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1921 

ÅRSMÖTEN. 
Dövstumfören i n ge n  i Stockholm 

hade sönda gen den 6 februari sitt årsmöte i Lant
bruksakademiens stora sal. Mötet öppnades kl. 1/2 
r> e. m. av ordföranden Ernst Renner, som hälsade 
välkommen. Efter en del meddelanden uppHistes 
:\rsberättelsen för år 1920, av vilken bl. a. fram
CYick, att medlemsantalet vid årets slut uppgick till 
264, av vilka 10 voro hörande, 79 ständiga och 
179 i Stockholm med omnäjd bosatta ledamöter. 
lJnder året ha 5 föreläsningar hållits samt afton
kurs i tyska språket med sammanlagt 20 lektioner 
va.rit anordnad. Boklånefrekvensen har ej varit vi
dare stor, i det att endast 105 boklån utlämnats 
: t 34 ledamöter. Av den därefter upplästa revi
�ionsberättelaen framgick, att föreningens inkomster 
11nder 1920 uppgått till 4,327 kr. 71 öre, därav 
ränieinko1nster 2,853 kr. 18 öre, inträdes- och års-
1wgi fter 537 kr. 75 öre, staclsfullmäktiges anslag 
f>OO kr. o. s. v. Utgifterna voro: sjukhjälp 57 kr. 
()2 öre, understöd 466 kr. 50 öre, skatter 375 kr. 
"1 öre, hyror 1,670 kr., lokalomkostnader 695 kr. 
fiO öre , diverse u tgi fter 697 kr. 89 öre, arvoden till 
Htyrelsen, r�visorerna m. fl. 690, förlust på serve
ri 11gen 83 kr. 78 öre. Inkomsterna överstego ut
�ifterna med 122 kr. 66 öre och föreningens kapi
talbehållning utgjorde den 31 dec. 19:W 55,208 kr. 
H8 öre. Dessutom ägde föreningen i särskilt bok-
1\irda fonder 18,324. kr. 4 öre, vadan föreningens 
li >la kapita.lbehållning uppg ick till 73,532 kr. 92 
iire. 

Ansvarsfrihet beviljades styr.elsen för 1920 års 
l'iirvaltning. 

> ' t yrelsens arvode för år 1921 bestämdes skola 
1 1 tgå med samma belopp som under föregående år; 
I i kaledes revirnrernas eller n1ed resp. 600 och .50 kr. 

Härefter förrättades styrelseval. Till ordförande 
0111 valdes hr Ernst Renner och till ledamöter i sty
n•l 'en hrr Knut Andersson, Gunnar Fondelius och 
Bi rger Ntls::;on, omvalda, aamt hrr Georg Ziesnitz, 

I bert Söder berg och Alb in Blom berg, nyvalda. 
i'rmast i röstetal kommo pastor Axel Hultqvist 

och dövstumläraren Erik Ranson, vilka blevo supp
leanter. Styrelsens mångårige ledamot och kassör1 
hr Aug. Johansson, avböjde om val . 

·Till revisorer utsågos hrr Harald Berg och frö

ken Signe Bruntlin med dövstumlärarna L. M. Pe
tersen och H. Hellmer som suppleanter. 

Styrelsen har vid sammanträde konstituerat sig 
sålunda, att hr G. Ziesnitz utsetts till vice ordfö
rande, hr Albin Blomberg till sekreterare, hr Fon
delius till kassör, hr Birger Nilsson, vice sekr., hr 
Knut Andersson, vice kassör. 

Till bibliotekarie har utsetts hr Olle Zanderholm 
och till vice bibliotekarie hr Birger Nilsson. 

Uppsala dövstu mfören i ngs 

årsmöte ägde rum den 23 januari under vanliga 
former. Valet av 1921 ån styrelse. gav denna föl
jande utseende: Ordförande hr Carl Flodin, vice 
ordf. hr Rudolf Holm berg, sekreterare hr Ernst 
gckman och kassör hr P. Alfr. Person. Supplean 

ter blevo hrr D. Enlund och fru Brita Ö:5terlund. 
Förutvarande ordföranden hr Person hade undan
bett sig återval till samma funktion på grund av 
gjord erfarenhet rörande svårigheterna för en rese
predikant att passa mötena. 

Revisionsberättelsen utvisade att inkomster och 
utgifter balanserade å 11,933 kr. 5'9 öre, samt att 
behållningen till 1921 utgjorde '8,326 kr. 94 öre. 
Största inkomstposten utgöres av nettobehålluingen 
av insamlingen till föreningens b,vggnadsfond 7 ,593 
kr. Av paketauktioner och kaffeservering har er

hållits nära 600 kr. I hyra för sin lägenhet har 
föreningen betalt 850 kr., men själv tagit in 823 
kr. gen.om lägenhetens uthyrning till föreningar och 
andra. 

Borås d övstumförening 

hade söndagen den 6 februari sitt. 12:e årsmöte, 
varvid det gångna årets räkenskaper och revisions -

berättelsen uppläE<tes. 
· 

Till styrelse valdes Axel Bylander, ordförande, 
Hjalmar Olsson, sekreterare, Amandu::i Olsson, om· 
valcta, samt fröken A.n,_na Johansso.n och fru Alma 
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Andersson, nyvalda. Till revisorer uteågos Carl 
Börjessön och David Thorman. 

I . , � 
I• 

!: Dövstumföreningen i Göteborg 

�pll 
.. 

sön.dagen den 6 februari årsmöte. Ett 65-tal 
a:v foremngens medlemmar närrnro. Mötet öppna
des med ett hälsnin_g�tal av ordföranden hr C. Dan. 
Ander�son med meddelande av dagordningen som 
godkändes. Års- och revisionsberättelsen godkändes, 
av vilken framgick att föreningen under året hållit 
6 föreläsningar och ha mötena besökts av 5,683 
personer. Medlemsantalet utgjorde vid årets början 
189 och vid dess slut 205 personer. Av dessa voro 
109 dövstumma. och de övriga understödjande. Ser
vering av kaffe, te, läskedrycker och frukt bar fort
gått i vanlig ordning och inbragt 555. kr. 29 öre. 
Lokalen har under höstterminen genomgått en ge· 
nomgripande reparation, som utförts av medlem
marna utan annan kostnad än utgifter för materiel. 
Till dem, som vid serveringen och reparationsarb�
tet fri villigt bidragit med arbete fram bär styrelsen 
sitt och föreningens tack. Inkomsterna under året 
ha.va utgiort kr. 3,093: 75 och utgifterna kr. 2,581: 
30. Kontanta behållningen utgör 8,863: 94. Sty
relsen har under året haft 3 sammanträden och 
föreningen 2 allmänna möten. Dessutom bar hål 
lits ett diskussionsmöte, för behandling av Lands
förbundets ändamål Ramt två mindre diskussions
möten. 

I enlighet med den av revisorerna gjorda hem· 
ställan beviljades full och tacksam. ansvarsfrihet. 
Till ordf. återvaldes hr C. Dan. Andersson, v. ordf. 
blev Toniten Andersson, sekreterare Algot Anders
son, kassaförvaltare Oscar Ryden, v. kassör Emil 
Carlström och utan funktion hr Volrat Andersson 
och fröken Ester Strömkvist. 

För ordnande av föreningens föreläsningar till
sattes en kommitte på fem personer. Vidare be
slöts .att anordna aftonkurser i svenska språket och 
räkning med början innevarande termin samt even
tuellt längre fram i tyska och engelska och att upp
taga en fri villig höjning i årsavgiften. 

Sammanträdet. avslöts vid 1/2 11-tiden efter att 
ha pågått i 31/2 .timmar och skulle ett extra möte 
hållas för behandling av- övriga å dagordningen ej 
rnedhunna ärenden. 0. R. 

Dövstu mföreningen Göta 

i - Linköping hade den 6 febr. sitt årsmöte, besö\d 
av 30 personer. Av revisionsberättelsen framgick 
att medlemsantalet under året varit 31 aktiva och 
8 pass i va medlemmar. Föreni.ngens inkomster har 
överstigit dess utgifter med kr. 95: 07. Full och 
tacksam ansvårsfrihet beviljades styrelsen,· som där
efter ställd-e sin.a platser till. föreningen� förfogande. 

Ordförandevalet utföll så; -att hr John Svensson 
återvaldes. Hans medtävlare, som voro 3 st., er
höllo blott· stän-kröster. Till, sekreterare ·återvaldes 
rned_ acklamatioU: e�liälligt hr __ Ad .. Hernyall. I �täl-

let för hr Anders Wiström nyrnldes hr K. A. Ny
ström till kassör. Till styrelseledamöter utan funk
tioi: återvaldes br Charles Peterzon, Motala, och fru 
Edit Svensson, Linköping. 

Till revisorer utsågos hr Edvard Klöfverskjöld, 
Borensberg, och hr 0.:;kar Pettersson, Linköping. 

Sista söndagen i januari höll red. G. Fondelius · 

å föreningens lokal inför en publik av 16 pnsoner 
ett mycket intressant föredrag om Kommunikations-
väsendets utveckling. Ad. H. 

LINDBERGIANA. 

Som mången erinrar sig medarbetade .Alfred 
Lindberg gärna i denna tidning medan »skrivar
handen» och krafterna stodo bi. Alla bidrag från 
hans hand måste naturligtvis mottagas med tack
samhet, men det kunde icke hjälpas att red. en 
eller a�nan 

. 
�ång (detta bände dock ytterst sällan) 

hade. sm krmska syn på det lämnade manu�krip
tet. Vid ett tillfälle anmärkte red. att i biografien 
över en viss person medtagits ganska oväsentliga 
smådeag ur hans liv, vartill A. L. genmälde,· att 
alla människans h andlingar tjä n a  till att belysa 
hennes personlighet . Skulle så vara förhållandet 
må efterföljande smådrag ur den bortgångne Alfred 
Lindbergs liv tjäna till att belysa hans egen per
sonlighet, och- att de äro ganska träffande torde ej 
förnekas av dem som närmare kände honom. 

Under min Manilla-tid hade jag mycken liten 
beröring med honom. Han kom aldrig att under
visa i de fem klasser jag genomgick. Det är inte 
som lärare jag minnes honom från den tiden. Mina 
flesta minnen av honom från min Manilla-tid ä�o 
förknippade från hans tjänstgöring såsom jourha
vande, från dagrum, matsalar och korridorer; 

På den tiden fick läraren jourtjänstgöring en hel 
vecka i följd, i tur och ordning. Jag undrar inte 
på att de tyckte att denna veckolånga jour var 
tröttsam, man var bunden vid Manilla sju dagar i 
sträck, utan möjlighet att komma bort till staden. 

Linberg såsom j�rhavande var inte över hövan 
efterlängtad av pojkarna. De tyckte att han var 
ganska kinkig eller nå got i den stilen, kan ske de 
sade, att han var »svår», ty ordet »kinkig» tror 
jag icke alls fanns i deras ordförråd. Förmodligen 
hade jag samma syn på Lindbergs jour som alla 
de andra pojkarna, men numera sedan 40 år för
flyttad från skolbänken och lärarens ferla måste 
jag med andra ögon se på förhållandena. 

. 

Lindberg torde in galunda velat vara kinkig. 
�an ville uppfostra. Till ordning, snygghet, punkt
lighet. Själv· på den tiden en ståtlig och grann 
k.arl, väl friserad, nobelt klädd och distinguerad i 
sitt hela yttre , fordrade han av pojkarna att de 
åtminstone skulle h a  väl borstade skor, rena hän-

· 

dei:_ och att d.e .alla skulle vara samlade i dagrum-
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met, då han på morgonen kom till jouren, på en 
bestämd minut; minutvisaren hade redan då bör

jat bli hans plågoande. Händerna fram, handffa
torna upp och ned inför hans granskande blickar, 
skodonen likaledes, och först efter denna inspek
tion började morgon bönen. Denna inspektion föllo 
ej pojkarna på läppen, de kunde ej ligga och dra' 
sig i bädden huru länge som helst och från bäd
den kila ned i dagrummet till uppställningen för 
morgonbönen. De måste upp i tid, tvätta sig or·
dentligt, borsta skorna ordentligt och likaledes 
kläderna. Allt detta ansågo de tämligen besvlr� 
ligt .. Men försummade de sig vankades det slag 
på de smutsiga labbarna. »Påfågeln» ·var följakt
ligen icke mycket populär. Pojkarna brukade 
hämta siria synonomer rir djurriket för att beteckna 
vissa egenskaper hos sina lärare och kamrater, 
alldeles som folk på lägre kulturståndpunkt ta.ger 
sig gudar ur djurriket. En var får, en var varg; 
en räv, en annan åsna o. s. v., och att Lindberg 
kommit att bli liktydig med en· påfågel berodde 
på den omsorg han nedlade på sin klädsel. Att 
för var dag i veckan lägga sig till med ny hals
duk ansåg de moraliska pojkarna nästan för ogud-
aktigt. 

· 

Om minutvisare� reglerade Lindbergs 8teg, så 
fordrade. han sträng punktlighet även aT ·pojkarna . 
Han kom oftast på minuten till morgonjouren, och 
så skulle allt vara klart och gå raskt undan. In
spektion, morgonbön, måltid. Men at� hålla styr 
på ett 90-tal pojkar är ingalunda någon lätt sak. 
Detta fick L. ibland erfara, likasom förmodligen 
även alla de andra jourhavandena. Hans fordran 
på punktlighet åtlyddes nog, då lämpliga medel 
övertygat söiande oni fördelen av att komma i tid. 
Men någ-ra. gånger ställde man till ett värre spek
takel. Tre a fyra pojkar överenskomma att kom
ma för sent; med n.ågra sekunders mellanrum 
komma de också inrusande mitt under morgonbö
nen under buller och bång, men stannade med 

· spelad . skräck i sina anleten. bakom L. och den 
elev, som läste morgonbönen. Alla stodo i spän
ning på vad som skulle följa. Och nog fingo syn
darna sin beskärda de 1, men därpå voro de be
redda. L. anade kanske att det hela var iscen
satt. 

En annan av L:s - förlåt! - egenheter var 
hans kärlek för den raka linjen. · Kanske därför 
att avståndet mellan slutpunkterna är kortast mel
lan den raka linjen än mellan den krokiga. Då 
man ätit skulle matskålarna uppställas längs mitten 
av bordet så att de bildade en enda rak linje från 
ena bordsändan till den andra, och knivar, skedar 
och gafflar skulle läggas lika så att även de bil
dade en linje . Som en pendel svängde så L. från 
bordsända· till bordsända för att justera att linjen 
blev rak, vilket icke var någon konst, men de 
stygga pojkarna ruckade något på den raka lin
jen mellan pendelsvängningarna ; L:s tålamod var 
emell ertid orubbligt och till slut tröttnade pojkarna 

på att spela narrar inför denna orubbliga princip 
och lät L:s petighet råda. 

Dessa äro de allmänna dragen av mina minnen 
av L. från skolan. Det nästan enda mellanhavan
det mellan mig och L. från Manilla var en vägrad 
Djurgårdspermission. Jag hade då hunnit upp i 
sjunde klassen och skulle snart komma bort från 
skoian. Så jag var som litet morskare. L, som 
tittat i liggaren och sett efter att jag varenda sÖn� 
dag den senaste tiden haft Djurgårdspermission 
ville veta vad jag hade för mjg under mina besök 
på Djurgården. Jag tror att jag svarade tämligen 
bryskt att det icke angick honom eller något i 
den vägen, och följden blev att jag inte fick gå . 

Jag blev naturligtvis arg på L. för det, men kan
ske jag· skulle fått gå, om jag varit mjndre stursk. 

G. F. 

V I N T E R V I s: A. 
En pojkes visa. 

En härlig vinterdag 
har även sitt behag. 
En sådan vill jag prisa 
med en liten visa. · 

Man vaknar upp från putan. 
Man ser mot fönsterrutan: 
Se, vilket rosigt skimmer 
vårt öga då förnimmer. 

Blicka bort mot granen! 
Se, _hur

. 
vit om maneri; 

och i solens strimma· 
rimfrosten ses glimma. 

Ser du huru röken 
stiger upp från köken! 
Nu kaffetåren väntar, 
på dörr'n jag sakta gläntar. 

Man står ej se'n vid spisen, 
· utan prövar iRen. -

Man ilar snabbt som vinden 
fast något röd om kinden. 

Följ se'n med på klacken 
bort till kälke backen! -
Sätt dig ner på Rittsen: · 

Åk. se'n fort som blixten! 

Så tar man sina skidor 
och utför branten glider. 
Ej annat mer än himmel 
man ser - dock utan svimmel. 
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Och sedan tar man sig 
ett väldigt snöbollskrig. 
Nu, inga »sura» miner: 
vi slåss som karoliner.· 

Man ställer så om stöpet 
till slädparti på köpet : 
När bjällran muntert klingar 
tycks fålen ha fått vingar. 

Vid brasan ha vi roligt: 
Vi språka om förtroligt . 
När ute stormen ryter 
vårt liv i ro förflyter. 

Går du ut om kvällen, 
men ej svept i fällen; 
se då på vår himmel: 
sådant stjärnevimmel l 

- Så länge vintern varar 
och snö sig uppenbarar, 
och släden framåt slinter, 
vi sjunga: Leve vinter!! 

T. Hj. P. 

Dövstumlagspetitionen. 2. 
Ehuru det förefaller mig motbjudande att besvara red. 

Fondelius vulgära, enbart om personlig hatfullhet vitt
nande artikel i föregående nummer, vill jag dock efter 
påstötning utifrån icke låta åtskilligt däri förbli oemot
sagt. 

Ingen med sund och oförvillad omdömesförmåga kan 
vid genomläsandet av f:s artikel finna annat än att 
min sakliga förklaring av nov. Vinner vid jämförelsen. 
Advokatyrnn med medvetna förvrängningar, orden »Orik
tigt referat» där jag använt: missvisande, som här har en 
helt annan betydelse, ifrågasättandet av Landsförbundets 
befintlighet, de ideliga återupprepningarna om fullmakt 
som jag aldrig begärt, bakomkrypandet och särskilt fram
hållandet av Sthlmsföreningen där jag uttryckligen vänt 
mig mot den klick som lämnat föreningen missvisande 
upplysningar o. m. d. är något vars syfte är för genom
skinligt att behöva särskilda kommentarer. Med dylika 
medel vinnas intet gott. - Här verkar det enbart bekläm
mande, att en person i f:s ställning i en statsund.erstödd 
tidning, anser med sin heder förenligt att använda dem. 

Göteborgsföreningens ställning till frågan kunde jag 
gott ge besked om, men känner jag ordföranden rätt, ser 
han helst att få svara för sig själv. 

Man kunde förstå allt detta, om syftet varit att befrämja 
en god sak. I hettan och ivern kan då sägas saker som 
vid lugnare ögonblick klart framstå som onödiga. Men 
här är det personliga hatinslaget så ohöljt utpräglat, här 
gäller ej att befrämja något blott att riva ner, och märk : 
riva ner utan att samtidigt förmå sätta något bättre och 
säkrare i stället. 

De som följt med och läst dövstumtidningarnas fosän-
. dare och artiklar, närvarit vid kongresser och möten under 
de sista årtiondena, har allt för väl sett och förnummit 
att >en allmän och bestämd> mening funnits ej minst i 
undervisningsfrågan. Märken som: >Schreiber» - »Halle> 
- >Argus> - �Siggc> - .,,K H.» - >Pelle frisk> -

>N. J<,» - »O. Q,.,, - >C. Dan> m. fl. ha behandlat den 

var på sitt sätt. Dussintals citat där de angripa den nu
varande undervisningsordningen, metoderna, dess resultat 
och de enligt deras mening ödesdigra följderna av den 
kunde framdragas. Har dessa artiklar varit rena mun
vädret? Kuni1a författarna ej . stå för vad de sagt och 
velat? - Äga de ej mod att vid detta enda tilifälle som 
gives, och som icke kommer åter på årtionden i handling 
viSa, att de hade gru.rtd för sina angrepp och förslagen 
allvarligt menade? Jag vill ej tro att allt detta ordande 
blott varit ett tomt skall utan kärna. 

Jag trotsar. vem det vara må som vill P.åstå, att kon
gressresolutionerna givit uppslag till något, eller legat till 
grund för något som helst de sakkunnigas beslut. för
slaget om fortsättningsskola tör begåvade och oegentliga 
dövst. kan skönjas redan på den tid 0. E. Borg utgav 
sina små varmt kännande häften: »Dövstumvännen» på 
18 70-talet. - I Dövstum föreningens i Sthlm årsberättelse 
av 1875 läses: )) Vidare behandlades frågan om fortbild
ningsskolor för dövstumma som utgått från läroanstalterna 
och behöva icke allenast bibehålla den intellektuella under
visning de fått utan även däruti mer och mer förkovra 
sig, 'ty bildning odlar människan och gör henne fri'. 
förlängning av de dövstummas skoltid ·och ... >l Lärare 
som jag resonerade med redan i skolåren 1894 beklagade 
bristen, sågo felen och underströko dem. Läraresällska
pet har diskuterat den för många år sen. Vid 1illmänna 
mötet i Sthlm 7 juni 1901 var fråg�n uppe, men förfuska
des när den fördes vidare. Oscar Q3terberg framhöll den 
förtjänstfullt i denna tidnings spalter för att blott taga 
några exempel. 

Resolutionerna gjorde varken från eller till. 
Självklart kan det icke annat än glädja vederbörande 

att red. f. nu på slutet blivit stormförtjust öve·r den syn
nerligen omfångsrika utredning de sakkunniga presterat i 
teckenspråksfrågan, oaktat som en given följd därav blev, 
att man allt for:tfarande ej kunde tillmötesgå de dövstum
mas, etc. önskemål. Detta så mycket mer som. man vet, 
att teckenspråksfrågan varit den käpphäst red.· fohdelius 
flitigast tumlat om med de senaste 25 åren. 

Min lu�na och sakliga förklaring, att orsaken till mitt 
ingripande i frågan mest var den, att inga representanter 
från oss dövst. givits tillfälle medverka i motsatt till yad 
som skett i Danmark, förklarar f. enbart vara personli'g 
förargelse. 

· 

Jag ansåg vederbörandes åtgärd och handlingssätt för 
oklok. Jämförelsen med Danmark skulle hos oss .öka 
känslan av tillbakasatthet. 

Bitterheten mot skolan över det tydliga understrykandet 
av att vi här i l:mdet ej ansågos värdiga att som jiimlikar 
deltaga i behandlingen av en fråga som vi länge kämpat 
för och där ödeskamraters framtida väl och ve avgjordes, 
skulle förr eller senare ge sig uttryck som endast kunde 
sk11da. · · ·. 

· Å andra sidan ansåg jag, att det var skolans skyldighet 
att tillvarataga den livserfarenhet intelligenta dövstumma 
i med- och motgång förvärvat sig och med oss överlägga 
huruvida den kunde anpassas inom ramen för den upp
gift skolan fått, och leddei.,jag därvid av tanken att ingens 
erfarenhet är så ringa att nTh.n ej har något att lära av den. 

Jag gick även ut från att ett dylikt samarhete på tidigt 
stadium sedermera kunde ha till följd ett närmande även 
på andra områden, ev. missförstånd uppklaras och mera 
förståelse uppkomma. 

Det sociala genombrottet visade även tydligt hän till 
nödvändigt samarbete, något som med all säkerhet annars 
skulle komma att framtvingas under upprivande slitningar 
och med mindre behållning. 

Hur än slutresultatet blir, kan jag med lyftad panna se 
tillbaka på såväl motiv som handlingssätt . 

Smutskastningen träffar mig icke. 
Men en obetvinglig känsla av vemod och harm tränger 

sig fram vid tanken på, att samma småaktiga ·avundsjuka 
och egoistiska motiv som här kommit till synes, förkvävt 
allt samarhete här i landet och är den egentliga ·orsa-ken 
till att v_årt lands dövstumma .denna. dag .s.o.m är. sfä och 
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stafllpa på samma plats sedan �O år tillba�
_
a, t!,ledan Nor

ges Danmarks och Finlands dovstumma for ]ange sedan 
njuta frukterna av ett målmedvetet och uppoffrande sam
arbete. 

Gösta Wiberg. 

Till ovanstående må kort och gott svaras, att det 
påtalade »hatinslaget» är hr Wibergs egen fixa ide. 
Vad själ va sakfrågan, Dö-rntumföreningens i Stock
holm beslut i peti tionsfrågan, beträffar, så motar
betar detta icke petitionen, då h:-m ju har nio tion
delar av tillfrågade dövstumföreningarna 'bakom sig. 
Wiberg anger uttryckligen i . sin ovanstående art i kel 
att han velat vända sig mot den »klick», som läm
nat föreningen »missvisande» upplysningar. Denna 
»klick» hade sina ful.lgoda skäl att icke segla i Wi
bergs kölvatten. Tillåt mig erinra hr W. om att 
han strax efter mötet i Göteborg affattade en skri
vel8e ti ll k. m:t med begäran att de dövstumma 
skulle få yttra sig i omorganisationsfrågan. Denna 
skrivelse insände han till Stockholm för granskning 
av två landsförbundskommittens ledamöter; dessa 
under.kände hela skrivelsen, och undertecknad fick även 
taga del av densamma samt instämde ·med de 
två. Skrivelsen återsändes till hr W. och sedan 
dess hördes ingenting av hela saken förrän hr W. 
nu kom med sin begäran om Stockholmsföreningens 
anslutning. Ett och ett halvt år hade sedan dess 
förflutit, och hr W. hade under denna långa mel
lantid hnnnit klarera .eventuella missförstånd. Då 
så ej skett gick det som det gick . 

Hr W. får gärna för oss åberopa alla sina signa
turer m. m. som stöd för sin allmänna opinion. 
Signaturerna ha skrivit långt tillbaka i tiden och 
ha icke haft att göra med den nu aktuella omor
ganisationsfrågan, med yngre undantag. Att tec
kenspråket varit min �äpphäst är så till vida sant 
att jag försvarat teckenspråket mot tendenserna 
inom dövstumskolorna att undertrycka detsamma, 
men detta avsåg teckenspråket såsom medclelelsemedel 
bland eleverna. 

Hr W. torde noga observera att jag ej fällt nå
got eget omdöme om de sakkunnigas utredning, i 
teckenspråksfrågan, ·utan endast velat visa att han 
icke hållit sig till sanningen. 

Hr W:s starka betonande av att kongressresolu
tionerna n.rken gjort från eller tilr i fråga om de 
sakkunnigas utr'edning kommei' eri att starkt ifråga
sätta dövstumkongresrnrnas nytta. De· två senaste 
nordiska dövsttimkongresserna erhöllo statsunder
stöd. Om vederbörande anse sig kunna ignorera 
på dylika ko'ngresser fattade rt>soiutioner, vad tjäna 
de dä till? Till ingenting, utom till att de döv
stumma . få nöjet träffa varandra. Men ändock �r 
hr W. mycket angelägen om att få en dövstum
k-ongress till stånd. Man erinre sig hans insändare 
om kongress i Norge. 

. Förmer än kongressresofötionerna är br Wibergs 
egen. �övstumlagspetition ! Vi få se. 

Gunnar Fondelius. 

Svar till den anonyme författaren. 
Författaren låter påskina, att Georg OlF=ens fram

ställninO' om de verkliga förhållandena i Kristiania 
icke är 

n
överensstämmande med sanninge_n. Men då 

den anonyme förf. icke vågar sätta ut sitt namn 
1.mder sin artikel, som han vill giva intryck av att 
vara vederhäftig, är det hegripUgt för en var, som 
läser den, att han har ett dåligt samvete. Varför 
- jo, av fruktan för konsekvenserna. �nderte?k
nad beskylles för att vara upphovsman till de.t m

trä.ffade, betecknas som bol8jevik o. s. v. Vilket 
nonsens! Bolsjevii::men i förf. artikel fir ett stulet 
ord då det icke har det ringaste att göra med sa
ken

'
. Det är icke, som förf. påstår, en handfull 

oroliga ·huvuden, som jag står i spetsen för., utan 
för kärnan av ungdomen, som blev trött på den 
gamla regimen inom skidklubben. F?rhållandena 
där kändes. den gången för konservativa och pas
sade icke in på nutidens ungdom. Den enda ut
vägen till räddning var att bryta oss ut. 

Vidare påstår förf. att jag icke framställt något 
för skidklubben nyttigt förslag. Men, tyvärr, så
dana nyttiga förslag, som ungdomen enade sig om 
och huru nyttigt det än kunde vara för ungdomen, 
strandade på den stora majoriteten av »rekonvales
centernas» dubbla röster. Ty märk: De medlem-
mar som tillhört skidklubben i 10 år, ha i följd 
.av �tadgarna 2 röster och De d_öves för:ni�gs sta�
gar säger att en var medlem under 20 ar icke har 
någon rösträtt. Följaktligen kan man förstå det 
spända förhållandet mellan de äldre och de yngre. 
Förf. säger, att man haft mycket. överseende m_ed 
saken. Nej, tvärtom, det haglade 4ngligen skälls
ord över oss, ja till och med uttryck som borgar'
slaktare slungades oss i synen . Vi kunna. upplysa 
den okände förf. om att idrottsföreningen icke har 
att göra med politik och icke heller i De d?.��s 
förening har det diskuterats minsta grand politik., 
varför vi undanbedja oss dessa lurnpna ord. 

Vidare hos förf.: »Att idrottsföreningen skulle 
vara så allsmäktig - - » etc. Jag vet ic.ke om 
förf. bar reda på, att vi nyligen 'fått tillstånd_ an
ordna et'.). lotteri till förmån för idrotten _bland de 
döva i Kristiania. 

Kristiania 7. 2. 19 21. 
Carl Berg, 

ordförande i Döves Idrottst'orening. 
* 

På den särskilt utpekade hr Carl Bergs begäran 
ha vi ej kunnat. neka plats för ovanstående. Ha 
parterna något mera att säga varandra ha de ju 
sin egen tidning) »T_egn og Tale» att tillgå. 

'Red . 
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AVDELNING FÖR IDROTT. 
ldrottsklubben Hephata hade den 22 januari 

sitt årsmöte med styrelseval. Till styrelse valdes 
Erik Ed vall, ordf., Erik Sträng, v. ordf., Ivar Jöns· 
son, sekreterare, Birger Nils.son, kassör, samt Helge 
Jansson. Till revisorer valdes Knut Andersson och 
D. Langwort. Till materialförvaltare utsågs I var 
Jönsson. Under året har klubben fått mottaga till 
·skänks 7 vackra pokaler, varom klubbens medlem
mar tävla i sommar. 

- Klubben har av . några i Stockholm boende 
tyskar fått mottaga erbjudande att sända 5 av sina 
bästa förmågor till ·de tävlingar för dövstumma, 
som äga rum i Berlin vid midsommartiden. De·ssa 
tyskar ligga nu i underhandlingar med e1i Berlin
klubb. Hephata hoppas på lycklig utgång av för
handlingarna. 

- Hephata har under januari och februari an
ordnat några bandy"matcher mellan sina tvenne lag. 
Dessa visade. goda anlag för denna vinteridrott, och 
klubben skall på hästsidan gå in i fotbollsförbun
det för att kunn� deltaga i allmänna bandymatcher. 

Tor. 

ldrottsklubben Surd i Göteborg hade årsmöte 
den 2 1  jan. Till ordförande åteTvaldes med ack
lamation hr Oscar Ryden, v. ordf. och intendent 
hr E�1il Carl ström, sekreterare I var Arvidsson, kas� 
sör Alving Håkansson, samt C. Dan. Andersson, 
Ludvig Carlsson, Torsten Andersson. Revisorer 
blevo. Axel Hermansson och Algot Andersson. En
ligt årsberättelsen har idrottssäsongen varit synner
ligen lyckad . . Klubbens övningar hade varit talrikt 
beRökta och tävlingarna hade samlat många aktiva 
utövare. Särskilt tilldrog sig föreningens represen
tation i jubileumstävlingarna i Bergen den största 
uppmärksamhet; i denna deltogo icke mindre än 5 
medlemmar med överraskande gott resultat. Klub
bens räkenskaper balanRera på kr_. 1,23 1: 79. 

Innevarande års arbetsprogram kommer med en 
del nyheter. Tack vare en energisk och kraftig 
propaganda för den allmänna idrotten har det kom
mit en ny »klubbanda» inom föreningen, vars med
lemsantal hastigt ökats och nu närmar sig 50 talet 
(den högsta siffra sedan 1903), vilket tillfört nya 
förmågor. Med anledning av att ett stort antal 
medlemmar sedan en följd av år deltaga i ett par 
av stadens största gymnastikföreningar, har klub
ben beslutit att uppsätta egen avdelning, vilket 
ordnats genom Lingförbundets medverkan. Övnin
garna hållas tills vidare varje söndag kl. 10 f. m. 
i klubbens övningslokal, Högre Realläroverkets gym
nastiksal (vilken Surd sedan 1905) disponerar) un
der ledning av klubbens instruktör, gymnastikdirek
tör Axel Solberg, men kommer senare att utrikas 
till två gånger i veckan, när lokalförhållandena 
medgiva. Övningarna ha omfattats med stort in
tresse, i det icke mindre än 32 medlemmar delt11ga. 
Klubben har genom partiinköp underlättat avdel-

ningens utrustning. Ledaren, hr Solberg, har i en 
hast tillvunnit sig popularitet genom »sitt sätt att 
taga pojkarna». Kommando sker genom avläsning 
och demonstration från ledaren, vilken själv delta
ger i övningarna. 

Det har länge .diskuterats att även bilda en kvinn
lig gymnastikavdelning om tillräckligt antal an
mälts. 

Vidare har klubben även börjat idka boxning 
som omfattats med intresse och för ändamålet in· 
köpt boxningshandskar och boxboll för träning. 

I slutet av juli månad anangeras en stadsmatch 
i Göteborg m�Jlan Hephata, · Stockholm, och Surd, 
om en uppsatt vandringspokal, vilken även möjli· 
gen hlir uttagningstä vlingar till de nordiska idrotts
tävlingarna i Helsing fors om Nordiska Dövstummas 
Idrottsförbunds vandringssköld. Till dessa ha från 
Centralförsamlingen för idrottens främjande bevil
jats ett anslag på 300 kr. för representationskost· 
nadernas bestridande. 0. R. 

Rekordpokal e n .  Vi meddelade i förra numret 
en avbildning av pokalen med bestämmelser. Po
kalens uppgift. är att främja och uppmuntra intres
set för idrotten bland de svenskf}, dövstumma idrotts
männen. För att vinna eller bli ägare av pokalen . 
fordras som nämnts att sätta ett eller flera rekord 
enligt »Nordiska Dövstumrrias Idrottsförbunds re· 
kordlista», vilken återfinnes här nedan. 

Det är att hoppas att de svenska idrottsmännen 
beakta givarens önskan att genom ett vaknande in- · 

tresse för sund och stärkande idrott slå ett kraftigt 
slag med föresats att bli en av vinnarna. 

· 

Hr G. Wiberg har även förbundit sig att upp
sätta ett nytt pris, »Juniorpokalen», till uppmun· 
tran av de yngre förmågorna efter samma grund
principer som Rekordpokalen. En viss höjd, längd 
eller tid skall stipuleras som minimum. 

Nordiska rekord. 

Kulstötning. 10.54 m. Jokelainen, Helsingfors, 
satt i Köpenhamn 1910. 

Diskuskastning. 32.62 m. Jokelainen, Helsingfors, 
satt i Göteborg 1908. 

Spjutkastning. 37 .. 50 m. 'fhorsten Andersson, 
Göteborg, satt i Helsingfors 1909 . 

Höjdhopp. 155 cm. Johansen, Kristiania, satt i 
Stockholm 1912. 

Längdhopp. 589 cm. Johansen, Kristiania, i 
Stockholm 19 12. 

Löpning, 100 m. 1 13/5 s. Jokelainen, Helsing
fors, i Köpenhamn 1910. 

1,500 m. 4 m. 39.7 s. Volrat Andersson, Göte· 
borg, satt i S tockholm 1912. 

· 

5,000 m. 1 7  m. 511 �"' sek. Volrat Andersson, 
Göteborg, .i Helsingfors 1909. . , 

Ovanstående rekord äro fastställda av Nordiska 
Dövstummas Idrottsförbund under tiden 1906--12. 
En del uppgifter om nordiska rekord har icke kun
nat lämnas, då sådan rekordförteckning pörjade 
först 1912 vid tävlingar i Stuckholm och omfat-
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tade då icke alla grenar. De resultat som syn as 
ovan ha erhållits från Nordiska Dö vstummas Idrotts
förbui.1ds ord förande i Köpen h amn, som ri ktar den 
uppm ani n gen till  .förbun dets sa m t l i ga fören i n gar om 
nödvänd igheten av att till  förbundet insända full
stä n d i g  förteckning över resultat, satta vid t ävlin· 
gar .tinom resp. lan d sedan 19 1 2. Denna anmaning 
gäller alla föreningar som stå u n der förbundet så
väl i Sverige som i Norge, Danmark och Fi nland . 
Resultaten böra vara i nsända t i l l  hr H. J. Jarln res, 
adr. : Blaagaardsgade 29 C, 4 tr . ,  Köpenhamn, se· 
nast den 15 m ars. 

S u rdarna anordna klub bafton onsdagen den 23 
februari kl .  7,30 e. m. Alla medlem mar böra när
vara . Men ingen är att anord n a  dyl i k a  varje ons·  

· dag och genom om växlande program främja k lubb
andan oc h i ntresset för idrott. 

l drottslotteri . » Döves Idretsförening » i Kristia
nia har erhållit  t illstånd att anordna ett gåvolotteri 
till förmån för idrottens främj ande bland de döv
stu m ma. 

Medlemmarna ha genom samman skott, tagna av 
deras vec kolöner, samt genom kroppsl i gt ar bete un·  
der hr E rn st Larfleons (f .  d .  Surd) och Mi kal Aa·  
molds ledn ing byggt en hydda i N i ttedalen, c :a  1 1/2 
tim mes resa från Kristiania med Bergensbanan. Nu 
gäller det _ att a n skaffa i n ventari er, pengar tjll be
taln ing av tomtköpet sam t  till hyra för i J rottslokal . 
Ill ir något dispon i belt utöver detta, är det - menin
gen att  un derstödja döva i drottsmäns deltagande i 
idrottst ävlingar hemma och i utlandet, men även 
om alla lotterua bli slutsålda · och inkomsten fölf 
aktl i gen blir 7;500 kr.  brutto, komma ' de nog icke 
att räcka till allt.  

Lottern a  kosta 50 öre pr st. och kunna fås ge · 
nom rekvisition hos Carl Berg, Vi beegate 1 6 ,  Kri
stiania.  Lotteriet har rekommenderats av Norges 
Idrottsförb und,  prästen för döva Olav Rustad och 
av mån gårige instruktören för dövas gym nastik 

· kapten Schöyen . · 

· C. B. 

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLOEN.: 
Dala dövstu mförening håller såsom av annons 

framgår sitt 8 årsmöte i Borlänge den 1 9 - 20 mars. 
Hr G. Fondelius föreläser om Livet i en svensk 
stad under storhetstiden och om Rothschildarna 
samt hr 0. Matb e s, Stockholm, om Kemi samt på 
samma gång utför och förevisar en rad kemiska 
exp eriment, en intressant kemi-föreläsning alltså. -
Kom munalfullmäktige i Stora Tuna och Mora hava 
vardera ti l ldelat · föreningen ett anslag · av resp. 
1 00 och 50 kr. till extra föreläsningar under 1 9 2 1  
inom resp. kommuner. A v  skolstyrelsen i 6:e di
striktet har föreningen erhållit 2 5 0  kr. i föreläs
ningsanslag. - . Dala dövstumförenings sommar-

möte är bestämt att hållas i Mora under midsom
marhelgen, och är det styrelsens me ning att söka 
få flera utmärkta förmågor att medverka vid mötet 
med föreläsningar. Dövstumma inom hela Dalarne 
och övriga trakter inom landet torde beakta t ill
fället och t alrikt möta upp till sommarmötet i den 
uråldriga ·bygden Mora, . platsen för 400-årsminnet 
av Gustaf Vasas befriel severk. G. S. 

Ett högtidligt bröllop firades den 2 9  dec. f. å. 
i Hjärtnäs Mel l andgård av Hjärtlanda socken, då 
skrädd aren Erik Persson från H allaryd sam·man
vigdes med Elsa Oliva Berggren, dotter till hem
m

.
an sä garen Ern st Berggren och hans av

-
lidn a  maka.  

D e  båda äkten skapskontrahenterna voro dövstumma: 

Vigseln förrättades av dövstumpastorn för andra 
dövsturndistriktet G. Brat t. Då e n  bröllöpspsalm 
sjungits av de till stort antal t illstädeskom:mande 

in bjudna, vidtogs den heliga akten, . som genom -de 
säregna om ständighetern a b l ev mera högtidlig än 
vid vanligen förekomma nde vi gselak ter. Efter den 
inledande förmaningen avlade brud och br;udgtim 
de sedvanliga löftena om kärlek och trohet för li
vet och bl evo så av pastorn i ä ktenskap samman� 

vigda. Den under mindre vanliga förhållanden 
förrättade a kten gjorde på samtliga de. närvarande · 

ett oförgätligt intryck. Sedan de nygi fta mottagit 
de när vavande s  lyckönsknin gar, bjöd b rudens fader 
samtliga tillstädeskomna på en middag, varunder 
a fton en förflöt under den mest animera de stämning. 

De nygifta skola bosätta sig i brudgummen s  liem 
Halleryds församling. E. K. o. K. 0. 

fö de1 sedagshyllningar. Skräddarmästare P. 0.  
Olsson fyllde d e n  2 5  januari 5 0  å r  och blev då 
hyllad på många sätt. Vid 6 -tiden på morgon en 
purrade s  han av några släktin gar och vänner och 
bj öds på kaffe med dop p .  Under nattens lopp 
hade hans hem av maka och barn smakfullt dekore
rats med blommor, guirlanger och en ljusskylt, 
vackert omramad av blommor och med inskription 
»Leve 50 -åringen» up psatts. 

På eftermiddagen hade ett 2 5 -tal släktingar och 
vänner in bjudits till en, som det stod på inbjud� 
ningskorten, » enkel » supe i makarn a  Olssons hem. 
Huru enkel sup e n  var, kan ju . var och en göra 
sig e n  föreställning om, när j ag nu nämn er aH 
bordf.t formligen dign ade av rätter,  och det såg 
ut som om bords benen skulle ge vika för anrätt
ningarna, men lyckligtvis höllo de, till he der

-
för 

bordets okände . tillverkare . Och efter det de in-


bjudna tagit för sig av' alla anrättningarna, var 
det flera, däribland undertecknad, som ville be 
födelsedagsbarnet sätta skarv i sin a  västar så att 
mera av bordets läckerheter kunde få plats innan� 
för: Detta kunde emellertid ej låta sig göra, eme ; 
-
dan foäster Olssons gode vän och trogne föl jesla
gare genom livet, symaskinen, hade dagen_ till ära: 
fått se m e ster, dock ej till landet utan till tambu-
ren. 
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�----------·-··---------� 
KÖP D0VES IDRET.TSFORENINGS t.OTTER ! . I 

Pris 50 öre pr lott. 
I allt 88 vinster, värda c:a kr. 4,000: 

D ragning u n der  pol ismyn digheternas I l Lotterna sändas m o t  postförskott. D rag-

kontroll  den 1 ju n i  detta år.  
· 

n i ngsl istan sändes fritt t i l l  Sverige . 

Lotterna rekvireras hos : Do ves ldrettsforenings Utlodning, Vi besgade 16, Kristiania .  

··--------.. ·--·-------------:� -
'rill hr Olsson ö verläman de s en blan d döv

stumma vänner subskriberad hedersgåva beståen 

de ' av ett gul dur m e d  in skription. Av s in fru fick 
han e mottaga e n  prydlig guldkedja och av s ina 
hörande s l äktingar en k äp p  med silverkrycka. 
Dessutom fick han motta ga en pennkniv av s ilver 
och en summa pengar av sin far fö rutom en mängd 
blomm or och tel egram från n är och fj ärran . Til l  
50-årin

.
gen höl ls  tal i l ån ga banor. 

Lördagen den 2 9  januari voro åter ett 3 5 - tal 
gäster i nbjudna ti l l  makarna Olsson . 

För all  över hövan rik l i g  för p l ä g n ad . ber samt
l ig a gäster att t i l l  hr och fru O l sson få fra mföra 
sitt tack . G hm. 

födelsedagar. D e n  1 1  nästa mars fyl ler fru 
Jenny Flodin i Uppsala 50 år. 

A N N O N S E R. 

Handalf abBtskort 
på fin kartong finn as åter ti ll  sal u hos Dövstum
föreningen i Stockholm . Pri s  pr 100  s t .  5 kr. , 50  
st.. 3 k r . ,  2 5  st. 1 k r .  7 5  öre sam t för m indre an 
tal 10 öre st . Till landsorten till kom m er porto. 
Korten kunna rek vireras hos föreningens k a ssör, hr 
Gunnar Fondelius, Älvsjö. 

Dala dövstumf örBning 
avhåller sitt årsmöte i Borlänge i Bark argän.le 
skola lördagen den 1 9  mars kl . 3 e.  rn .  och fort
sätter sönda gen den 20. Förel äsning av G. Fonde
lius, Älvsjö, och Oskar Matt hes, Stockhol m .  Alla 
h älsas väl komn� til l mötet. 

Styrelsen . 

DE DÖVSTUMMAS ALLMÄNNA SJ UK- OCH 
BEGRAVNINGSKASSA 

0 
avhåller sitt 

Ar s m Ote 
i Stockh ol m  å Lantbru ksakademiens stora sal, 
Mästersam uelsgata n 47, S ö n dagen den 27 Fe
bruari kl. 3 e. m .  · 

. C EN T R A LSTY R E LS E N .  

Ingå 

De Dövst u m m as 

Sj ukkassa. 

erhål l e r  al la, so m t i l l skriva )) M u nkens Kon stförlag » , 
ad ress Trekanten, vackra prov b i l der jämte p r.isku._ 
r.a n t. Agenter an tagas. A l l a  varor fraktfritt. 

Sk riv gen ast, damer och h errar ! 

"Mu n ken s  Ko n stf örl ag",  
· 

Trekante n .  

Ancfren & Holms boktryckeri, S tockholm , 1921 . 


