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Emma Anstrin. Maria Forsell. Anna Ahlberg. 

De dövstummas kvinnoförenings 
25-årsj u bi leu nl. 

Iden till ck n na förenings bildande hade länge 

legat och grott, tills fru Maria Forsell någon tid 
efter familjens inflyttning till huvudstaden fick 
höra talas om liknande föreningars förekomst i ut
landet, såsom de s. k. »Frauenvereins» i Tysklan d 
och Ö.5terrike och »Kvindeforeningerne» i Köpen
hamn och Kristiania, och efter att från norska för· 
eningen ha bekommit stadgar, årsberättelser, mate
riel m. m., sökte fru. Forsell med den för henne 
egna livligheten och raskheten att på hösten 1895 
omsätta ideen i handling. I fröken Emma Anstrin, 
då lärarinna vid dövstumskolan å Manilla, fann 
hon en intresserad och verksam medhjälparinna. 
Förslag till stadgar utarbetades. För att få en 
grundplåt för den nya föreningen att börja med 
anordnades inom Dövstumföreningen i Stockholm 
ett mindre tombolalotteri å skänkta saker. Resul
tatet blev 168 kr. Med detta kapital och 11 or
dinarie (understödsberättigade) och 40 extra (bidra
gande) ledamöter konstituerades föreningen den 23 
februari 1896. 

Föreni11gens första- ordförande blev fröken Anstrhi 
och fru Forsell dess kassaförvaltare. 

Föreni11gens syftemål blev till att börja med och 
är allt fortfarande att bereda de av föreningens 
ordinarie medlemmar, som med läkareintyg styrka 
sig vara i behov därav, hjälp till någon tids vila 
och vistelse på landet för återvinnandet av hälsa 
och nedsatta krafter. 

Redan under första verksamhetr:året lämnade för
eningen ett första understöd av 10 kr. till en med
lem. Sedan dess har antalet undorstödstagare och 

. understödens storlek vuxit, så att under 1 �20 för
eningen kunnat utdela understöd av ej mindre än 
100 kr. till" var och en av 9 medlemmar. 

Den 13 mars 1900 hade fören.ingen å Hantverks
föreningens lokal ett av allmänheten talrikt fre

. kventerat tombolalotteri å genom annonser i tid
ningarna till tombolan skänkta saker. Resultatet 
blev ett vackert netto av 2,400 kr. 

År 1907 förklarade sig hertiginnan av Västergöt
land villig vara föreningens beskyddarinna. Samma 
och följande år värvades de flesta av föreningens 
bidragande medlemmar, därav en betydande del 
såsom ständiga, d. v. s. sådana som betalade av
gift en gång för alla med 20 kr. 
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År 1908 skänkte sedermera avlidne brukspatron 
J. E. Lignell till föreningen en härligt och friskt 
belägen tomt å egendomen Rörvik i skärgården nära 
Norrtälje samt därtrll 1000 kr. kontant som bidrag 
till uppförande å tomten av ett planerat sommar
hem. 

Under 1918 hade föreningen glädjen få mottaga 
ett · genom testamente av framlidna Ingeborg och 
Edla Carlbom donerat belopp av kr. 14,403: 52. 

Till följd av försvagad hälsa såg sig fröken E. 
Anstrin föranlåten att 1915 nedlägga ordförande
skapet i föreningen, och blev hon till tack för allt 
a·et arbete hon nedlagt på föreningen kallad till 
dess första och hittills enda hedersledamot. 

Till föreningens ordförande efter fröken Anstrin 
blev vald föreståndarinnan vid Tysta skol an fröken 
Anna Ahlberg. 

* 
För att celebrera föreningens den :23 februari 

detta år inträffade 25 årsjubileum hade å Praktiska 
hushållsskölan fest anordnats lördagen den 19 febr., 
vilken bevistades av ett 80 tal medlemmar. 

Efter att i ett kortare tal ha hälsat de närva
rande välkomna uttryckte ordföranden, fröken Ahl· 
berg, både sin och de närvarandes synnerliga glädje 
över att som närvarande· gäst få se föreningens 
första ordförande och_ dess hedersledamot, fröken 
Emma Anstrin, iill vilken såsom välkomsthälsning 
överlämnades en bukett doftande liljekonvaljer. 

Fru Maria Forsell föred.rog 'därefter en kortare 
historik över föreningen och en ekonomisk tablå 
fqr de 25 åren, varav framgick följande: 

Jnkonister: 
Årsavgifter . 
Gåvor 
Diverse inkomster 
Räntor 

Utgifter: 

9,640: 50 
18,096: 73 

3,629: 02 
10,873: 75 42,240: -

Understöd, 130 gånger 8,120: -
Diverse utgifter 3,907: 55 12,027: 55 
Kapitalbehållning . . 30,212: 45 

Antal ständiga medl~mmar 82, extra 257, ordi
narie 45, summa 383. 

I ett varmt och schwungfullt framfört anförande 
påvisaQ.e fröken Hanna Lundgren vilken insats fru. 
lrorsell såsom förening8nS stiftarinna och kassaför
valtare gjort för dess uppkomst och utveckHng och 
framförde till henne föreningens varma tack. Så
som synligt bevis hä1~på överlämnades till fru For
sell en praktfull blomsterkorg jämte en bland med
lemmar och vänner insamlad penninggåva, 510 kr. 

Hr Knut Hässler framförde .hälsning och lyck
önskan från De dövstummas allmänna sjuk- och 
begra vningskassa till »systerföreningen. » Brev och 

· telegram upplästes. 
Pastorskan fru Hultqvist höll därpå ett med stort 

intresse ·mottaget föredrag om Katarina von Bora, 
Martin Luthers maka. 

I ett avslutningstal tog fröken ·Ahlberg åter till 
ordet och 1tackade alla och · en var för allt intresse, 
som visats föreningen och uttryckte som sitt hopp 
att föreningen snart skulle vara i stånd att utvidga 
sin verksamhet genom anordnande · av ofta åter
kommande samkväm för medlemm_arna, praktiska 
kurser i ett och annat ämI)e ~.an1Ciipprättandet av 
ett sommarhem. 

Sedan supe intagits vidtog ett kordialt sanikyäm, 
varefter a vtroppning skedde från den i allo lyckade 
och av den bästa stämning burna festen. 

Tredje nordiska dövstumkongressen. 
Frågan om vilket land, Norge eller Finland, som 

skall anordna nästa dövstum kongress har nu av
gjorts, sedan .Finland överlämnat åt Norge att in
bjuda till den tredje nordiska dövstumkongressen. 

Ordföranden i Norges ·1andsförbund för döva, hr 
Joh:s Berge, har förfrågåt sig hos hr John Sund
berg i Helsingfors om Finland vore villigt anordna 
kongressen. På detta brev erhöll hr Berge följande 
svar från hr Sundberg: 

»För ett par dagar sedan hade Finlands dövstum
förbund sitt sammanträde, varvid upptogs, i anled
ning av Edert ärade brev av 2 jan., spörsmålet om 
nästa nordiska dövstumkongress. 

Förbundet antog att, nied den nuvarande höga 
kursen å kronor, det kunde vara . fördelaktigt att 
inbjuda skandinaverna till en kongres.s sommaren 
1922 i Finland. Men vid närmare eftertanke och 
diskussion av alla hithörande spörsmål och förhål
landen i denna tid 1 då prisfallen på de flesta om
råden i Skandinavien ha gått längre ned än bär i 
Finland, beslöt förbundet att helt och hållet avstå" 
från anordnandet av nästa kongress till norrmännen 
såsom de närmaste i tur, varom vi skulle under
rätta den i Stockholm valda norska lokalkommit-
ten i Kristiania. . 

Av ett par norska vänner i Kristiania har jag 
hört att man gärna skulle se en nordis]r kongress 
där år 1924 i anledning av 100-årsniinnet av dön 
norska dövstumskolans grundläggare Andreas Mel
lers födelse. Tan en är ju lyckligt vald. Till den 
tiden ha ju många förhållanden, som nu äro ab· 
norma, utjämnat sig, som gör det lättare att resa. » 

Det blir sålunda i Norge som nordens dövstum
ma nästa gång träffas. Men i vilken norsk stad 
är ännu icke avgjort. De <lövs.tumma i Kristiania 
och i Trondhjem konkurrera om äran att få kon· 
gressen till sin stad. Hr Sundberg skriver i ett 
privatbrev till en norsk vän att vid sammanträdet 
med dövstumförbundet uttalanden gjordes att kon
gressen måtte hållas i Norges huvudstad. ·Kanske 
det ocks_å ur .flera synpunkter ·är lämpligast att 
kongressen hålles i Kristiania så Rom var~nde . _den 



TIDNING FÖR DÖVSTUMMA 19 

cenhalaste platsen för de flesta utländska delta
garna . . Vid val av mötesplats bör hänsyn tagas 
härtill. 

Alfred Lindberg som samlare. 
Ett nog så intressant kapitel om Alfred Lind-

. berg, som med all säkerhet skall intressera denna 
tidnings läsare, är denn·es verksamhet som samlare. 
Signaturen H. I1. lämnar i Nordisk tidskrift för 
dövstumskolan en del meddelanden härom, vilka 
vi tillåta oss att a vtrycka. 

»Lindberg var en av vårt lands största samlare 
och samlade nära nog allting. Hans .stör.sta kärlek 
var visserligen topografi och böcker i allmänhet, 
men intresset sträckte sig även till andra saker, så
som tavlor, gammalt glas och porslin, autografer, · 
»gubbar» ' ja, en tid som kuriosa t. o. m. öletiket· 
ter (påstås det). 
' L: s huvudsakliga intresse var - som sagt. -
topografi_. Han var gammal och känd kund i alla 
stadens antikvariat samt bokauktionsk.ammaren och 
förstod att u~der en tid, då den topografiska litte
raturen ej stod så högt ·som i våra dagar, skaffa 
sig ett bibliotek, vilket till omfång och böckernas 
värde och sällsynthet torde vara enastående för en 
privatperson i vårt land. Det hände ock.så mer än en 
gång, att k. biblioteket måste hänvisa till dövstum
läraren ute på Manilla, då det gällde gamla rari
teter . .. »Själva dammet på dem är heligt», yttrade 
L. en · går:ig på tal om dessa fina sake!·· 

Sedan Lindberg 1908 avgått med pension och 
skaffat sig tillräckligt rym~ig bostad först i Järna 
och sedan i. Tumba, gjorde han all var med att göra 
försäljning av sina böcker. Så hade !}an ·flera bok
auktioner i Stockholm, och någon tid · före sin död 
sålde han större delen av sitt topografiska biblio
tek · till ett prls överstigande 100,000 kr. Man häp
nar över denna summa, men att det ej var över
betaln!rig torde -bäst framgå därav, att det var ett 
antikvariat, som köpte samlingen. Nordiska museet 
var också spekulant men bjöd något tusental mii:i.
dre än antikvariatet i frågi;t. Nu skulle man kunna 
tro, att rubb och stubb hade gått, men en kännare 
lär ha värderat det återstående av boksamlingen till 
ungefär 80,000' kr. Och allt detta samlat på en 
fat.tig dövstumlärarelön ! 

Dessutom hade L. ett icke föraktligt abnormbi
bliotek, och autografsamlingen lär, enljgt utsago av 
en . expert på området vara värd inemot 100,000 kr. 
även den. Samlingen kommer att så. småningom 
försäljas å bokauktionskammaren, och beror det ju 
mycket på tiderna, vad den kan komma att gå till. 

Tidnings- och tidskriftsurklippen angående fram· 
stående personer m. m., vilka fylla flera skåp, tor
de komma att erbjudas U pps.ala universitet.» 

En dövstum hjälti'nna. 

Staden Lille i Frankrike led mycket under världs
kriget. På dess gator stodo blodiga strider mellan 
fransmän-engelsmän å ena sidan och de framstor
mande tyska trupperna å den ·andra sidan. Stri
derna slutade med att tyskarna för en lång tid höll 
den stora industristaden besatt och illa rampone
rade den. 

De flesta invånarna lämnade sin kära stad, då de 
allierade icke längre kunde hålla fienden stången; 
men många tusen av invånarna stannade dock hem- · 
ma och utsatte sig för att mista liv och lemmar. 

Bland dem, som stannade på sin farliga post, 
var även en ung dövstum flicka, fröke1i Lucille, . 
vilken var portvakt i ett stort handelshus. 

Då hon en af ton, efter de hårda gatustriderna, 
och efter det tyskarna besatt staden, smög sig till 

· sitt rum, såg hon i det klara månskenet tre sårade 
soldater ligga ute på gatan ur stånd att gå. Hon 
kunde i den ljusa dagern se, att det var engels
män, och hon fick dem transporterade ned i en käl
lare, där hon görride dem. Soldaterna för stodo 
snart att den unga flickan var dövstum, och de 
gjorde sig förståeliga för henne genom hjälp av na
turliga åtbörder. Fröken Lucille skötte dem på 
bästa sätt och av en apotekare, en bekant till henne, 
fick hon bandager och sjukvårdsartiklar. Hon skötte 
dem trofast, tills de kommo sig. Hon riskerade 
därvid sitt eget liv, ty om tyskarna hade upptäckt;' 
vad hon gjorde, hade hon säkert blivit skjuten lik
som fröken Cavell, som hjälpte de belgiska solda· 
tema. _ 

Nu har både England och Frankrike belönat den 
modiga unga dövstumma flickan med hederskors 
och genom att giva henne pension för livstiden så
som erkännande för hennes människoälskande dåd. 
Staden Lille överväger att resa ett minneElmärke 
till hennes ära. 

ÅRSMÖTEN. 
De dövstummas allmänna sjuk- och begrav-

nitigskassa 
hade söndagen den 27 februari årssammanfräde i 
Stockholm i Lantbruksakaaemiens stora sal. Kl. 
1/2 4 e. m. öppnades sammanträdet av ordföranden 
br Knut Hässler, som hälsade de närvarande väl-

- komna samt utsågs att leda sammanträdets för
handlingar. Från landsorten hade kass~ns ombud 
i Motala, Norrköping, Eskilstuna och Västerås in- -
funnit sig samt dessutom enskilda medlemmar från 
närliggande orter, framför allt från Uppsala. 

Efter det dagordningen ·godkänts valdes till ju
steringsmän att jämte ordföranden justera protokol
let hrr Einar Graham och Fredrik Petterason, Stock
holm. 
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Centralstyrelsens förvaltningsberättelse för år 1920 
upplästes därpå. Av densamma framgick att kas
san vid - förvaltningsårets slut ägde 764 medlem
mar, varav 4_30 män och 334 kvinnor. 463 med
lemmar tillhörde klass I, 216 klass Il ocl-185 klass 
III. Under året ha 10 medlemmrr avlidit. 

Inkomsterna utgjorde 20,675 kr. 77 ör� öch ut
gifterng 17, 736 kr. 32 öre med en vinst av �' 938 
kr. 45 öre. Kassabehållningen till år 1921. utgjorde 
78,150 kr. 62 öre, 

11:mer det revisionsberättelsen upplästs heviljades 
centralstyrelsen ansvarsfrihet för 1920 års förvalt
ning. 

· 

Centralstyrelsens arvode för 1921 bestämdes till 
1,200 kr. och revisorernas till 75 kr. 

I tur att avgå ur kassans· styrelse voro hrr Knut 
Hässler, Knut Andersson och Ernst Renner. Kvar
stående tlll 1922 voro hrr Gunnar Fondelius och 
Ed vin Pettersson. 

Vid företaget val återvaldes för åren 192 1-22 
hrr Hässler och Renner med 58 röster vardera samt 
Knut Andersson med 56 röster. Närmast i röste
tal kommo hr Einar Graham med 54 röster, Bir
ger Nilsson med 53 röster och Erik Uddenberg med · 
46 röster, vilka blevo suppleanter för år 1921. 

rrm revisorer återvaldes hr August Johansson 
samt nyvaldes pastor Axel Hultqvist och fru Maria 
F0rsell i stället för kassans · två mångåriga reviso
rer hrr rektor J. Prawitz och kassör H. Berg, vilka 
undanbett sig �terval. 

Revisorssuppleanter blevo hrr dövstumlärare Erik 
Ranson och Henrik Hellmer samt frÖken Lilly Pet-
teri3son. 

· 

Härefter bifölls centralstyrelsens hemställan om
ändring i kassans stadgar angående höjd tilläggsav
gift för s. k. fiermedlemskap samt uppdrogs åt den� 
samma att kalla till extra sammanträde för stadge
enlig slutbehandling av ärendet. 

Niista årsmöte skall hållas i Stockholm. Förslag 
framkomma om årsmötets förläggande till Linkö
p�ng eller Uppsala, men vid proposition fick Stock
holm de flesta rösterna. 

Härmed var dagordningen genomgången och mö
tet avslöts vid 7-tiden. 

Hallands dövstumförening 
höll sitt årsmöte söndagen den 20 februari i Halm
stad. Revisionsberättelsen utvisade, att inkomster 
na under år 1920 uppgingo till 555: (j3 och utgif
terna till kr. 393: öl. Föreningens behållning den 
3 1  dec. 1920 utgjorde kr. 1,283: 64, därav i grund- -
fonden, som innestår i Nordiska handelsbanken, kr. 
1,050: 23, i fordringar kr. 13: 18 och kontant i 
kassan kr. 133: 73 samt inventarier .kr. 86: 50. På 
revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen full an
svarsfrihet för 1920 års förvaltning. 

Styrelse- och revisorsval förrättade8. Före valet 
tillkännagav mångårige ordföranden, hr Aug. Pers
son från Fa,,lkenberg, att han ej ville bli åte.rvald 

i styrelsen. Han lät dock övertala sig och blev 
återvald till nrdförande. Till vice ordförande val-

-des hr Karl Sidoli, till sekreterare fröken Greta 
Afzelius, till kassör hr A. P. Johansson samt till 
ledamot utan särskild funktion hr Emil Johansson. 
Suppleanter för dessa blevo hrr 0. Blomqvist och 
Carl Larsson. Till revisorer htsågos fröken Signe 
Jönsson och fru Augusta Johansson med -hrr Oskar 
Sidoli och· A. M. Joh9.Il8Son som suppleanter. 

Hallands dövstumförening, som existerat i nitton 
år som länsförening, har utarbetat nya stadgar, 
vilka antogos. Föreningen är nu delad i två lokal
föreningar, nämlige-n Halmstads · dövstumförening 
och Varbergs dövstumförening. · 

Drätselkammaren i Halmstad har låtit reparera 
föreningens lokal i Halmstad i slutet av år 1920, 
så att den nu är mycket hemtrevlig. G-. A. 

· Dövstumföreningen i Karlskrona 
hade årsmöte den 27 febr. Sedan hr A. V. Nils
son hälsat de närvarande välkomna, utsågs han att 
leda förhandlingarna. Års- och revisionsberättelser-

. na upplästes och ansvarsfrihet beviljades. Av års
berättelsen framgick att 5 föreläsningar hållit8 un
der år 1920 och dessa hava varit talrikt besökta. 
Att döma av intresset är önskvärt att föreläsning
arna fortsättas även under detta år. Revisionsbe
rättelsen utvisade att inkomsterna under året utn 
gjort 135 kr. 4 öre och utgifterna 48 kr.- 7 5- öre. 
Behållningen vid årets slut belöpte sig till 283 kr. 
87 öre. Bland de största inkomstposterna mårkas 
räntemedel å 50 kr. 74 öre. Att föreningen erhål
lit detta tillskott berodde på att rese- och uhder
stödskassan upplösts, och de insatta medlen, u tom 
räntan, hade utdelats till de resp. insättarna. Sty
relsen består av A. V. Nilsson, ordf., H. Smitt, 
v. ordf., fröken M. Karlsson, sekreterare, hr A. Nils· 
son, kassör, omvalda, och G. Nilsson, v. kassör, ny
vald i stället för hr S. Jönsson, som avsagt sig. 
Styrelseledamöter blevo fröken H. Pettersson och 
hr Edvin Svensson, den senare nyvald i stället för 
förutvarande styrelseledamoten G. Nilsson. THl re
visorer utsågos hr A. Hulthen och fröken Anni Pet
+ersson. Suppleant vakant. Att justera protokol
let utsågos hrr Aug. Olsson och Axel Månsson. Mö
tet avslöts kl. 1/2 7 efter att hava pågått omkring 
2 timmar. -h. 

Norra Smålands dövstumförening 
hade årsmöte i Jönköping i Vätterns Ros' lokal 
lördagen den 26 febr. Därvid godkändes styrelse
och revisionsberättelserna. Till styrelse för året 
omvaldes hrr Herman Gustafsson, Månsarp, ordf., 
Ernst Eriksson, Nässjö, vice ordf., Åke Lundin, 
Nässjö, kassör, Carl Carlsson, Jönköping, sekrete
rare. Ledamöter blevo Gösta Bengtsson, Jönkö
ping, och Josef Persson, Nässjö. Till revi�orer om
valdes Konrad Ringström, Sanna, och P. Alfr. Per
son, Uppsala, med Carl ._Johansson och fru Agnes 
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Hephatas bandylag . 

Hammar, Jönköping, so111 suppleanter. Försäljnin
gen av kaffe och från salustånd och dels genom 
auktion på det överblivna inbragte 14 2 kr. i netto
behållning. På söndagen vid 3-tiden höllos 2 före
läsningar i Folkets hus, den ena av dövstumpastor 
Bratt, Växjö, om rusdryckerna, och den andra av 
hr P. Alfr. Person om Sverige. Nästa möte skall 
hållas i sommar i Jönköping. 

Ett fall av he�bregdagörelse. 
dagspressen har med stora rubriker utbasune

rats ett fall av helbregdagörelse, där en dövstum 
flicka spelar huvudrollen. 

En kvinna, Nanny Henriksson, bosatt i Rinkaby 
utanför Kristianstad, har allt från sitt femte år icke 
kunna.t tala eller höra. Hon har genomgått döv
stumskolan i Malmö (P). 

För ett par år sedan besöktes hennes hem av ett 
par evangelister, som bådo för och med henne. 
Hon hyste även ett svagt hopp om helbregdagö
relse, men blev den gången icke delaktig därav. 
Så, den 14 september förra året, kom hon till ett 
möte, som leddes av officerarna i Malmö distrikt 
av Frälsningsarmens verksamhet bland dövstumma 
och blinda. Efter åtskillig tvekan anmälde hon sig 
en tid därefter till soldat, och från den stunden, 
säger hon själv, började hon förnimma Guds röst 
tala till sig om helbregdagörelse. »Jag började 
märka», säger hon, »att jag hörde vad de talande 
sade och att jag icke längre behövde söka se det 
på deras läppar. Så började jag försöka ·att tala. 
Det gick stapplande att börja med, men kraft. kom 
mer och mer, och jag förstod att jag skulle bli 
bra. Nu talar jag bra.» 

Nanny Henriksson är nu tjugufyra år. Det _är 
sålunda nitton år, som hon icke talat eller hört, 
berättar Stridsropet. 

Är det verkligen så alldeles enastående att de 
dövstumma återfå hörseln? Vi känna till flera fall 

. där dövstumma personer så småningoni åte.rfått höt-. 

seln och slutligen kunnat höra mycket bra. o·van
stående fall kan mycket väl vara likartat i sitt 
förlopp med de fall vi känna till, fastän en del 
sammai1fallande omständigheter gjort det till en akt 
av hel bregdagörelse. 

Idrottens äkta söner. 
Det- förefaller i bland som om vissa idrottsmän 

skulle ha den uppfattningen att, när de hunnit till 
en viss färdighet, uppnått en viss storartad poäng, 
så ha de vunnit sitt mål och ställa sig på en pie
destal för att beskådas· och· beundras. Och så viljll 
de att man skall fjädra sig för dem och bocka.och 
buga för att få dem att vara med på en· tävling 
eller uppvisning. De bli med ett ord bortskämda 
och klemiga ungar. 

Det där är äckligt och det anstår alls icke en 
idrottsman att bära sig åt på det viset. Och gör 
han det så ·är han ingen verklig idrottsman hur 
slängd han än må vara i en viss specialitet. 

Nej, när en idrottsman kommit så långt att han 
icke egentligen kan komma längre på sitt speciella 
område, så bör han börja med en annan gren av · 
idrott, och när han så är verkligt duktigt i allting, 
så är han icke alls färdig ändå � nej, då börjar 
hans verkligt ideella arbete, det som går ut på att 
undervisa och intreEsera andra för idrotten. Det 
är det arbetet som är det för vår nation och för 
vårt släkte verkligt värdefulla, det vägledande sak
kunniga, tålmodiga arbetet med de unga som kom
ma efter och som så väl behöva de mera erfarnes 
fasta stöd. 

Idrotten är ju en ideell rörelse, en rörelse för 
hela folket, en samlingspunkt för alla, en uppgift 
för en var. Den är icke alls någonting så märk· 
värdigt, att man på den kan skaffa sig ett verkligt 
stort namn, det är egentligen de andHga gåvorna som 
ha den möjligheten, men den är något så storslaget i 
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och för sig, när den väl odlas,· att dess bästa män 
äro värda all berömmelse och ·erkännande. Såvid9. 
de fatta sin uppgift så, att idrotten icke fått vara 
målet utan medlet till vårt folks, höjantle i fysiska 
hänseende. Målet kan för den enskilde vara ·upp
nåendet av en viss prest�tion, men när han nått 
den skall han fortsätta sin idrottsbana. med att ar
beta för hela idrottens utbredning, ja han skall nu 
börja sin egentliga mission att med det goda före
dömets makt väcka intresset för den fysiska fostran 
och hjälpa till att hålla det till levande friskt liv. 

En idrottsman, som börjar få anspråk, pretentio
ner, som börjar bli högfärdig och maHig med ett 
ord, det är ingen verklig idrottsman. Den kan man 
rnycket väl vara av med. Men alla andra, som 
icke är.o. så urstyva, men arbeta. för iqrotten, dem 
skola vi tacka för deras gärning och de� skola vi 
hylla som idrottens äkta söner. · 

ldrottsvän. 

Ett beriktigande. 

I februarinumret av denna tidning uti rubriken 
»Dövstumlagpetitionen 2 »  har undertecknad och 
även andra blivit · obehörigt inblandade och försatts 
i en. obehaglig situation, varför härmed anhålles 
orii plats för nedanstående beriktigande. 

Eftersom .bland flere signaturer det kända mär
ket >K. H. » förekommer i sammanhang med orik
tiga utläggningar, förklarar jag härmed,· ·att jag fort
farande intager samma ståndpunkt som förut, näm
ligen den att teckenspråkef bör· µpptag:as både så
som· undervisningsämne nch lrndervisningsmedel vid 
döv.stumskolan ·samt den att teckenspråket _liksom 
andra språk är en hävstång för dew inteUektuella 
utvecklingen. 

Vidare att jag såsom la11dsförbundskommittens: 
ledamot• .skulle'. hava. underkänt en skrivelse av. hr 
W., är detta vilseledande, ty såsom landsförbunds
kommitterade förklarade dessa sig egentligen icke 
hava med den saken att göra, men detta innebär 
icke underkännande :w det _syfte att dövstumma• 
skulle få uttala: sig i lagfrågor rörande dem sjäiva. 

rrill slut även ett beriktigande rörande själva po· 
lemiken. För närvarande lära ett par dövstumlä
rare tillsammans ,med någon högre skolmyndighet' 
vara sysselsatta med att utarbeta ett förslag till 
döv:stumundervisningens omorganisation; Detta an
ses i vårt. land mera . lämpligt än att ett dylikt 
uppdrag skulle överlämnas åt en av dövstumma 
och dövstumlärare sammansatt kommitte, då döv-. 
stumlär�una. hava bristfälliga kunskaper i tecken
språket. Därför böra dövstumma nu söka· sätta sig 
in i .omorganisationsfrågan för att i sinom -tid kun
na till vederbörande ingiva ett sakligt och veder-.
häftigt · utlåtande· i: denna fråga. En petition om 
bemyndigande för dövstumma att avgiva·"utlåtande. 

låter både egendomlig och obehövlig, emedan till
fälle därtill förefinnes, .då bland andra vissa myn
digheter skola avge. yttranden rö�ande frågans eko· 
nomiska sida. 

Knut Hässler. 

Dövs�u�kongress�r eller icke. 
Hed. framhållande av motsatsen i mitt under

strykande av kongressresolutionernas värdelöshet, 
visserligen blott i ett bestämt fall, men samtidigt 
ordande om· kongress i Norge samt reflexionerna 
därvid gör att ett förtydligande är· på sin plats: 

Skall kongre.ssen bli . till gagn bör det rent prak
tiska mera framhållas. Utställningstanken är ett. 
av de lyckligaste greppen härvidlag. Med tanke 
på Köpenhamnsutställningen och vårt kanske for 
red. ej .helt obekanta deltagande däri och. omstän
digheterna därvid ville jag med min rfoga förmåga 
söka med verka till att vårt land på ett värdigt sätt 
blev i tillfälle deltaga i nästa ev. kongress och ön-, 
skade därför i god tid erhålla besked om huruvida 
utställning blev av eller ej. På frågan om kon· 
gressen i övrigt ingick jag överhuvud taget icke. 
Red. torde säkert vara ensam om att utläsa annat 
ur min enkla insändare. . 

Jag är emellertid verJd�gen av· den. åsikt att kon
gresserna ha en mission att .fylla. De jämförelse
vis_ klena resultaten av de första och de nedlagda 
utgifterna därför få anses som· läropengar. 

När man ej mera kan pressa något ur de stän-! 
digt omtuggade. teckenspråksfrågoma och rätta. vär
det' av de långa förhandlingarna om blotta ön sk-!. 
värdheten av vissa åtgärder samt fattandet av :te" 
solutioner vars förverkligande vi sakna kraft att ge· 
nomdri va och vars öde därför ·på förhand kan för· 
utses klart framstår kommer reaktionen av sig själv.' 

Däremot .delar jag fullkomligt red. åsikt att ko1i
gresser där fästmiddagen är huvudsaken och mesta· 
arhetet nedlägges i intriger för vinnandet av presi-· 
dentvärdi.gheteri saknar existensberättigande. 

Gösta Wiber;g. 
* 

Med detta inlägg har hr W. ändrat ståndpunkt.
Han tillerkänner kongressresolutionerna ett . visst. 
värde. I sina. föregåen':le artiklar ä.gde de intet vits-. 
ord för honom. Även dövsiumkongresserna godta
gas om de äro förenade med utställning av döv�· 
Etummas arbeten. Det finnes sålunda_ intet annat 
att anmärka mot. Men red. ber få påpeka att red ... 
icke uttalat sig om kongressernas existensberätti
gande på sätt .hr W. anför här ovan.. Meningen är 
hans egen konstruktion. Men denna red:s förkla-
ring anses polemiken avslutad. Red. 
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NYHETER 'FRÅN DÖVSJUMVÄRLDEN .. 
Organisationsfrågan. Av statsfinansiella skäl 

kommer frågan oi:n svenska dövstumsk.olans omor
ganisation icke, såsom tiq._jgare� avsetts, att föreläg
gas innevarande års riksdag. ·- Det förslag i ären
det, som k. skolöverstyrelsen kommer ått avgiva, 
är under tryckning och torde snart bliva of:E.entliggjort. 

Befordringsfrågan vid Gävle dÖvst�m.skola. 
Vid sammanträde har styrelsen beslutat »att låta 
tiJls vidare anstå med tillFlättande av den i kun
görelse den 7 dec. 1918 ledigförklarade ordinarie 
lärarinnetjänsten och sålunda fasthållit vid sitt förra 
beslut. Styrelsens senaste beslut har nu av fru 
Ahlner i vanlig ordning -·overklagats. 

80 år den 11 jan. fyllde fröken Kristina Jo
hansson från Jönköping. På födelsedagen blev 
hon i arla morgonstund i sitt hem uppvaktad av 
sina närmaste släktingar med kaffe och blommor. 
Senare på dagen överlämnades till henne en pen
ning.summa av en deputation för Jönköpings döv
stumma, och påföljande kväll den 12 inbjödos alla 
dövstumma på kaffe och myckna gotter. rrrots 
sin höga ålder arbetar den 80-åriga lika bra som 
en 40-årig, besitter god hälsa och är vid andlig 
och kroppslig vigör som mången yngre. ·Hon 
har aldrig genomgått någon ·skola. Alltid glad 
och munter, aldr�g kivslysten bor hon på egen 
rumslägenhet under sina närmastes ömma vård. 
-Må-tt-@rll:0n--le--v-a---många--år-, fulla -av sol! 0. C. 

En 75-år�i:ig. 7 5 år fyllde den 22 februari se
niorn bl�nd de dövstumma i Finspång Frans Teo
dor Skeppstedt. Han föddes vid Jakobslunds bruk i 
Ljungs socken, men redan då han var 1 år gam
mal, flyttade hans föräldrar till Lotorp under. Fin
spong. Vid 13 års ålder kom han till ailmänna 

. institutet för dövstumma å Manilla, där ._han stan
nade i '5 år. Vid 18 års ålder fick han ·anställ
ning_ vid Lotorps bruk som smed och slutade där 
den 19 mars 1920 med erhållen pensio�. Det be
rättas att han .var en styv och skicklig smed. Re
dan år 1898 fick han mottaga Patriotiska sällska
pets medalj ·för lång och troge·n tjänst.· Hr Skepp
stedt· har varit gift med en hörande och är änkling 
sedan 1904. I livet har han två döttrar, en är 
gift i Finspong och hos dottern och mågen har den 
gamle sitt hem. · På födelsedagen fick han mottaga en mängd lyck
.önskningar i form .av telegram och. blomm.or4 __ Hans 
anhöriga överlämnade åt honom en dyrbar käpp 
med krycka av silver och dövstumma vänner över-

.lämnade åt honom en gåva i form av penningar, 
och hans gamle vän Herrman höll ett vackert lyck
önskningstal för 7 5 åringen på födelsedagskalaset. 

-Den·. raske·· -7 l). •. åfingen önskas· -häls� - och· -lycka-·-· på 
gamla dagar. · 

Dödsfall. Den 3 1 december 1920 ·avled å Sö
derby sanatorium skräddaren Richard Hillelson från 
�tockholm i lungtuberkulos, närma.st sörjd av moder 
�ch syskon. Den avlidne. var en ovanligt sympa� 
t1�k och vänsäll person, som förvärvat .sig många 
van ner. 

- Den 7 febr. avled änkefru Charlotta Tidblom 
från Tor�storp på Fii1spongs lasarett efter· två vec
ko_rs sju�dom i· en ålder av 58 ·år. Hon ·sorjes ·av 
en son. Hon begrovs vid Risinge kyrka 13 f_ebr. 

Föreläsningsanslagen. Uppsala döv&tumför
ening har liksom: de två. övriga dövstuniföre-nin
garna inom 6·:e distriktet erhållit ett föreläsni:ögs
anslag 250 ·kr. för år 1921. De ha dock begärt 
endast 165 vardera i statsbidrag för samma ·ända
mål, då distriktet ej ei�håller större sådant bidrag 
än 500 kr. · 

Silverbröllop. I sitt hem i Örgryte, Göteborg, 
firade den 15 februari bleckslagaren Bugo Strömblad 
och hans maka sitt silrerbröllop i krets'en· av· alla 
sina barn samt talrika släktingar och vänner. · Sil
verbröllopsparet uppvaktades t1nder dagens fopp 
med en mängd blommor _och dyrbara gåvor, och 
er_i hel mängd telegram anlände, vilka upplästes 
vid supens slut. Under supen höllos tal för sil
verbröl!opsparet, beledsagat av hurrarop, och så sjöng 
�an vid bordet, vilken hyllning silverbröllopsparet 
eJ kunde höra. men väl förstå. Och slutligen skil
des man med en känsla av att ha bevistat en ovan-
lig fest. 

· 
B. 

Dans i dövstumskolorna. ·:En· insändare i dan
ska. dövstumtidningen »Effata » föreslår att under
visning i moderna danser införes i dövstumskolor
na. I Nyborg få de dövstumma lära sig -dansa. · 
Kanske förslaget icke är så dumt. Dansen kan ge 
den dövstumme en bättre hållni1:1g och ett ledigare 
sätt att röra sig. Och d� de dövstumma tycka ·om 
att dansa, böra de få lära sig dansa riktigt, så att 
deras dans inte blir onjutbar. för åskådarna. · · 

Schack. I en schacktävling för dövstumma i 
Köpenhamn erövrade Bruno W estling 2�·a . pris, 
.K?nrad Carlsson 3:e pris, Ernst Lindskog 6:e pris. 
Vid en annan tävling för endast svenska dö.vstum
ma blev resultatet: 1) Kon rad Carlsson, 2) Bruno 
W es.tling, 3) Ernst Lindskog, 4) Edvard· Leoon 
och 5) Rob. Nyman. 

Prenumerera.· 

på poste·n1��-·-�.-.·;,� 
. .. . :.. ·� :. 



24 TIDNING FÖR DÖVSTUMMA 

· AVDELNING FÖR IDROTT. 
De nordiska idrottstävlingarna för dövstum

ma i Helsingfors i år komma att äga rum den 
3-4 sept. Därvid tävlas för första gången om 
den nordiska vandringssk:ölden. 

Hephafas bandymatcher. Såsom förut omta
lats har inom idrottsklubben Hephata bildats två 
bandylag . · Dessa lag ha tränat sig under vinterns 
lopp. 

Sålunda har klubben två gånger haft tränings
matcher i bandy. Den 27 febr. hade klubben en 
match i denna härliga vinteridrottsgren mot Stock
holms bollklubb, vilken senare vann med 10-3 
tack ·vare Hephatas urusle reservmålvakt, men en 
vecka senare spelade åter ovannämnda lag, och 
Hephata tog revamch och segrade med 3-0. 

Ett totalomdöme om Hephatas spel var att de 
.dövstumma hunnit något stadga sig i spelet och 
det .skulle bli än bättre om de sknffat sig bandy
rörskridsk0r. 

Pä annat ställe i tidningen lämnas en bild av 
Hephatas bandyspelare. Tor. 

Anton Spiks första besök och 
äventyr. i residensstaden. 

För T. f. D. av g. A. 

l�i1 av mina vänner, Anton Spik från Ljusmåla, reste 
härom dagen för första gången in till residensstaden, q. v. s. 

Stockholm. 
Vad som där mötte hans närsynta ögon uppfyllde ho

nom med riklig tårfällande vördnad. Så mycket folk, 
så många spårvagnar, biler ,m. m. rörligt orh så h90'a hus 
minns han sig aldrig ha sett förr. 

Efter att så försiktigt som möjligt och med ögonen åt 
alla väderstreck ha förflyttat sin tunna lekamen till en 
lugnare och mindre trafikstark stadsdel, örnrlade Spik med 
sig själv om han· borde taga in på ett hotell eller nöja 
sig med att giva sin uttröttade kropp och själ nödig vila 
i ett »rumförresandenäste». Här i Stockholm är det väl 
bäst ta in på 'ett hotell, reflekterade Spik för sig själv, 
där finns det åtminstone hyggligt folk, som icke bestjäl 
varandra som dom gör på andra håll. 

Kort och gott, Spik gick till första bästa hotell, dinglade 
in, uppgjorde med hotellvärden det nödvitndigaste, mön
strad� det anvisade rummet, halkade på golvet, lade un
dan kappsäcken, stoppade rumsnyckeln i västfickan och 
gick åter ut för att bese stadens många sevärdheter. 

Men redan vid utgången till hotellet stannade han för
bryllad, ty hela den både manliga och kvinnliga hotellbe
tjäningen följde honom till dörren, en del kiknande och 
en del halvdöda av skratt. Men han lugnade sig med, att 
det nog gick till så i Stockholm, varpå han med plötsligt 
påtagen stolthet och majestätiskhet halvdinglade fram. 
Dock kliade honom blygheten, tafattheten och osäkerheten 
i nacken, när hans blickar föllo på en skara hojtande och 
skrattande pojkar, som omsvärmade honom. >lDom vill� 
nog ha pengar av mig», tänkte han till slut litet lättad 
och strödde omkring sig en del småmynt. Och han blev 
verkligen fri från hela pojkpacket. Men blott för en fat
tig minut, ty strax därpå var den omkring honom, mer än 
dubbelökad. Spik kände knävecken så småningom domna. 

Och han genomgick en forrplig sv�ttprocesf!, i all synner
het som det täcka könet gav honom sådana konstiga ögon-. 
kast.. Han hastade farten. Det gjorde alla omkring ho· 
nom med. Men besynnerligt nog veko både människor 
och bilar undan där han kom, precis som om han vore 
svenska kungen själv. Spik trodde sig drömma. Han 
kände på huvudet. Jo, hat.ten satt där. Han såg ned. 
Jo, .�napparna voro all right, Men skosnöret var ju löst. 

- »Ar det för detta som de fånarna skratta så mycket?» 
Spik vrider sig i 90 graders vinkel. Alla människor stan
na. Spik ser upp och ser tusen ögon stirra mot sig. Han 
flyr förfärad. 

Vid ett plankställe stannar Spik och de nyfikna med 
honom. Han viker sig åter för att ordna sina skosnören: 
Plötsligt känner han sig matt. Rycker det icke bak'? 
Han trevar svagt med händerna bakom ryggen och kän
ner en nedhängande lång skjortspets sticka ut där bakom 
och en vidhängande spik. Ah, nu förstod han. Och han 
skyndade att försvinna för att få byxhålet reparerat. 

ANNONSER. 

Handalf abBtskort 
på fin kartong finnas åter till salu hos Dövstum- · 
föreningen i Stockholm. Pris pr 100 st. 5 kr., 50 
st. 3 kr., 25 st. 1 kr. 7.5 öre samt för mindre an
tal 10 öre st. Till landsorten tillkommer porto-. 
Korten kunna rekvireras hos föreningens kassör, hr 
Gunnar Fondeli us, Älvsjö. 

·ingå 

De Dövstummas 
·sjukka�sa. 

Medlemmarna 
i 

Föreningen till förmån för Stockholms· 
dövstum hem 

kallas härmed till årssammanträde å hemmet, Cen
tralgatan 5, 3 tr., Hagalund, tisdagen den 22 mars 
1921.. Styrelsen. 

Nu genast 
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. 

· Andren 
.. 
& Holms boktryckeri, Stockholm, 192i 
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