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FRITJOF CARLBOJV\

D övs tu mföreningen i Stockholm äger en fond,
uppgående ti ll 10,000 kr., benämnd »Fritjof Carl
boms niinnesfoncl». Fonden tillkom år 1918, det år
föreningen firade sitt 50 år s jubileum, och två h ö
randa systrar till F. Carlbom,
Edla_ och Ingeborg, båda numera
avlidna,· ha i gemensamt testa
mente ·upprättat

och tog sig an hans undervisnin g och uppfostran.
Nu y:u den begåvade gossen i sitt esse. Han lärde
m ed
lust och framgång.
Undervirningen skedde
huvudsakligen muntligen och fo r t g ick tills h an konfirmerades.
Carlborn var med
hjärtats fulla förtroende fäst
vid denne sin lärare, och d et
knöts mellan lä rare och lärjunge
ett vänskapsband s om hos båda
varade för livet. Carlbom hyste
en synnerlig pietet för !'in g am le
lärares m i nne och . talade gärna
och alltid med en vis s vfirme
om den tack�arnhetsskuld, vari

denna· fond,

vilken dock fick sitt namn efter
beslut av föreningen, s om där

med velat bedra minnet av en
av sina s ti f t a re.
Fritjo f C a rl b o m s le vnadsl opp
är icke 8å nllmänt kä n t. Vi
tro att efterföljnnde bi ogra ii,
skriYen vid C i:i rl b om s frånfälle
av hans Yän och koll ega Oscar
Carlström,

ningens

han Rtod till honom.

herra v i ilde

skall intressera tid ·

läsare.

Vid

e tt

ä gde
och

besök

i Skarå för några år sedan för
ärades vi en_ mä n g d intressanta
ga:mla pappe1-, och bland de�su
befann sig biogrnfien ö v er Carl
bom, här något förkortad.

den

20

juli 1835.,

sex års ålder förlorade
nom hjärnfeber hörseln

han

insikt

över

i

en rik fond av kurn::kaper
bildning,

vilken han allt

jämt ökade genom t r ägna stu
dier och ·reF:or lJftde iiwm- och

utomlands.
F;\väl

med

Han
y{u

,·ar fört r oge n
egen

som

<len

ty s k a och engelska l ittern turen

Fri�jof Carlbom födrles i Etikils

tuna

en döv
och fullt
språket Pamt

Uarlhom berntt en för
Fitum ovanlig

och uttryckte sig le d i gt och obe

Vid

g e

hindrat även päde8sasisthämnda

e pråk .
Aven som d ikt ar e för
sökte han sig och av honom
vid särskilda til lfällen skriv n a
började skolgång.
Fritjof Carlbom.
verser vittna om ett ädelt, rikt
i stället som elev vid dövstum-·
och varmt känslo- och själsliv
institutet å Manilla, där han
vistades ett par år,· men då han t yckte sig ej rik
samt visa en vårdad och ledig behandling av den
bundna formen.
tigt trivas där och hans kunskapstörst ej fick den
Han briljerade dock aldrjg varken med d en na
näring han åtrådde, lämnade han snart Manilla.
eller sina övriga talanger, ty han var en. sträng
Han sattes sedermera av fadern i privat skola hos ·
kritiker mot sig sj älv och av ett inåtvänt, tillbaka
en
präst, doktor Bergström i Eskilstuna, en kmidraget, "nästan blygt skaplynne.
skapsrik och fin·t bildad nian, som med varmt in
Efter 'fullbordade skolstudier kom han till Stocktresse och faderlig kärlek omfattade si.n döve elev

och må

ste för den skull sluta

sin nyss
Han intogs

·
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holm, där han, som ägde lovande anlag .för teck
ning och skarpt färgsinne, blev elev vid Akademi
ens för de fria konsterna tecknings· och målnings
skola. Under professorerna Qvarnströms och Bok
lunds m. fl. ledning invigdes han här i det skönas
lagar och lärde sig med säker hand och öga föra
ritstiftet och penseln. Med lågande entusiasm äg·
nade han sig nu åt konsten. Han kände sig mest
dragen till den konstart, som går ut på der:i mänsk
liga figurens framställning och studerade därför
även anatomi. Dessa konststudier räckte omkring
10 år och gjorde han därunder synnerligen vackra
framsteg, som ingåvo hans lärare och kamrater rika
förhoppningar och tillerkän4es en mängd jettoner
o<Jh medaljer. Carlbom gjor<;le eig synnerligen av·
hållen av såväl lärare som ·kamrater, av vilka se
nare icke så få blevo märkesmän i vår konsts häv
der såsom Malmström, Kjellberg, Kronberg m. fl.,
och säkerligen hade även Carlbom kommit att in
taga ett bemärkt rum bland dessa, om icke ödet
annorlunda beslutit.
Konstnärsbanan i vårt lånd går ej alltid över
rosor och var vid denna tidpunkt, i slutet av 50talet, kanske mer törnbeströdd än nu. De försa
kelser och umbäranden, ja, brist på det nödvändi
gaste, som konstens nnga, men fattiga. ämnessven
ner så ofta få kännas vid, kommo även på Ca_rlboms lott. Ej underligt att han under dessa. sina
»mörka stunder» och under trycket av den isole
ring, vari hans lyte försatte honom, greps av tvivel
på sin kallelse och småningom förlorade det ur
sprungliga målet, som hägrat för hans blick, ur
sikte!
Men vad det skönas konst i honom m istade, blev
i stället en vinning åt en annan ädel konst, som
även den går ut på att framställa det saryna och
sköna i livet och naturen samt göra det fattligt
för vanlottade likar, vilka, berövade ett av de vik
tigaste medlen till förvärvande av kunskap och bild
ning, den förutan skulle famla i mörker och råhet,
nämligen dövstumundervisningens ädla. och svåra
konst. Huru Carlbom kom att beträda denna bana .
skola vi nu omnämna.
Vid denna tidpunkt fanns blott en enda under
visningeanstalt för dövstumma i vårt land, nämli
gen Allmänna institutet för dövstumma och blinda
å Manilla. Dess nuvarande rymliga och storartade
byggnad var då ej färdig och institutet kunde på
långt n_är . ej tillmötesgå alla de ansökningar om
elevplatser, som inströmmade från landets alla de
lar och följaktligen fick det stora flertalet av vårt
lands tusentals dövstumma uppväxa utan den rin
gaste undervisning, i verklig hedendom. Då upp
stod hos en varmhjärtad och ädel kvinna tanken
att i någon ringa mån sprida ljus och glädje till
dessa samhällets styvbarn. Denna kvinna var frö
ken Jeanette Berglind. Hon hade under sin an
ställning hos en av lärarna på Manilla kommit i
nära beröring med de dövstumll).a och, lärt . sig :'de·
ras teckenspråk samf upptändes av deltagande och
_

. kärl�k till dem. Då hon såg huru stort arbetsfältet
var och huru få arbetarna, stod med ens klart för
henne hennes livsuppgift, och hon lydde Mästarens
uppmaning: »Gåi;i I ock uti min vingård och ar
beten I» Hon vä,nde sig nu först åt ett håll, där
hon trodde sig och även bort vänta stöd och upp·
inuntran för sin människovänliga strävan, men möt
tes, egendomligt nog, av kallsinnighet, ja, avoghet.
Men den energiska kvinnan tappade ej modet och
lät sig ej avskräckas av svårigheterna som uppreste
sig mot hennes förehavande.
Utan andra medel än några hundra kronor, sitt
mödernearv, och fastän borr redan v,ar 44 år gam·
mal, grep hon verket an. Men över denna lilla
grundplåt vilade samma välsignelse som över den
i skriften omtalade fattiga kvinnans oljekruka, -vil
ken aldrig sinade ut så länge behovet varade, ja,
där till en början var brist blev med tiden över
flöd; Hon skaffade sig nu några små s·kyddslingar,
men då hon ej var förfaren i undervisningens svåra
konst, såg hon sig om efter en medhjälpare, och
en utmärkt sådan fann hon . i Carlbom.
Fastän hon ej -k
� unde erbjuda honom några ly
sande villkor - han fick till en början ingen lön
- tvekade han dock ej att ställa . sig till hennes
förfogande. Med förenade bemödan,den ägnade de
sig nu med hänförelse åt sin nya uppgift, ofta käm
pande.
. med försakelser och umbär�nden, men fram
åt gick· det så småningom. Den människoälskande
·Fredrika 'Bremer, intresserande sig för allt gott och
ädelt, fick ·-höra talas om den lilla skolan, vilken
uppväckte hennes livligaste deltag�nde. Hon skrev
ett varmt upprop i tidningarna till allmänheten att
bispringa det vackra företaget, och sedan allmän
hetens uppmärksarphet sålunda fästs. därå inström
made gåvor så-väl.:_ i penningar som i natura, oph
det lilla skolhemmets existens vart tryggad.
Ur denna ringa börjån uppstod_ småningom den
vackra skapelse som kallas >Tysta skolan», en av
Stockholms många av den enskilda offervillighefen
och kärleksnitet ;. åstadkomna mest tilltalande stiftelser.
I över 22 år verkade Carlbom i Tysta skolan
med aldrig tröttnande iver, aldrig� svalnande nit,
änskönt hans _.hälsa ej var den bästa. Det hände
nog stuJ1.dom .att ivern och nitet . svallade över, och
kom hans ,livliga . och lättrörliga temperament att
brusa upp och då_ vankades vanligen »Smörj >.
Detta oaktat förblev han lika avhållen och värde
rad, ty både lärj-u.ngar och medlärare förstodo allt
för väl, att han leddes av de bäst_a avsikter. Många
äro de dövstumma, som hava honom att tacka för
sina grundliga kunskaper och sin därigenom vunna
förmånliga ställning i samhället.
År 1882 lämnade Carlbom samtidigt med fröken
Berglind sin befattning vid skolan och erhöll en
l{ten pension, men tyvärr �Ut· för njuggt tilltagen
för att tillstädja honom en lugn och bekymmerfr.i
ålderdom efter en- lån.g, _oege_ nnyttig och gagnande
verksamhet.
-�
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Carlbom intresserade sig varmt för allt, som rörde,
de dövstummas höjande såväl i andligt som socialt
hänseende, ·och var den egentlige upphovsmannen
till stiftandet av Dövstumförehingen i Stockholm,
vilken förening 'utövat en 'vidsträckt och gagnande
verksamhet. för vårt lands dövstumma. Som mång
årig styrelseledamot och. sekreterare tog han intill
det sista en verksam del i föreningens utveckling
och förkofran.
Efter sitt avs-�13-dstagande från Tysta .skolan fann·
han en fristad hos' sin gamla vän. och medarbeter·
ska, fröken Berglind, och tack vare hennes och
tvenne hans systrars ömhet och hjälpsamhet slapp
den gamle dövstumläraren och konstnären lida någon nöd på gamla- ·dagar.
Carlbom avled helt plötsligt den 2 5 jan. 1892,
träffad av ett slaganfall. Efter en högtidlig jord
fästning i Stockholm, fördes stoftet till Eskilstuna,
där det vilar i familjegraven.
Frid och välsignelse vilar över Fritjof Carlboms
minne!
·
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nilla. På e. m. brukade de kungliga 'göra en ut
färd till Djurgården med den stora gamla eken ne
danför Manilla som vändpunkt. Uppställda utmed
terrassen hälsade vi majestäterna med små svenska
:flaggor. Under uppehållet vid eken fick rektorn
prata ·en stund med kungen.
Med de ljumma vårvindarna kom vandringsluBta
Manillapojkarna i blodet. På söndagsförmiddagarna
drevo vi in i Djurgårdsskogarna, till Rosendal, till
Värtan, Bredablick oq_h dragonkasernerna vid Djur
gårdsbrunnsvikens fagra strand för att titta på
hästarna i stallen. Ett omtyckt nöje var att gå
till Djurgårdsbrunn och dricka vatten ur den där
befintliga inbygda brunnen, vilken förr i tiden haft
heder och värdighet som hälsobrunn. Hade man
pengar på sig kunde man höja sina vårkänslor med
en butelj sockerdricka, men i allmänhet voro vi
sorgligt fattiga.
Vi måste vid dessa utflykter passa middagsmålet,
och ehuru vi .icke hade några klockor, kommo vi
i rätt tid. Det finnes något som kallas instinkt
eller var det magarna som dirigerade våra steg?
Men en gång saknades två· pojkar vid middagen.
Och de saknades långt in på e. m. Hade en olycka
hänt dem? Det blev skallgång. De hittades ljuvt
slumrande i gröngräset i en sluttning vid etranden
nedanför dragonkasernen. De hade hittat en punsch
butelj i gröngräset, som förmodligen smakat gott.
Ormen i lustgården -Efter söndagsmiddagen begärde många pojkar
Djurgårdspermission, d . v. s. lov att besöka Djur
gårdsslätten m. m. med alla dess nöjen. De lyck
liga antecknades i en journal. J ourhavanden var
mer eller mindre generös med att lämna lov. Det
var de större gossarna som man vågade släppa ut
på egen hand. För alla :flickorna fanns ingen Djur
gårdspermission.
De s. k. nöjena på »Slätten» känna nog alla till.
Positivspelare, gyckelmakare, Kasperteater, -kara
mellgummor, bakelsestånd, gardister, sjömän, dra
goner, gesäller, pigor, fröknar och snobbar om vart
annat. Skrik, skratt, oväsen. I backarna familjer
med matsäckskorgar. Vi gingo omkring och tittade
på allt detta och kommo så till Gröna lund med
dess karuseller, gungor, skjutbanor, jättedamer,
dvärgar, boaormar, vaJ>kabinett, loppcirkus, exotiska
djUr m. m. Där och nere vid Alkärret. Någon
välvillig själ kunde ibland bjuda oss åka på karu
sellen. Ville vi in någonstans inom tältens förlåt
ställde vi oss framför ingången, togo en tragisk
min på oss, betraktade ömsevis de färgstarka affi
scherna och den tjocka damen vid kassan, tills
dennas bjärta veknade och släppte in oss. På så
sätt kommo vi in litet varstans. Men jag tror att
magen skall vända sig på mina gamla kamrater
om de nu bjödos på dylika »nöjen>.
Då cirkus Schumann var ·»i sta'n» blev hela
Manilla bjuden ut till Manegen en eller två gånger,
då lekamlig välfägnad bestods ORS från det intillliggande Hasselbacken, Konditor Davidsson bjöd
-

Djurgå�dsfröjder:

Under vintermånaderna låg den stora lustgården
Djurgården nästan utdöd. Det·'var icke många som
då hade sina vagar förbi det i en�ligt majesi_ät Ug
gande · Manilla. "En. eller annan marscherande in
fanterir eller kavalleritrupp kunde man ibland se
skymta förbi, men :annars lågo vägarna förbi Manilla
som utdöda.
Men med· ens förändrades tavlan. Med de första
s,ipporn& i backarna, med' den första lärkan i skyn
och med vårsolen på himmelen infunno sig också
människorna, och om söndagarna vimlade vägarna
för bi Manilla av ·; ekipagen, söndagsryttare och pro
menerande till fots.
·själva majestätet Oscar Il tittade då ut till oss
på sina morgonritter i sällskap med en adjutant.
En gång red han förbi några gapande Manillapoj
kar och hälsade dem glatt och vänligt genom att
föra -handen till mösskärmen. De överraskade poj·
karna, som mycket väl kände igen kungen, hälsade
kungen på samma sätt. Men då kungen skrattande
ridit· förbi rann det upp för dem att de egentligen
bort hälsa på kungen genom att ta av sig mössorna.
De. lugnade sig dock då de funno att varken Kyhl
berg eller någon lärare observerat deras fel. De
fruktade tydligen mera de senare än den gode
lanc;l�fadern. ·
Den 1 maj hade vi visst skollov. Jag minns ej
så noga. Den dagen var det livligt omkring Ma·
·

•

•

·

_

·

-

28·

TIDNING FÖR DÖVSTUMMA

inte heller sakna åskådningsmateriel vid sina stu
på pepparkakor och saft. En annan gåpg bjöd.
dier i åtbördaspråket. De kunna lära av Manilla�
han . på middag (å Manil�a) med kaffe och. ei� massa
andra härligheter efteråt. Strindberg har i sina
elev....erna.
..
Vad sägs om att ingen skulle godkännas. som
skrifter skrivit något elakt om denna Davidssons
dövstumlärare som icke behärskar åtbördsspråket
vänlighet mot de döv8tumma, men det bry vi oss
eller m. a. o. att förmåga att. fullständigt använda
ej om. Det var en vänlighet som vi barn för
stodo,. ·och därför ett hjärtligt tack till alla snälla
teckenspråket skulle vara ett obligatoriskt ämne
»farbröder» som berett oss något roligt.
för godkännande i dövstumlärareexamen? Som
Slutligen må omnämnas de årligen. varje höst-,
kompetensprov i ämnet skulle hållas _en entimmesMed . föreläsning inför ett antal vuxna dövstumma, som
återkommande fyrverkerifesterna å Tivoli.
dessa avslutades våra Djurgårdsfröjder och sedan ' nog kunde bedöma examinandens. förmåga..
Genom dessa fordringar på kompetens i åtbärd�
'"blev det bara"läxplugg.
språket skulle de dövstummas föreläsningsverksam
het tillföras en mängd dugande föreläsare. Det är
brist på sådana, fastän många känna sig kallade,
men utan att fylla måttet. -

.Dövstumlärarna och föreläsningarna.

Då k. m:ts nådiga kungörelse om anordiiande ,av
föreläsningar för dövstumma utkom, var det väl
menin gen att dessa föreläsningar skulle, åtminstone
till största delen, handhavas av dövstumlärarna._
De ansågos väl närmast skickade därtill. I den
mån dessa föreläsningar togo form af aftonkurser i
ett eller annat ämne och därigenom närmat sig den
pedagogiska undervisni11gen ha ,dövstumlära.rna va
iit självskrivna, men vid de · egentliga föreläsning
arna har på sina håll dövstumlärarna icke kunnat
vara med, emedan många icke kunnat hålla före
läsningen på den för de dövstumma mest lämpliga
formen , nämligen medelst åtbördsspråket.
Många dövstumlärares bristande intresse för och
kunskaper i åtbördsspråket torde bero på orsaker,
vilka ligga långt. tillbaka i tiden . Det fanns en
tid, da dövstumskolans målsmän fullt och fast trodde
på talmetodens undergörande förmåga att skapa en
intelligent, talande ·dövstum. Numerå är denna ko
lartro icke så stårk. Åtbördsspråket motverkas icke
så hätskt som förr och särskilt vid föreläsningarna
för dövstumma visar det sig oumbärligt. Det är
ett underbetyg på dövstumlärarnas bristande kun
skaper i åtbördsspråket, då här omnämnes att det
hänt att dövstumma personer fått tjänstgöra som tol
kar åt föredragshållande dövstumlärare. Läraren
re�er' till ett ställe, har en del anteckningar till fö
reläsningen i fickan, sitter på en stol och börjar
taia . Vid hans sida står den dövstumme tolken,
läser av talet och tecknar. Ett sådant framfört
föredrag med sina många uppehåll blir hackigt och
tråkigt. En föreläsning viriner mest på att tecknas
av· föreläsaren själv.
Dövstumlärarna böra nu lära sig åtbördsspråket,
och lära sig det riktigt grundligt. Man kan fordra
detta av de yngre, av dem. som genomgå dövstum
lärareseminariet. Där få de visserligen redan n u
undervisning. i åtbördsspråket, men med. ett för oss
dövstumma ganska osynligt resultat. De dövstu� mas modersmål lär man sig bäst genom umgänge
med dövstumma och inte genom lexikon och teo
retisk undervisning� Sen1inarieelevarna behöva. ju

Begynnande opposition mot Frälsningsarmens verksamhet bland de blinda.

·

·

Frälsningr-.mrmen har för så och så många år se·
dan påbörjat en verksamhet. bland dövstumma och
blinda. Meningarna om densamma ha kanske va
rit delade, men något motstånd i den na sin verk
samhet har armen icke rönt. Den kan ha varit
till glädje och nytta på sina håll, men dock ej all
tid. Nu förspörjes emellertid från de blindas läger
opposition mot arm�ns dem påtrugade verksamhet,
och vi publicera effärföljande artikel, undertecknad
»samtliga blinda i Norrköpings blindförening», eme
dan åtskilligt som ·däri säges även kan ha tillämp·
ning på armens verksamhet bland de_ dövstumma.
Artikeln har varit intagen i samtliga NorrköpiIJ.gs
tidningarna och lyder som följer:

·

»För den stora allmänheten är säkerligen bekant, huru-·
som Frälsningsarmen vid sidan av sitt vanliga »kårarbete>,
sedan flera år upptagit en verksamhetsgren, benämnd
»arbetet bland dövstumma och blinda>.
Meningen med
detta arbete skulle naturligtvis vata �tt andligt ·höja och
i möjligaste mån ekonomiskt stödja dess'a sina skyddslingar.
För den utomstående kan ju tanken synas vacker och be
hjärtansvärd, men för oss blinda ställer sig saken annor- _
lunda.
Hälst s.om endast en bråkdel av de ratt stora pen
ningsummor, som frälsningsarmen insam1ar på Llenna verk
samhet, kommer oss till godo. Då däremot en stor del
av medlen åtgår till underhåll av expeditioner, resor och
löner till anställda officerare m. m.
Detta är den ekono· .
rniska sidan.
Se vi så på det kulturella andliga området, veta· vi alla
att frälsningsarmen i det avseendet bjuder på uppbyggelse
under säregna religiösa ceremonier, nog så välmenande
och gott, men självfallet är att blindhet i och för sig inga
lunda gör individen benägen att utan vidare och på kom·
mando ställa ·sig under »armens bane{i>. Vi föredraga i
likhet med andra människor att själva ·välja och söka vår
andliga uppbyggelse i de samfund och församlingar, där
vårt inre säger oss att vi höra hemma.
Tilläggas bör att
inge t annat samfund s·öker att opåkallat tränga sig på
vissa samhällsmedlemmar - · låt vara invalider ·-- och
ändå torde dessa samfund som ock dess enskilda medle'm
nrnr, om än i tysthet och utiui tanke. på egen fört ärst,

j
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fullt ut· handla lika karleksfullt och uppoffrande till vårt
bästa - som här berörda godtyckliga organisation.
Då yi gjort ledarna för ovannämnda organisation upp
märksammade på detta missförhållande , men utan att
vinna gehör taga vi oss friheten att på detta sätt med
pressens be ägna bistånd giva· offentlighet åt vårt miss
nöje, i hopp om ändring i denna trafik.»

�

De blinda vädja slutligen till allmänheten att
direkt stödja deras verksamhet.
Åven de dövstumma i Norrköping ha_ för länge
sedan börjat. tröttna på .armens verksamhet bland
dem och armens dövstummöten besökas mycket
litet. De dövstumma och blinda ha ju också sin
egen gemensamma lokal i Norrköping. De kunna
således ·reda sig själva utan armens medverkan.
Och ar:men borde handla därefter.
. Vi, kunna ej underlåta att omtala att man i en
dansk dövstumtidning. protesterade ganska ampert
en gång;: d·a frä1sningS:)tl'me·n· ville intt"öd·ucera döv
stumverksamhet i'· staden Odense på Fyen. Där
fanns re.dan dövstumpräst,· dfrvstumförening, sjuk
kassa.. De dövstumma där voro sålunda v.äl på
passade. Och man frågade indignerad: . · Äro de
dövetumma att jämnställas med samhällets botten
sats, med· frigivna fångar, fallna kvinnor, drinkare,
med sådana samhällets olycksbarn, vilkas räddning
var armens ursprungUga ändamål. Nej, de di.iv
stumm� äro inga forfallna stackare, utan samhälls
nyttiga'. medbÖrgare, och de dövstumma på Fy en
behövde icke frälsningsarmen. Vad resultat denna
avvisande hållning · medförde känna vi ej.
Allmänheten kan, genom det s.ätt varpå .armen
tigger för de ,stackars» dövstumma, få eri falsk
föreställning om de dövstumma sås�m en nnder
malig samhällsklass. Men det äro vi ej.
Frälsningsarmens verksamhet bland syn- och hör
selsinnets invalider kan kanske på sina håll vara
erkännansvärt, om den bedrives hovsamt och in
siktsfullt, men tvinga_ sig på dem bör armen icke
göra, vafest de dövstumma och blinda själva kunna
tillvarataga sina intressen. Moderation gagnar i
längden mera än fanatism.

i Jönköping och fick styrelsen i uppdrag· att be-
stämma tiden och vidtaga anordningarna. Styrel
sen har nu bestämt att 10-årsfesten skall firas den.
17-19 juli.
Årsmötet, som var besökt av ett 50 tal personer,
omväxlade med kaffeservering, berättelseuppläsning
och auktion samt avslöts vid 12-tiden.
Påföljande söndag den 29 febr. hölls gudstjänst
å kommunalsalen på f. m. av hr P. Alfr. Person
och på e. m. hölls föredrag . av samma Person om
· Jenny Lind. Därefter kaffeservering och redogö
relse av hr Herman Gustafsson om det planerade
landsförbundet, varefter sammankomsten avslöts
kl. 7.
·

Jönköpings dövstumförening avhöll sitt tredje
årsmöte å ett nykterhetsvärdshus i Jönköping sön
dagen den 14, mars kl. 4 e. m., varvid så gott som
alla medlemmarna närvoro,. vilka bjödos på kaffe. .
Föreningen, som förut varit ansluten till Norra
Smålands dövstumförening, har nu skiljt sig från
densamma och står nu på egna fötter från 1 jan.
Ars- · och revisionsberättelserna föredrogos och full
och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen för
det gångna årets ·förvaltning. Enligt berättelrnn
hade föreningen att fordra kr. 2 14: 59 av N. S. F.
och med innestående medel hade föreningen en
nettobehållning på kr. 462: 38. Till styrelse på
två år valdes: till ordf. hr Gösta Bengtsson, nyvald
eftt�r hr Carl Carlsson, som undan bad sig, till vice
ordf. omvaldes hr Sigurd Forsberg, till kassör o�
valdes hr Karl Johansson, till sekreterare nyvaldes
på mångas begäran hr Carl Carlsson, till ledamöter
valdes fröknarna Klara Nygren och Hanna Gustafs
son. Till revisorer omvaldes hr Teodor Johansson
(fullsinnad) och fröken Anna Nylander med hrr
Arvid Johansson och Erik Krantz som suppleanter.
Föreningen kommer att hallå sitt möte andra sön-.
dagen i varje månad. Dess ffi:ål är att skaffa egen
c. c.·
lokal.

·

MÖTEN OCH - SAMMANKOMSTER.
Norra Smålands dövstumförening hade lör
dagen den 28 februari sitt årsmöte i Nässjö, var
vid års- och revisionsberättelserna för år 19 19 upp
lästes och avgående styrelsen beviljades ansvarsfri
het. Behållningen till 1920 utgjorde kr. 955: 05.
Vid förrättat val av styrelse för år 1920 valdes till
ordförande hr Herman Gustafsson, till vice ordf.
och sekreterare hr Carl Carlsson, till kassör hr
Sigurd Forsberg samt till ledamöter hrr Karl Jo
hansson och Gösta Bengtsson. Till revisorer val
des hrr K. Ringström och P. Alfr. Person med hr
Knut Eriksson och Bror Karlsson som suppleanter.
Beslöts att föreningens 10-årsjubilemn skulle firas

Dövstumföreningen Oöta i Linköping hade i
påsk anordnat en påskfest, besökt av ett 60 tal del
tagare från staden samt från andra orter inom pro-·
vinsen. Festen var anordnad i förening med före-·
läsning av seminarierektor Nordin i Linköping med
fröken Ebba Andersson från Norrköping som tolk;
På grund av att tolken för det me-sta använde
handalfabetet kunde föredraget ej uppfattas av fler-'
tafot närvarande� Kaffe serverades.
Annandagen voro festdeltagarna inbjudna till
baptistförsamlingen. 50 dövstumma infunno sig
samt trakterades med kaffe och andliga föredrag,
varjämte också förekom sång och musik (!).
·

·

·

Norrk(i'pings dövstumförening· hade den 14
mars sitt årsmöte under hr C. A. Tidermans ord
förandeskap i sin nya lokal, Luntgatan 19,. Års
.och revisionsberättelsen upplästes. Föreningen hade
under 19 19 haft 17 aktiva och 17 passiva med·
lemmar. Några mindre understöd hade lämnats.
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Med undantag av sommarmånaderna hade hållits
ett sammanträde i månaden, varjämte julfest, pa·
ketauktioner etc. anordnats. Föreläsningar i skilda
ämnen hade hållits och hade statsunderstöd erhål
lits härtill. Inkomsterna hade överstigit utgifterna
med kr. 11: 05 och hade föreningen vid 1919 års
slut en behållning av kr. 1,396: 42. Ansvarsfrihet
beviljades. Till styrelse valdes: pappersbruksarbe
taren C.. A. Tiderman, ordf., snickaren Edv. Jans
son, V. ordf., fröken E. Norr, kassör, gravören Alfr.
Gustafsson, sekr. samt fr. Clara Svensson och fru
E. Jansson. Revisorer blevo pastor A. Hultqvist
och fr. Ebba Andersson.

·

'På aftonen hade· en ·av skolans 'lärarefamiljet i
sHt hem för fröken N. anordnat ett festligt sam;
kväm, varvid hori blev föremål för ytterligare hyll
ning från kamra-ters och vänners sida. Härunder
upplästes ock under dagens lopp anlända ".erser
samt ett flertal telegram från vänner när och fjärran.
- 50 år fyllde den 6 innevarande april typo
grafen Mauritz Sternhammar i Örebro. Han �öddes
den 6 april 1870 i Ekeby församling av Örebro
lärt. Han hade gått tre terminer i småskola, men
blev 1879 offer för en svårartad skarlakansfeber
epidemi, varvid hörseln totalt fö.rlorades. Kom
hösten 1879 till dövstumskolan i Örebro, varifrån
han avgick 1883. Blev 1884 lärling å Örebro Tid:.
nings tryckeri, sedermera Örebro Dagblads, och har:
nu i närmare 36 år varit anställd å ·en och samma

födelsedagshyllningar.
Fröken Emma Anstrin fyllde den 19 mars 75 år.
P� födelsedagen blev den ännu · ungdomliga 75åringen ihågkommen på många sätt. Det var up
_ p·
vaktningar för henne nästan hela dagen. På för
middagen kommo några dövstumma och överläm·
nade ett genom insamling bland dövstumma inköpt
presentkort från Nordiska kompaniet. Ännu ett
presentkort fick 75 årin.gen mottaga, nämligen från
Örebro. På e. m. kommo· fröken Anstrins forna
kamrater' från ManiJla och överlämnade en present.
Och mycket blommor strömmade dessutom till.
Och 75-åringen 'bjöd på ka{fe, tårta, frukt m. m.
samt på - det bästa av allt - sitt gamla goda
humör.
- Den 2 mars fyllde dövstumlärarinnan vid
Gävle dövstumskola fröken Frida Nyqvist 60 år.
en bemärkelsedag, som ingen lärare före henne kun
nat fira på skolan under dess snart kvartsekellånga
verksamhet.
Det är ett långvarigt och plikttroget arbete i
dövstumm;idervisningens tjänst, som härmed närmar
sig- sin.avslutning. Efter att i tre terminer hava
auskulterat vid dövstumskolan i Lund anställdes
fröken N.� redan hösten 1882 vid Gävleborgs läns
förenings anstalt_ för dövstumma barns vård i Boll
näs. Det är sålunda under närmare 40 år; som_
fFöken N. ägnat sina krafter åt dövstummas under"
visning. Öch hela denna tid har hon verkat inom
det nuvarande 6:te distriktets område.
Då nämligen · distriktet vid årsskiftet 1890 över
tog den nämnda skolan i Bollnäs, stannade fröken
N. kvar där, men överflyttade hösten 1893 till döv
stumskolan i Uppsala för att höstterminen 1897
tillträda sin nu varande befattning som ordinarie
lärarinna vid den då nyupprättade Gävleskolan.
Vid sin. ankomst till skolan på högtidsdagens
morgon fick fröken N. från kamrater mottaga de
varmaste lyckönskningar bl. a. i form av en ver
sifierad hyllning. Som minne överlämnades tillika
en kristallvas med blommor, och med sådana ihåg
koms hon också. av skolans elever.
·

Mauritz Sternhammar.

plats1 Sedaq. början .av 1890-talet ombudsman i
Örebro, först för Dövstumföreningen i Stockholm
och sedan för De dövstummas sjukkassa, har S.
med nit och intresse skött denna befattning. Dess-·
utom har S. en tid v:arit styrelseledamot i Örebro
dövstumförening. I sina yngre år var S . en. in·
tresserad idrottsman, och gjorde sig särskilt be·
1
•
märkt som hastighetsåkare å skridskor.
Tidigt på morgonen på 50 -årsdagen blev hr S.
uppvaktad av dövstumma vänner, som framförde
sina lyckönskningar. Av dövstumma i Örebro fick
han mottaga en fin elektrisk taklampa i hamrad
koppar samt dessutom en kontant penningsumma
till ett fickur. Kamraterna på tryckeriet hade ti
digt på morgonen anordnat en vacker fiaggdekcrf �-
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tion å hr Sternhammars ·arbetsplats samt förärade
honom ett skrivstäli av silver jämte blommor. Från
bolaget överlämnades en urna av silver, fyll� med
blommor och från tryckeriföreståndaren en blom
vas, varjämte kontorspersonalen uppvaktade med
blommor. Under dagens lopp ingingo lyck:önsk
ningstelegram från vänner från skilda· håll 'i lan
det. På kvällen . voro kamraterna på tryckeriet in
bjudna till eri festlighet i 50-åringens hem och lör·
dagen den 10 april voro ett 20 -tal dövstumma in
bjudna på supe.

Rektor f_. Nordin t.
.

-

Torsdagen den 8 april avled i Vänersborg efter
blott några timmars sjukdom f. föreståndaren för
döv�tumskolan i Vänersborg, inspektören over döv
stumunderv.isningen i Sverige Fredrik Nordin i en
ålder av nära 68 år. Vi återkomma i nästa n:r.

En· del dövstumma ·i Stockholm gåvo dessförinnan
. en avskedsfest för dem å Berzeliikällaren.
Om det intresserar tidningens läsare kan omnäm·
nas att högsta vinsten i lottiriet gått till en hö
rande snickare i Malmö.
De "dövstummas kvinnoförening i Stockholm
både lördagen den 10-april anordnat fest med te'
supe i Praktiska hushållsskolans lokaler. Ett 100tal personer deltogo i festen, som även bjöd.på ett
föredrag om .skaldinnan Anna Maria Lenngren.
55 år fyller den 22 april gravören Frej Dalberg
i B0rås. Hr Dalberg, som varit bosatt i Borås i
22 år, har därunder gjort sig känd för sin ovan·
liga skicklighet i gravyr- och ciseleringsyrket, som
han uppdrivit till hög konstart� vilket skaffat ho
nom många kunder å skilda orter .. Hr D. har ä''en
med intresse .arbetat för de dövstumma bästa och
har under 12 års tid beklätt ordförandeplatsen i
därvarande dövstumförening. Han har dock nu på:
grund av nedsatta krafter och bristande tiq. avgått
som ordförande. I de hyllningar på 55 'årsdagen
som ägnas honom av minnesgoda vänner deltager
även en gammal skolkamrat och ungdomsvän.
C. S.

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN.
Sommarkoloni på Manilla. för österrikiska
dövstumma. Från en av dövstumskolorna i Wien
har förfrågan ingått till styrelsen för Manilla döv
stumskola, om man där skulle vilja taga emot 54
dövstumma barn jämte vårdare nu·i sommar. Sty
relsen är välvilligt stämd för förslaget och söker
att genoni Röda korset och på arinat sätt anskaffa
medel för att kunna realisera planen.
Statsunderstöd för utexperimenterande av
en hörselapparat. K. m:t har tilldelat teknikern
Gustaf Jonasson ett understöd· av två tusen kronor
för utexperimenterande av en hörselapparat, be
nämnd ·» Akusticus», som skulle lämpa sig för lom
hörda och vissa dövstumma. Tillsynen över Jona
sons arbeten utövas av rektor Prawitz, som äger
att rekvirera och utbetala anslaget i poster, som
han anser lämpliga.
Dödsfall. I Skövde avled den 1'4 mars bokbin
daren J. U. Clarin i en ålder av över 68 år. Han
har under nästan hela sitt liv varit bosatt i Skövde
samt gjort sig käna som en skicklig arbetare i sitt ·
fack. Under de senare åren av sitt liv har hån
varit sjuklig. Han avled ogift.
Å Stockholms dövstumhem i Hagalund avled
den 1 april fröken Mimmi Hedin i en _ålder av 64
år efter endast ·tre dagars sjukdom. Nijrmast sör·
jes hon av· syskon.

Edgång i barnuppfostringsbidrag. Till Tuna
läns häradsr.ätt (i Småland) hade kronofjärd:ings
mannen L. Noren i Kristdala såsom barnavårds
man åt en dövstum flickas utom äktenskapet födda.
barn instämt en skomakare i Kristdala med yr
kande att av honom såsom uppgi:ven fader till' bar
net utfå barnuppfostringsbidrag. Skomakaren har
envist :nekat till faderskapet, ehuru en del besvä
rande indicier framkommit. Med anledning härav
hade häradsrätten ålagt barnets modt.r att med ed
bekräfta sina uppgifter. Edgången ägde rum vid
Tunaläns häradsrätts sammanträde i Iehult den 12
februari, då hon avlade ed efter ett av pastor G.
Bratt avfattat edsformulär.
Tolken förestavade
eden med förkortade dövstumtecken, varefter fiic- '
kan bokstav för bokstav upprepade dens;amma.
Härunder följdes hon av tingsmenighetens oavvända
uppmärksamhet. Och när flickan till slut kom till
denna passus i eden·: »Jag ta_lar sanning; om jag
ljuger, fördöme mig Gud», var det tårar i mångens
öga och ingen tvivlade på att hon talat sann�ng.
S. F.

•'

t

.

Biförtjänst.
Energiska dövstum,ma kunna på lediga stunder
skaffa sig god förtjänst. Skriv till denna tidnings
utgivare, så lämnas .vidare ·Upplysningar.
·

Dövstumlotteriet är-:·nu avslutat och hrr C. Dan.
.
Anaersson och 0. Ryden ha å'te·rvänt till Göteborg.
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Pr'ov· på ··hästars tillgiv.enhet och . omtanke.
· Det finnes otaliga vackra historier från kriget om
hästars tillgivenhet mot sina herrar. ·Här medde
las en:
En tysk patrull höll vakt uppe på en ås. Nedan
för dennå utbredde sig en slätt, genomfluten av
en bäck och längst bort vidtog skogen. Över bäcken
gick en bro och det gällde att hindra fienden kom
ma fram över den.
Plötsligt skymtade några ryssar vid skogsranden.
En officer red ensam framåt bron på en .ovanligt
vacker häst. Då hördes vinandet av kulor, rytta
re.n störtade handlöst till marken och häst�n ga
lopperade förskräckt utåt slätten. Ryssarna drogo
sig tillbaka in i skogen, men den döde officeren
låg övergiven mitt emellaµ de fientliga lägren. Några
av tyskarna togo spadar med sig och gingo för att
söka begrava honom, men blevo hejdade av fien
dens elc;l. Natten kom, allt blev lugnt och stilla,
men ett par gånger hördes en häst gnägga så säll
samt nära. tyskarna. Vid morgongryningen syntes
någonting röra sig borta vid bron. Om en stund
såg man en 4fö;t resa sig upp från officerens sida,
böja huvudet · ned mot den döde och hörde honom
gnägga, liksom ville. han säga: >Har min herre
icke ·sovit nog?» Soldaterna bådo åter att få gå
och söka begrava den fallne, men komna i närhe
ten av bron; möttes de ånyo av fiendens kulor. Då
störtade hästen upp och försvann bort at slätten.
Så förflÖto dagarna med några mindre samman drabbningar och officeren fick alltjämt ligga kvar,
men varje natt kom hans häst till honom, lade sig
ned bred vid honnm och höll så dödsvakt hos .sin
döde herre tills kulorna vid den gryende morgonen
äter jagade honom därifrån.
(Ur »Djurens rätt».)
•

De ·dövstumma,_ som ännu icke
prenumererat på Tidn. f. Oövst.
för år 1920, böra göra detta så
, ..fort som möjligt.

ANNON SER.
.
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David E. Carlsson
Blenda Olsson
S.to�kholm.
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kunna alla medlemmar ansöka om

övergång från lägre till högre klass.

Anmäl Eder för inträde!

Tandläkare HJ.

STRÖM

Birger jarlsgat. 98, Stockholm.

Träffas 10-2; 5-6. Söncl.11-2, Emaljplom
bering. - Stifttänder. - Guldbryggor. -

Konstgjorda tänder. - Reparationer fort.
- Moderata priser. Rikstel.: Vasa 687

Anm. 224 48

ÄRADE HERRAR!
Finns det någon bättre, bildad, · hjärtegod -uch
något förmögen herre mellan 36-40 år med trev
ligt sätt och god ställning som vill göra bekant
skap med, likasinnad, talande änka?
Svar till >L. L.», denna tidning.
.

·Ep medelålders dövstum flicka,
fattig, men av god familj, frisk, huslig och talande,
öns.kar bekantskap, eventuellt äktenskap med äldre
· dövst\1m herre' a.v medelklassen, godhjärtad, bildad
och i god ekonomisk ställning. Svar, ej anonyma,
till »Gott hem», T!dn. f. Dövst., Ä-lv°sjö, f. v. b.

Ung dövstum man
önskar stifta bekantskap med dövstum_ flicka, ej
över 29 år, kunnig i hushållsgöromål, för ·�tt om
tycke uppstår,· ingå äktenskap�. Svar med fotogr�ii.
till >Elektriker», Tidn. f. Dövst., Älvsjö.
·
·. Å anonyma svar reflekteras ej.
..

·

Platssökande.
'.Som hushållerska hos äldre eller yngr.e dövstum
herre eller dam av medelklassen sökes plats av fris)i
och kunnig medelåld�rs flicka av god familj. Svar
till >) D.uglig·>, denna tidnjng..

·

Andren

&

·

Holms boktryckeri, Stodkholm
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