övriga Norden. Nordiska Malmö, som bildades i oktober 1913, 

Fortsättning från sidan 14: 

stått att något måste göras. Lars Ohly 
sade att de måste ta det här på allvar 
med handling, inte med bara vackra 
och fina ord. Det var en speciell upp
levelse för mig personligen eftersom vi 
fick träffa HELA Kulturutskottet. 

nillaskolans gamla skolbyggnad. Vår 
kamp om att behålla en del i Manilla
skolans byggnad har tyvärr försvårats. 

Manillaskolans inventarier 
I slutet av februari fick vi meddelande 
från Kulturutskottet att flera av leda
möterna fortfarande har visat intresse 
för ett studiebesök på Manillaskolan. 

Ny hyresvärd Där får man diskutera om vad som ska 
I mitten av januari 2013 utkom nyheten hända med Manillaskolans inventarier, 
om att Fredrikhovs slotts skola ska bli såsom Per Aron Borgs byst, tavlor och 
en ny hyresvärd. De ska flytta in i Ma- porträtt upphängda i ett rektorsrum. 
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deltog i förberedelserna inför stiftande 
av Svenska Dövstummas Idrottsför
bund (nuvarande Svenska Dövidrotts
förbundet) och den 6 november 1913 
samlades representanter från Hephata, 
Surd och den nybildade Dövstummas 
idrottsklubb i Malmö. 

Urban Mesch 

http://www.dovidrottenshistoria.se 

Vi måste kanske acceptera att Manil
laskolans inventarier hamnar i något 
annat befintligt museum i Stockholm 
eller i Örebro. 

Samtidigt kan man bevara kyrksalen 
och andra fasta egendomar som har 
med Manillaskolans och dövas histo
ria att göra. De kan vara tillgängliga 
och visas för allmänheten även om Ma
nillaskolans byggnad bedrivs av annan 
verksamhet. Framtiden får utvisa. 



Döv simhoppare i OS 
i Stockholm 1912 
Under 2012 synteslOO-årsjubileet 
av Stadions invigning och genom
förandet av OS i Stockholm 1912 
i våra medier. De femte moderna 
olympiska sommarspelen benämn
des i press och i folkmun för "Sol
skensolympiaden". Den benäm
ningen kom troligtvis till genom 
att sommaren i Stockholm 1912 var 
rekordmässigt regnig, men just un
der OS var vädret strålande. 

0 Alla kanske inte känner till att 
döva idrottare har egna internationella 
tävlingar med benämningen Deaflym
pics (motsvarigheten till Paralympics 
och Olympiska spelen). Innan dövas 
världsidrottsorganisation skapade 
egna "dövidrottsspel" tävlade döva 
idrottare med hörande idrottare inom 
OS-spelen trots sin funktionsnedsätt
nmg. 

Terrence Parkin känd i modern tid 
En av de mest kända döva idrottarna 
i modem tid är den sydafrikanske 
simmaren Terrence Parkin (1980-) 
som använder teckenspråk vid kom
munikation med sin tränare, har slagit 
afrikanska simrekord i 200 och 400 
meter medley individuellt och vann 
olympiskt silver i OS 2000 i Sidney i 
200 meter bröstsim. 

Oskar Wetzell mest historiskt känd 
Den genom tiderna mest historiskt 
kände och samtidigt mest bortglömde 
döve idrottsmannen är utan tvekan Os
kar Wetzell. 

Flera andra döva i OS 
Andra döva idrottare som lyckades 
mer eller mindre i OS efter Wetzell var 
Gerhard Sperling från Tyskland (fri
idrott: 20 km gång i OS 1936), Angel 
Acuna Lizana från Mexiko (basket i 
OS 1948), Ignazio Fabra från Italien 
(brottning i OS 1952, 1956, 1960 och 
1964), Ildiko Rejto från Ungern (fäkt
ning i OS 1960, 1964, 1968, 1972 
och 1976), Vjatjeslav Skomorochov 
från Sovjet (friidrott: 400m häck i OS 
1968), Susan Jane Pedersen från USA 
(simning i OS 1968), Jeffrey Float 
från USA (simning i OS 1984), Jiiri 

Jaanson från Sovjet och Estland (rodd 
i OS 1988, 1992, 1996 och 2000) och 
Dean Smith-Barton från Australien (fri
idrott: tiokamp i OS 1992). Svensken 
Kjell Gunnå nådde fram till OS-kvalen 
i basket vid OS 1980. 

Döva duktiga i simning och simhopp 
I slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet var svenska döva både 
duktiga i simning och simhopp. Döva 
var tidigt involverade i simundervis
ning, -promotion och -uppvisningar 
tack vare ett starkt engagemang vid 
Manillaskolan i Stockholm. Bland an
nat följde en döv svensk simhoppare 
Ernst Haustedt med i Victor Balcks 
trupp till simuppvisningen vid världs
utställningen i Paris 1900. 

Förste döve deltagaren i OS 1908 
Åter till finlandssvensken Oskar Wet
zell (1888-1928). Han var den förste 
döve deltagaren i OS 1908 i London 
och även i OS 1912 i Stockholm.Han 
hörde till Finlands bästa simhoppare. 
Han erövrade flera finländska mäster
skap i raka, svikt- och varierande hopp. 

Oskar Wetzell gick i <lövskolan i 
Borgå i Finland mellan 1896-1904. 
Han var mycket intresserad av idrott, 
tog simlektioner i Helsingfors, avlade 
simkandidatproven 1903 och fick ti
teln "fulländad simmare" dvs magis
terexamen 1904. Då blev han även in
tresserad av simhopp och deltog i en 
simhoppsundervisning under Toivo 
Aros ledning och utbildade sig även till 
simhoppare i klassen höga hopp. Han 
började idogt träna i hopp från svikt 
tillsammans med simhoppläraren Toi
vo. Han deltog även i en hopptävling 
för första gången 1906. 

Vann flera finländska mästerskap 
På grund av sin dövhet hade Oskar pro
blem med att ta till sig instruktionerna 
att lära sig hålla ihop fötterna, speciellt 
vid simhopp bakåt. Trots det vann Os
kar flera finländska mästerskap i raka, 
svikt- och varierande hopp (trampo
linhopp) 1908, 1909, 1912, 1913 och 
1921. I höga hopp vann han mästerska
pet 1908, 1909, 1911 och 1913. 
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Oskar Wetzell med alla sina priser och medaljer. 
FOTO: FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF/DÖVAS MUSEUM 

Var även duktig komiker 
Han var också en duktig komiker och 
var mest känd som underhållande sim
hoppare inför publiken vid simupp
visningar, arrangerade av Helsingfors 
simsällskap. 

Till semifinal i svikthopp i OS 
Finland deltog första gången i olym
piska spel i London 1908. Oskar var 
då med i truppen som bestod av fyra 
simmare och två simhoppare. Simhop
parna var Oskar och hans lärare Toivo 
Aro. Resultatmässigt lyckades Oskar 
inte bra i höga hopp men lyckades 
bättre i svikthopp där han nådde till 
semifinalen. 

Toivo lärde teckenspråk av Oskar 
Hans vän och tränare Toivo har skrivit 
ner några rader i sina memoarer att han 
så småningom började förstå honom 
lite bättre på teckenspråk eftersom han 
lärt sig lite teckenspråk av Oskar un
der tiden som de varit tillsammans. I 
början ansvarade han för Oskar under 
resor men han insåg att Oskar klarade 
sig bättre utan honom. 

Tecknade med engelska vänner 
I London kunde Oskar teckna flytande 
med sina engelska döva vänner, alltså 
bättre än med sina hörande finska lag
medlemmar som inte kunde teckenspråk. 

Fortsättning på nästa sida! 
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Hård konkurrens i OS 1912 
Simtävlingarna under Olympiska spe
len i Stockholm den 6- 15 juli 1912 som 
arrangerades vid Djurgårdsbrunnsvi
ken som låg på samma kustlinje mot 
Manillaskolan. OS i Stockholm var 
inte lyckat för Oskar på grund av hård 
konkurrens från Sverige, Norge, Ryss
land, Österrike, Tyskland, Grekland, 
Italien, England, Förenta staterna, Ka
nada, Sydafrika och Australien. Sven
sken Hjalmar Johansson knep silvret i 
höga trampolinhopp (raka hopp från 5 
och 10 meters höjd) och Wetzell kom 
på 13:e plats av 39 deltagare. 

Det gick sämre för Wetzell i höga 
trampolinhopp (raka och varierande 
hopp kombinerat från 5 och 10 meters 
höjd). Svensken Erik Adlerz tog guld
medaljer i båda hoppvarianterna. 

Hjalmar Johansson 
Hjalmar Johansson (1874-1957) från 
Karlskrona var duktig i simhopp, sim
ning och friidrott. Han deltog i sim
hopp i OS 1906 i Aten, OS 1908 i Lon
don och OS 1912 i Stockholm. Hans 
bästa merit var guld i varierande hopp 
i London. Hjalmar hade tidigare um
gåtts med fyra döva atleter i Karlskrona 
och fick därigenom en bra kontakt med 
Oskar Wetzell under olympiaderna i 
London och Stockholm. 

Oskar fick hjälp av Hjalmar J 
Oskar hade skrivit i finländska tid
ningen "Tidskrift för Dövstumma" 
om sin placering som åttonde av de 35 
hopparna och mötet med den svenska 
OS-mästaren Hjalmar Johansson un
der olympiska spelen i London 1908: 

"Vi togo på oss våra nya simkostymer 
med det finska simförbundets märke 
på bröstet. Jag hoppade från svikt
bräde med 3 m höjd. Men det gick på 
tok. Brädet var styvt. I Helsingfors ha 
vi ett långt, mjukt bräde. Vad skulle 
jag nu göra? Ty då jag ej var van vid 
sådant bräde, fick jag ingen riktig sats. 
Menjag blev räddad genom den kända 
svenska mästerskapssimhopparen Hj. 
Johansson, som vistas i London. Han 
undervisade mig huru satsen skulle gö
ras och det lyckades för mig att utföra 
språnget. Han hade umgåtts med döv
stumma, ty han talade så tydligt attjag 
kunde avläsa allt han sade. Jag tackade 
honom för hjälpen." 

Oskar Wetzells simhopp. 
FOTO: FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF/DÖVAS MUSEUM 

Kände till dövidrotten Gjorde simuppvisningar 
ErikBergvall(1880-1950), självbrons- Döva följde med stort intresse hur det 
medaljör i vattenpolo vid OS i London gick för svenskarna och särskilt för den 
1908, var med i organisationskommit- döve simhopparen Wetzell i de olym
ten för Olympiska spelen i Stockholm piska spelen 1912 i Stockholm. 
1912 och ordförande och tävlingsle- Under andra nordiska dövstumkon-
dare för simning, vattenpolo och sim- gressen i Stockholm den 4-7 augusti 
hopp. Han träffade Oskar Wetzell på 1912 anordnades även idrottstävlingar 
plats. Bergvall kände till dövidrotten i friidrott mellan Nordens dövidrotts
och skrev mycket om Manillaskolans män. Ett flertal gånger gjorde Oskar 
simskola för döva elever och dess di- Wetzell sina simuppvisningar för pu
rektör Ossian Edmund Borg som sim- bliken. 
lärare och hans kamp för kvinnoidrott 
i simning i allmänhet. Urban Mesch 
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Den 8:e internati0nolla 

DÖiVHJlSl?ORISKA konferensoo 
Den kanadensiska dövkulturfören
ingen var värd för 8:e dövhistoriska 
internationella konferensen (DHI) 
den 24-28 juli 2012. Den var förlagd 
på hotellet Westin Harbour Castle 
Rotel i Toronto. 

D Inbjudan till konferensen lockade 
397 döva deltagare från 22 länder. Del
tagarsiffran varvisserligenmyckethög, 
men många kom som endagsbesökare. 
Från Sverige kom 8 deltagare. Konfe
rensen var mycket välarrangerad. 

Välkomstparty 
Dagen innan konferensens inledning 
hölls ett välkomstparty med dryck och 
tilltugg för deltagare på 38:e våningen 
av hotellet. Utsikten över Toronto och 
sjön Ontario var makalöst hisnande. 

Öppnade med en tyst minut 
DHI:s ordförande Peter W. Jackson 
öppnade konferensen med att först 
hålla en tyst minut för att hedra de döva 
individerunder de gångna tiderna, som 
hade öppnat vägar för möjligheter och 
påverkat den <lövhistoriska utveck
lingen ända till idag. 

"Biographies and Autobiographies" 
Temat var "Biographies and Auto
biographies" med 27 föreläsare och 
presentatörer från Australiel, Belgien, 
Frankrike, Tyskland, Japan, Kanada, 
Nederländerna, Polen, Ryssland, Stor
britannien, Sverige och USA på tre dagar. 

Intressanta levnadsöden 
Man fick veta många intressanta och 
varierande levnadsöden, t.ex. om tre 
mindre kända amerikanska fotografer 
på slutet av 1800-talet, om den an
tagligen allra första dokumenterade 
kommunikationen i form av penna 
och papper mellan en man och en döv 
elev år 1642 i England samt om ryska 
döva (sedermera förärade med medal
j er) som kämpade under belägringen i 
Leningrad mot Tyskland under andra 
världskriget. En dokumentärfilm om 
en 17-årig holländsk-belgisk flickas -
Anna van Dam - fasansfulla upplevelse 
i Auschwitz berörde mig starkt. 

Konferensen hölls på hotellet Westin Harbour Castle i Toronto. 

Ulla-Bell Thorin föreläste 
Vår svenska Ulla-Bell Thorin var en 
av tre inbjudna huvudföreläsare. Hon 
beskrev om hur hon hade författat sex 
böcker om sin självupplevda uppväxt 
och tillvaron runt om henne samt hur 
hon fick sina böcker bli publicerade. 
Hennes föredrag imponerade stort pu
bliken, eftersom man undrade över hur 
hon hade lyckats att få förlag att utge 
alla sina böcker. 
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FOTO: CARL MAGNUS LINDGREN 

Döva kunde läsa, skriva och tala 
Pricken över i-et var att när jag lyss
nade ett föredrag av Peter W. Jackson. 
Han hade forskat om livet för fem döva 
personer mellan 1620 och 1707. Just 
under denna tid fanns inga etablerade 
<lövskolor, men döva i 10-11 årsåldem 
kunde ändå lära sig att läsa, skriva, tala 
samt använda teckenspråk. Detta be-

Fortsättning på nästa sida! 



Fortsättning från föregående sida: 

rodde på att förmögna familjer kunde 
bekosta sig på undervisning för sina 
döva barn. Framhingham Gaudy har 
av Peter W. Jackson bekräftats att 
vara den förste döv som använde sig 
av penna och papper som kommunika
tion (1642). Prästen John Wallis, som 
hade utformat skrivlistor och fonetik
förståelse ( 1694 ), åtog sig att lära döve 
Alexander Popham att tala, vilket an
ses vara ett av de tidigaste fallen bland 
döva att lära sig tala. 

Sociala aktiviteter 
Det gavs även tillfällen för sociala akti
viteter utanför konferensrummen. He
len Galloway McNicoll (1879-1915) 
var en döv kanadensisk impressionist
konstnär. Man kunde beundra hennes 
några tavlor, som nu hänger på konst
museet Art Gallery of Ontario i Toron
to. En del av deltagarna fick uppleva 
en underbar båttur runt de närliggande 
öarna Toronto Islands Park. 

En kvällsvisning av filmen "Clown 
White" (1981) med döva barn som skå-

Atta deltagare från Sverige på banketten i hotellet "Royal York". 
Fr v: Carl Magnus Lindgren, Anneli Örlegård, Per-Thomas Örlegård, Ulla-Bell Thorin och bakom 
henne Tomas Hedberg, vidare Maj Daver, Urban Mesch och Hauke Hagedorn. 

despelare, var det första TV-dramat i 
Kanada. 30 år senare denna kväll fick 
vi uppleva en glad överraskande åter
förening av dessa forna skådespelare 
med en frågestund efteråt. 

Avslutades med en bankett 
Konferensen avslutades med en ban
kett och underhållning i det historiska 
hotellet "Royal York". 

FOTO: CARL MAGNUS LINDGREN 

Nästa Dill-konferens hålls 2015 
Nästa gång kommer DHI-konferensen 
att hållas i Edinburgh sommaren 2015. 
Den kommer att handla om dövidrott i 
ett historiskt perspektiv. 

Maj Daver 

Många intressanta föredrag på konferensen 

T
emat för konferensen, med 
hela 392 deltagare från 22 
olika länder runt om i värl
den, var 'TellingDeafLives: 

Biographies and Autobiographies' el
ler på svenska ungefär 'Berättelser om 
dövas liv: biografier och självbiogra
fier. 

Stor behållning 
Man fick flera olika perspektiv i dö
vas historia, och man fick även stor 
behållning av de olika föreläsarnas 
forskningsresultat om de olika döva 
personligheterna genom historien. 

Väl synlig essens 
Den kände skotske historikern och för
fattaren Thomas Carlyle lär ha en gång 
skrivit 'History is the essence of innu
merable biographies' (ungefär 'Histo
rien är en essens av otaliga biografier'), 
och detta får väl anses stämma bra. Just 
denna essens var väl synlig överallt på 

'History is the essence of 
innumerable biographies' 

Thomas Carlyle 

D HI-konferensens välorganiserade 
presentationer, affischer, sessioner och 
dokumentärer m m. 

Världs bild 
Konferenstemat var fokuserat på det 
begrepp som innebär att man kan ut
veckla en s k 'världsbild' med hjälp 
av de olika biografi.arbetena. En av 
föreläsarna, Harry G. Lang från USA, 
berättade om att han hade använt sin 
egen bakgrund som ett underlag till 
hans biografi.forskning. På så sätt 
kom det att leda till flera intressanta 
upptäckter, såsom en förteckning över 
månens, Mars' och Venus' kratrar som 
är uppkallade efter döva och hörsel-
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skadade människor. Likaså har många 
växter och insekter uppmärksammats 
med namn på döva kvinnor och män 
för deras bidrag till botanik, trädgårds
odling och entomologi. 

Lett till många framsteg 
Genom historien har utvecklingen 
bland döva och hörselskadade lett till 
de många framsteg som man har gjort 
i samhället idag: spelfilm, glödlampan, 
internet och e-post samt TV-tekniken. 
Således har döva efterlämnat ett arv på 
dessa områden. 

Även konst och litteratur 
Begreppet 'världs bild' omfattar givet
vis även konst och litteratur, och flera 
av konferensföreläsarna kunde visa 
upp en omfattande mängd biografier 
om döva konstnärer och författare. 

Genom deras bidrag kan dövas kultur 
och dövas studier också spridas till de 
hörandes värld. Exempel på detta kun-



le Theara Yim och Julie Chateauvert, 
da från Kanada, presentera de olika 

stilarna som skapats av s.k. De'VIA
poeter, medan Tony L. McGregor från 

A berättade om det multikulturella 
e'VIA i sydvästra USA där man har 

en blandning av indiansk kultur och 
dövas kultur. Olivier Schetrit, Frank
rike, visade en dokumentär om en döv 
fransk kvinna, Ginette Baccon, som 
bildade ett danskompani för döva i 
mitten av 1900-talet. 

Biografier 
avsett om det handlar om naturveten

skap eller humaniora har döva konst
närer och författare också breddat per
spektivet om de dövas och hörandes 
världar med dess 'väsen' i sin gemen-
amma historia. Därför presenterades 
n mängd biografier under dessa fem 

konferensdagar som ett brett arv av 
ådana livsresor hos döva och hörsel
kadade personer. 

Uppvisar en stolthet 
Den biografiska information som tagits 
fram via forskning uppvisar en stolthet 
·· ver de dövas erfarenheter om att vara 
döv i ett samhälle kan samtidigt vara 
ammanvävda i världshistorien. 

' Mångfald, vår styrka' 
DHI-konferensen lade därmed många 
nya färglagda trådar till denna 'världs
bild' med betoning dels på dövas in
dividualitet och dels på dövas gemen-
amma mänskliga band i distinkta 

trådar. Den forskning som presentera
des på konferensen var också mycket 
lämplig för mångmiljonstaden Toron
tos motto: 'Mångfald, vår styrka' . 

Den stora mångfalden av föreläs
ningsämnen kunde verkligen visa upp 
en styrka i dövas historia. Detta kunde 
es i det rika utbud av metoderna för 

' berättelser om dövas liv'. 

Ulla-Bell Thorin bland föreläsarna 
På öppningsceremonin föreläste He
l en Pizzacalla om kanadensisk <lövhis
toria i allmänhet. Ulla-Bell Thorin från 

verige, tillika SDHS-hedersmedlem, 
gav en inspirerande beskrivning om 
ina sex självbiografiska böcker som 

innehåller många detaljer om hennes 
upplevelser genom livet. Flera av kon-

ferensdeltagarna framförde önskemål 
om att få hennes böcker översatta till 
engelska. 

Peter W. Jackson 
Den brittiska historikern Peter W. 
Jackson, som också är DHI-ordföran
de, redogjorde för sin fascinerande 
arkivforskning om döva i 1600-talets 
England. Det var överraskande att han 
i olika arkiv lyckats få fram så många 
fakta om dessa döva individer som 
levde under denna tid. Hans forskning 
motiverade flera av deltagarna att 
fundera på att det skulle kunna finnas 
mycket mer material om döva i olika 
arkiv runt om i världen som väntar på 
att bli upptäckta. 

"Amistad Affair" 

av Christopher Kurz och Albert Hli
bok, båda från USA. 

Döva under andra världskriget 
När man lyssnade på de spännande 
berättelserna om döva under andra 
världskriget undrade man om det kun
de leda till att andra forskare skulle 
kunna kombinera det här med deras 
biografiska forskning i bokform. Så
ledes har Arkady Belozovsky, en ryss 
bosatt i USA, bl.a. forskat om dövas 
kamp under belägringen av Leningrad, 
medan Viktor Palenny från Ryssland 
fokuserade på de känslor av identi
tet och tillhörighet bland döva ryssar 
under kriget. Han presenterade också 
belägringen av Leningrad på uppdrag 
av Tatiana Davidenko, Ryssland, efter
som hon var förhindrad att komma till Den här mångfalden kunde också ses 

i den invecklade historien som fram- konferensen. Tatianas forskning byg-
fördes av Kim A. Silva från USA. Hon ger på djupa personliga erfarenheter 
hade gjort intervjuer med läraren och om hennes döva familj under beläg
historikern David Halberg för att för- nngen. 
söka kunna förstå dennes roll på Arne- Auschwitz 
rican School for the Deaf (ASD) i Hart- Dessutom visades en dokumentärfilm 
förd under den s.k. "Amistad Affair" 
(om illegala afrikanska slavar). 

Vineyarders 
Föredraget om Vineyarders av Vero
nica Bickle från Kanada och Jennifer 
och Bob Paul från USA handlade om 
att de hade undersökt utmaningen att 
upprätthålla den historiska noggrann
heten i de olika berättelserna om en 
händelse i det förflutna tillsammans 
med den litterära fantasin. 

Dokumentärfilm 
En dokumentärfilm producerad av 
Fevlado-Diversus från Belgien (i flam
ländska delen) visade <lövfilm som 
genre för historisk forskning. 

Döva pionjärfotografer 

om Anna van Dam, en 17-årig döv 
holländsk-belgisk flicka i Auschwitz, 
producerad av holländske Tom Lins
zen. En annan föreläsare, N ewby Ely 
från USA, beskrev det mod som Han
nah Tagaki Holmes visade under sin 
fångenskap under interneringen av 
amerikanska medborgare av japanskt 
ursprung i USA under andra världs
kriget. 

Döva aktivister 
Ett annat mycket synligt samband var 
de döva aktivister/ledare som visades 
upp via presentationer, affischer, ses
sioner och dokumentärer: bl.a. om en 
australisk döv aktivist och författare 
Dorothy Shaw av Darlene Thornton 
från Australien, om amerikansk-kana
densiske dövläraren Samuel Thomas 
Greene av Clifton F. Carbin, Kanada, 
om amerikanska döva advokaten Alice 
Taylor Terry av Kati Morton, USA, om 
tysken Willy Ballier, döv advokat, av 
Helmut Vogel från Tyskland, om aus
traliern Fletcher S. Booth av Darlene 

Dessutom fanns andra presentationer 
om döva pionjärfotografer av Drew 
Robarge från USA, om utbytet mellan 
döva medlemmar i s.k. Cosmopolitan 
Correspondence Club av Melissa An
derson och Breda Carty, båda från Aus
tralien, om den japanske Matsumura 
Sei-Ichiro som var en döv ordförande Thornton och Susannah Macready, 
för en japansk <lövskola, av Suemori båda från Australien, om polacken 
Akio från Japan och slutligen om ame-
rikanen Laurent Clercs livsöden i USA Artikeln fortsätter på sidan 25 ! 
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Ulla-Bell Thorin: 

Resan till Kanada och min föreläsning där 

V
åren 2011 fick jag plötsligt 
ett e-brev från Kanada med 
en förfrågan och inbjudan 
att komma till Toronto i 

Kanada och föreläsa om mina böcker 
under en tid den veckan konferensen 
ska äga rum. 

Först förstod jag inte 
frågan och inbjudan eftersom någon 
hade klickat på svenska i översättning 
från engelska i datorn. Det blev ett kul 
brev blandat med engelsk översättning 
och svenskt språk. Så här löd brevet: 

"Hälsningar Ulla-Sätta en klocka på! 
På vägnar från historielandskampen 
(DHI) frågar jag respectfully dig vara 
en av grundtankepresentatörarna på 
konferensen ...... . 

Vad om recording av din livberät
telse underteckna in språket as well 
as skriftligt språk? 

Varma wishes 

Anita Små 
(hon heter Small i efternamn!)" 

Jag tyckte brevet var roligt 
och kul med översättningen. Jag tack
ade JA efter en betänketid och jag viss
te att det blir kanske jobbigt med resan 
och vistelse i Toronto. Jag förstod att 
någon försökte skriva en inbjudan från 
engelska till svenska men det blev lite 
fel i dators mekaniska översättning. 

Jag fick hjälp 
med engelsk/svensk översättning av 
tolken, mitt barnbarn och dottern hela 
tiden tills vi kom tillbaka från Toronto. 
Jag bokade efter lite bråk två tolkar 
som kan avläsa mig på min enhands 
teckenspråk och som också kan över
sätta till engelska utan besvär eller hin
der. Jag fick sedan två underbara tolkar 
med till Toronto i en vecka. 

Jag ansökte FSDB om ekonomiskt 
bidrag för två ledsagare och fick det 
stödet. Varmt tack till FSDB! Det blev 
vi fyra, min dotter, svärson och ett av 
fyra barnbarn, Ida som följde med mig 

till Kanada som ledsagare, tolk till eng
elska, behjälplig med rullstolen m.m. 
Jag blev så glad över att jag fick säll
skap under resan och vistelse i Toronto. 

Resan började med bil 
till Falkenberg och där tog resten av 
barnbarnen, tre pojkar, hand om bilen 
under tiden. Vi fyra fortsatte med tåg 
från Falkenberg ner över den vackra 
Öresundsbron till Kastrup och flyg till 
Frankfurt i Tyskland. Där bytte vi flyg 
som sedan flög lugnt och behagligt di
rekt till Toronto på åtta timmar. 

Internationella dövhistoriska 
konferensen började med tre dagars 
föreläsningar hela dagen. Varje för
middag var det tre huvudföreläsare 
som höll föredrag i en timma var. Jag 
var den andra huvudföreläsaren och 
höll mitt föredrag om mina sex böcker 
som jag har skrivit och gett ut. 

Efter min föreläsning 
med goa duktiga tolkar på engelska 
från mitt svenska teckenspråk blev det 
positiva reaktioner från 400 döva och 
hörande åhörare från 21 länder med 
en skog av uppräckta viftande armar 
och viftande händer! Stående frågan 
fick jag om mina böcker var också på 
engelska. Nej, tyvärr! 

Jag blev överraskad 
över att jag troligen är den enda DÖVA 
kvinnan som skrivit sex böcker! 
Kanske i Europa (och i Amerika?) 
WOW! Jag suger fortfarande på kara
mellen för jag är ingen profet i mitt 
eget land! 

Varje dag 
efter huvudföreläsningar blev det flera 
olika föreläsare som på en halvtimme 
var kunde berätta och föreläsa om olika 
intressanta och trevliga ämnen: idrott, 
konst, filmer, foto, skolundervisning 
förr i tiden, skolpionjärer och andra 
<lövhistoriska personer som har levt 
och gjort så mycket för döva under 
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1700-1800-talen, tack vare svenska 
tolkar. Annars skulle jag aldrig ha för
stått internationella tolkar som hade 
annorlunda tolkningar på teckenspråk. 

Jag tror att jag hade 
den enda udda föreläsningen av alla 
eftersom den handlade just om mina 
sex böcker och lite om innehållen i 
böckerna om vad de handlade om ... 
med bilder från min familj, skolor och 
undervisning ... 

Efter konferensen 
hade vi två lediga dagar till att besö
ka Torontos fina sevärdheter: åka båt 
över Ontariosjön ut till öarna (Toronto 
Islands Park) där vi besökte barnens 
egen Zoo och praktfulla parker och en 
liten flygplats. Vi shoppade också, åt 
luncher och middagar på mysiga små 
restauranger, besökte ett ishockeymu
seum och konstutställningar, vi besök
te Torontos högsta tom och åt lunch 
däruppe, Ett varv på restaurangen på 
78 minuter fick vi göra två gånger om 
och fick sagolika utsikter över Kana
das största stad, men är inte Kanadas 
huvudstad utan det är Ottawa som är 
huvudstaden. 

En dag innan hemresan 
gjorde vi en busstur på två timmar till 
Niagarafallet. Vi fick åka båt mycket 
nära fallet och såg det andra fallet som 
låg på amerikanska sidan, bara 100 me
ter längre bort. Vi blev blöta men tack 
och lov fick vi låna regncapes att ha 
på oss och möta fallets glittrande stänk 
på nära håll. 

Om jag hade tackat nej 
till inbjudan så skulle vi aldrig ha åkt 
till Kanada. Det är ju tack vare min 
inbjudan som författare så att vi fick 
en så trevlig och oförglömlig resa till 
Kanada, och under den hela veckan 
var det 30 grader behaglig värme att 
njuta av ... 
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1lhörarna lyssnar med stort intresse på Ulla-Bell Thorins föreläsning om sina böcker. FOTO: CARL MAGNUS LfNDGREN 

Mingel på välkomstpartyt på 38:e våningen på hotellet Westin Harbour Castle dagen före konferensens start. FOTO: CARL MAGNUS LfNDGREN 

23 



24 

Helen Galloway 
McNicoll 
F 

örutom mitt deltagande i den internationella kon
ferensen om dövas historia med många intressanta 
föreläsningar fanns det också några sociala pro
gram för aktiviteter på kvällarna under konferen

sen, bl.a. besök på Art Gallery of Toronto som är ett stort 
konstmuseum. Anledningen till detta museibesök var att det 
finns där några konsttavlor av Helen Galloway McNicoll, 
som hänger i en sal. Därför vill jag lyfta fram en bild på 
vem hon är, eftersom hon är helt okänd för oss svenskar. 

Helen Galloway McNicoll 
är en av Kanadas främsta impressionistiska målare. Hon 
var född år 1879 i Toronto, Ontario, Kanada. Följande år 
flyttade hon med sin familj till Montreal i Quebec, där hen
nes far hade en framgångsrik karriär inom Canadian Pacific 
Railway. 

Hon blev döv vid två års ålder 
p.g.a. scharlakansfeber. Hon lärde dock sig läppavläsning. 
Helens rika familj uppmuntrade hennes konstnärliga talang. 
År 1899 började hon sina studier vid Art Association of 
Montreal. Därefter fortsatte hon sina studier i teckning och 
målning, speciellt människans liv vid den välkända skolan 
Slade School of Fine Art i London. 

Efter en kort vistelse i Frankrike återvände Helen till Eng
land och studerade vid St Ives i Comwall. Där mötte hon 
Dorothea Sharp som blev en betydelsefull person för henne. 
Genom Dorothea fick hon starka upplevelser av kamratskap 
och trygghet. Dorothea hjälpte henne att komma över svåra 
kommunikationer med modeller. Helen skissade och må
lade mycket i Europa och fortsatte att leva i England fram 
till sin plötsliga död år 1915, orsaken var diabetes. Hon dog 
på Swanage i Dorset vid en ålder av 36. 

År 1925 hölls en minnesutställning med Helens över 140 
målningar och skisser. 

Några av hennes tavlor kan ses på Art Gallery ofToronto. 
Helens tavelmotiv domineras oftast av sommarlandskap, 
kuststränder och små barn på lantliga ställen. 

Tomas Hedberg 

Källa: 
Dictionary of Canadian Biography 

Överst: 
Helen Galloway McNicoll, konstnär (1879-1915). 

ILLUSTRATION HÄMTAD FRÅN WTKJPEDIA 

Underst: 
"Plockar blommor", oljemålning av Helen Galloway McNicoll. 

ILLUSTRATION HÄMTAD FRÅN WIKIPEDIA 
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~ § J ph George Rogowski av Tomasz 
dam Swiderski, Polen, och slutligen 

om den amerikanske Edwin A. Hodg- -
s n av Janelle Legg från USA. Alla _ 
I s a personstudier visar att de sam- _ 

lad erfarenheterna bland döva inte 
:· r begränsade till ett litet område av _ 
1 menskap utan kan varvas med poli
tiska och sociala kommentarer. 

Bevara historiskt material 
I ~ tt trevligt inslag på konferensen var _ 
det som handlade om arkivering av -
d kument. Marc-Andre Bemier från 
Kanada som med mycket användbar -
information lyfte fram förståelse för 
I n komplexitet det innebär att an-

v .. nda olika slags digital teknik som -
ri n ns att tillgå för att kunna bevara 

-
h i toriskt material. Diana Moore från 
I J laudet University Archives i Wash

ington, USA, och Joan Naturale från -
N tional Technical Institute for the _ 
I eaf i Rochester, USA, fokuserade på 
len användning av registerteknik för 

• tt kunna få fram biografiska uppgifter -
i forskningen för att därmed kunna ska-
pa historiska rekonstruktioner. Både 
bi grafer och historiker kan dra nytta -
·1v denna information. -

-En entusiasm som smittade av sig 
Avslutningsvis kunde man lägga mär- -
ke till att alla dessa föreläsare verkade -
vara stolta över sin forskning och även 
·ver andras forskning. Man kunde be- -

vittna all entusiasm som fanns på kon-
fi rensen under dessa fem dagar, och _ 
denna entusiasm smittade av sig när 
rnan begav sig hemåt när konferensen -
var slut. Det talades om planer på en 
bok om denna DHI-konferens och den -

-
Carl Magnus Lindgren 
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DHl-bok 2009 till salu 

Du kan köpa denna bok 
och dela ut den som gåva 

till Dina vänner 
och Din förenings 

medlemmar! 

Den kostar nu endast 350 kr per st 
och kan beställas 

av Carl Magnus Lindgren. 

E-post: carlmagnus.lindgren@sdrf se 
-
-
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Abbe de l 'Epee har fått sitt namn på den gata, där dövskolan ligger. FOTO: TOMAS HEDBERG 

300-års jubileum i Paris 
I samband med 300-årsjubileet av 
abbe de l'Epees födelse anordnades 
en tre-dagars internationell konfe
rens den 21-23 november 2012 av 
Franska dövförbundet (FNSF). 

D Konferensen bjöd på många 
intressanta föredrag, speciellt om dö
vas historia i Frankrike på 1700- och 
1800-talet, bl.a. om döva under abbe de 
l'Epees tid av en döv doktorand Yann 
Cantin och om en riktig förkämpe för 
dövas rättigheter: Roch-Ambroise Au
guste Bebian av Genevieve Pomet. 

Föredrag om dövskolors utveckling 
Lennart Andersson fick också en he
dersplats för sitt föredrag om dövsko
lors utveckling i Europa efter abbe de 
l 'Epee och om döva europeer genom 
kontakter på 1800-talet. Hans föredrag 
beskrivs i en separat artikel av honom 
själv. 

Besök på dövskolan i Paris 
Torsdagen den 22 november passade 
vi (fyra svenskar inkl. Lennart Anders
son och två danskar) på att besöka 
dövskolan i Paris - Institut National 
des Jeunes Sourds (INJS), eftersom de 

också hade en speciell utställning om 
abbe de l 'Epee och om dövas historia i 
Frankrike från 1700-talet fram till idag. 

Samtidigt hade vi också en egen döv 
guide Henri Bimont, anställd på döv
skolan med breda kunskaper i dövas 
historia. Han visade oss runt i <lövsko
lan nästan hela dagen. 

Vi fick också tillfälle att få se en rek
tors arbetsrum. Där finns ett fint och 
vackert möblemang från 1800-talet 
som gjordes av döva själva. Det var 
ett mycket värdefullt och minnesvärt 
besök. 

Begravda berömdheter 
Under fredagens förmiddag var vi 
också på Pere Lachaise-kyrkogården 

- Paris största kyrkogård, invigd år 
1804. Där ligger många franska och 
utländska berömdheter begravda bl.a. 
Edith Piaf, Oscar Wilde, Moliere och 
åtminstone Jim Morrison. Vi besökte 
också både abbe Sicards och tre kända 
historiska döva fransmäns gravar: Alp
honse Lenoir, en döv redaktör; Felix 
Martin, en döv skulptör och Franc;ois 
Berthet, en döv ordförande i slutet av 
1800-talet. 
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Gudstjänst i Saint Rochs kyrka 
Under lördagen deltog vi också i en 
gudstjänst i Saint Rochs kyrka, där 
abbe de l'Epees grav ligger. Han fick 
en välsignelse av en hörande dövpräst, 
två döva diakoner och en monsigneur, 
representant för biskopen av Paris som 
dock fick hinder p.g.a. sitt besök med 
påven i Rom. Kyrkan var fullsatt med 
cirka 600 personer. 

Frans av Sales 
Efter gudstjänsten berättade döve Ber
nard Truffaut om abbens historia. Viss
te ni om att det finns ett skyddshelgon 
för döva? Han hette Frans av Sales. På 
grund av detta, skapade han ett tecken
språk (?) för att kunna undervisa döva 
om Gud. Han föddes år 1567 och dog 
år 1622. Han blev biskop av Geneve. 
Hans grav kan ses i Annecy kyrka. 

När han avled, blev han saligförkla
rad av påven Alexander VII. Två år se
nare helgonförklarades han av samma 
påve. 

Utställning om Dövas historia 
Det fanns också en utställning om dö
vas historia i Frankrike för allmänheten 



·ntorrnotions 
Toutes 1es' 
sur le site : 

I· n stor utställningsskylt hängde på väggmuren intill dövskolans huvudingång i samband med 300-årsjubileet av abbe de l'Epees födelse. 

Fr v: Urban Mesch, Tomas Hedberg, Peter Niemelä, Janne Boye Niemelä, Lars-Ake Wikström 
och Lennart Andersson under guideturen i dövskolan. 

på Centre Georges Pompidou som va
rade från september till december. Vi 
hann också med att besöka Pantheon 
s m fungerar som ett mausoleum för 
berömda fransmän. Bland annat vilar 
stoftet efter Voltaire, en berömd fransk 

FOTO: TOMAS HEDBERG 

En staty av abbe de l 'Epee på innergården av 
dövskoleområdet. 

FOTO: TOMAS HEDBERG 

filosof och Victor Hugo, författare. Där 
ligger Louis Braille - som skapade 
punktskrift - begravd. 

För ett par år sedan började Franska 
<lövförbundet kämpa om att få abbe de 
l'Epees kropp flyttad dit och önskade 
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att han skulle få ligga bredvid Brailles 
grav. Men det var svårt p.g.a. att ab
bens skelett hade grävts upp och ner 
igen bland med övriga kroppar i början 
av 1800-talet i Saint Rochs kyrka. 

Tomas Hedberg 



En Döv Ide sprider sig i Europa 
Föredrag hållet i Paris 21 november 2012 i samband med firandet av 300-årsdagen av de 
l'Epees födelse 1712. 

D Var och en av Europas mino-
ritetsgrupper har sin egen speciella 
och unika bakgrund. Men dessa 
grupper diskuteras alltid var för sig 
och jämförs då nästan alltid med en 
'majoritet', verklig eller konstruerad. 
Varje sådan 'majoritet' skapas genom 
att särskilja en minoritetsgrupp. 

Normer 
Majoriteter av detta slag uppfattar 
alltid sig själva som normen. För att 
markera det använder man ord som 
'normal', 'normalisering' och 'norma
tiv'. Ord som dessa är mycket vanliga 
i dag, men de förekommer nästan ald
rig i texter före 1750. Under 1800-ta
let blir dessa ord allt vanligare i våra 
europeiska språk. Det är viktigt att än 
en gång betona det faktum att dessa 
ords definitioner skapas genom att ut
peka minoriteter och utesluta det som 
uppfattas som onormalt och <abnormt>. 
Definitionen av det 'avvikande' och det 
'abnorma', verkar alltid föregå defini
tionen av normen. 

Definitioner 
När döva börjar uppfattas som en mi
noritetsgrupp i Europa, så kommer den 
icke-döva majoriteten att uppfattas och 
betrakta sig själv som en 'normal' el
ler till och med 'normativ' grupp. Men 
denna majoritet definierar sig inte som 
en 'hörande' grupp. Den ser sig som 
hörande först när den kommer i kon
takt med dövheten, antingen som en 
teoretisk konstruktion, eller i konkreta 
möten med döva i vardagen. 

Teorier 
Genusteori och queerteori är två aktu
ella teorier som kritiserar normativitet 
utifrån olika perspektiv. Man accepte
rar inte längre normativiteten som ut
gångspunkt för beskrivningen av olika 
minoritetsgrupper. Istället ifrågasätter 
man normen och den behandlas som 
ett centralt problem. Jag har låtit mig 
inspireras av dessa teorier när jag stu
derar olika icke-normativa grupper i 
Europa och deras historia. 
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Karta över dövskolor, Czeh, 1836. 

Tre grupper 
I min forskning har jag framförallt in
tresserat mig för tre minoritets grupper 
och dessa gruppers utveckling under 
1700- och 1800-talen. Om jag skulle 
försöka definiera grupperna utan att 
använda normativa beteckningar, så 
handlar det om: 
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1. Teckenspråkigt döva 

2. Pionjärkvinnor, dvs. kvinnor som 
valt att inte gifta sig och skapar ett 
eget livsrum i samhället 

3. Män som föredrar män när det gäl
ler vänskapliga, sociala eller sexuella 
relationer 

Naturligtvis fanns det döva individer, 



, 1 i rta kvinnor och män som föredrog 
111 fl n också långt innan den period jag 
rn t rc serar mig för. Men det är först på 
I 700- och 1800-talen som man börjar 
diskutera dessa individer som olika 
J•rupper som hamnar utanför samhäl-
1 ·ts ramar eller normer. 

Från slutet av 1700-talet och egent-
1 i •en ända fram till i dag diskuteras 
d ·s a grupper intensivt i hela Europa. 
I )e beskrivningar man gör av grupper
na, och de ord man använder för att 
h ·teckna dem, är mycket varierande 
() ·h ofta stigmatiserande. 

n •raktar sig som en enhet 
I ·t är också under denna period som 
ind ividerna i respektive grupp börjar 
I ·trakta sig själva som en enhet, en 
•rupp. När det gäller teckenspråkigt 
I )va är Pierre Desloges' bok, skriven 

I 779, ett enastående exempel på detta. 
Jag är intresserad av att beskriva 

d · a olika gruppers utveckling, hur 
d · er på sig själva och hur de lever, 
o ·h lever gott, mitt i en europeisk civi
lisation som blir alltmer normativ. Jag 
in · pireras av genusteori och queerteori, 
o ·h jag har också med stort intresse 
m lj t diskussionerna om deafhood de 
,' ·naste åren. 

l~n 'Döv Ide' 
J ·1 g tycker att det är mycket givande att 
studera flera icke-normativa grupper 
samtidigt, för att upptäcka samband 
n n också olikheter i gruppernas för-
1 t ättningar i en värld som hela tiden 

I finner sig i normativ utveckling. 
Jag ska här närmare redogöra för 

n gra karakteristiska drag när det 
rä ller en 'Döv Ide', och visa hur denna 
har spridits över Europa under en pe
ri d på lite drygt 100 år, från ca 1770 
fr m till slutet av 1800-talet, det vill 
säga under en period då Europa blev 
·11 ltmer normativt. 

• n icke-normativ framställning 
I övas historia i Europa framställs 

fta som en utveckling av skolor och 
undervisningsmetoder. Jag ska istället 
r·· rsöka göra en icke-normativ fram
.· tällning av denna historia. 

l landlar om två frågor 
Jag har utgått från två frågor som jag 

uppfattar som centrala om man vill 
studera minoritets gruppers framväxt. 
Vad gäller döva så handlar det om föl
j ande två frågor: 
1. Hur har döva träffat varandra? 
2. Hur har 'dövt know-how', 'en döv er

farenhetsbank', kunnat spridas över 
Europa? 

Man kanske kan reducera dem till en 
enda fråga: Hur uppstod 'dövas värld' 
så som vi känner den i dag? 

Hur är det möjligt? 
För mig är dessa frågor helt centrala. 
Hur är det möjligt för grupper utan 
armeer, utan ekonomiska resurser 
och utan kulturellt inflytande, att 
skapa kontakter och gemenskap i ett 
Europa fullt av politiska, sociala och 
språkliga gränser, både urgamla och 
alldeles nya gränser? 

Utvecklingen av icke-normativa 
grupper under 1700- och 1800-talen 
är en mycket viktig del av Europas 
historia. 

Paris ett självklart centrum 
Jag har valt att närmare studera situa
tionen för de döva som levde i Eu
ropas centrum, men samtidigt också 
undersöka vad som hände runt döva 
som levde i Europas periferi under 
den här aktuella tiden. Paris var un
der denna period ett självklart cen
trum för Europa och Sverige, långt 
upp i norr, får representera Europas 
utkanter, dess periferi. Jag är alltså 
intresserad av vad som händer både 
när det gäller tidsavstånd och geogra
fiska avstånd. 

Dövskolorna - en viktig roll 
Utvecklingen av dövskolor har en vik
tig plats i min beskrivning. Men det 
är inte utbildningsmetoderna som in
tresserar mig. Skolorna är väsentliga 
för dövas möten med varandra. De är 
viktiga för möjligheterna att utveckla 
en fungerande gemenskap för döva, 
en gemenskap som kunde spridas ut 
över Europa under den här perioden. 
Dövskolorna spelar en mycket viktig 
roll i denna utveckling, men under
visningsmetoderna har inget med det 
att göra. 

Vilken Döv Ide handlar det om? 
Men vilken Döv Ide handlar det om? 
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Före de l 'Epee hade det redan gjorts en 
del när det gällde dövas utbildning, till 
exempel av Etienne de Fay och Jacob 
Pereire. Men det var först i och med de 
l 'Epees initiativ som antalet dövskolor 
mångdubblades på kort tid i Europa. 

De l'Epees 'skola' 
För att förstå de l"Epees framgång me
nar jag att man måste man titta på det 
sätt som han byggde upp sin skola.Alla 
de tankar och allt det som gjordes om
kring hans bostad i Paris kommer jag 
att kalla hans 'skola'. Det är ett mycket 
förenklat sätt att uttrycka sig , det er
känner jag, menjag hoppas det kan ac
cepteras just i detta sammanhang. Jag 
vill inte använda ordet 'metod' som för 
mig är alltför normativt impregnerat. 

Upptäckten av kommunikations
system 
För det första så var det en grupp döva 
som möttes i de l 'Epees skola. Redan 
från första början mötte de l 'Epee två 
döva tvillingsystrar, och han kunde 
direkt förstå att det existerade ett 
kommunikationssystem mellan döva! 
Senare, med ett utökat antal elever, så 
skapades en tecknande miljö runt ho
nom, och det inte bara i klassrummet 
utan också i vardagen. 

Miljöns betydelse 
Döva tecknade med varandra, och 
de gick i skolan tillsammans. De fick 
vänner, de diskuterade och de kanske 
planerade en gemensam framtid till
sammans. Det viktiga för eleverna var 
att skolan blev den första platsen där 
dövhet accepterades och där det var 
möjligt att leva som döv bland döva. 
De l 'Epee skapade inte teckensprå
ket, men genom sin skola skapade 
han en viktig miljö för dövas språk, 
teckenspråk. 

Kunskapsförmedling 
De l 'Epee tog också emot elever i va
rierande åldrar. I hans skola fanns elev
er som var yngre än 10 år men också 
elever som var över 30 år. Det var döva 
i alla olika åldrar som sökte sig till 
skolan. Det betydde att en yngre elev 
också träffade äldre döva där. En själv
klar följd av det var att förmedlingen av 

Fortsättning på nästa sida! 



Fortsättning från föregående sida: 

kunskaper mellan generationer, något 
som varit nästan omöjligt för en ensam 
döv i en hörande familj, att det fung
erade smidigt i de l 'Epees skola. 

Ansvarstagande 
Han gav också de äldre döva ansvar att 
undervisa de yngre. De l'Epee visade 
ett stort förtroende för dövas möjlighe
ter att själva ta hand om sin undervis
ning och sina liv. Det kom att ta kon
sekvenser under 1800-talet. Det finns 
många exempel på döva som startade 
egna <lövskolor. 

Alla sociala skikt 
Till skolan sökte sig också elever från 
alla olika sociala grupper i samhäl
let. Han själv ansåg att han i första 
hand skulle ta emot fattiga elever, ef
tersom de hade störst behov av hans 
skola! Men han tog också emot elever 
från mer välbärgade familjer. Det var 
mycket ovanligt att man i 1700-talets 
Europa blandade elever från olika 
samhällsklasser i en och samma skola. 
Samhället var vid denna tid mycket 
hierarkiskt och starkt socialt uppdelat. 
Dövskolorna var tidiga föregångare i 
Europa för en skola för alla, öppen för 
elever från alla sociala skikt. 

Efter skolan 
De l 'Epee tänkte också på livet för 
döva efter skolan. Hans främsta tanke 
var att utbilda eleverna i den kristna 
läran. På den tiden var det nödvändigt 
att accepteras som 'en god kristen' i 
samhället. Men de l 'Epees omsorger 
för sina elever slutade inte där. Skolan 
blev också en plats där döva skulle bli 
en del av samhället och göra nytta i 
samhället, till exempel genom att lära 
sig ett yrke. Även om inte detta hann 
bli helt genomfört under de l 'Epees 
levnad, så är det ändå så att när Paris
skolan startar på nytt efter de l 'Epees 
död så inrättades yrkesutbildning för 
eleverna. Det var döva med posi
tiva framtidsutsikter som lämnade de 
l'Epees skola. 

Samtidigt som man betonar den 
unika mångfald som präglade skolan 
måste det naturligtvis påpekas att den 
också tog_ emot både kvinnliga och 
manliga elever. 

En modell för övriga Europa 
I hans skola kunde alla döva existera, 

och det är i sådana miljöer som en 
självständig gemenskap kan utveck
las. De l 'Epees skola pekar framåt mot 
Europas framtid. Jag betraktar också 
de l'Epees skola, och den <lövskola i 
Paris som tog vid efter honom, som den 
modell övriga Europa använde sig av 
när man skulle 'återföra de dövstumma 
till samhället', som man uttryckte det 
på den tiden. 

Eleverna i <lövskolan blev vana vid 
att kontinuerligt ha kontakt med per
soner i olika åldrar, med olika social 
bakgrund och så vidare. Hos de l 'Epee 
fick döva en försmak av ett annat Eu
ropa, det som skulle ta form under 
1800-talet. 

En viktig språngbräda 
Överallt i Europa blev skolor som in
spirerats av de l'Epee en viktig språng
bräda in i samhället och skolan öpp
nade många möjligheter för döva att 
ta ett bra liv. Döva kunde utnyttja de 
förändringar som skedde i ett Europa 
som tidigare varit mycket auktoritärt, 
med spår av en feodal mentalitet, men 
som nu formade sig som ett borger
ligt och kapitalistiskt Europa, där en 
ordentlig utbildning hade större värde 
än en adelstitel. 

En Döv Ide sprider sig i Europa 
Utvecklingen av <lövskolorna är en 
av de första indikationerna på denna 
europeiska förändring. Och det blev 
verkligen en explosiv utveckling av 
antalet <lövskolor. Tabell 1 visar sta
tistik hämtad ur Berthiers bok 1836 
och visar antalet nya <lövskolor som 
skapats mellan 1800 och 1830: 

Tabell 1 
Nya <lövskolor per decennium från 
1800 till 1829, Berthier (1836) 

År Antal nya <lövskolor 
1800 - 1809 15 
1810 - 1819 26 
1820 - 1829 66 

Totalt: 107 st 

Det är viktigt att notera att under denna 
period så saknade de flesta hörande i 
Europa skolundervisning, de var an
alfabeter! Det gällde både barn och 
vuxna. 

Under de tre tidigare decennierna, 
dvs. mellan 1770 och 1799, räknar 
Berthier endast upp 14 nystartade <löv
skolor för hela perioden. Siffrorna i ta-
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bellen visar tydligt en ny inställning till 
döva och också ett stort engagemang i 
Europa för att inrätta <lövskolor. 

Enorm utveckling 
Och denna enorma utveckling fortsät
ter under 1800-talet. För Sveriges del 
så öppnar den första <lövskolan, den i 
Stockholm år 1809, den andra år 1859, 
menredan 1884 fanns det 1 7 <lövskolor, 
bara i Sverige! (Alopeus et al, 1884) 

Alla dövskolor på en karta 
Bild 1 är en karta i en bok publicerad i 
Wien år 1836 (Czeh, 1836). På kartan 
har markerats alla <lövskolor (och ock
så 5 -6 skolor endast för blinda). Det är 
alltså en karta över världens <lövskolor 
vid den tiden: 5 st i Nordamerika, 1 st i 
Calcutta och resten i Europa. Skolorna 
är markerade med cirklar. På linjerna 
som förenar de olika cirklarna har 
avståndet mellan respektive skolor 
markerats. 

Om någon vid denna tid ville göra en 
resa i 'Dövas Europa' så hade de här en 
utmärkt vägvisare! 

Castberg och Borg 
Det fanns en hel del som reste i Eu
ropa på 1800-talet för att besöka oli
ka <lövskolor. Så gjorde till exempel 
Castberg, som hade grundat <lövskolan 
i Köpenhamn, och Borg, grundare av 
<lövskolan i Stockholm. Castberg reste 
till Paris omkring 1815, och Borg ända 
till Lissabon ungefär 10 år senare. På 
vägen dit och tillbaka hem besökte de 
många andra <lövskolor. Och det till 
och med långt innan Czeh hade publi
cerat sin karta! 

Europeiskt dövgemenskap 
Dessa resor var mycket viktiga för att 
sprida iden att man kunde 'återföra 
döva till samhället' genom att skapa 
<lövskolor. För döva själva blev <löv
skolorna viktiga platser för att möta 
andra döva och där man blev varmt 
mottagen bland 'de sina'. Dövskolorna 
blev referenspunkter i den europeiska 
<lövgemenskap som började bildas. 

Med ångbåt och tåg 
Att känna till var <lövskolorna fanns 
blev allt viktigare under 1800-talet. 
Många döva utnyttjade de nya kom
munikationsmöjligheter som skapats 
under århundradet, nämligen ångbåtar, 
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I aniel Arosenius 'avhandling. 

t Pig och postväsen m m. 

F nastående framgångssaga 
l vecklingen av <lövskolor i Europa 

under 1800-talet är en enastående 
framgångssaga, inte bara för döva, 
lan för hela Europa! 

i n Döv Ide kommer till Sverige 
Avslutningsvis ska jag ge några exem
p l från Europas periferi, dvs från Sve
rige, när det gäller denna dramatiska 
utveckling i dövas historia. 

I. Daniel Arosenius' avhandling 
Abbe de l'Epees skola var väl känd i 
Europa, också längst upp i norr, i Sve
rige. Åren 1786 och 1788, när de l'Epee 
fortfarande levde, lade DanielArosenius 
fram de två delarna av sin 'Dissertatio 
Philosophica de Arte Surdos Mutosque 
Educandi' (Filosofisk avhandling om 
dövas och stummas utbildning) vid uni
versitetet i Uppsala. 

På sidan 3 i avhandlingens första del 
( 1786) kan man läsa om abbe de l 'Epee, 
berömd lärare för döva och stumma i Pa
ris' (Abbas de l'Epee, celebris surdorum 
& mutorum Pariisis Institutor). Därefter 
följer en mycket noggrann redogörelse 
för <lövutbildningens historia före de 
l'Epee. Abben återkommer sedan i slu
tet av denna första del och andra delen 
(1788) innehåller framför allt en genom
gång och utvärdering av del 'Epees skola 
samt en analys av den debatt som var 
aktuell mellan de l'Epee och den tyske 
läraren Heinecke i Leipzig, en analys 
som utfaller helt till de l 'Epees fördel. 

Fördel abbe de l'Epee 
Debatten mellan den 'franska metoden' 
och den 'tyska metoden' är väl känd 
och diskuterad i allt material om dövas 
utbildning. Vad gäller de brev som de 
l 'Epee och Heinecke skrev, så rapporte
ras det i samtida och senare litteratur att 
endast ett lärosäte (i Schweiz, tror jag) 
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hade tagit ställning i debatten, och det till 
fördel för de l 'Epee. Men med vetskap 
om Arosenius' avhandling så måste till
läggas att även de lärde i Uppsala har 
bedömt debatten till de l 'Epees fördel. 

2. Dövskola - varför och för vem? 
Daniel Arosenius' avhandling avslutas 
med en uppmaning att starta <lövskola 
också i Sverige. Efter några misslyckade 
försök av andra så lyckades P. A. Borg 
grunda en <lövskola i Stockholm 1809, 
en skola som finns kvar ännu i dag. 

I en första 'Instruction' för skolan 
1810, skriven av drottningen och under
tecknad av kungen, betonas den "nytta" 
som en <lövskola innebär för samhället. 
I 1816 års reglemente för skolan var 
man ännu tydligare när det gällde syftet. 
Eleverna skulle lära sig att "försörja sig 
själva och såmedelst äfven för samhället 
blifva nyttige". Staten erkände alltså att 
<lövutbildning var till nytta, inte bara för 
enskilda döva, utan för hela samhället. 

Dövskolorna som uppstod överallt i 
Europa var ett av de första åtagandena 
som framgångsrikt förbättrade livet för 
en del av Europas fattiga och medellösa 
befolkning. Man var också nöjd och stolt 
att ha lyckats göra produktiva arbetare 
av sina stackars döva. 

Döva dövlärare - en viktig roll 
Skolorna blev intellektuella centra där 
de döva dövlärarna spelade en mycket 
viktig roll för att utveckla dövas möj
ligheter. Det är inte ovanligt att nya <löv
skolor startas av döva själva. Vad gäl
ler de nordiska länderna så var det så i 
Norge och Finland. De första skolorna i 
dessa länder startades av döva, som hade 
studerat i <lövskolan i Köpenhamn (för 
Norge) och i Stockholm (för Finland). 

3. Bronsplattan i Eglise St Roch i 
Paris 

I början av 1840-talet hade Ferdinand 
Berthier och andra döva runt honom 
startat en insamling till en staty i kyrkan 
St Roch i Paris för att hylla och minnas 
del 'Epee. Detta initiativ var känt också i 
Sverige och döva i Stockholm ville bidra 
till detta monument. 

Sent bidrag 
Men i Paris hade man lyckats samla till
räckligt med pengar till statyn så snabbt 
och effektivt så att det svenska bidraget 
kom försent! Då beslöt svenskar och 
fransmän tillsammans att man vid si
dan av monumentet skulle sätta upp en 
bronsplatta med inskriften "A l'abbe de 
l'Epee, les sourds-muets suedois recon-

Fortsättning på nästa sida! 
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Albert Berg, 1832-1916. 

FOTO: 

naissants, 1845" (Till abbe de l'Epee, 
tacksamma svenska dövstumma, 1845). 
Denna bronsplatta kan man fortfarande i 
dag se vid sidan av monumentet i kyrkan. 

4. Individer som förmedlare av den 
Döva Iden 

Jag ska bara nämna en person, en av 
de mest aktiva svenska döva under 
1800-talet, Albert Berg. Han föddes i 
en borgerlig artistfamilj och redan som 
liten pojke befann han sig i Paris 1840, 
tillsammans med sin mor och sin syster. 
Han blev inskriven i <lövskolan i Paris 
samma år och vistades där som elev 
en period under hösten/vintern. Han 
återvände sedan regelbundet till Paris 
under hela återstoden av 1800-talet. 
Några exempel: 1856 medverkade han 
i Dövas Bankett (ett i Paris årligen 
återkommande evenemang till minne av 
de l 'Epee ), och han deltog också som 
svensk representant i den internationella 
<lövkongressen i Paris 1889. Om det har 
han skrivit en personlig redogörelse till 
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den svenske kungen, som ekonomiskt 
hade stött hans medverkan i kongressen. 

Utbytte regelbundet information 
När man läser brev och annat bevarat 
material efter Albert Berg så lägger man 
märke till att han regelbundet utbytte 
information med sina döva vänner i Pa
ris och i hela Europa. Han skrev också 
rekommendationsbrev för andra döva 
som planerade att resa till Paris. 

Bildade den första dövföreningen 
Albert Berg var också en av de döva 
som 1868 bildade den första <löv
föreningen i Sverige. På föreningens 
söndagsmöten medverkade ofta Albert 
Berg, och andra, med rapporter om vad 
de sett och upplevt under sina resor kors 
och tvärs för att besöka döva i olika de
lar av Europa. Döva hade kontakter med 
varandra, också långt före internet! 

Avslutning 
Som jag ser det så är abbe de l'Epees 
skola, med dess många olika aspekter, 
starten för en mycket framgångsrik 
period för döva. 

Kontakter döva emellan utveckla
des över hela Europa och man kan se 
början till en döv 'familj' eller 'klass' 
(det var ord som döva använde om sig 
själva under den här tiden). Döva fick 
en god start i det nya Europa som växte 
fram under 1800-talet. 

Döva är respekterade 
Här vid slutet av resan som vi gjort 
med denna Döva Ide, så finner vi att 
döva är respekterade och att de aktivt 
och ansvarsfullt tar plats i ett förändrat 
Europa. 

Lennart Andersson 

Bronsplatta som finns i kyrkan St Roch i Paris. 
Texten lyder i översättning: "Till abbe de 
l 'Epee, tacksamma svenska dövstumma, 1845 ". 



bbe de I'Epee 

I Paris hade man en jubileumsut
stiillning om abbe de l'Epee under 
hUsten 2012. Franska dövförbundet 
( FNSF) arrangerade också en 3-da-

111 rs internationell konferens i sam
band med 300-årsjubileet av abbe 
de l'Epees födelse. Detta jubileum 

r anledningen till att skriva en ar-
• ikel om honom. 

Charles-Michel de l'Epee föddes 
<I n 24 november 1712 i en välbärgad 
fom ilj i Versailles, som var ett säte för 
den politiska makten i Europas dåva-
1 ande mäktigaste rike. Han utbildade 
sig till katolsk präst men han hindrades 
från att bli prästvigd av biskopsämbe
t t i Paris p.g.a. sin vägran att skriva på 
·n försäkran att han avvisade jansenis
men - en oppositionell riktning inom 
Iranska katolska kyrkan på denna tid. 
11 an hade även studerat i juridik. Men 
s< småningom prästvigdes han dock 
av en annan biskop som hade sitt stift 
itanför Paris. Därefter kallades han 

·1bbe de l 'Epee. 

11 ade ett religiöst motiv 
/\ bben vände sin uppmärksamhet mot 
välgörenhetstjänst för de fattiga. År 
17 60 gick han ut på ett ärende och fick 
tillfälle att möta två unga döva tvil
lingsystrar som kommunicerade till 
varandra på teckenspråk. Efter att inte 
ha fått svar på sina frågor fick han en 
förklaring av deras mor att de var döva 
ch att de hade undervisats av fader 

Vanin som nyligen dött. Han bestämde 
sig för att ägna sig på att undervisa dem 
för sin frälsnings skull. Hans motiv var 
alltså religiöst. 

Tecken till nytta i undervisningen 
Under de första två åren med döva tvil-
1 ingsystrar upptäckte han att det fanns 
ett teckenspråk. Han såg att dövas 

Porträtt av abbe de l 'Epee . 

CLLUSTRATION HÄMTAD FRÅN WIKIPEDIA 

tecken kunde vara till nytta för dövas 
undervisning, eftersom den hörande 
omgivningens språk var ett främman
de språk för döva. Pekningar, ritningar, 
rörelser, föremål, gester, skrivna ord, 
dövas egna tecken och handalfabetade 
ord m.m. var välkomna in i undervis
ningen. Syftet med detta var att man 
skulle förstå varandra och förstå vad 
som abbe de l'Epee ville lära ut. 

Rue des Moulins 
I början av 1760-talet grundade han 
en allmän skola för döva på rue des 
Moulins - världens första fria skola 
för döva, öppen för allmänheten. Rue 
des Moulins var hans egen bostad. Bo
stadsfastigheterna på rue des Moulins 
blev nedrivna under 1800-talets andra 
hälft. Däremot kan en minnestavla ses 
på rue des Moulins där abbe de l 'Epee 
bodde. 

Där tog han emot och undervisade 
döva elever gratis hemma hos sig. 
Eleverna, som ville lära sig att läsa och 
skriva. kom från alla samhällsklasser, 
både flickor och pojkar på alla olika 
intelligensnivåer samt i alla åldrar. 
Nästan hela hans förmögenhet gick 
till <lövskolan. För honom sågs hans 
verksamhet för döva som ett kall. 
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Besök av kejsaren 
Under 1771-1774 ökade elevantalet 
till 30-40. År 1777 gjorde österrikiske 
kejsaren Joseph Il, en bror till Marie
Antoinette (drottning av Frankrike), ett 
besök hos abbe del 'Epee på dövsko Ian 
för att studera <lövundervisning. Det 
ledde till att alltfler <lövskolor grunda
des i Frankrike samt även i länderna 
Österrike, Schweiz, Nederländerna, 
Ryssland och Danmark m.fl . 

År 1778 fick <lövskolan ett första of
ficiellt erkännande av franske kungen 
Ludvig XVI. Enligt kungens råds be
slut år 1785 skulle <lövskolan öppnas i 
en del av Celestine-nunneklostret nära 
Bastiljen med ett ekonomiskt bidrag 
för 72 elever. 

Gav ett löfte 
I början av den franska revolutionen år 
1789 låg abbe de l 'Epee på döds bädden 
med några elever hemma hos sig på 
rue des Moulins. Under abbens sista 
livsögonblick gav företrädare för den 
konstituerande nationalförsamlingen 
ett löfte om abbens institution. Abbe 
del 'Epee avled den 23 december 1789. 

Den 29 december samma år togs frå-

Fortsättning på nästa sida! 
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gan upp i dagordningen för det första 
mötet med församlingen med företrä
dare för Pariskommunen. 

"Mänsklighetens välgörare" 
Abbe de l 'Epee begravdes i kapellet 
Saint Nicolas i Saint Rochs kyrka i 
Paris. Två år efter hans död erkände 
nationalförsamlingen honom som 

"Mänsklighetens välgörare" och för
klarade att döva hade rättigheter enligt 
deklarationen om mänskliga rättighe
ter för medborgarna. 

Den förste döve läraren 
Den första april 1790 utsågs abbe Si
card som "förste lärare" i dövskolan 
och installerades av institutionen i lo
kalerna i f d Celestine-nunneklostret. 
Sicard hade tidigare varit lärare på 
dövskolan i Bordeaux. 

Året därpå beslutade man att skolan 
skulle höjas till Nationalinstitutet för 
dövstumma för att få statliga medel. 
Där anställdes Jean Massieu, som var 
Sicards främste elev och följde med 
Sicard till Paris. Han blev lärare på 
skolan. Man kan säga att han var den 
första döve läraren som anställts på en 
statlig skola. 

Flyttade till rue Saint Jacques 
År 1794 beslutade nationalkonventet 
att Institutionen för dövstumma i Paris 
skulle flytta till rue Saint Jacques nära 
Saint J acques kyrka. Där ligger den 
ännu i dag. 

Har spridits runt om i världen 
Abbe de l 'Epees metod för utbildning 
har spridits runt om i världen, och abbe 
de l'Epee betraktas i dag som en av 
grundarna för dövas utbildning. 
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Lära genom ögat 
I de l 'Epees undervisning ingick också 
gester eller handtecken, utifrån hans 
princip att "utbildning av dövstumma 
måste lära dem genom ögat vad andra 
människor lärde sig genom örat." 

Han erkände att det redan fanns ett 
teckenspråkigt dövsamhälle i Paris. 
Han betonade att döva sinsemellan an
vände ett teckensystem som fungerade 
bra. Det var döva själva som använde 
det och levde med det språket. 

Precis som andra barn som hade lärt 
sig att kommunicera på sitt språk så 
hade också döva utvecklat det i sina 
kontakter med varandra. Dessa språk 
och det teckenspråk som döva använde 
sig av fungerade bra i vardagliga sam
manhang. 

"Metodiska tecken" 
För abbe de l'Epee räckte dessa 'var-

Kung Ludvig XVI på besök på 

dövskolan. Abbe de l 'Epee vi
sar honom hur man undervisar 
döva. 

Abbe de l 'Epees dödsbädd inför 
hans elever år 17 89. Oljemålning 
av Frederic Peyson, en döv må
lare. 



la 'Språk' inte för att utveckla männis-
1 .in· djupare tankar. Därför behövdes 
111 t diska tecken' för att klara det ge
nom att konstruera nyskapade tecken 
h)r att representera alla verbändelser, 
:11 tik lar m.m. i det franska språket. 

I lumpigt och onaturligt 
I > I' Epees system var klumpigt och 
onaturligt för döva teckenspråksan-

Undare. En döv elev på skolan (och 
s ·n re lärare) Laurent Clerc skrev att 
I ')va inte använde detta system för 

kc mmunikation utanför klassrummet, 
utan föredrog sitt eget franska tecken
språk. 

Stor öppenhet 
Vad som skiljer sig abbe del 'Epee från 
andra dövlärare före honom är att han 
t i I lät sina metoder och klassrum att 
ara tillgängliga för allmänheten och 

andra pedagoger. Nämnvärt är också 
att den form för undervisning som har 
lragit intresse till hans skola var att 
kunna undervisa många döva samti
digt och att ta emot döva med olika 
sociala bakgrunder. Som ett resultat 
av hans öppenhet och undervisnings
metoder har det här påverkat många 
skolinstitutioner i Europa och USA. 

Lärde sig teckna av döva 
Myten om abbe de l'Epee förek romer. 
Även i dag beskrivs han i allmänhet 
s m teckenspråkets skapar e ller att 
han har undervisat döva att t ckna. I 
själva verket lärde han sig att teckna 
av döva. 

"Teckenspråkets guldålder" 
Nämnvärt är att en bok om d ··va his
toria i Frankrike planeras att k mma 
ut till hösten 2013 av Döviana. ken 
heter 'Teckenspråkets guld Id r ' och 
handlar om 1700-talet, och är fi .. rfat
tad av Lennart Andersson. Det finns 
säkert ännu nya kunskaper kring abbe 
de l'Epees bakgrund och liv mt hans 
syn på döva och deras teck n pr k. 

Torna /J, db rg 

Källa: 
Dövas historia av Per rik n Abbe de l 'Epees gravkor i Saint Roch-kyrkan. 
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Året var 1955 då Stureskolans elever tog konfirmation i Nikolaikyrkan. Kon
firmationen leddes av prästen Alvar Grundborg. 

• Hur kom eleverna till kyrkan? 
• Gick man tillsammans dit? 
• Hur var studietiden inför konfirmationen som leddes av prästen Alvar Grundborg? 
• Tecknade man då? 

Det är många intressanta frågor som man undrar över hur det var på den tiden. 
Kanske finns det någon läsare som finns med på bilden och som kan skriva kort 
och berätta om hur det var. Också om hur skoltiden på Stureskolan fungerade 
innan man tog konfirmation. 

Stureskolan, eller Örebroskolan som man också kallade skolan för, låg på 
Sturegatan men är i dag en kommunalskola för hörande barn. 

Fler bilder från andra tider skall publiceras i Dövas Rötter i kommande nummer. 
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