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S M Å L Ä N D S K A D Ö V S T U M S K 0 L 0 R. 
I detta »Smålan dsnumm:n kan det vara på sin 

plats att ägna några rader åt vad som i Småland 
åtgjorts för de dövstum mas undervisning. 

Dövstumundervisni ngen i Sverige räk n ar sin a 
anor från år 1809, då Per Aron Borg upprättade 
det första al lmänna insti tutet för dövstumma å · 
Mani lla invid Stockholm , och dit  skickades väl 
också en mängd dövstumma från Småland för att 
erhålla· undervisning. Men det fmmos många som 
ej kunde få plats i denna Sveri;ges dåvarande enda 
dövst.umskola. 

Med anledning härav framkom år 1858 hos då
varande kyrkoherd en i Hj orted Jakob Östberg tan
ken på att upprätta en dövstu�skola i Sm åland, 
vilken tanke vann liv l i g  anslutning. Ett antal 
missionsvänner tecknade andelar för 10 kr. st . och 
en insamling lämnade 13,000 k r., varpå ett 3 tunn
land stort område i nvid Hjorteds �yrka förhyrdes , 

D.övstumskolan i Hjorted. 

å v ilket år 1860 uppfördes en byggnad, heräknad 
för 30 internerade (å s kolan boende) elever. Då 
byggn aden efter något år stod färdi g  hade den dra
git en kostnad av 30,000 kr. Anstalten invigdes 
i j uni 1864 vi d ett stort m issionsmöt e och den 1 
septembe-r började den sin verk samh et med ett elev
antal som så smånin gom växte t i ll 2 9 .  Institutet 
kallades Bethanien,  och var enligt stadgarna »ett 
fritt kärleksverk, icke grundat på någon samlad 
penningfond, utan på h opp och förtröstan t ill Gud .> 
Skolan underhölls först genom fri vi lli ga gåv or, �en 
längre fram tillkommo andra inkomster, från måls- -
män, kom muner, stat och landsting, vartill kommo 
årliga kollekter till förmån för skolan i alla kyrkor 
inom ett par. närgränsande sti ft .  Flertalet elever 
voro från Småland och Östergötland . · Inalles un
dervisades vid insti tutet åren 1864-1895 2i5 döv
stum·ma barn,  av vilka 198 blevo konfirmerade. 

Genom lagen om dövstummas undervisn ing av 

å·r 1889 blev dövstum undervisningen
· 

obligatorisk, 
och från sept. 1891 t.. o .  m. 1895 förhyrdes sko· 
lans byggn ader av det nyu pprättade andra döv· 
stumskoldistriktet, v i lket omfattar Kalm ar, Krono· 
bergs och Jön-köpings l än.  Därefter och intill år 
1911 mottog Hjortedinst itutet sådana dövstumma 
barn , som på grund av obildbarhet utskrivits från 
de andra dövstumskolorn a samt undervisades dessa 
endast medelst teckenspråket . Inalles mottogos 49 
sådana barn . Numera har skolan å Hjorted upp
h ört samt om bildats till  ett hem för obotli gt sjuka 
i nom Kalmar läns norra lan dstingsområde.  

År 1862 hade fol kskolläraren och kantorn i St. 
Ibbs församli n g  å ön Hven L. J. B. Frelten borg 
i sj_n skola inrättat en :k lass för undervisning av 
döv stumma barn , t ill en början blOtt två. Antalet 
ökades emellertid och på grund därav flyttade F. 
år 1870 sin skola til l  Fredriksholm inom Sten bro· 
hults församlin g  invid sjön Möckeln. Där stannade 
skolan till år 1876, då den flyttade till den några 
k ilometer längre bort belägna egendomen Reph ult, 
som inköpts av Freltenborg. Å Rephult erhöll sko
lan lämpliga lok aler samt verkade där under nam n 
av Tysta skolan å Rephult från år 1877 till år 
1894, då den i sam band med dövstumskolorga· 
n i sationens genomförande nödgades upphöra med 
sin verksamhet. · Efter förflyttn i n gen till Småland 
erhöll  Tysta s kolan anslag av Kronobergs läns 
landsting.  Int i l l  40 dövstumma barn kunde mot· 
tagas i skolan och inalles har där undervi sats 178 
dövstu mma, av v i lka 151 konfirmerats .  

Med anledning a v  1889 års lag om dövstummas 
undervisn ing måste andra d istriktet ordna sitt döv
stumundervisningsväsen, och det gällde därvi d  först 
och främst att uppföra nödiga skolbyggnader. Efter 
mycken stri'd mellan Växj ö och Eksj ö om var sko· 
Ian skulle ligga, beslöto vederbörande landsting att 
den nya dö vstumskolan s kulle förläggas till Växjö,  
och den 2 sept. 1896 blev densamma a v  biskop 
Liridström högtidli gen "invigd.  Totalkostnaden för 
byggnaden uppgick till 191,400 kr.  

D övstumskoian i Växjö var avsedd för 140 å 
skolan boende elever, vilket ·ut rymme visat sig all
deles för stort, som torde framgå av att vid inne
varan de läsårs .slut å skolan undervisades endast 
61 elever. Undervisnin gen bestrides av rektor, 3 
l ärare och 4 lärarinnor, vartill kommer lärare och 
lärarinnor i slöj d och handarbete . 

,; 
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Lärarepersonalen vid Växjö dövstumskola. 
För åtskilliga år sedan var· det redaktionens me

ning att undan för undan införa porträtt av samt· 
liga vid döv13tum skolorna i riket tj änstgörande lärare 
och lärarinnor, och sådana hava även införts be
träffande lärarepersonalen vid dövs tumskolorna å 
Manilla och i Lund. Men så blevo k lischerna dyra. 
Nu är det endast tack vare erhållet l ån ur Döv 
stumläraresäl ls kapets matrikel som vi kunrra fort· 
sätta med att i detta nummer pres entera lärareper
sonalen vid dövstumekolan i Växjö. 

Föreståndare för döYstumskolan i Växjö är rek
tor Sven Friden. Han är född i Borrby i Kristian
stads län den 1 7 . sept. 1860. Han var först lärare 
vid Malmö folkskolor 1880-81 samt har tjänst· 
gjort å Manilla från år 1883 t. o. m. år 1898, då 
han blev föreståndare för Växjö dövstumskola. 

Anders Norlin är född i Remmarlöv av Malmö
hus län den 29 maj 1864. Har varit lärare å Ma
nilla, vid elementarskolan i Eslöv, vid dövstu m
skolorna i Lund och Hjorted samt sedan 1896 or
dinarie lärare yid dövstumskolan i Växjö. 

Karl Algot Österlund är född i Lidköping den 17 
april 1866. A v lade mogenq.etsexamen i Vänersborg 
samt id kade studier i Uppsala Efter avlagd döv
stuif!lärareexamen tjänstgjorde han under ett år å 
Manilla samt därefter alltsedan 1895 ordinarie lä
rare vid Växjöskola n .  

Johannes Magnus Sandberg är född i Kronobergs 
län den 5 mars 1877. Har tjänstgj ort som folk
skollärare å flera ställen samt vid dövstumskolorna 
i Örebro och Härnösand, innan h an 1910 utnämn
des till ordinarie lärare vid skolan i Växjö. 

.Fanny Maria Thorborg är född i Säter 2 5  dec. 
1864. .Lärarin na dels vid privat-, dels vid fol k
skolor har hon tjänstgjort vid dövstumskolorna i 
Vadstena och Linköping samt sedan 1893 vid andra 
distriktets dövstumskolor i Hj orted och Växjö. 

Beda ·Matilda Andersson är född i Råda, Göteborgs 
och Bohuslän, den 9 dec. 1863. Lärarin na vid 
skolhem

'
met för blinda dövstumma 89-91 är hon 

sedan 1893 ordinarie lärarinna vid andra distriktets 
dövstum�kola . 

Maria Elisabet von Friesen är född i Forsmark av 
Stockholms län den 19 april 1871. Är sedan år 
1895 ordinarie lärarinna · vid Växj öskolan. 

Dessutom tjänstgör vid skolan Julia Söderström, 
född 14 maj 1865. . 

Inom sex av Sveriges sju dövs tumskoledistrikt 
finnas dövstumpräster tillsatta . Inom andra distrik
tet blev pastor Axel Hultqvist 1908 dövstumpräst 
samt efter honom, sedan år 19.13 är pastor Klas 
Gottfri�d Bratt dövsttimpräst i distriktet, tillika kori
firmationslärare vid skolan. Pastor Bratt är född i 
Växjö den 1 nov. 1878. 

En välkänd 70-åring. 

Oscar Carlström från Skara. 

Bland de dövstumma i Småland är f. dövstum
läraren Oacar Carlström från Skara en mycket väl
känd person. Det är icke för mycket sagt att var
enda dövstum i Småland känner honom personligen . 
Under många år h ar hr Carlström rest omkring i 
Småland och hållit föreläsninga·r för dövstumma . 
Därunder har han mest föreläst om Sveriges histo· 
ria. Som ingen annan dövstum kan han föreläsa 
om detta äm ne. Och då han föreläser om den 
hjälte, vars bild han jämt går och gömmer på i 
sitt hjärtas in nersta d jup, om Karl XII, veta hans 
åhörare att han i sitt föredrag kommer att bli idel 
eld och låga. Då lever han med i de händelser 
som han med ansikte, händer, armar och ben be· 
rättar för det häpet stirrande auditoriet. Tid och 
rum äro då förs vunna för föredragshållaren, och 
vid hjältekonun gen s sida hugger han vid Narva in 
på moskoviten samt råkar kanske därunder med 
sina vilda åtbörder ge någon närmast sittande åhö
rare en sinkadus i planeten. Efter denna hjälte
bragd lugnar han sig ett tag, men det dröjer ej så 
värst länge, förrän h an fortsätter med samma ga· 
lopp. Och k an han ibland hålla på i 3 a 4 tim
mar; om han eller åhörarna äro tröttast må läm 
nas os}tri Yet. 

Oscar Carlström fyllde 1 j uli sina vöi·dnads värda 
70 år, men han reser ännu omk ring och håller fö-A 
ieläsningar litet varstans i det a'V honom högt äl

:skade Sverige, vilket vittnar om obrutna kropps
och själskrafter. 
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�.,ör de c.l,övstumma är Oscar Carlström vidare 
som en gamm al sn äll farbror. Man k an se det vid 
de dövstumm öten där han är m ed. Städse är han 

_ omgiven av en k rets· intresserade dövstumma ·och 
pratar m ed d�m om allt möj ligt. Man måste ta 
honom i k ragen för att få honom med si g ur den 
täta kretsen av dövstumma, ty ehuru ett påbrå a v  
Karl XII, saknar Oscar Carlström ·allt m o d  att en
sam slå sig ut ur den fästning i vilka h ans goda 
dövstum m a  vänner innesluta honom. Ingen döv· 
stumlärare har väl varit så avhållen som h an och 
gam le Carl Herman Li ndstedt, som nj uter sitt otium 

' i Bollnäs. 
· 

Vi föreställa oss att Oscar Carlström blir samm a  
krutgubbe till sin l evnads slut och att han, d å  han 
e n  gång lägger ihop sina ögon , gör  det  med hop· 
pet att i en bättre värld få råka den hjälte han 
under sitt jordeliv mera. än andra dyrkat. 

G. F. 

Ett gammalt S. J .-in.ventarium. 

Johan Sten. 

Alla människor i den goda staden N�ssjö känna 
förmodligen .. Toh an Sten och sam maledes göra nog 
också de dövstumma i Småland. Här ovan på bil· 
den står han och poserar framför ett av �tatens 
j ärnvägars jättelokom oti v./ Det är honom väl un· 
nat. Hans plats har dock icke varit uppe i loko· 
motivets förarhytt under des_s brusande färd genom 
småländska bygder; nej , · .Johan Sten har l:iaft en 
anspråkslösare plats vid S. J. Han ha_r vadt kol
vakt och såsom sådan har han fått v ara med om 
att fylla de gigantiska stålhästarnas behov av kol. 

Att Johan Sten kom in vid S. J. berodde kan· 
sk e· till en del på att fadern var banvakt. Innan 
h an hamnade som' k ol vakt vid j ärnvägsstationen i 
Nässjö hade han ganska l änge arbetat vid nya järn 
vägsanläggningar både i Småland och län gre bort. 
Han har alltså· varit järnvägsbyggare och på sitt 
sätt brutit m ark för kulturen. E mellertid slapp 
Sten »rallarens» ambulerande liv .. Då h ans fader 
kände stu nden nalkas, då h an· skulle skiljas från 
detta livet, bad han numera avlidne källarmästaren 
Pettersson vid järnvägsresta.ura.nten i Nässj ö att ta 
hand om sin dövstumme son och sörja för att Jo
han Sten fick ett stadi gare arbete. Och h uru det 
nu gick för sig, källarmästare Pettersson lyckades 
få in sin skyddsling vid . statens j ärnvägar, ehuru 
det kanske nog fanns bestämmelser som förbjöd 
anställning av dövstum m a  vid j ärnvägen. .. Det be
rättas att långt framåt i tiden det högre banbefä
let u pptäckte att i rullorna upptagne Johan Sten 
var dövstum och ville köra honom på porten, men 
som han då under många år skött sig, fick han 
stanna kvar som ett gammalt inventarium. An
nars skulle han kommit på bar backe. 

Yrket hade nog sina faror. Johan Sten kom i 
j ärnvägens tjänst år 1883 och avgick 1918, sål unda 
efter 35 års tjänst. .Han lämnade tjänsten med 
alla lemmar i behåll , vilket torde visa att han haft 
ögonen med sjg under sin tjänstgöring, ehuru olycks· 
t illbud troligtvis icke s�knats, varom dock ingen
ting förmäl ts. Det enda vi hört omtalas är att 
han på äldre dagar komm i t  knogande i spåret med 
en kolkorg på ryggen, m en som Sten var i genkänd 
av lokomotivföraren, fick h an endast e n  vänskaplig 
puff a v  lokom otivet att  gå ur vä gen. Och så var 
det på tiden att sluta och Sten fick en pension på 
615 kr. om året, v äl litet i dessa tider. Men käl
larm ästare Pettersson hade sörjt för att Sten skulle 
ha det bekymmerfritt på gamla dagar, ty Sten fick 
en v acker sum m a  penningar i arv efter honom och 
då källarmästarens fru dog fick han lika mycket 
igen. 

· 
Joh an Sten tycker om att resa och s� sig om

kring. Han har sam vetsgrannt utnyttjat alla för
måner av fribiljetter. På alla större m öten och 
kon gresser för dö vstumma har hfln varit m ed. Och 
låter folk veta att han finnes. till, ty han är som 
en kardborre, fast ganska gemytlig. 

Sten är nu 67 år gam mal och bor fortfarande i 
Nässjö. Han är gift m ed Karolina Husberg, en 

- kamrat från skolåren på Manilla. 

Annonsera i Tidning för Dövstumma! 



Dövstumundervisningen och d,en stora 
franska revolutionen. 

Konung Ludvig XVI av Frankrike ansi'og, tack 
vare den ädle kejsar Josefs .av Österrike bemö
danden, ur sin privatkassa åt abbe de l' Epee, den ' 
franska dövstumundervisningens fader, 3,100 francs 
till friplatser för ett visst antal dövstumma barn. 
Av regeringen fi.ck institutet sig an visat en betydlig
sumrri� av de egendomar, som tillbört""det indragna 
Colestiner-klostret. Att se sitt institut upphöjt till 
statsinistitut, vilket var de l'Epees högsta önskan, 
fick han dock ej uppleva. Han dog den 23 dec. 
1789. 

Den franska nationen kunde knappast hedra den 
sällsynte männis}rnvännens och stormannens minne 
bättre än geno� följande uttalande: Vem är den 
störste· man som ännu bar levat i Frankrike? 
Naturen svarar Buffon, vetenskapen d'Alembert, 
sanning och känsla Jean J a.cques Rousseau, vitter
het och konst Voltaire, men 'geniet och människo
kärleken ropar högt l'Epees namn. Han står före 
alla andra! 

Dövstuminstitutet i Paris firar ännu varje år haus 
namnsdag och de franska döv.stumma hålla samma 
dag tac.ksägelsefester till sin -store välgörares minne. 

Icke blott genom sitt institut, utan ocks� genom 
sin utbildning av dövstumlärare och genom sina 
skrifter har l'Epee förvärvat sig bestående erkän
nande. Hans elev, den berömde abbe Sicard, blev 
det förbehållet att träda i sin store mästares fot
spår, i det han redan år 1790 blev utnämnd till 
föreståndare för Parisinstitutet, och först under 
honom gick bans företrädares högsta och sista 

- ö.nskan i uppfyllelse, i det privatskolan blev upp-
' 

höjd till offentlig anstalt. På statens bekostnad 
upprättades 24 friplatser, och anstalten' fick först 
lokaler i Col_estiner- klostret, senare i prästsemina-

. riet St. Moglarie. År 17 95 blev friplats.ernas antal 
ökat till �o. 

Vilket inflytande hade nu den franska revolu
ti0t,�.en utövat på dövstum undervisningen? 

Ar 1789, då l'Epee avled, hade det förtryckta fol
ket förkunnat frihetens timme. Nationalförsamlingen 
hade fortsatt verket. De dövstummas sak var, då 
den bragtes inför denna domstol, på fö,rhand vunnen. 
Deputeraden för Chalons, Pireux, uppläste en redo
görelse, vari de dövstummas andliga ställning va·r 
framställd med- belt nya färger: de äro icke- mera 
/abnorma väsen, som övertrons tidsålder med fruktan 
säg draga förbi, nej, de döv5tumma ha för dem, 
som kunna skriva, upphört att våra döva, och för 
dem, som kunna - läsa, upphört att vara stumma. 
Redogörelsens författare betecknar· Sicard som 
l'Epees främst_<!_ elev och naturlige efterträdare. 

, Han föreslår, ått dövstuminstitutet förlägges till 
det förutvarande Colestiner�klost�et vid sidan av 
Ar.senalen och föl'elägger försarn1ingen på samma, 

gårig ett utkast till reglemente. Det var första 
gången som lagen 1kulle tala humanitetens språk: 
»Det behöv-s blott edra röster, mina herran, sade 
Pireux, »och 4,000 olyckliga få alla sina förstånds-
gåvor och bruket av dem tillbaka - ·de bliva 
människor och borgare.» -- Denna- redogörelse 
blev tryckt av de dövstumma själva, och det är 
rörande att se, huruledes dessa samfundets. styv
barn, dessa förutvarande parias, som talaren kalla
de dem, med denna skrift själva skrivit sitt and
liga borg1:trbrev. Alla Pireux' förslag blevo bi
fallna.' Nationalförsamlingen beslöt på sina möten 
den 21 och 29 juli 1791, att l'Epee-institutet som 

·ett den franska nationen värdigt minnesmär�e 
skulle upprätthållas på statens be. kostnad. Första 
artikeln i dekretet bestämde vidare: att l'Epees · 

C11amn skulle upphöjas i böjd med de borgare, vilka 
gjort sig förtjänta- av fäderneslandet. 
De'" historiska händelserna hindrade emeller�id 

abbe Sicard i haris verksamhet. Som anhängare 
av motrevolutionen blev han arresterad och satt 
i fängelsie. Ehuru han bade avlagt ed på friheten 
och visat sitt patriotiska sinnelag genom en gåva 
på 200 francs, blev han doc,k anb.ållen mitt ibland 
sina elever och efter förhör överlämnad till under
sökningskommitten på rådhuset. Så kom den 2 
och 3 september. 
' Blodb-adet bad,e redan börjat. En del av fån
_garna voro redan avrättade, och. man gjorde sig 
redo till- en ny exekution. Då hördes plötsligt 
ropet: »Håll inne! Det är abbe Sicard, dövstum
läraren och abbe de l'Epees eft_erträdare!)) Vid 
detta namn förstumm_ades de rasande och mord
vapnen sänkt.es. 

En elev av l'Epee, en dövstumlärare, en väl
- görare ·mot folkets barn kan icke vara en aristokrat. 

Sicard blir förklarad oskyldig och lössläpyes. 
Domen blir mottagen med fröjderop, och Sicard 
blir buren hem till sitt hus i triumf på de &'amma 
armar, som nyss· velat mörda honom. Folkets 
rörelse når toppunkten. Med tårar i ögonen hälsa 
de honom ännu en gång : s-om mänsklighetens vän 
och gå så bort att mörda vidare. 

Trot_s . den bevekande bön, som Sicards elever 
genom sin lärare, Massieu, sände nationalförsam
li.ngen, blev Sicard dock ånyo fängslad,· och han 
blev från rådhuset förd till det beryktadeJAbbedi. 
Han hade säkert blivit avrättad, om icke en modig 
�an, urmakaren Monot, med fara för sitt eget liv 
bade lagt sig emellan. 1 en berättelse beter det: 

. Redan var mordvapnet riktat mot Sicards bröst, 
då en medborgare störtade sig emellan Sicard oc_h 
bödeln. »Det är Sic1trd !»·ropade ban till honom, 
»en av de nyttigaste männen i Jandet. Vägen till 
hans liv går över mitt.» Så tog Sicard till ordet: 
»Jag -q.ndervisar dövstumma», sade ban till den 
omgivande pöbeln, »och då bland dessa olyckliga 
fiµnas flera fattigå än rika, tillhör jag också mera 
eder än de rika.» Dessa 01;d förfelade icke sin 
verk�n. Bödlanv:\. _omfamn�de honom ?Gh erbjödo 
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sig att ledsaga honom hem i triumf. Sicard fick 
dock stanna kvar i fängelset intill den 4 september 
och blev därunder vittne till alla septembermordens 
fasor. Den 4 september lyckades dock hans vänner, 
varav flera :rp.edlemmar av nationalförsamlingen, att 
få hon-om fri. En sträng befallning från National
församlingen till blodsdomstolen i Abbediet tvang 
denna till lydnåd, och medan den beryktade Chabot 
bearbetade folket för Sicard, blev denne av en 
betjänt förd till nationalförsamlingen, där han höll 
ett anförande, som finnes intaget i protokollet. 

Förskräckt över sin befrielse öch ängslig för 
hämnd från deras sida, som hade anklagat honom, 
skrev Sicard till konventet och bad att åter bliva 
satt i fängelset. Han fortfor dock att vara fri 
och förföljelsen mot honom hörde upp, intill dess 
han genom lagen av den 19 oktober åter blev 
tvungen att gömma sig. Han fann tillflykt i 
förstaden Saint Margeau, därifrån han, om än 
förgäves, sökte vinna nationalförsamlingens pre
sident genom försäkran om sin lojalitet. Men 
om konventet således höll ögonen på Sicard, för
summade det dock icke de dövstummas sak. Den 
12 oeh 14 maj 1793 blevav medborgarenllfaiqu,et 
uppläst en redogörelse, som åter behandlade spörs
målet om de dövstumma. Denna redogörelse är 
i flera hänseenden märklig. Ab be de l'Epee skild· 
ras däri som människovännen, som, då han på sin 
väg finner dessa undantagsväsen, bildar en särskild 
kast, och uppdagar medlen att återgiva dem åt 
samfundet. Konventets röst skall tilldela detta .verk, 
som har skaffat sin upphovsman århundradets tack
samhet, lagens stadfästelse. Den offentliga välgö
renheten är icke mera ett tomt ord. Staten, som 
intill nu varit ett rent förnuftsväsen, vill framledes 
också veta att den har hjärta, och samfUndet bör 
känna sina skyldigheter mot alla sina medlemmar, 
ännu. mer ju större svårigheterna och de naturliga 
bristerna äro. 

Särdeles stor är denna hos de dövstumma, den 
mänskliga familjens arvlösa barn. 

Mitt under sitt kolossala arbete får konventet 
dock tid att på två möten utkasta en organisations
plan, vars grundtanke går igep. i de reformer, som 
föreslås den dag som är i dag. Förslagsställaren inser 
nödvändigheten av en centralskola till utbildning 
av lärare. Denna skola upprättas där, där döv
stumundervisningens vagga stod - i Paris. Under
visningen skall vara offentlig. Då antalet döv
stumma i Frankrike beräknades till 4,000, ansågs 
6 ansta1ter vara nödvändiga. I varje anstalt skulle 
finnas verkstäder. Läraren skall flera gånger i 
Teckan göra utflykter med sina elever för att 
bibringa dem lust för lantliga sysselsättningar. 
Församlingen beslute.r: att flytta skolan till semina
riet i Saint Moglaire i St. Jacquesgatan och en 
ny skola upprättas i Bordeaux. 

Kort efter Robespierres fall blev Sicards anstalt 
betydligt utvidgaQ., i det friplatserna blivit ökade 
till 60 och f!era lärare anställda. De pekuniär• 

offer, som dessa utvidgningar krävde, måste ha 
tyngt hårt i ett så kritiikt ögon blick. Maiquet 
fasthöll dock sina krav: »Vi ha», sade han, »föret 
slagit ett nytt, i historiens årsböcker okänt förbund
som just därför bör vara edra hjärtan särskilt kär, 
- jag menar förbundet med olyckan. Vi kunna 
visa vår tacksamhet genom att knyta de dövstumma 
barnen till frihetens rike.:. - Detta var nog. 
Konventet antog hans förslag, och abbe de l'Epees 
ande kunde triumfera, nu då han såg sitt verk 
genom lagen utvidgat att omfatta alla de medborgare 
i Frank1�ike, som saknade hörseln och därmed för
mågan att tala. 

De hörande böra lära ·s ig de 
dövstummas h and alfabet. 

�HanJen i ställning för 2. svänges i cirkel i luft.en, 
A.Handen i ställning för!!· höjes i la•ohlin1e i luflen. 
Ö.Handen j ställning för Q. höjes i krokltnie i lufwn. 

I Förenta staterna är kännedomen om det där 
använda handalfabetet ganska allmänt. Det �är 
finnas i ntaget i de i de allmänna s kolorna använda 
läseböckerna. Häri genom få de amerikanska skol
barnen redan i skolan göra bekantskap med de döv
stumma och med det meddelelsemedel, vari genom 
de hörande lättast k un na k omm a i förbi ndelse med 
de dövstum m a·. Här i Sverige står mången hörande 
alldeles bortkommen, om han händelsevis  träffar en 
stum. Det behöver han alldeles icke bliJ om han 
lär s ig  ovan avtryckta s venska handalfabet. .Det 
är lättare att lära än man vid ett-hastigt påseende 
tror, 
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SK-OLMINNEN. 
Av R. S. 

. 
Svensk vitterhet i dövstumskolan. 

Då jag som nioårig pys kom till Manilla, hade 
jag redan i mitt barndomshem gjort bekantskap 
med några vittra svenska författare. Jag hade läst 
J. 0. Wallin - för all del bör den ärade läsaren 
inte tro att jag blott läst hans psalmer -, Alm· 
qvist, Tegner, och så hade jag hört Bellman sjun
gas. Långt innan jag fick veta något närmare om 
Bellmans person, hade jag i toner anammat· hans 
diktning. Så förs.vann min hörsel. Jag hade dock 
genom Bellmans sånger och musik fått med mig 
genom livet kärlek till poesien, vilken får ersätta 
den musik jag nu ej kan höra. 

Med det att jag kom till dövstumskolan gick 
- jag miste om allt det litterära och vittra jag fått . 

läsa i hemmet. På skolan fanns bara de snart ut
lästa skolböckerna. Då jag nu ser mina egna upp
växande barn »sluka» böcker, kan jag inte annat 
än förargas ÖYer att skolan inte. hjälpte sina intel
ligenta. elever med förströelseläsning under fristun
derna. Då hade de hunnit långt i språket. 

Men en gammal bekant återfann jag dock på 
Manilla. Jag fann nämHgen att Bellman var be
kant bland Manillapojkarna. Förklaringen till den
na deras bekantskap med Bellman var mycket lätt 
att finna. Bellmans byst fanns rest ej långt från 
Manilla, vid Bellmansro, och det är förklarligt att 
de frågat vem bronsgubben var. 

Enligt Manillapojkarnas version var Bellman en 
mycket lustig person, en spektakelmakare, som hit
tade på tusentals galna upptåg. Vidare påstods 
han tycka om att supa och vara· full, vilket djupt 
ogillades av de döva moralisterna. Det var mest 
i anekdotens form som Manillagossarna kände till 
Bellma.r.. Sagesmannen synes vara en dövstum
lärare, själv dövstum, gärna sedd i pojkarnas krets, 
där }fan låtit sin berättarf�rmåga flöda. 

Då jag kom till Manilla var det 6 å 7 år sedan 
ifråga varande lärare lämnat Manilla, men Bellmans
historierna levde kvar på de dövstummas fingrar, 
kanske litet utbroderade och förvanskade. Snart 
fick jag dem också till livs. Jag har glömt dem 
nästan allesammans, men kan berätta en. 

Har någon hört talas om att Bellman varit Gu
staf III:s barberare. Åtminstone inte jag, men på 
Manilla berättades följande 'anekdot. 

En morgon, då Bellman skulle raka konungen,· 
råkade han därunder skära högstdensamme i kin
den. Det var förmodligen icke första gången Bell
man visat sin oskicklighet _.,i den ädla raknings
konstf.n. 

Gustaf IlI blev misslynt över skråman i det 
kungliga skinnet och körde Bellman på dörr�p mecl 
de orden: 

>Du bär dig oskickligt åt. Gå din väg och stig 
aldrig mera genom dörren till min sängkammare.» 

Bellman lomade ödmjukt bort, med den kungliga 
onådens vreda ögonkast i ryggen. 

Men redan påföljande morgon, då konungen höll 
på med sin morgontoalett vid öppna fönster -
det var visst någon sommardag ute vid Haga slott 
- får han se Bellman komma inklivande i säng
kammaren genom ett av de öppna fönstren. 

Konungen blev ond och frågade om inte Bell
man hört att kungen i går förbjudit honom att 
komma genom dörren till den kungliga sängkam
maren. 

Ja, det hade Bellman nog hört, men inte hade 
kungen förbjudit honom att komma in genom 
fönstret. 

Nej, det hade kungen inte, och så skrattade han 
åt Bellmans påflugenhet. 

Jag tror att historien är påhittad. Jag har aldrig 
läst att Bellman varit kunglig barberare. 

Bellman var den enda vittra personen av rang 
som Manillagossarna, visserligen på sitt särskilda 
sätt kände till. 

Under hela min fem år långa Manillatid gjor
des bekantskap med ytterligare endast ett par för
fattarenamn, därigenom att några elever inköpte 
böcker för egna sparade slantar. ·Vi köpte böcker 
av J. 0. Åberg, Lodbrok, Marryat, och så hade vi 
naturligtvis läst om Robinson. 

De språkkunniga, som voro lyckliga nog ?-tt kun
na läsa i och förstå en bok, skattades lyckliga av 
de andra, de mindre gott språkbegåvade. Dessa 
senare kunde dock få några smulor från »den rike 
mannens bord» därigenom att de förra omtalade 
det huvudsakligaste av bokens innehåll. Mot skälig 
ersättning för besväret kunde någon åtaga sig 
att på teckenspråket föreläsa ur en bok från pärm 
till pärm, och på dylikt sätt fördrevs många vin
terkvällar. 

Antagligen . - A.: »Vilka var det du hälsade 
på?» 

B.: Det var herrskapet Grönlund - ·frun är för 
resten dövstum.» 

-

A.: »Lycklige man! Jag förmodar hon talar 
med fingrarna?» 

B.: »Antagligen. Grön lund är flintEkallig sedan 
åtskilliga år.» 

Försiktjgt omdöme. - Betjänten: »Det är en döv
stum, som anhåller att få besvära greven ett ögon
blick.» 

Greven: »Ar han verkligen dövstum?» 
Betjänten: »Inte vet jag det, men åtminstone 

säger han så. » 
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NORRA SMÅLANDS DÖVSTUMFÖRENING 10 ÅR. 

Vy över Jönköping från Stadsparken. 

Våra dövstumföreningar i landsorten äro ej så 
värst gamla. De flesta ha ännu ej uppnått tiotalet 
av år, av så ungt datum är nämligen förenings· 
rörelsen bland de dövstumma i landsorten. Men 
det finnes dock en och annan dövstumförening som 
är litet mera till åren kommen, och nestorn bland 
dem alla är Dövstumföreningen i Stockholm, som 
fyllt 52 år. År 1895 bildades Smålands dövstum· 
förening, numera verkande såsom registrerad sjuk
oah begravqingskassa. 

De flesta dövstumföreningarna äro rent lokala 
sammanslutningar bland de i de olika städerna bo· 
satta dövstumma, och i nästan alla större städer 
i Sverige finnas dövstumföreningar. Dessutom fin-· 
nas länsföreningar eller för en viss del av en pro· 

P. Alfr. Person. 
Norra Slllålanqs qövstumförenings stiftare, 

vins och bland de Renare är Norra Smålands döv
stumförening en. 

Dessa dövst umföreningars ändamål är att genom 
anordnande av föreläsningar, diskussioner m. m. 
och genom förvärvande av lämplig litteratur verka 
för de dövsturnmas upplysning, att genom sam
kväm och fester o. d. bereda dem uppmuntran och 
förströelse samt att ekonomiskt stödja dem vid fö. 
refallande behov. 

Norra Smålands dövstumförening har nu i 10 år 
verkat efter ovanstående program. Föreningen stif
tades den 18 juli 1910 i Esbjörnabo, pr Tenhult, 
på initiativ av dövstummissionären P. Alfr. Person, 
därvid dövstumma från Jönköping, Nässjö m. fl. 
platser inom nprra -.delen av provinsen närvoro. 
Vid föreningens 'hildande ingingo 1 6  medlemmar i 
densamma, vilka valde en styrelse på fem perso
ner, bestående av stiftaren, hr P. Alfr. Person, ord
förande, samt hrr Herman Gustafsson, Carl Carls
son, Oi o Lindberg och G. V. Gustafseon. Styrel
sen skulle hava sitt säte i Jönköping. 

Att steg för st�g följa förenin�ens ut veckling kan 
i. denna redogörelse icke komma ifråga. 

Under de 10 år N. S. F. (föreningens initialer) 
verkat har den framför allt anordnat en mängd 
vällyckade möten för dövstumma, återkommande 
två gånger om året, ,ett vinter- och ett sommar
möte. Till deEsa möten infunno sig föreningens 
medlemmar talrikt, och till Eommarmötena kommo 
deltagare långväga ifrån, lockade dit av det stad
gade rykte för trevlig samvaro och lyckade anord· 
ningar som kännetecknade rnmmarmötena. 

�edan föreningens företa årsrnöte i Jönköpin_g år 
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Norra. Smålands dövstumförenings styrelse. 
Från vänster: Carl Carlsson, Carl Johansson, Herman 
Gustafsson, ordf., Gösta Bengtsson, Sigurd ForsberO'. 

19q vieade. �a� N. S. F. kunde bjuda deltagarna 
i sina sommarmöten. Även om mycket av de lyc-

femårsfesten i Esbjörnabo. 

kade anordningarna tillkommer föreningens styrelse 
har denna dock haft en mäktig bundsförvant i de 
många vackra omgivningarna omkring Jönköping 
sorn bjudit till utflykter. Vid första årsmötet före
togos sålunda utflykter till Huskvarna och Grenna. 

Till de vackra Huskvarnafallen ha skaror av döv
sturp.ma vallfärdat och tjusats av den storslaget 
vilda dalen och av fallen, som dock numera får 
skådas i all sin härl ighet end1rnt om söndagarna, 
ty om vardagarna tages vattenfallen i anspråk för 
Huskvarnaindustrien: 

N. S. F:s styrelse har omtänksamt och faderligt 
fördelat vintermötena och sommarmötena sålunda, 
att de förra nästan alltid hållits i Nässjö och de 
senare alltid i Jönköping. Vintermötena, som på 
Ffl,rnma gfrng varit föreningens årernöten, ha hållit s 

i januari eller februari samt bruka pågå i två da
gar. Utom årsmötesförhandlingarna har man om
växlat med kaffefester, auktioner å alla möjliga 
slags varor, basarnöjen, föreläsningar, uppläsning 
a.v berättelser m. m. De dövstumma smålänning
ar�a ha varit mycket intresserade för vad som för
s iggått å dessa möten. Vid auktionerna driva de 
upp utropen till en koloseal höjd, allt i den väl
lovliga avsikten att låta pengar strömma in i för· 
en ingens kassa. 

Gudstjänster hållai;: under m ötena på söudagsför· 
middagarna av någon närrnrnnde dövstummiesio· 
när. Mest anlitade för föreläsningarna ha döYstum
läraren 0. Carlström, missionär P. Alfr. Person och 
red. Gunnar Fondelius· varit. 

De oförglömmeliga sommarmötena äro dock eve· 
nemangen i N. S. F:s historia. 

Jönköping är så fagert om sommaren, och vi 
skulle gärna sett att den över staden och dess om-

På utfärd!till Smålands Taberg. 

givningar fullkomligt hänryckte Oscar Carlström 
skrivit dess lov i tidningens spalter. 

Skola vi tala om något särskilt vackert där vilja 

»Stugan) i· Stadsparken. 
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omtala att Jönkliping har en mycket vacker stads· 
park, högt belägen norr om staden. Man kan lätt 
komma dit med. spårvagn. Dit styrde man gärna 
stegen om kvällarna efter mötena i staden, .och 
i bland · hände det att man hade kaffefest i en av 
de stämningsfulla salarna en trappa upp i )) Stu· 
gan » i Stadsparken. Och att en tidig söndags· 
morgon sitta. där uppe vid en kopp rykande mor· 
gonkaffe samt njuta av .den vackra utsikten däri· 
från äro minnen som man ej glömmer. 

De, mm vilja vara med på föreningens utflykter 
på söndagsmorgonen få dock ej glömma sig kvar 
där uppe. Än bär det· av med båt till det mi n· 
neerika Visingsö, där de historiska minnena beses. 
En gång kuskade man runt ön med hästar. Alla 
s·om voro med komma säkert ännu i håg förening
ens 5·årsfest med utflykt . till Esbjörnabo, där hela 
d agen tillbri-ngades i lantlig omgivning med l a nt
liga nöjen och lantlig .välfägnad och där från en 
kulle 0. C. höll ett entusiastiskt föredrag om -
ja, den ärade läsaren kan nog gissa vem. Året 
därpå kommo Surdarna från Göteborg och hade en 
gymnastikuppvisning i allm. läroverkets gymnastik
sal. Så följde dagen efter uppvisningen en utflykt 
till Smålands Taberg. I Norrahammar gjorde tåget 
en halv timmes uppehåll och en påpasslig dövstum 
amatörfqtograf tog där å föregående sida �tergi vna 
bilden av deltagarna i utflykten till Taberg. Fram
komna 9it bestegs efteråt Ta berg. Då vi nått

. 
top· 

pen jämte ett stort antal andra dövstumma började 
de mörka molnen släppa ner floder av vatten , men 
detta. nedstämde ej humöret, utan man bildade tak 
av paraplyerna, och under dessa drack man Norra 
Smålands skål i sockerdricka, limonad och - regn· 
vatten.· Detta är endast några små erinringar från 
de olika sommarmötena. I sina enskildheter hade 
mötena mycket roande att bjuda på. Och belåten· 
heten med mötena v ar allmän. 

Var den allmän? En gång kommo till Smålands· 
mötena långt norrifrån två kärlekskranka ungkar· 
lar. De hade rest fö� att om möjligt söka få sig 
en fager ,Smålands dövstumma dotter till ledsagar· 
inna genom livet, men måste återvända med oför
rättat äre.nde. Men andra kanske på mötena vun
nit en ledsagarinna genom livet? 

Norra Småland kan på sin 10 årsdag med till
fredsställelse blicka till baka på de gångna 10 åren 
och på alla glada möten. Den har med dessa lyc· 
kats sprida lju8 och glädje i de dövstummas gan· 
ska enformiga och nöjesfattiga tillvaro och därmed 

uträttat en god gärning. Det är det ljuea och fest· 
liga man vill komma ihåg. Det vardagsgråa och 
mörka, slitningarna och striderna är något som mari 

bör glömma, dock först sedan man dragit lärdo· 
marna därutur. 

Skola vi nu övergå till torra siffror, kan med
delas att Norra Smålands dövstumförening från sin 
stiftelsedag intill den 24 juni i år haft 4, 184 kr. 
97 öre i inkomster samt 3, 102 kr. 48 öre i utgif
ter, vadan den nu har en · kapitalbehållning på 
1,082 kr. 49. Antalet medlemmar uppgår för när 
varande till 53.  

Styrelsen för föreningen utgöres för år 1920 av 
hrr Herman G ustafsson, ordförande, Carl Carlsson, 
v. ordf. och sekreterare, Sigurd Forsberg, kassör, 
samt hrr Carl Johansson och Gösta Bengtsson, leda· 
möter. 

Utom Norra Smålands dö vstumförening finnas i 
Jönköping och NässJÖ lokala dövstumföreningar med 
ändamål att tillvarataga där bosatta dövstummas 
önskemål, bl. a. att skaffa dem lokal för samman· 
komster. 

Rikedom av Gud .  
E n  man som var missnöjd med sin lott, kno

tade emot sin Gud. 
- Den gode Guden skänker andra rikedomar, 

sade han, men mig ger Han ingenting. Hur skall 
jag reda Qiig i livet då jag ingenting äger? 

En gubbe hörde dessa ord och sade: 
- Är du så fattig som du tror ? Har'inte Gud 

skänkt dig ungdom och hälsa? 
- Det nekar jag inte till, och jag kan vara stolt 

över min ungdom och kraft. 
Gubben fattade då mannens högra hand och 

sade: 
- Vill du låta hugga av denna hand för tio 

tusen kronor? 
Nej, det vill jag visst inte. 
Den vänstra då? 
Nej, inte den heller. 
Skulle du vilja samtycka till att man släckte 

dina ögons ljus för hundratusen kronor? . 
- Bevare . mig Gud. Jag vill icke mista ett 

öga för alla jordens rikedomar. 
- Ser du nu, sade gubben, vilka rikedomar 

Gud skänkt dig, och ändå klagar du ! 
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Ålderdomshem för dövstumma. 
I denna tid n i n g  ha v i  förut framhåll it  

det atora önskemålet av särskilda för de 
dövstumma avsedd a ålderdom shem , där de 
i ro och utan beky m m er kun na få vila ut 
e fter ett  strävsa m t  arbete,  och bland l i k ar, 
med vilka de på grund a v  om ständighe
ternas m a k t  under hela s i tt liv u m gått s .  
D e n  rätta t revnaden på ålderdomen, o m  d e  
dövs tu mma må ste k o m m a  till  e t t  ålder · 
domshem på gamla dagar, kunna de döv
stumma endast finna i ett ålderdomshem 
för dövs tumma. 

I fråga om om vårdnaden har i Stock
holm upprättats ett dövstumhem med för
hyrda lokaler, belägna i Hagalun d .  Invid 

Dövstumhemmet -i Hohenschönhausen. 

Lund finnes v idare ett arbetshem för dövstumma. 
Men i fråga o m  omvårdnaden a v  äldre dövstumma 
h ar man hunnit lä ngst i Tyskland , där ett 3 0 - ta l  
dövstumhem finnas.  » Barbarl a ndet » i söder har 
sål unda gjort mycket för de gamla dövstum m a .  
D e t  m e s t  synliga uttrycket härför äro de vackra 
byggnader, som här och där i Tysk land uppförts 
för ändamålet, och av v i lka här lämnas ett par 
bi lder. 

I Hohensch önhausen , en förstad en halv ti mmes 
spårvagnsresa från Berli n ,  finnes ett stort dövstum
hem. Både manliga och ltvin nliga dövstumma 
mottagas där. J?yggnaden har kostat 1 20, 000 mark 
och har uppförts långt före kr i gsut brottet. Hem
met har gott  utry m me och är bekvämt inrett  med 
läs· och samlingssalar samt kyrksal . Åldriga g i fta 
·par få egna rum . En trädgård med bärbuskar och 
t räd samt grönsaksland omgiver hemmet.  

Det andra här avbildade tys k a  dövs tumh em met 
är beläget i staden Zwickau (i Sachsen), Det in
vigdes 1 9 1 3 .  Här ha de dövstu m ma själva tagit 

Dövstumhemmet i Zwickau. 

I 
initiativet till hemmet och sedan energiskt 
arbetat på att förverkliga hemmet, och i 
sitt  arbete fingo de hjälp av · många hö
rande, som ekonomiskt understödde dem . 
Kom så en stor gåva på 1 1 0, 000 mark 
från e n  rik dövstum fahri k sägare, och då 
kunde h emmet snart komma. till stånd . 
Hemm et har en stor tomt på c:a 8 , 000 
k v  , ·  m. Med tiden blir här en vacker park.  

I vårt grannland Du.nmark finnes ett ål
derdom shem i Köpenhamn. Där finnas 
också lokaler för Dövstumföreningen och 
härifrån l edes föreningsarbetet bland de 
dövstumma i Danm ark .  

I Norge och Finland finnas ålderdoms
hem för dövstumm a  och det arbetas för fler. 

Ålderdomshemmet i Köpenhamn. 
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Ni erinrar er B eethoven, som under de sju åren 
av sin senaste l evnad, under det han var döv, 
komponerade sina finaste · stycken. Edra tankar 

fara ö"ver o ceanen 'till Edison , den s tore uppfinna
ren, som i trots av sin dövhet utfört ett oerhört 
arbete till mänsklighetens fromma, och ni finner 
hugsvalelse och uppmuntran att fortsätta att le va .  

Förr i världen betraktades de dövstumma som 
ett plågoris. Det b erättas, att grekern a brukade 
mörda dem mass vis. I några h e dnaländer äro 
även i dag de dövstumma illa sedda o ch då ligt 
behandlade . Så är emellertid e j förhållandet b land 
de c iviliserade folken .  I hela värl den finnes över 
s ex hundra skolor för dövstumma. Härtill komma 
hundratal s  andra institutioner, högskolor och yr
kesskolor. 

Vad de dövstumma önska är att bli förstådda 
av sina medmänniskor, och de önska hjälp till  av
lägsnande av alla fördomar mot dem. Och de 
önska hjälp till att skaffa sig sysselsättning. Som 
arbetare äro de oöverträffade .  

Och de b ehöva sympati . 
Sympati allena kan skydda de dö vstumma frän 

den butterhet och n edslagenhet , som likt en tlrande 
sjukdom fräter dem. De äro villiga och i stånd 
att utföra sitt arbete i världens vingård, och de 
vilj a ej låta något tillfälle gå sig ur händerna att 
förskaffa sig en go d inkomst,,, 

Genvägar äro of ärdsvägar. 
En berättelse ur verkligheten. 

S amuel Fredrik Andersson h ette en gammal döv
stum man, bosatt i Tannefors, några kilometer från 
Linköping. Han var 64 år gammal och arbetade 
å en brädgård . Till arbetsplatsen ledde väl van
liga vägar, men m an kom fortare fram om man 
tog en genväg längs järnvägen . Det var en fres
telse för Samuel Fredrik Andersson, och det torde 
ofta ha hänt att han tog genv ägen till och från 
arbetsplatsen över järnvägsspåren . Insåg han fulla 
risken för en dövstum att gå i j ärnvägsspåret., eller 
resonnerade han som så mången annan dövstum , 
som övervinner sina betänkligheter och slår in på 
en kortare och bekvämare, fast farofylld, väg ut
med järnvägen : det eller det tåget h ar passerat, 
det kommer intet tåg på 2 å 3 tim m ar och så kan 
j ag se mig om då och då. Men det finnes andra 
faror · å banan än de ordinarie tågen . 

Om Samuel Fredrik Andersson ej själv i nsåg 
huru farligt d et var att gå längs j ärnvägslinjen, 
fanns det i stället andra som till fullo insågo fa
ran . Upprepade gånger hade Samuel Fre'drik An
dersson fått varningar av j ärnvägsfolket på platsen 
och från stations�nspektorn i Tannefors hade han 
fått mottaga en skrivelse, i vilken Samuel Fredrik 
Andersson uttryckligen förbjöds att beträda spåren . 

Han m åste sålunda ha insett att det var både far
ligt och orätt att trotsa varningar och förbud . 

Men det h ade anta gligen bli vit en vana hos Sa
m uel An dersson att gå å spåren . Ingen olycka h ar 
h ittills dra bbat m i g, och detta stärkte hans sj älv· 
säkerhet. Men olyckan kom till sist, och Samuel 
A ndersson fick med eitt liv visa att genvägar äro 
ofärds vägar. 

' 

En j unidag detta år hade han slutat sitt arbete 
för dagen , kL 4 e. m. Nu skulle han hem . Hade 
han något särskillt brått att uträtta denna efter
middag eftersom h an slog in på den farliga gen 
vägen? Eller · styrdes stegen d i t  av gammal vana 
eller i distraktion ? 

Det var heller i ntet tåg som vållade Samuel An
derssons ofärd . Men m edan han går ofärdsvägen 
mot hemmet, närmar sig bakom honom en �qtor· 
dressi n .  I den sutto en trafikin spektör m ed sin 
fru samt föraren . De varsebliva den å banan gå
ende m annen samt giva signal. . De se mannen gå 
från högra sidan av spåret till den vän stra, och 
uppfatta det som om mannen hört si gnalerna. Men 
Samuel Andersson hade naturligtvis in genting h.ört 
och då han ej gick ur spåret fortsattes med att 
signalera och brom sen slogs till.  Men då var det 
för sent. Samuel Andersson träffades i ryggen och 
slogs omkull. Båda benen blevo massakrerade. 
Man tog hand o m  den överkörde och förde honom 

. skyndsamt till länslasarettet i Linköp i n g, men �är 
avled Samuel li,redrik Andersson kl. 7 e.  m .  

Genvägar äro öfärdsvägar. Det må all a  de döv· 
!:ltumma besinna, som bruka ta genvägar över järn
vägen. Samuel Fredrik Anderssons öde kan också 
bliva ditt. 

På Li nköpings k yrkogård reddes den förolyckades 
grav . Släktingar och vän ner samt ett stort antal 
dövstumma bil dade en sörjande ring vid grav�n . 
Tal höllos och de dövstumma ägnade den förolyc
kade, som så h astigt ryckts ur deras krets, några 
tacksamheten s 0rd. Från dövstumföreni ngen i Lin
köping nedlades å grav.en en kran s m ed gu ld frgn
sade band. V ile Samuel A ndersson i frid till upp 
ståndelsens m orgon l 

Lord Seaforth i London, som var född dövstum, 
skulle en dag äta middag hos lord Melville'. Ju�t 
vid tiden för gästernas ankomet, skickade lady Mel
ville en dam av sina bekanta,  · som kunde teckna, 
in i salongen, fM att hon skulle m ottaga lord Sea
forth.. Nyss hade lord Guilford kommit in i rum
met,  och damen, som tog honom föi: lord Seaforth , 
började flinkt att arbeta med sina fingrar. Lor.d 
Guilford gjorde detsamma, och de h ade underhållit 
sig med ett sam t al på detta sätt undet nära tio 
m inuter, då. lady Melville slöt sig till dem. Hen
nes v äninna sade genast:  » Ja, nu har j ag, så gott 
jag kunnat, försökt att underhålla denne dövstum
me man . »  - » Dövstum » ,  utropi;t.de lord Guilford, 
� kors bevare mig, jag tänkte, a_tt ni var dövstum I >  
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Självstyrelse bland eleverna vid en 
· engelsk dövstumskola. 

För omkring 15 år sedan uppstod vid såväl högre 
som lägre läroverk en rörelse att giva åt ledarna 
bland gossarna och flickorna betydlig makt i sko
lan . Detta skedde i trefaldig avsi kt : självuppfost
ran, uppfostran av barn genom barn och förbere
delse för det ans var, som möter ute i livet. Många 
barnsliga och för de äldre eleverD.a irriterande före
skri fter borttogos,  men på sam ma gång barnen er· 
höllo makt, blev också ansvar lagt på dem, så att 
de alltid hade den medvetna kän slan ,  att de icke 
fingo s vika det förtroende, som visades dem . Den
na rörelse h ar blott åstadkommit goda resultat, 
varfö;r också många uppfostrare fört denna tanke 
v idare och gj ort själuppfostran genomgående. för 
hela skolan, så att kroppsstraffen praktiskt taget 
avskaffats. Det återstår att se, huruvida resultaten 
av denna revolutionerande rörelse k omma att visa 
sig tillfredsställande eller ej , men entusiasterna 
säga, att de barn , som behandlas efter dessa prin · 
ciper, upphöra att vara van artiga. 

I folkskolan tränger också numera så smån ingom 
ideen om elevernas självstyrelse igenom. Ordnings
m än utses att övervaka ordningen och till att ge
n omföra vissa mindre anordningar. Som de befolk
ningslager, varifrån dessa skolors elever huvudsak
ligen komma, vanligtvis i ovanligt ·hög grad lida 
btist på självkontroll ,  är det att . h oppas, att an · 
strängningarna för åstadkommande av sådan m å  
lyckas. 

Vid en viss  dövstumskola i London har samma 
ide funnit god j ordmån och resulterat i en styrelse 
av döva elever. Den är utvald bland de äldre ele
v er, vilkas uppförande, m en därför icke nödvändigt 
intelligens är Aådant, att förestån darinnan ansett 
dem kunna uppbära ansvaret. Styrelsen började 
som en biblioteksstyrelse me� att endast handhava 
bi bliotekets angelägenheter, men ut vecklades seder
mera till sin n uvarande form : en allmän skolsty
relse.  

För närvarande består den av åtta medlemmar. 
Dessa äro utsedda från de båda högsta k lasserna. 
Föreståndarinnan är ordförande, och vice ordföran
de- äro lärarinnorna i · de båda högsta klasserna . 
Sekreteraren är ibland vald av kommitteen m en 
vanligen för någon särskild orsaks skull  utsedd av 
föreståndarinnan .  Den nuvarande sekreteraren ut
sägs därför, att h on är kunnig, men täm ligen mak
lig av sig och vårds lösar sitt tal, v arför det för 
henne är av stor betydelse att få s kriva och läsa 
upp protokoll en .  Också den förre sekreteraren ut
sågs av föreståndarinnan . S kälet härtil l  var, att 
hon var efterbliven ,  då det gäl lde att resonnera 
och man hoppades, att sekreteraresysslan skulle 
räda bot härpå. » Kaptenen » ,  som alltid välj es, är 
sty1·elsens huvudperson . Hans speciella uppgift är 
att bära omkring protokollsböcke�na, anmäla . förlo·-

rade saker och giva lättare straff ti ll dem, som 
gjort förlusten .  Bibliotek arien välj es också, och 
dennes arbete består i att tillsammans med en hjäl 
pare hava vård om lärjungebiblioteket. Hon läm
nar ut lån och håller böckerna i gott skick, för 
vilket ändamål hon har sig en särskild tid tillde
lad. Två av styrelsemedlemmarna äro scouter, vil
kas åliggande är att övervaka ordningen i trap
porna. 

Styrelsesamman trädena hållas varj e onsdag, al
ternerande i de två högsta klassernas rum. De 
barn, vilka icke äro s tyrelsemedlemmar, utestängaR 
obönhörligt från respektive k lassrum under pågå 
ende styrelsesammantr äde. Ordföranden intager sin 
plats vid början av sammanträdet, men utdrag ur 
protokollet är före s lutet av morgonlektionen skri
vet på svarta tavlan, så att barnen hava god tid 
att stud era d et samma. Vid sammanträdena har 
nästan varje med lem något slag av redogörelse .att 
avlägga. Båd e protokollen och alla redogörelsern a 
äro nedskrivna och lästa av övriga s tyrelsem edlem· 
mar före sammanträdet.  Detta underl ättar i hög 
grad avläsningen sedan . Varje med lem lär sig sin 
redogörelse utantill ,  så att han kan läsa upp d en 
utan att behöva anlita pap peret. Redogörelsen kan· 
giva upphov till en diskussion, och om det anses, 
att något bör göras på grund av vad som omnämnts 
i redogörelrnn ,  så fattas efter k onstens alla regler 
en resolution d äro m .  Allt utföres i görl igast m ö} 
l i ga grad på samma sätt som av en styrelse bland 
fullsinnade vuxna. 

Den först a  pun k ten på program met är · naturligt
vis uppläsandet av protokollet från förra samman 
trädet. Det läses vanligvis av sek reteraren, m en 
ibland ,  då tiden är mycket kort, kan någon begära, 
att det skall läsae och god kännas av ordföranden , 
så att det icke behöver läs&s upp på sammanträ
det. Då det u pplästs och ingen haft någon an 
märknin g at t göra mot detsamma, j us teras det på 
vanl i gt sätt av ordföranden. Skulle korrespondens 
finn as, behandlas denna nu, varefter bibliotekarien 
avgiver sin rapport, och efter denn a k ommer de 
två scouternas. Sedan redogöres för trädgård sarbe
tet under veckan, helst av någon, som arbetar där. 
Skulle något förslag angående trädgården f�am kom
ma, så behandlas detta i samband med denna re · 
dogörelse. Härefter kommer redogörelsep för spar · 
kasse verksamh eten , vilken avlämnats av den lärare, 
v i lken handhaver postsparbanksböckerna. Om nå
gon av eleverna gj ort uttag på sitt k onto, så om
förmäles detta i redogörelsen samt orsaken därtill .  
Redogörelsen från hushållet är den sist til lkomna. 
Den, som har denna på sin lott,  har att avgiva 
berättelse om veckans räkensk�per, antalet av mid
dagar, , som serverats under veckan ,  ( i  Londons ex
ternat serveras middag åt en del  elever), nya mat
rätter o .  s .  v. 

S edan kommer huvudnumret under mötet. An
tingen kan det vara ordföranden, s o m  har näg9t 
särskilt . att meddela eller också; avhandlas_ ,där nå-
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got alldeles särskilt, som framdeles s kall utföras 
av någon medlem , vilket allt är av för stort in
tresse för att bliva affärdat . med · blott ett par ord . 
En Pådan sak var på ett sammanträde upprättan 
d�t av en hederslista. Efter att den na blivit till·  
fredsställande uppgj ord , var nästa punkt på pro· 
grammet : » Ordet fritt » . Strax flögo några händer 
i . luften,  varefter medlemmarn a  fingo tillfälle att 
framkomma med klagomål eller berätt a  om någon 
l iten sak, de iakstagit .  Slutligen framkom » kap · 
tenen » med ett förslag, som vi sar, vi l ken stor be
tydelse styrelsen enligt hans uppfattnin g har. Han 
ville nämligen, att ett rum, som för til lfället stod 
tomt, skulle upplåtas som pri vat mottagningsrum 
åt styrelsen , där denna kunde intaga s i na midda · 
gar och draga sig tillbaka under fristunderna.  Efter 
att åtskil liga svårighe ter härför bli vit påpekade, 
skred man till votering, varvid förslaget föll igenom . 

_ Föthandlingarna, vilka aldrig ta�a mindre än en 
t.imme, avslutas på övligt sätt med tack till ord 
föranden . 

Propositionerna bli icke alltid enhälligt antagna.  
I sj äl va· verket är  där i stället stor olikhet i upp
fattningen, och motförslag framställas ofta. Där 
fi nnes icke heller den minsta skyldighet at t in
stämma i ordförandens förslag, utan i stället äro 
medlemmarna fullständigt fri a att tala och handla, 
som dem själva lyster, ehuru ordföranden emellan
åt måste avgiva sitt veto mot allt för orimliga för
slag. 

Medlemmarna sätta stort värde på sitt medlems
skap. Var och en av rlem äger ett tjänstemärke, 
vilket bevaras ytterst väl och värd�ra s mycket högt. 
Att bliva berövad sitt märke anses som ett för
s kräckligt straff, ty därigenom blir medlemmen 
vanärad och antingen för viss tid eller för alltid 
utesluten ur styrelsen . Att tillhöra styrel sen är 
nämligen en stor ära. Med medlem sskapet följer 
icke blott ansvar utan ·också en del privHegier som 
kom pensation. Förmånen att få befal la över kam-

• 1 raterna är en sådant privilegium, på vilket sättes 
ett oerhört värde. Scouterna såväl som > kaptenen > 
k unna utdela straff för dåligt up,pförande, men de 
måste sedan i veckorapporten �ala om vad de gj ort. 
Styrelsemedlemmarna ha va sina kläder skilda från 
de övrigas. De erhålla särskilda tillkännagivanden 
och en del nyheter, vilka icke meddelas för samt
liga elever. Men deras eget uppförande måste vara 
oklanderligt, särskilt m ed - avs�ende på sanning, är
lighet och ordentligt bevistande av skolan. 

Med avseende på utvecklingen av språket har 
styrelsens arbete varit av ofantlig betydelse. Det 

· är så förträffligt för döva, att de måste öva sig i 
att på egen hand göra sig förstådda. V ar och en 
skriyer redogörelserna som hemarbete, och denna 
övning att redogöra för inträffade händelser är i 
och för sig av stort värde. Om en medlems redo
_görelse för ofta är avgiven med samma formule
ring, anmärka de övriga medlemmarna härpå. Frå
g9r ·uppställas ofta med anledning av de upplästa 

redogörelserna, och författarna av dessa måste då 
an giva skälen för sina påst åenden . Det ä_r en god 
praktik i avläsning, ty om en med lem icke nog
grant följ er med , finner han , att han gått miste 
om något intressant. En rätt så intressant iaktta
gelse är, hurusom då en med l em blivit tagen i 
upptuktelse inom styrelsen , han icke n ämner et t 
ord därom i sin redogörelse, varemot de 0vriga 
m ed lemmarna med rn i nituös n oggran nhet relatera 
h än del sen . Sådan är den m änskliga n aturen l 

( Ur Nord . tidskr. f .  dövstum skolan.) 

En anekdot om drottning Hedvig Charlotta. 
Karl XIII:s gemål, drottning Hedvig Charlotta, var un· 

der Manilla·institutets första år institutets höga beskyd · 
darinna, och såsom sådan h jälpte hon Per Aron Borg un
der många för institutet brydsamma förhållanden . . Hon 
var vidare ganska folklig av sig att döma av följ a nde. 

Drottningen hade fått det infallet att gå o mkring pä 
torget och prata med m ångler�korna, för att uppsnappa 
skvaller som drottningen intresserade sig för samt f_ör a.tt 
förvärva sig och sin k ungliga gemål popularitet hös de 
djupa leden . ' 

Hon var vid dessa utflykter själv klädd nästan so·m en 
torggumma. 

Den kunglige gem ålen såg i början detta kanske ef med 
så oblida ögon, m_en snart fann han, att drottningens upp . 
trädande sårade den kungliga värdigheten, varför haµ fö· 
reställde henne att hon borde upphöra med sina da�liga 
torgbesök. HeJvig Charlotta hade emellertid bl iv it  sa van 
vid dessa förströelser, att hon var omöjlig att övertala. 

Då uttän kte konungen en annan plan . Bland huvud
stadens sjåare fan ns på den tiden en personage, en f. d.  
artillerist, som på grund av sitt fula utseende gick under 
tillnamnet > Styggen > .  Denne förmåddes mot löfte om en 
viss penningsumm a  och ett antal _supar passa på att an · 
tasta drottningen en dag, dä denna var ute och häl§lade 
på sina väninnor bland > ståndsfruarna » .  

]) Styggen » fullgjorde sitt åtagande förträffl igt. E n  mor· 
gon , då Hedvig Charlotta kom gående ned på torget, styr
de >> Styggen > sin något slingriga kurs rakt emot henne, 
slöt henne i sin famn med utrope t :  > tjo, l illa frun I» och, 
tryckte en kyss på de kungliga purpurläpparna. 

7l Styggen » arresterades n aturl igtvis genast, och den ur
sinniga drottningen skyndade hem, omtalade förloppet för 
sin gemål och yrkade på att den brottslige skulle ögon
blickligen halshuggas. 

Carl XIII hörde på med ett ironiskt  löje och sade d�r
på : » Hur skall du kutrna begära, att den stackars karlen 
skulle veta, att du är en drottning ? Han har tagit dig 
för en m ånglerska, det ä r  tydl igt. Felet är helt och hål 
let på din sida. Men som det onekligen är ett brott att . 
insultera (skymfa) en drottning, även om hon inte förstår 
att hålla på sin värdighet, så få vi väl traktera karlen 
med 10 par spö - det är allt vad vi kunna göra. » . ; 

Så skedde ock. > Styggen »  fick 10 par spö och därtill 
lämpliga plåsterlappar ur den kungliga handkassar , oc h 
drottningen, ja, hon upphörde med sina torgronder. 

U ng dövstum fl icka 
önskar under några månader komma i bildat hem för att 
lära såväl enklare som finare matlagning. Gärna hos döva, 
Villig betala. Svar til l  > Hösten 1920 > ,  denna tidning. . : 



eö TibNING FÖR DÖVSTUMMA 

Chapl i n  och de dövstum m a. 
Vem känner icke till Charlie Chaplin ·och vem · 

bar icke h_aft · roligt åt hans märkvärdiga skor? 
Många dövstumma ha nog sett Chaplin på den vita 
duken. I en amerikansk dövstumtidning berättas -
följande om ett besök av dövstumma på Chaplins 
egen filmteater. 
' De dövstumma visades omkring av en bekant 

dövstum konstnär Redmond, De fingo se allt, allt 
utom ·Chaplin själv, som ,icke kan tåla .besök av 
främlingar. Man omtalade, att han alltid var ner
vös och retlig. Han var , helst ensam. Längtar 
han efter sällskap går han -i regeln till Redmond, 
som är dövstum och därför icke brukar tala. Då 

· de träffas prata de med åtbörder, och det tycker 
ChaP.lin om. Redmond är dessutom en glad fyr 
som alla tycka om. R�dmond visade också de döv
stumma Chaplins privata rum och hans teaterdräk
ter, däribland en mängd par ay hans märkvärdiga 
skor. . Om man velat kunde man tagit ett par . av 
dessa skor med· sig som minne av · hesöket. . De 
fingo också se Chaplins bil, som alltid går i pitar 
(på scenen naturligtvis), lantgårdarna, butikerna, 
·porslinet, . . som kastas i huvudet på skådespelarna 
(det är gjort · av. gips och tunnt som papper). På 
en av cementvägarna finnes avtryck av Chaplins 
roliga skor, hela vägen fram mot hans egna rum. 
Det berättades, ·att i;Pedan cementen ännu var våt, 

.
tog Chaplin . sina rr.i.ärkvärdiga . �kor på sig och gick 
av egen vilja över den mjuk� cementen, så att fot
spåren, då cementen blev hård, stodö där för evigt, 
synliga för en var. 

En jakoxes heml�ngtan .· 
En tragedi i -Zoologiska trädgården i Lo.ndon. 

i: Londons �oologiska trädgård, s.om är en . av de 
största och mest berömda i världen; utspelades ny
ligen en trag�k episod, i det en av parkens popu
läraste invånare_ dog av hemlängtan. En gammal 
uroxe, fö;r övrigt ett ovanligt . stort och kraftigt 
djur, hade sedan en längre· tid vä.grat att förtära 
någon som helst föda, och då han vanligen stod 
,orörlig, i sin inhägnad, såg det ut, som om han 
varit sjuk. Zoologiska trädgårdens djurläkare till
kallades, men kunde icke upptäcka någor.. sjukdom. 

dess kropp, · och lydigt gick det _ fram till .vaktaren, 
tog höet ur dennes baI_?.d och började äta. 

De övriga vaktarna, , som voro lediga från sitt 
�rbete, åsågo med största int�ess'e det egendomUga 
skådespelet Qch räckte sin kamrat ny� 'knippor av 
hö, vilka jakoxen förtärde · med strykan·de aptit, 
under det vaktaren då öch då lät höra sina lock
rop. När jakoxeri

. 
till ·slut. ätit sjg mätt, ville vak· 

taren avlägsna sig, stolt över sitt infall, men· jak
oxen följd� tätt efter honom, och det såg ut, som 
om han ej ville skiljas från denne man, som till· 
ropat honom en - hälsning från hans hemland. När 
vaktaren det oaktat gick sin väg, följde jakoxen 
ho'nom .ända till gallret kring h1hägnaden och såg 
efter honom · tned stora, SQrgsna ögon . . 

Men nästa morgon låg djuret dött, förtärt av 
!ängtan efter det snöiga tibetanska höghmdet. Jak ·  
oxen var myCket populär i London, och alla tid
ningar innehöllo 'rid hans död ·en bild av det väl-
diga djuret. • ' 

A N N O·N S E R. 

De dövstu nt m as sj ukkassa. 
-

- Oru ndad 1 903 -

Från den 1 januari 1920 i nde
lad i tre klasser med följande 

förändrade avgifter: 
I klass I:  Inträde 1 kr. Års · 

avgift 1 1  kr. 
-J klass Il : Inträde 2 kr. Års

avgi ft 1 8  kr. 
I klass III: Inträde 4 k.r . . År·savgift 30 kr. 50 öre. 
Årsavgiften kan . erläggas i tvenne terminer med. 

·5 kr. 50 , öre i klass I, 9 kr. i kla.ss I l  och H » .kr. 
2 5  öre i · klass . III. . . 

Under år 1920 kunna alla medlemmar -ansöka om 
övergång .från lägr�. till . högre klass. 

An mäl Eder för i nträde! 

·

.
Bilörtj�st. 

Energiska dövstumma kunna på lediga stunder 
. skaffa sig god förtjän�t. Skriv till denna tidnings 

: utgivare, så lämnas · vidare upplysninga·r. 

Till slut kom en av vaktarna, som tillsammans 
med .forskningsresande vistats långa tider i Tibet, 
jakoxens, hemtrakt, på den tanken,_ att djuret möj· 
l�gen ; kunde .ha gripits av längtan efter hergen i 
sitt liem1;:tnd. Han tog för den skull en knippa ' 
med hö· under armen och sträckte fram den mot 
djuret, ugder det han på samma

. 
gång lät höra det 

långdragn.a lockrop, varmed de ti betaiisk� flickorna 
�ruka k-al la  på, bufflarna. Det väldiga djuret iys· 
trade ögonblicklji!en, . en sällsam darrning_ ·skakade 

· . Ännu , k�n . .  P�en ume�eras å Tid nfog 
·
för Döv� . 

· stumma för hela året 19?0., 

. . · , 

. Pris 3 kr. 

An.dren � Holms boktryckeri, Stockholm 1920. · 




