KRUT H
MEDALJEN

Lars Krut h är en av dövrörelsens största pionjärer genom
ådern a.
Lars Krut b föddes i Näs i Jämtland 1920 och blev döv
vid Il års ålder. Han fortsatte i sin gamla klass i ett 5.r. utan
an kunna delta i undervisningen, innan han kom rill
dövskolan i Härnösand. Efter grundskolan läsrc Lars pa
sin realexamen~ samtidigtsom han arbetade i skogen. Han
arbetade även i jordbruk och var rättare innan han u tbildadc
sig till möbelsnickare vid yrkesskolan För döva pojkar i
Väners borg.
Mellan 1940 och 1967arbetadeban som möbelsnickare
och de sisca åren var han samtidigt ordforande i SOR. 1967
anställdes han av förburtdet som srudiekonsulent. 1979
blev han forhundssekreterare och 1983 valdes han åter till
ordförande. Fram till kongressen 1989 ingick ban i SOR:s
styrelse ochäven efterdetbar han haft uppdrag i förbundet.
1980 utnämndes Lars Kruth till bedersdokcor vid
Stockholms universitet.
H, cl.lcr ingen, bar som Lars Krutb kämpat for dövas
rätt tillutbildning på sitt eget språk, teckenspråket.

KRUT H MEDALJ EN

delas i samband med SOR:s kongress vart uedje 5.r ut tiU
en eller flera personer som gjort stora insatser tör döva.
Den första medaljen delades ut 1989 till Lars Kru th själv.
Vid kongressen i Lund 1992 doJades medalj nr 2 ur till
Brita Bergman, medalj nr 3 rill Osvald Dahlgren och
medalj nr4 rill /ua Hammar.
Sveriges Dövas Riksförbund
Box 300
793 27 Leksand
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KRUTliMEDALJ nr 5

Profasor Göte H•nson.l%l..,llcvi räSDRgdl•tmfl>r•
<n cnk.lt f<ir ... fl VeU hur VUllll dnv..ågpl Jö\·•kolan,
Vi vtlle at! enk.llundcr>okn ingen Sku llcv;ra \'C{CIUk.a rli.jlt
upplagd ut•n ledande frlgor. Vi vande "" ull
Skolfiv<tst.)'rchcn lllr m Il hjälp med gcnomftir•ndct
Pl SO blev vo hJnvi.a.lc till skolkonsulent Sven
Södcrqvi>t, >Om l ;in tur l'ureslog filrC6t.lnd>rcn pl
Dövlilmrscminuricr J>.\ Monilla clövsliola, dövläraren GUte
Hansort. B~de hon O< h hans litrarkandidnrers~JIIdc "1'1'
och hda cnk~tcn kunde genom furas. Tv~ tjo~k.wolyrncr
öv<tlämnadc. nv~DR tiliSÖ, som i vederbörlig ordning
gömde dem l :trio vet at r sam la d•mm.
Undersökningen
~nd5 ett fint resultat l'or Gticc
Ha.nson blev övertygad om an teckensprlket v>r
nödvmdigt i undervisningen. Doc ryckte man inte pa
SO ~rfclr C,örc H•ns<•n blev obckvlm O<.h slutode pa
Seminariet.
Görc Hant<n ltcrgldc till uudierna vid Uppula
unh~nitct oc.h li<k en do..<:ntur CKh blev .cdermcra
proks$0r pl P.ykolociska rnuirurioncn vid Stodcholm•

s••

UnJ\"CNittt.

Under h<la 60-, 70- oc.h 110-talct stalide han upp i
mlng• olika umm•nhang for au stödja SDR:s krov pl
tcckcnspråkig undervi>ning i dovskoloma.
Gcnomfkra forJkn inguapponcr har Gote Hansson
stött döv~ 1 dtras kamp far au Il en mer mcnongsfull
undcrvimmg och fumlarallt har Göte Han>on bidragit
till au stlrka dövas mcdVI:tcnhct.
Görc Honson hu cx.ksl i olik• sammanhang bistlu
enskilda dö~. $om blivit orltrvin bch•ndladc av
myndagh<tcrna.

KRUTHMEDALJ nr 7

KRUTHMEDALJ nr G

Bo Carlsson. Ingen av '"l ra doviilr<n•ns•r glllm mer nug
mlirc" 1?70. l dcua mo<c
medverkade rrofes5or Gotc H'"""" '"h u\·crlahrc
Tc:rjc Basillcr, Oslo. !).,,u morc blev en vondpunkt i pl
många sä<t, ty chcr mötet hin dc nlgut "'m for~ ntirade
historiens g!lng.
Der kom c« brev...
När ja.g (Lars Krurh) kom hem frdn Uppula möre
fickjagen lång och inneMilsrikt hrcv fran l'oCa dS>on,
far till crr dövr barn och styrdsr·lnlamnt l davnrande
Riksl'orbundct döva och hör..:l•k•dntlc bom~ malsm~n
(nuvarande OH B)
Der var der rorsta av mango brev, som lll'pnodc v~gcn
till ett för hela dövrörelsen v.l.rdcfullt umorberc.
Dåvarande DHB >tynlcs av orali~tiska od~tr. Men <ftcr
Uppsala mö« böljade den llnga o..h svlra viigen till
fo,.tlcJK fördöva barns behov avte<kcnsprlkiga fllr'ildrar
och teck.:nspclkig undervisning i .J.iv,kolan.
Det var ingen litt upptttft au övcrrn;a faraldrar i
DHB CKh dö'"' i SDR an dc mlne samarbeta p! lika
villkor. Det var ina: lätt far börande faraldrar ull döva
barn an ställa om sig O<.h börja lyssna till vuxna döva
rsrällct för audiologcrCKh sjalvurn:amnda • döY<ltpmcs".
Bo Carlsson ubctade stindigt fclr au bygga broar ÖVI:r
hindren.
När Kdan SDR CKh OH B tillsommans kunde göra
den l'onta gemensamma uppvakmtngcn till Utllildningldepartcmcntet, kunde myndifbctcma inre llngrc
spela ur 0$$ mot varandra $Om dc &JOrt förr.
Vi i SDR vet an Du Bo Catb$0n gjort en my..kct stor
CKh bcstkndc insats for att det skulle bli så.
~DR:sarra.ngcmang "Upf.Ula

Docontln&cr Abl&rcn

iarun~itctskktori te<k<rupråk

p! in>tituuonen fl.\r lin"'istikvidStockholnu Univcnir.:t.

1-l•m hörj•.k arbct• l"' universitetet 1969.
1?7~

umadc hon forskningsprojektet -r.dig k<>ljniuv
utvc..kling h<>< döv• och gravt hörscl<katbde hat n •om
blev •v .ror bcrydcbc l'or framförallt döva bllfn.
"lilck ~,..Inger Ahlgrco starrade en daghem en hm
fur dliva barn p~ Skeppargaran i Srockholm, lik•orn
Uillbgs~kol :m p3 univcrsirerct,
l.l'ksom llnt• Bergman bade ocb har li1ger Ah lgrcn
döva mcdorbcrorc p~ universirerer.Det är ock<~ my..kct
r•tk vore l nger Ahlgrcn som den för$fa kuncn i och pl
teckensprlk började p1 S<ockholms universirer 1980.
• Inger A~ lgrc;n ha; mycke~ akri_vr ar~ct~t far att>kaf"'
Dovas Unrversra:t, DU uruven1fCICt dar ml.nj;• döV>
oth andra •om arbcrar med t<ckcnspr3k Bu ""
utboldning.
l Svcri&e genomfördes 1993 en internationell
tvlsprlkighctskonkttns som det taw om in idag. Pl
denna konferens fick många länder kunska{' om
te<:kcnsprlk CKh tv1språk:igbeL Detta rack vare den onu u
som Inger Ablgrcn tillsammans med Gunnel Strang
gjorde for m göra konferensen lärorik. För deiiJ fick
bida WFD:s mcdaJj vid kongressen i Wocn 1995.
lng<r Ahlgrcos insatser fclrteck.:ruprikcrscrk>nnande
som sprlk och hennes insatser !'or au skapa "I)U.
unl\'<tsirctct" iftcuarbcrc som kommer alla dö~ i vlrt
land tillgodo och $Om ger döva i andra flnder hopp fllr
framtiden.
UtöVI:r allt detta ställer oc.lts! Inger Ab lgren t olika
ummanhong upp fclr a<t stödja den V~:rltsamhcr $Om
dövlllrcningarna bcdrivcL

