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Redaktionen tycker till
När vinterns stjärnor lyser här. Så heter den föreställning som sätts upp i samarbete mellan Giron sámi teáhter, 
Norrbottensteatern och Tornedalsteatern. Den är på fem språk – nordsamiska, meänkieli och svenska, och finskt 
och svenskt teckenspråk. Pjäsen handlar om människor som vet hur det är att tillhöra en minoritet. Äntligen 
svensk och finländsk språkpolitik på scenen! Premiär 4 oktober.  
Största Dövas dag-mässan någonsin? Hela 52 företag och organisationer ställer ut på Dövas dag i Stockholm den 
15 september. Många av dem är döva egenföretagare. Det gläder oss verkligen. Kul att se att döva visar framfötterna. 

Regnig sommar. Nästan hela sommaren har regnat bort. Enligt DN har Stockholm bara haft sex dagar med hög-
sommarvärme, Göteborg fem dagar, Malmö nio, och Västmarkum i norr en. Vi hoppas kunna utbrista ”När den 
svenska sommaren är som bäst” betydligt oftare nästa sommar. 
Daniella Josberg. Hon blev bara 22 år. Ett liv som rycktes från oss alldeles för tidigt kring morden på Stureplan 
1994, där hon dog av sina skador. I år skulle hon ha blivit 40 år. Vi är många som minns henne. Hon berörde alla.

Fredrik Schreiber gav 
ut det första numret  
av DT i Lund den 6 juni 
1891 med skräddaren 
Ola Zommarin som  
förläggare.

www.dovastidning.se

Skolsverige fortfarande unikt
Drygt 900 000 elever har precis börjat 
höstterminen i grundskolan. Därför heter 
temat i det här första höstnumret just 
Skolstart. Ute i världen har många döv-
skolor fått eller ska stänga. Titta bara på 
grannlandet Norge. Där ska det endast 
finnas en rikstäckande dövskola som ger 

undervisning i och på teckenspråk; den i Trondheim. Sverige 
är i många avseenden unikt som fortfarande har fem regionala 
specialskolor för döva och hörselskadade. Men de får allt 
färre elever. Istället går allt fler integrerat. Gör specialskolorna 
något för att vända trenden? Vi har träffat Lin som går i en 
skola för hörande och Kalle som går i en dövskola. Båda har 
cochleaimplantat (CI). Hur fungerar det för dem där? Läs 
mer på sidorna 9-13. 

Att teckna ett porträtt av en avliden person är något all-
deles speciellt. Man lär känna en död profil genom att prata 
med de personer som kände henne eller honom väl. Ibland 

växer en klar bild fram som visar vem personen faktiskt 
var, ibland inte. En människa kan ha många olika sidor. När 
jag för tre år sedan gjorde ett porträtt av den döve konstnären 
och tecknaren, Jan Afzelius, sade hans gamla chef på DN 
att Jan nog led mycket av sitt ”handikapp”. Men svensk-
amerikanen Yerker Andersson hade aldrig hört Jan beklaga 
sig över sin dövhet. I det här numret har jag skrivit om 
Daniella Josberg, som dog 1994. Alla tre personer som 
jag intervjuat gav en samstämmig beskrivning av henne. 
En ung, energisk och smart tjej. Jag blev rörd när jag såg 
hennes brev. Särskilt handstilen. Den var vacker. Läs mer 
om henne på sidorna 18-19. 

Lars-Åke ”LÅW” Wikström är en av dövrörelsens främsta 
profiler. 2009 avgick han som ordförande för SDR efter 17 
år. Nu går han i Wallanders spår. Han bor nämligen i Ystad. 
Men vad gör han där? Läs sidan 17. 

Trevlig läsning! niclas martinsson
redaktör
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