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tidningens medarbetare, som i denna tidning skri
vit så många utmärkta personhistoriska skildringar.
Alfred Lind berg föddes den 16 nov. 184 7 i Karle

A N D E R S A L F R E D LI N D BE R 6.

by,

Simtuna

socken

av

Västerås län i Uppland.

Vid sin död var han sålunda 73 år gammal.

Vid

5 års ålder fick han börja i hemsocknens folkskola
och fortsatte i Enköpings, då h_ans föräldrar år
1854 flyttade dit.
Efter att sedermera hava ge
nomgått först Enköpings elementarläroverk och se
dan

högre

allmänna läroverket i Uppsala tog han

studentexamen

därstädes

den

15 juni 1870 samt

konditionernde därefter på landet under ett ·år. Han
idkade akademiska studier i Uppsala åren

1871-

187 5, tenterade i flera ämnen, historia, filowfi, na
tunretenskap,

språk och skrev av filosofiska fakul

teten godkänt
allra

först

latinskt prov för graden.

bliva

präst,

Ämnade

men därav blev intet.

I

stället kom han in på dövstumlärarebanan. Hösten
finna

1875

vi

L.

på

l\fanilla, varest han hösten

1876 anställdes som lärare vid både dövstum- och
blindinstituten samt avlade sedermera dövstumlä
rareexamen.
I december 1907 slutade han sin lä
rarebana på .Manilla efter att ha verkat där i 32
år.

Han

bosatte

sig

därefter

i Järna samt efter

några år i Tumba.
Ännu

vid

fUll vigör vid avskedstagandet, såväl

vad själs- som kroppskrafter beträffade, slog sig L.
ingalunda

Alfred Lindberg.

till vila.

Nej, nu skulle han rikligt få

gott om tid att arbeta för sina samlingar.

Många

av Manilla-eleverna minnas nog att L. hade en viss
Ett smärtsamt och överraskande dödsbud nådde

vurm att samla gamla böcker och att i hans rum

oss en av de första dagarna på det nyss ingångna nya

högst uppe i fjärde våningen på Manilla väggarna

året.

Det förmäldes nämligen att en av denna tid·

voro möblerade med bokhyllor som gingo från golv

nings

varmaste

till

vänner

och

en

av dess flitigaste

tak, fullradade med alla möjliga slags böcker,

medarbetare, f. dövstumläraren Anders Alfred Lind·

häften

berg den 3 januari kl. 4,30 e. m. avlidit i sitt hem
Rudolfshill vid Tumba.
Vi sade att dödsbudet

litteratur

kom

överraskande, ty vi hade icke hört att Lind

med

berg

varit

arbet!lndet- av en bibliografi eller förteckning över

sjuk.

Vi

fingo nu veta att han legat

etc.

L. samlade företrädesvis topografisk
hans samlingar av sådan lär vara
den största i Sverige.
Nu skulle han gripa sig an
och

ordnandet

av dessa samlingar samt med ut

sjuk hemma precis tre veckor tills döden kom ge

Sveriges topografiska litteratur jämte lokal- och kul

nom hjärtförlamning.

turhistoria,

Den ingalunda lätta uppgiften att skriva en liten
minnesruna åligger oss nu, en minnesruna örer en

ett

Manilla-tiden.

jättearbete,
Huru

långt

arbete talade han ej om.

delvis

påbörjat under

han hunnit med detta
Det kunde knappast bli

2

FÖR

T!DNING

avslutat

så

DÖVSTtJMMA

En 50-åring från "Kongens By".

som han kom dragande med nya för

värv till sina samlingar.

Och så hade han många

andra intressen, som lade beslag på hans tid. »Mi
nutvisaren är min plågoande», brukade ban ibland
säga med skämtsamt allvar, men detta hindrade
icke att han ibland glömde sin plågoande och un
nade sig en längre pratstund med sina bekanta.
Signaturen
periodiska
mängd

A.

var ganska ofta synlig i den

L.

pressen,

där

L.

författat

en �vseYärd

biografier i tidningar och tid krifter jämte

uppsatser av varjehanda slag.
En tid, ett år eller par, 'tillhörde han denna tid
nings
het

redaktion.

erinra

lämnat

Vi

ha vidare att med tackEam

om det värdefulla medarbetarskap han

Tidning för Dövstummn.
Den välkända
A. L. återfinnes under en stor m.ängd

Qignaturen

biografier i tidningen, och vi erinra särskilt om de
många·

uppsatserna under rubriken »S\'eriges döv

stumskolor

Under de allra si ta

i ord och bild».

åren har signaturen i ke varit synlig i tidningen,
detta beroende icke på bristande intresse, utan där·
på att L. till stor ledsnad för honom själv förlorat
förmågan att kunna skriva längre uppsatser.
varehanden»,
L:s

A.

som

fruktbara

under

»Skri

så många år utfört vad

hjärna ålagt denna att fästa på

Carl Becker.

papperet, vägrade på sistone att lyda sin herre.
Under

några

år var Lindberg ledamot av Döv

stumföreningens i Stockholm styre!c:::e.

Föreningen

1876.

Vidare kan

har

han

tillhört allt sedan år

antecknas

att

han varit revisor i De dövstummas

sjukkassa.
Närmast sörjes den avlidne av efterlevande maka.
Des utom av· en stor vänkrets.
Vile Du i frid, gode vän!
nu

stannat

för

alltid!

Din minutvisare bar

Det

kännes Yemodigt att

Du är borta, 'Du so1n älskade livet och Ditt arbete
i::å

högt!

Men

vi

komma att minnas Dig!

Oc4

tack för mångårig vänskap och medarbetars kap I
G. F.

Mannen
nog

kl.

11

jan.

2 e. m. i stora gravkoret å norra. kyrkogården.
452: 1 sjungits framträdde pastor

Efter det psalmen
Karl

Nylund och höll ett minnestal över den av

lidne,
att

utgående från bibelordet; Sade jag dig icke

om du trodde skulle du få se Guds härlighet.

Efter
men

jordfästningen
»Det

kistan
på
en

kornet

som

jordas», varefter

fördes ut för att gravsättas i familjegraven

norra

sådana

höstliga

föredrog pastor Nylund psal

kyrkogården.

från

sista

Bland

kransarna märktes

Dövstumföreningen i Stockholm med

hälsning,

med Dannebrogsmedaljen på

vem . är han?

Ansiktet känner

o h

Stockholm.

Vem

kommer ej ihåg

Carl Becker, mannen med de livliga danska gesterna

Snart r ·eker han in i de

och de liv liga inläggen?
gamla

gubbarnas

Dövsturnmas

kreiFl,

ty

Läseförening

i

få

vi tro den av De

Köpenhamn

almanackan fyller C. B. nästkommande

50

år.

Som

C.

B.

utgivna

3 februari

har många vänner i Sverige

och är en av förgrundsfigurerna i den nordiska döv
stumvärlden ha vi velat· erinra om halvsekelsdagen.
Danmarks dövstumföreningsliv intar han främsta

platsen
Den avlidnes jordfästnin� försiggick den

ovan
-

mången igen från dövstumkongresserna i Kö·

penbamn

I

*

här

rockuppslaget

1866,

såsom ledare av Dövstumföreningen av är
vilken

förening

omfattar

huvudsäte i Köpenhamn.
tigad

att

bära

den

klockare,

han

är

stummas

kyrka

för

hela landet med

Dessutom är han berät·
en dövstum unika titeln

nämligen

klockare

vid de döv

i

verkligheten

i Köpenhamn,

och

är C. B. en klockarfar för de dövstumma där nere
som

far allting bestyra.

Och måhända är han t.

o. m. världens ende dövstumme klockare.
årsdagen
vänner

i

sändes

honom

hjärtliga

På

50·

hälsningar från

Sverige med förhoppning om återseende

på framtida dövstumkongresser.

G. F.

från vänner på Manilla, lärare

vid dövstumskolorna i Växjö och Härnösand, från
denna

tidnings

utgivare

med

tack för mångö,rigt

samarbeta sarn.t ett stort antal från släkt och vänner.

Prenumerera på posten å Tidn. f. Dövst.!
Pris för helt år 3 kr. 40 öre.
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Statsanslaget till Tidning för Dövstumma.
�

r kitekt en
Gösta
Wiberg
har till regeringen
.
mgatt med en framställning att Tidning för Döv

stumma

ej måtte erhålla något ytterligare statsbi

drag under nuvarande redaktion.
de

dövstumma

Hr

W.

anför att

nytta ha av anslaget.

ingen

Om

sådant fortfarande skall beviljas bör detta göras be
roende

av

att

en redaktion tilleättes som ger ut

tryck för de dövstummas samlade mening och har
att

räkenskap

avge

t i ll distriktsstyrelsen och det

u nder bild ning varande Sveriges dövstumföreningars
landsförbund.
avstå

Vi

tills

vidare från att kommentera den

Wibergska inlagan.

ringen.

3

Under sådana förhållanden var det ingen

ide att i föreningen behandla W:s skrivelse, varför
den kan anses återkallad.
Göteborgsföreningen

har sålunda icke haft till

fälle taga ställnig i petition�frågan, och skulle re
geringen bifalla petitionen, kommer föreningen sä
kert
det

att stödja ett yttrandeförslag, om den finner
förenligt

med

de

dövstummas intressen och

förslaget kan samla majoritet.
För övrigt synes F:s replik i decembernumret all
deles

det· väsentliga i W:s förslag att de

förbise

dövstumma princeipiellt - i likhet med andra sam
hällsgrupper - böra få utöva inflytande på ett lag
förolag,

som

så djupt ingriper i deras livsfrågor.

Och sakkunnigeuttalande - huru vederhäftiga de
än

må vara - se måhända frågan ur helt andra

synpunkter

än de dövstumma själva och kunna i

varje fall aldrig onödiggöra ett uttalande från dessa.
Dessutom

Gösta Wibergs dövstumlagspetition.

tjäna

ett deltagande i en dylik opini

skulle

onsyttring

och

de

diskussioner

detta föranleder,

till att stärka dövstummas självmedvetande.

Beredas dövstumma tillfälle att yttra sig i berörda
Till Red. av T. f. D.
I
i

frågor, verkar det tydligen mera hedrande för vårt

anledning av artikel med ovanstående rubrik

decembernur.nret

finner

sig

av T. f. D., däri undertecknad

omnämnd och sålunda på sätt och vis

indragen

i

polemiken

om dövstumlagspetitionen,

anhåller jag om plats för följande :
Då artikelns formulering i vad den rör min och
Göteborgsföreningens
nämnda

petition

som

ett

n�n

och

ställningstagande

otvivelaktigt

kommer

till

ovan

att tydas

bakslag för Wibergs arbete med petitio
därigenom

eningarna

starkt

påverka landsortsför

i deras fortsatta samarbete med W. är

ett förklarande inlägg från min sida på sin plats.
Jag har som Dövstumföreningens ordförande från
W. mottagit samma slags skrivelse, som sänts till
övriga

föreningar,

eningen

erhållit.

och

som även Stockholmsför

Men

då

jag

-

som i början

icke haft något att invända mot petitionsrörelsens
startande -

sedermera

presentantmötet
formalitet,
hans
form

hand funnit att re

ordnandet av en vikticr

kunde

han

önskade,

föreningen.

W:s

men - icke borde en fråcra

�

För att möjliggö a

bifall behövde denna detalj ordnas.

Denna bestod

som skulle underteckna och till regeringen

insända petitionen och sedermera även mottaga och
svara

för

remisshandlingarna

den

av

samt till slut även

dövstumföreningarna underteck

nade yttrandeskrivelsen.
melse

Kunde

en överenskom

i denna punkt med övriga föreningars gil

lan·de komma till stånd, kunde starten för petitio
nen börja.

W. hade dock nu vid denna tidpunkt

underrättat

mig

ytterligare

om

Även i denna sak vill

Jag har sedan 1905 samar

betat med W. i en mångfald �rågar och kan allt
jämt fortsätta samarbetet.

Ett samarbetes fruktbar

het beror i hög grad på de samarbetandes egen
skaper

och

huru

de

värdesätta

varandra.

Mitt

samarbete· med W. har visserligen icke varit fritt
från djupgående meningsskiljaktigheter och både
W: s och min karaktärsläggning ha lven spelat in.
Men i sådana situationer tänker jag till sist ändå
på utvägar till samförstånd i stället för att »kasta
barnet

ut

med badvattnet».

Och drager mig då

ofta till minnes det förtroendefulla sama·rbete som
'
kom till uttryck då en känd svensk konung, ung,
hetblodig

och pådrivande, kunde utbrista mot sin

och stanna av>; varpå statsministern svarade : »Om

inför

i bestämmandet av vem (förening, styrelse, utskott

insända

jag säga några ord.

dessförinnan bifallas i den

avfärdas a-v denna anledning.

e. d.)

Enligt Eder artikel skulle ett samarbete med W.
Tara ett »Svårt uppdrag».

grånade betänksåmme statsminister : »Om icke min

föredrogs
icke

vi i naivt förtroende överlämnade viktiga frågor

om

att avgöras av enbart sakkunniga.

�

sökte . jag med W. ordna denna inna

skrivelse

skrivelse

efter

förbisett

anseende som intresserade samhällsmedlemmar än

att

han

inför

utsikten

hetta satte liv i Eder köld skulle alltsammans stelna
icke

min

köld

tionens för sena insänuande av.:5änt denna till rege-

Eders m:ts hetta skulle
Och båda

kunde

fortsätta samarbetet som goda vänner, trots
så olika egenskaper.
Vad

val

en allmän och bestämd mening som grund

för en opinionsyttring beträffar, så kan enligt

min

uppfattning

denna förutsättning icke fastslås

som oeftergivlig, utan bör en »kungstanke» - ty
så kan med rätta förslaget till de dövstummas in
flytande på lagförslagets formulering betecknas lika mycket beaktas och på allt sätt understödjas.
Göteborg i ja n. 1921.

till

dl'öjsmål och för att icke risk�ra peti

svalkade

Eders m:t för länge sedan brunnit npp».

C. Dan. Andersson.

Ordförande

i Dövsturnföreningen

Göteborg.
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En avliden dövstumvän.

Red. av Tidning f. Dövstumma.
Anhåller

om

plats i Eder tidning för följande:

Med anledning av Eder artikel »Gösta Wibergs
dövstumlagspetition>,

vari

Ni

gör

gällande,

att

Landsförbundet ej finnes till, vet jag, som vid d.is
kussionsmötet i samband med Sjukkassans årsmöte

den 23

mars 1919 skötte

att

ordförandens framställning om möt e t god

på

kände

medd e l a ,
.

bildandet av �tt Landsförbund, frågan be

svarades med ett enhälligt
klubban falla.
vari

protokollet, få

alla

jri,

varp å ordföranden lät

Beslutet föregicks a v en diskussion,

talarna på det livligaste anslöto sig till

frågan samt uttalade önskvärdheten och nyttan av
ett

Landsförbund.

Vidare

föredrog

ordföranden

pro toko llet från ombudens sammanträde.
framgick,

att

Av detta

ombuden enhälligt beslutat förorda

Landsförbundet samt inom sig utsett en kommitt e
eller interimstyrelse att handaba\" a grundläggnings
arbetet.
Denna interimstyrelsens upp drag sanktionerades
även av mötet.
Faktum är således, att Landsförbundet finnes till från
och med den 23 mars 1920.

Den omständigheten att förbundets närmare ut
formande

fördröjts närmar e

kas

två år,

inverkar icke

Den l ånga tiden kan tol

på förbundets existens.

som intresselöshet från interimstyrelsens sida

fredrik f ant.

och många dövstumma taga därför lätt för givet, att
förbundsfrå.gan t orkat i n

Den 6 januari avled i Södertälje direktör Fredrik

.

Algot Andersson.

Till ovanstående inlägg må endast fogas den upp
lysningen

att

vid ombudens för dövstumförening

arna möte föreslogs tillsättandet av en interimssty
relse, vilket avslogs, enär landsförbundet ännu icke
var

bildat.

I stället tillsattes en kommitte, som

fick i uppdrag att utarbeta stadgar.
färdiga

Då dessa äro

sammankallas väl ett möte för förbundets

defi.nitiva bildande.

Red.

För de dövstumma, huvudsakligen de inom

Fant.

första distriktet bosatta, torde han vara väl bekant.
Han blev år 1906 inspektör för Manilla dövstum
skola och som sådan genomförde han i samarbete .
med rektor Prawitz många reformer beträffande be
kvämligheterna inom skolan, som kommo eleverna
till

På

godo.

hans iniativ förbättrades badhygie

nen, vattenledning och elektriskt ljus infördes, fri
luftslekarna fingo olika slag av attiralj, kälkar in
köptes o. s. v.

Manilla

blev

på

några år försett

med alla nutidens bekvämligheter.
Äldre Manilla
elever minnas nog hur besvärligt det var förr, då

föde)sedagshyllningar. Ordföranden i De dövstum
mas sjukkassa br Knut Hässler blev på sin 50-åriga fö
delsedag den 11 jan. hyllad på flera sätt. På mo1·gonen
lyckönskades han av sina barn, utklädda till jultomtar.
Från sin verkstadspersonal erhöll han en stor praktfull
kristallvas med blommor, en korg med blommor Ramt en
adressportfölj; texten i densamma var textad och smak
fullt utförd av en av arbetarna å hr Hässlers verkstad.
Texten omslöts av en ram, föreställande en bokbinclarhäft
låda. På förmiddagen uppvaktade hr Nils Kjell<>'ren, som
överlämnade en ståtlig silverskål och en korg blommor,
åstadkommen genom insamling bland sjukkassans med
lemmar i Stockholm samt genom kassans lokalstyrelser i
landsorten. Omkring 40 st. brev, kort och telegram an
ländP, även från Norge, Danmark och Tyskland.. Från
Hjorted kommo lyckönskningar från kyrkoherde ÖstbP-rg
och 82·årige dövstumläraren V\ allin samt hyllningsverser
från trädgårdsmästare Dahl. Pastor Hultqvist telegrafe
rade: Hässler, tysta folkets hövding, hyllas. Dessutom te
legram från sjukkassan och dess centralstyrelse. Födelse
dagen tillbragtes i familjekretsen med mor och syskon;
av dessa senare fick 50-åringen mottaga en stor och vac
ker golvmatta.

t. ex. allt vatten måste bäras upp från brunnen å

holmen.

De

dövstumma ha således anledning att

tacksamt minnas den avlidne inspektören.

Genmäle från Kristiaina.
Hr Redaktör I

I

Eder

brev

ärade tidning har Ni givit plats för ett

från hr Georg Olsen angående förhållandena

bland

de

dövstumma

i

Kristiania.

Som rimligt

torde vara har han tagit för givet, a tt redaktionen
.icke

haft

kännedom

som

han

icke

om förhållandena här, efter

vågat betjäna sig av vår egen tid

ning.
Vi
Georg

vilja

därför

Olsens

tillåta

oss upplysa om, att hr

framställning

icke

är ö verensstäm-
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mande med de verkliga förhållanden�. Det hela
inskränker sig till, att en handfull oroliga huvuden
med den svenske bolsjeviken Carl Laurentius Berg
i spetsen under en längre tid drivit ett ihärdigt
mullvadsarbete med det ändamål att omstörta de i
en mansålder med mycken möda upparbetade för·
eningarna för dövstumma, samt att tillvälla sig
ledningen av dessa och styra dem efter sitt eget
förgottfinnande utan hänsynstagande till de för
dess· a föreningar gällanäe lagar.
·såväl De Döves Förening som De Döves Ski·
klubs medlemmar togo till en början saken lugnt
och visade orosti ftarna stort öyerseende i det man
hoppades, att dessa slutligen skulle taga sitt för
nuft till fånga. Men d:;t man upprepade gånger fick
bevittna exempellösa spektakelscener i De Döves
Förening brast tålamodet till slut, och på general·
församling den 16 maj 1920 beslöt man at.t bort·
visa· Carl Laurentius Berg, då denne vägrade att
bidraga till återupprättandet av ett gott förhållande
bland de döva, så att man gemensamt kunde ar
beta vidare för att förbättra de dövstummas intel-,
lektuella och ekonomiska ställning i samhället. Mot
de andra, som hade slutit sig till Berg, företogs
intet; de gingo självmant ut ur föreningen.
Enligt De Döves Förenings och De Döves Ski·
klubs stadgar har varje medlem rätt att framlägga
förslag, som han menar kunna vara till nytta för
de döve i ett eller annat hämeende. Något sådant
förslag har aldrig framkommit från Carl Laurentius
Berg eller hans få bundsförvanter.
Varken De Döves Förening eller De Döves Ski
lilubh befattar sig med politik. Vilket politiskt
parti man än tillhör kan man bli medlem i båda.
De Döves Föreninga ändamål är att till varataga
de dövstummas intressen i intellektuellt och eko
nomiskt hänseende m. m. och att främja detta än
damål med till buds stående medel.
De Döves Skiklubs ändamål är att giva sina med·
lemmar tillfälle att idka skidsport och friluftsliv
samt att främja en kamratlig samvaro.
Vi äro bekanta med att det både i Sverige och
Danmark av en del dövstumma bildats politiska
(bolsjevikiska) klubbar, vilket de i hr Georg Olsens
brev nämnda föreningarna kunna jämföras med,
och är det väl blott en bråkdel av de dövstumma
i Kristiania, som äro medlemmar av dessa.
Att den nya idrottsföreningen skulle vara så alls·
mäktig, att den skulle kunna vara i stånd att ut
föra så stora ting som att s"rja för sina medlem·
mars hälsa, är oss fullkomligt obekant.
V.i anse det icke nödvändigt att i detalj komma
in på de i hr Olsens brev berörda förhållandena,
då detta skulle medföra att vi måste lägga beslag
på alltför många spalter i Eder ärade tidning.
Kristiania, 4 januar 1921.

·

·

*

Som det icke var meningen med införandet i
denna tidning av hr Olsens korrespondens från Kri-

5

stiania att denna skulle föranleda t.ill polemik om
norska döv5tumförhållanden i en svensk tidning
avlyses härmed vidare polemiserande härom i T. f. D.

Ett reklamkort för döva.
Vid mötet för bildandet av en förening till hjälp
för döva och lomhörda redogjorde d:r Martha Hen
nings för hjälpverksamheten för de dövn. i Holland.
Hon förevisade härvid ett brevkort, vilket använ·
des som reklam av föreningen till hjälp för döva
i Holland.
Å kortet ser man längst upp till vänster bilden
av en velocipedskylt för döva, därbredvid förening·
ens lantgård, en bild av lantarbete och längst till
höger en knapp, som bäres av döva, för att man
skall tåga hänsyn till deras lyte. I mellersta ra·
den ser man, hur föreningen tager hand om döva
vid järnvägsstationer och hjälper dem till rätta, i

mitten är en skola för lomhörda barn och till hö·
ger sammankomst för döva. I nedre raden illu
streras platsanskaffningen, avHisekurserna och ut·
ställningen av hörselapparater.
Under bilderna står: »Vad föreningen gör för de
döva».
·

från skolan
eller otacksamhet är världens lön.

Dövstumläraren (under fria samtal): »Du, Karl,
berätta du något!
Karl, som varit fullsinnad, men blivit döv, fun
derar litet och berätt:u eå:
I tisdags kom en luffare hit. Alla flickorna f:lyd·
le för honom. Och pojkarna med för resten, ty
luffaren såg ovanligt ful oe;h lömsk ut. Men j::ig,
jag stannade kvar. Och luffaren kom fram till
mig och frågade mig rnrför jag icke flydde för ho
nom liksom de andra. Jag svarade att jag haft en
ond dröm, som bestod i, att en luffare kom fram
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till mig och ville röva mina kläder från mig. Men
sä kom en svart ängel och tog luffaren med sig.
- Så berättade jag, och vips var luffaren över
staketet och ur min åsy11.
Läraren: Hände ingenting vidare?
Karl: Jo, rektorn frågade mig om händelsen.
Jag berättade och fick - stryk.
- g G.

för många dövstumn1a.
I staden X. hade de dövstumma där och en del
från närliggande trakter samlats till möte. Efter
mötets slut skildes de en efter en från varandra.
Mörkret hade då fallit på.
Händelsevis var också en viss fru Jonsson i sta·
den. Men fullkomligt olokaliserad med den som
hon var, beslöt hon sig för att gå till förste bäste
fotgängare och fråga om vägen och om möjligt med
hans tillhjälp lyckas lotsa sig fram till den gata
och det hU::mummer dit hon skulle och där hennes
vänner, som hon tänkte överraska, bodde.
Tillfälligtvis kom en av mötesdeltagarna,· döv·
stumme Karlsson, gående mot henne. Och som
hon fann honom vara en rätt stilfull och därför
säkert också hygglig herre, tilltalade hon honom.
På grund av mörkret kunde herr Karlsson emel
lertid icke avläsa hennes mun, varför han redan
vid första munsalvan avbröt henne med denna ur
säkt: »Ursäkta, men jag är döv.»
Fru Jonsson nickade vänligt och skred förbi.
Herr Karlsson såg efter henne med vördnadsfull
beundran, ty fru Jonsson var ganska stilig.
Den andre fotgängare hon tilltalade· var också
dövstum. Så ock den tredje, fjärde, femte, sjätte
och sjunde. Samma musik på olika tonarter, d. v. s.:
»Ursäkta, men jag är döv», trakterades henne fri
kostigt.
Den åttonde hon träffade på, var riktigt fullsin
nad, men främling i staden som han var, sade han
också:
»Ur8äkta, men . . . »
Den goda fru Jonsson kunde icke höra på mera
utan utropade:
»Herre gu', så många dövstumma, stan är då
full av bara dövstumma! »
Varpå fru Jonsson avimmade i den bestörte främ
lingens armar.

Olyckstillbud. Då hr Knut Hässler fredagen den 7
jan. kl. 7 på morgonen var på väg till Huddinge station
för att med tåg fara in till Stockholm, blev han i närhe·
ten av stationen bländad av det elektriska ljuset där samt
stötte därunder ihop med en häst och kärra samt slunga·
des i landsvägen.
Han kunde dock begiva sig hem igen,
byta om kläder och fara in till läkare i Stockholm, vilken
konstaterade att ett par refben brutits, dock utan några
inre blödningar.
Hr H. ordinerades några veckors stillhet.

Rekord pokalen.

Tävlingsbestämmelser för
kord pokalen".

"Re

För den av hr Gösta Wiberg till I<lrottsklubben Surd i
Göteborg skänkta pokalen äro av givaren fastställda föl
. jande bestämmelser:
1. Pokalens namn är Reknrdpokalen.
2. Den utdelas som vandringspris vid klubbens årliga
höstfest för av svenska dövstumma idrottsmän under året
satta rei\.ord. (Se skandinaviska <lövstummas rekorcllista.)
3. Sättes av samma person 3 rekord i olika grenar un·
<ler ett år tillfaller pokalen denne som personlig egernlom.
4. Sättes rekord under året av två eller flera personer
och resultaten i det närmaste äro likvarda avgöres genom
lottning. 1�r resultatet för någons del särdeles uppseende·
väckande tillfaller pokalen denne för nästa år eller ock
överlämnas den till förvar åt den klubb vinnande metllem
tillhör.
5. Alla rekor<lsättares namn, resultat och dato samt
klubbens namn ingraveras å pokalen.
Kostnaden för in
gravering, ev. frakt o. d. försträckes av den klubb den
vinnande tillhör.
6. Har under året intet rekord satts, förvaras pokalen
bos den klubb vars medlem sist vann den.
7. Då så få tävlingar hållas mellan dövstumma under
årets lopp räknas som godkänt rekord liven resultat satta
under träning, förutsatt att minst tre persCiner kontrolle·
rat och skriftligen vitsorda resultatets riktighet, och då
helst personer ur ledande ställning.
8.
Uppstår tvist om pokalen, dessa bestämmelser, re ·
sultat eller annan anle<lning och tvisten ej kan slitas på
annat sätt i godo förfares så att varje klubb eller sida
välja var sin representant., samt som skiljedomare poka·
lem; donator.

julfester och nyårsvakor ha hållits litet varstans inom
<lövstumföreningarna landet runt under den tillän<lalupna
helgen.
Som förloppen av dessa fester va.rit ganska lika
de under flera föregående år i tidningen refererade fes·
terna, kunna vi för denna gång utelämna till oss insända
notiser härom.
Vi bedja våra meddelare om överseende
för denna gång.
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Brev från Mora.

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN.

Den 1 jan. firades i Mora-Noret det nya årets ingång
med en enkel supe hos familjen Söderberg i anledning av
familjefaderns den 3 sept. sistförflutna år inträffade 50�
årsdag. Festen, som bevistades av 11 dövstumma, präg·
lades av gemytlig kamratanda.
Festföremålet hissades
högt i tak och tillönskades ij1cka samt god fortsättning
under det nya året samt ett långt liv. Bland dövstumma
vänner och bekanta ha insamlats 50 kr. på presentkort.,
för ·vilket han genom denna tidning ber att få framföra
eitt varma tack till alla minnesgoda givare.
En olyckshändelse inträffade å Kristineberg vid Mora
station tisdagen den 28 dec. sistförflutna år, då dövstum·
roa Karin Bodin från Sollerön råkade få sin vänstra arm
avbruten strax nedom axeln.
Hon höll på med klädtvätt åt herrskapet på Kristine·
bei:g och skulle i det mörka rummet med ena foten stöta
nndan en låg låda., som troligen frusit faAt vid golvet, men
gjorde det så hastigt att hon höll på att falla framstupa
mot väggen och tog därför stöd med vänstra handen så
hårt att armen bröts av.
Hon segnade me1l detsamma ned på golvet och hennes
kamrat sprang efter hjälp samt fördes genast till Mora
lasarett., där hon fick gipsförband om ar
. m·en. Hon befin·
ner Aig efter omständigheterna väl och återfördes· efter 4
dagar till Kristineberg, där herrskapet ger henne all möj·
·
lig vård kostnadsfritt.
Karin Rodin har varit mångårig hjälpreda åt herrska·
pet på Kristineberg samt är mycket värderad och avhål·
len0 av desamma för sitt hurtiga och glada väsen.
A Mora lasarett ligger sedan 10 veckor tillbaka också
en annan dövstum, 56-årige Johan Halvarsson från Öje
kapell, Malung. Han hade i höstas arbetat i skogen med
en kolmila och bli vit kall om fötterna och i detta tillstånd
åkt hem på kvällen samt forkylt sig så att han fick vat·
ten i högra lungsäcken. Han fördes till laRarettet och
må.ste undergå operation, men nu då detta skrives, är han
på bättringsvägen.
Lars Sisell (alias Krång L. Larsson) i Östnor, Mora,
fyllde den 4 jan. 72 år. Vi gratulera härmed på det hjärt
ligaste den alltid glade och avhållne_ gamle, som trots sin
höga ålder är ungdomlig och rask samt punktligt infinner
sig i verkstaden.·
Nu är timmerdrivningens tid inne och det är liv och
rörelse i de stora, djupa skogarna långt uppe i nordligaste
Dalarne, flera mil från bebygda orter och dit upp ha bl. a.
4 dövstumma, duktiga pojkar från Älvdalen begivit sig
för att med det uppfriskande, men tunga arbetet förtjäna
sitt levebröd.
R. S-g.

Till riddare av Nordstjärneorden har utnämnts in·
spektören över dövstumunder visningen i Sverige, rektor
Johan Prawitz, Manilla.

Slutredovisning för insamlingen
till förmån för Wiens dövstumma.
·

Förut redovisade medel .
Lista n:r 3. Axel Carlsson, Stockholm
10. Eskilstuna dövstumförening
15. Norra Smålands dövstumförening
32. Gävle dövstumförening .
39. Fredrik Pettersson, Stockholm
C. H. Lindstedt, Bollnäs .
>Okänd,,, genom A. V. Nilsson, Karlskrona .
Giroränta
.
.
.

.

.

.

.

2,455: 83
32:
40:
11: 50
29:
52:
15:
25:
3: 11

Summa kr. 2;"663: 44
Älvsjö den 18 ·dec. 1920.

Gunnar

Fondelius.

Till

stadsfullmäktiges ordförande i Vänersborg har

valts föres tändaren för
J. Wallin.

därvarande dövstumskola, rektor

Ökad frekvens. Antalet besök på Dövstumföreningens
i Stockholm lokal 1920 utgjorde 5,616 personer. Detta är
det högsta antal besök på ett år som kunnat registreras
sedan Föreningen erhöll �gen lokal 1908.
Dövstum överkörd av tåget. Söndagen den 19 dec.
1920 överkördes av malmtåget norrut mellan Holmfors
och Ljuså utanför Boden dövstumm.e skomakaren Sven
Ludvig Nordström från Buddbyn av Överluleå församllng.
När lokpersonalen observerade mannen å banan signalerade den naturligtvis men utan resultat. Avståndet var
också för litet att tåget skulle kunna stoppa, varför Nord·
ström ikullslogs av snöplogen. Därvid erhöll han ett ohygg
ligt krossår på vänstra sidan av huvudet i trakten av tin·
ningen. Den skadade fördes omedelbart rred extratåg till
Luleå, där han infördes på lasarettet och var hela tiden
medvetslös. Den 22 dec. avled Nordström.
Nordström var medlem i Nordsyenska dövstumföreningen
sedan dess stiftande år 1917. Inom föreningen hade hane
begåvning och intresse tagits i anspråk. Föreningen kän
ner därför synnerligen stor saknad. Han föddes 1895 och
var således vid sin <löcl 25 år gammal. Alla dövstumma,
som känna honom, äro eniga om att han var en Yänsäll,
kamratlig och glad pers0n.
Han efterlämnar därför ett
ljust och vackert minne, väl värt att vörda och bedra.
Vile han i frid till uppståndelsens morgon.
W-d.
50 år fyllde dövstumme modellsnickaren vid Motala
verkstad Edvin Sat1dberg den 27 dec., varvid han blev
ägnad en hjärtlig hyllning. På morgonen uppvaktades
han av övriga dövstumma i samhället med blommor och
presenter. Senare på dal!en samlades hans närmaste an
höriga, 1'0m överlämnade blommor och minnesgåvor, var·
efter kaffe och förfriskningar intogs.
- 50 år fyller den 23 innevarande januari skräddare·
mä�taren Per Olof Olsson i Stockholm.

Insamlingen till Wiens dövstumma inbragte tillsam
mans 2,663 kr. 44 öre, vilket belopp i två poster överläm·
nats till "överstyrelsen för Röda Korset för att genom dess
försorg utdelas i Wien. Denna utdelnmg lär ha ägt rum
strax före jul. I tyska mark utgör denna summa cirka
34,600 mark, vilket påpekas, enär vi förra gången berä�
nade markkursen för högt.
I Danmark har genom därvarande socialdemokratiska
dövstumförening »Framåt» insamlats ungefär 600 kr.
Redaktör John Sundberg i Helsingfors har avgått som
ansvarig "utgivare för Tidskrift för Dövstumma. I hans
ställe övertages tidskriften av fru Elma Eklund·Ignatius.
Tidskriftens pris har höjts från 4 till 10 mark för helt år.
Bytesblad för dövstumma. Under titeln >Tbe Uni·
versal Silent Exchange Magasine» (Allmän bytestidning för
dövstumma) har av en dövstum, Emile Peuvreau i Prahecq
(Deux-Sevres), Frankrike, utgivits en ny tidning, som skall
ha till föremål frimärks- och vykortsutbyte samt brevväx·
ling mellan dövstumma i hela världen. Att börja med
blir det korrespondens endast på ·franska och engelska
språken.
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Al I a '

som intressera sig för att bilda en
brevklubb i och för tankeutbyte,
torde jämte fullständigt namn, adress och ålder
(samt även gärna signatur) insända kr. 1: 50 i fri·
märken eller sedlar till E. Gust., Anneberg 16,
Växjö.

ANN ON S ER.

Ingå
i .

De Dövstummas
Sjukkassa.
GOTT NYTT ÅR!
tillönskas vänner och bekanta av:

Hanna Henriksson, Arvika.
Anders Hansson med Familj, Arvika.

DE DÖVSTUMMAS ALLMÄNNA SJUK- OCH
BEGRAVNINGSKASSA

A.nna Björklund, Dalu-Järna.
Anders Jonsson, Häggnäs, Forssa.
�ilde Eriksson, Salmakarbo, Dala-Skedvi.

.A..rs:r.n.Ote

Till alla
inom
kassa

De
som

dövstunima�
visat

allmänna s,juk- och begravnings

rnig den stora vänligheten på min 50-

årsdag får }ag härmed f1 amföra mitt

avhåller sitt

0

varma

i Stockholm å Lantbruksakademiens stora sal,
Mästersamuelsgatan 47, Söndagen den 27 Fe
bruari kl. 3 e. m.
CENTRALSTYRELSEN.

tack.

KNUT HÄSSLER.

Dövstumföreningen i Stockholm
avhäller sitt Årsmöte å L'.lntbruksakademiens sal,
Mästersamuelsgatan 4 7, söndagen den 6 februari
kl. 4 e. m.
STYRELSEN.

GRATIS
erhåller alla, som tillskriva »Munkens Konstförlag•,
adress Trekanten, vackra provbiJder jämte prisku
rant.

Norra Smålands Dövstumförening
avhåller sitt sedvanliga årsmöte i Jönköping lörda·
g·en den 26 och söndagen den 27 febr. med början
kl. 4 e. m. första dagen. FöreläsniBg av pastor G.
Bratt samt medverkan av hrr Konrad Ringström
och P. Alfr. Person. Servering av kaffe, konditori,
postkontor och saluständ förekomma. Möteslokalen
tillkännagives senare. Inträde 50 öre för icke-med·
lemmar. En var hjärtligt välkommen. Förfråg
ningar angående mötet, logi m. m. kunna sändas
till Carl Carlsson, Klostergatan 63 C, Jönköping.
Styrelsen.

Nu' gen ast
kan en dövstum flicka få plats på landet som jung·
fru i 4 personers hushåll. - Lätt arbete. Eget rum
med elektriskt ljus. Närmare genom redaktionen.

Agenter a ntagas.

AJJa varor fraktfritt.

Skriv genast, damer och herrad

"Munkens Konstförlag",
·

Trekanten.

ÄRADE DAM ER!
En 30-årig nykter målare önskar göra bekant
skap med en snäll och rar flieka mellan 20-35
år med. förmögenhet, från Sverige eller Norge.
Svar jämte �oto fortast möjligt till »Ui;ig målare »,
Böle, Tulleråsen p. r. (Jämtlands län).

.Prenumerera på posten.
Andren & Holms boktryckeri, Stockholm, 1921.
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