
 

Seminarium 
 

I Pär Aron Borgs fotspår  
Vem tar ansvar för teckenspråkigas kulturarv? 

 

Fredagen 14 mars kl 12.30-17.00  
vid Historiska museet 

 
Program  (reservationer för ändringar)       
                                                
12.50-13.00 Välkommen till Historiska museet 

Fredrik Svanberg, forskningschef, Historiska museet 
 

13.00-13.10 Om kulturarvets bevarande 
Johanna Mesch, docent, Stockholms universitet 
 

13.10-13.40 Samlingsverksamheten för Dövas museum i Finland 
Tiina Naukkarinen, specialforskare, Dövas museum 
 

13.40-14.10 Norsk Døvemuseum 
Hanna Mellemsether, forskningskoordinator, Museene i Sør-Trøndelag 
 

14.10-14.40 Paus 
 

14.40-15.00 Erfarenheter från Synskadades Museum i Stockholm och Helsingfors 
Gilda Stiby Pelkonen, verksamhetsansvarig för museum 
 

15.00-15.20 Småland igår - Stockholm imorgon?  
Roland Jakobsson, sekreterare i Pär Aron Borgs Vänner 
Urban Mesch, Mesch Consulting 

  
15.20-15.40 Dövskolornas museer? Vad händer? 

Anne-Berit Lavold, Manillaskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 

15.40-16.00 Rädda dövas historia 
Tomas Hedberg, språkvårdare, Språkrådet och ordförande för Sveriges 
Dövhistoriska sällskap, SDHS 
 

16.00-16.40 Diskussion  

 
Plats:   Hörsalen, Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm 
Tid:   Fredag 14 mars 2014 kl 13:00-18:00 
Anmälan:   E-post till pararonborg@gmail.com senast 1 mars 

Seminarieavgift:  200 kr till plusgiro 67 77  56-9 eller bankgiro 197-7974 
 
Arrangör:    Föreningen Pär Aron Borgs Vänner  

mailto:pararonborg@gmail.com


 

Pär Aron Borgs Vänner  
Bildad 18 april 2013  
 
Föreningen Pär Aron Borgs Vänner 
arbetar för att rädda och ta till vara på 
dövas kulturarv. Idag finns flera 
samlingar runt om i landet som speglar 
olika delar av dövas och teckenspråkigas 
kulturhistoria. I nuläget finns det inget 
övergripande ansvar för detta kulturarv, 
och detta är bakgrunden till bildandet av 
denna vänförening.  
 
Föreningens vision är att sammanföra 
de större dövhistoriska samlingarna 
runtom i landet till Stockholm, staden 
där Pär Aron Borg startade döv- och 
blindundervisningen. Målet är att i 
framtiden skapa en mötesplats i lokaler 
där de skilda samlingarna från olika håll 
kompletterar varandra, men också att 
kontinuerligt tillföra nytt material på 
andra sätt. På så sätt kan samlingarna 
bilda en helhet av teckenspråkigas 
kulturarv, allt från den döva, 
hörselskadade, dövblinda människans 
liv till yrkesgrupper som i sina dagliga 
arbeten är i behov av teckenspråk för 
kommunikation. Denna mötesplats skall 
även innefatta en gemensam databas, 
som skall vara tillgänglig för 
allmänheten, teckenspråkiga och 
studerande från grundskolan till 
universitetsnivå.  
 
Följ gärna vår blogg 
http://dovaskulturarv.wordpress.com/  
Samt vad som händer i gruppen Pär 
Aron Borgs Vänner på Facebook. 
 
Kom med i vår förening och hjälp oss att 
bli en samlande kraft i detta viktiga 
arbete i Pär Aron Borgs fotspår och 
skapa historia!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskap i vänföreningen kostar 50 

kronor som privatperson. Att betala mer 

som stöd till vår verksamhet är också 

välkommet. Företag och institutioner sökes 

även för sponsring i samma syfte.  

 

Plusgiro: 67 77 56-9  
Bankgiro: 197-7974 
 


