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Surdarnas offentliga gymnastikuppvisningar

Surdarnas gymnastiktrupp.
Göteborg har den 25-28 april-hållits en större

gymnastikfest,
Lingfestens

Lingförbundets

3 :<lje i ordningen.

gymastikvecka upptog denna gång

ett

omfattande program av manliga och kvinnliga elit
trupper ur stadens förnämsta föreningar och skolav

tat ·den korta tid Surdarna varit i övning blev uppvis

har

ägnat uppvisningen en

rjsera gymnastikens utbredande inom alla samhälls

lager, varf(_)r _Lingförbundets strävan har alla utsikter
att eftei: denna fest få ytterligare vind i seglen.

. Som förut nämnts. hade Surqarp.a särskilt inbju

dits att q.eltaga. i festen _med en avdelning dövstum
i:na.

(16

:111an) ... Uppvisningen avsåg att demonstrera

hur _en trupp kan. g�nomföra en dagövning utan an
vändande

av

kommandoord.

I stället gör ledaren

rörelser�a före, och avdelningen kan på så sätt få
lika mycket utbyte av.. t relserna. som annars.
Sur
darnas

uppvisning

Ö

hade

från

emotsetts med stort intresse.

allmänhetens

sida

Den stora cirkusbygg

naden, som rymmer c:a 3,000 personer, var den af

ton de voro i elden fullsatt från ·golv till tak.

Oak-

uppmärk

ner och veckotidningarna ha infört bilder av trup

döme i följande rader:

och målmedvetna arbete, som bedrives att popula

Göteborgspressen

smickrande

samhet och haft idel lovord för Surdarnas prestatio

har blivit en fullständig succes såväl ur publik- som
uppvisningssynpunkt och vittnar om det errergiskH

Göteborg.

ningen föreningens glansfullaste.

pen.

Festen i sin helhet

1921

Kliche från li\'Ul' 8 Dag.

delningar, demonstratiÖn. av hemgymnastik, uppvis

ning av nationaldaldanser m. m.

I

Göle_borgs Handelstidning sammanfattar sitt om
"- - Aftonens utan gen

sägelse mest intressanta uppvisning blev. framföran
det

Den

av

16

de

dövstummas . gymnastikavdelning

Surd.

man starka truppen har i folkskollärare Sol

berg funnit sin. rätte ledare.

Med sin fö
_ revisning

och sina tecken lyckades han få fram en fullgod pre
c.1s10n.

att

Surd visade att gymnastiken har möjlighet

övervinna

aven stora
·

svårigheter.

Deltagarna

ådagalade såväl i rörelser som i blickar det livlig:J:
ste intresse för sin sak.

Genom ihållande applåder

tackade publiK.en för den lika ovanliga som intres
santa prestationen."

Göteborgs-Posten

skriver:

"-

-

intågade

en

ur. de döv-stummas idrottsförening. Surd.
Denna uppvisning avsåg att dei110nstrera hur en

trupp

trupp kan genomföra en medelsvår dagövning utan
användande av kommandoord. Detta syfte uppnåd-
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des också fullständigt, truppen verkade helgjuten
i sina rörelser, och bland dess gymnaster funnos en
del som med heder skulle kunna represe11tera i våra
Publikens beundra�
gav sig uttryck i taktfasta applåder vid truppens ut1narsch."
bästa uppvisningsavdelningar.

Göteborgs-Tidningen:

'_'Nästa uppvisning var med
säkerhet aftonens mest intresseväckande. Det var de
dövstummas idrottsförening Surd, vilken även bar

gymnastik på programmet, som nu visade sig. Le
dare var folkskoll. A. Solberg och det goda resultatet
torde inte minst kunna tillskrivas hans utmärkta
sätt att anföra truppen.

Måhända kan det tyckas

outförbart att ernå lystring hos · en trupp, vars med
lemmar sakna hörselförmåga. Men i- detta avseende
lämnade intet övrigt att önska.

Det är inte ofta man

har tillfä�le att se en så genomgående god precision
och jämnhet i rörelserna.
Det ligger tydligen ett
stort och mycket erkännansvärt arbete bakom

"Surds" uppvisning.

Detta arbete har tydligen även

utförts med glädje och det visar att den Lingska
'
gymnastiken kan· upptända verkligt levande in

tresse."

Inom Surd har man länge umgåtts med planer

att bilda en kvinnlig gymnastikavdelning.

Särskflt

applåder.

strömhopp

över häst knepo välförtjänta

Båda uppvisningama mottog9s med livligaste bi

fall från den fulltalinga publikens sida, och fröken

Taube och hr Solberg erhöllo blommor."

Den talrikt tillstädeskomna ungdomen förn_öjdes

med dans och festen som präglades av äkta gymna
stikhumör var alltigenom angenäm och avslutades

först fram på småtimmarna.
Den

kvinnliga gymnastikavdelningen

kommer

i

dagarna att bildas å ett konstituerande sammanträ

de.

Ett 20-tal äro antecknade och övningarna skola

igångsättas till hösten.

Liksom Surds kommer av

delningen att sortera under Lingförbundet.
Det intresse

stummas

varmed

allmänheten

gymnastikavdelning

har

följt

de

föranlett

·

döv

en

av

Göteborgs största biografer "Palladium" att föreviga

uppvisningen å filmen.

För detta· ändamål blevo

Surdarna filmade söndagen den 8 maj å Folkskole

seminariets skolgård.

Filmen visas fr. o. m. mån

Stockholm,

Köpenhamn

dag

16

maj

samtidigt

Göteborg;

å

Palladium-biograferna
och

i

Kristiania.

Därefter i det övriga av landets städer och i utlan

det.

Förmodligen kommer filmen att �äcka intresse

För · _;1tt

och göra propoganda för gymnastiken bland de döv

nastikavslutning den 3 maj i Högre ·realläroverkets

I sällskapet Gymastik-amatörernas våruppvisning
den . 6 maj deltogo icke mindre än 5 Surdar. Bland
uhnärkelsetecken och diplom so_m kommo dem till

förverkliga detta mål hade Surdarna anordnat gym

gymnastiksal,
Vidars

käcka

Lingfesten.

vartill

inbjudits

kvinnliga

gymnastiksällskapet

avdelnig;. vilken

deltog

i

Även denn'a uppvisn�ng hade omfattats
med livligt intresse fi'ån .allmänhetens sida, i det
gymnastiksalen var fylld av en· förväntansfull publik

till inemot 500 personer.

Göteborgs Dagblad

bl. a.:

nas

del tillföll sällskapets silvermedalj I. Arvidson, br,!)ns-_

märket Thorsten Andersson och Älfving Håkansson.
Hittills ha nu 2 Surdar erövrat gymnastikmärke i

silver, 6 i brons och 2 erhållit flitpokaler.

samt

orkester

intågade

"Vidars"

idrottsföreningen· "Surds"

kvinnliga

gymnaster.

Uppvisningarna inleddes av de kvinnliga "Vidar"�

gymnasterna

ledning.

De

under

gymnastikdirektör

fristående

rörelserna

E.

Taubes

präglades av

ganska god samtidighet, och balansgången, kvinno
gymnastikens glansnummer,

var mjuk och behär

liten nervositet emellanåt.

Växelklivningen

skad i de flesta fall.

Visserligen förspordes någon

0. R.

*

"Under tonerna av en marsch från scouter

pigga

trupp

skriver om denna uppvisning

stumma.

Surdarna äro att gratulera till sina lyckade upp

visningar.

Att de över huvud taget kommit att så

intressera sig för gymnastik att de fått uppträda

offentligt är, utom instruktörens, även klubbens _ener

giske ledares, hr 0. Rydens, förtjänst. Han har ned
lagt ett intresserat arbete för Surdarnas deltagande

i_ gymnastikövningarna.

utför

des vackert och rned stor säkerhet.
Hoppvarvet
blev· .uppvisningens svaga punkt, i det grenhoppen

över ·bock gingo ·sönder på en del håll.
Ett par,
tre av. de yngre gymnasterna fullföljde programmet
på ett enastående sätt utan missar och �ed verk-

lig elegans.

·

Me-st lyckad blev h'elt visst "Surdar.nas" uppvis

ning under hr A.

Solbergs ledning.

Med hänsyn

till den korta tid, föreningen haft gymnastik på sitt
program, och de lyten, som vidlåda dessa döv- .
stumma, måste inan oundvikligen ge en eloge åt så

väl gymnasterna som ledaren, hr Solberg. Var fram
gången ·står i cirkus, blev
- den ännu större här.

De

fristående rörelserna gingo synnerligen flott med
en

och

oanad

samtidighet.

hoppen_ -girrgo

Armgången

synnerligen

var

utmärkt,

flott . och.. elegant.

Dövstumma

barn

med identifieringsmärke.

I en amerikansk dövstumanstalt har· man

infört

den metoden, att varje barn, som hör till anstal·
ten, blir namnat på halsen med m'ärkbläck, som
icke kan utplånas.
Om ett sådant barn av en hän·
delse skulle komma bort från anstalten och icke

själv kan göra reda för va:d det heter och
hör hemma, kan man således skaffa sig
ning därom bara genom att kasta en blick
nets hals.
Knappast efterföljansvärt, anser

var det
upplys
på bar
red.

·
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hallänning. Det hette: "Hare två, gråta två". Jag
minns ännu den barnsliga förtjusning jag erfor,· när
jag såg det tecknas. Anta.gligen låg dess verkan uti

Icke bara en käpp·häst.
När jag fördes till dövstumskolan visste jag icke,

ntt miiia blivande kamrater där voro döva, ej heller

hade jag någon aning om att det fanns något som

hette teckenspråk'.

·g:5

Döv vid 5 år hade jag bevarat

förmågan att uttrycka mig på talspråket, och var

ken mina föräldrar eller syskon, ej heller mina lek

kamrater, tecknade med mig.
· inne av teckenspråket är den, som
Mitt äldsta m

den bisarra formen och sammanställningen samt i
upprepn
, ingen av "två", vilken gav en viss rytmik.

Kan.ske det rent av var litteratur, men det är farligt
att �råga så i en tid, som kämpar mot dadaism, fotu-·
rism o. d. Hörande skulle med förakt anse talesättet

såsom en av de dövstummas barnsligheter, men de
. se för rytmens skull icke huru mycket tomhet de

sånger innehålla som de sjunga med glädje eller

jag då tyckte, fula mimik med utskjutande underläpp,

högtidlighet.

var gång han lyckades fånga den pappersskiva, han

kingasäten, åldriga lundar ... ".

som en gosse inne i skräddarverkstaden gjorde för

kastade upp mot taket.

Uppsala studentkår brukar med stor

men: kanske något munter högtidlighet sjunga:

"Vi

Sången gör ett ståt

ligt intryck och framkallar visioner, men råkar man

Denna mimik stannade· i
mitt minne, tills jag längre fram förstod, att den var

granska innehållet,· befinnes det var.a rappakalja.

att ha lyckats.

Herman Clason (nu död) kunde översättas sålunda:

de dövstummas sätt att uttrycka belåtenheten mod
Under skoltiden var jag i tillfälle att göra många

iakttagelser rörande de dövstumma och teckensprå
ket, som framdeles fingo betydels.e för mitt åskåd�
r.
·
ningssätt i hithörande fall.

Skolans föreståndare hade från ett visst år för sed

att en gäng vart år, den dag då han läste en viss bi
beltext för sin konfirmationsklass, förbjuda tecken

En slagdänga, som uppfanns av en sörmlänning

"Känner du vägen?"

Man tecknade "veta'', varefter

högra handen, innerkant upp, öppen, framåtriktad

gjorde

en

slingrande

rörelse

framåt.

Uttrycket

le-vde i flera år som ett slags hälsningsord, och jag

vet inte om det lever än.

Meningar med nu gjorda skildringar är att påvisa,

att det finnes eller funnits tendenser inom tecken

språket, och anmodade klassens elever att meddela

språket att, likt talspråken, hos vissa individer anta

skedde tycktes eleverna ta förbudet på allvar. Arm

framkalla vissa intryck och stämningar.

med tal och handalfabet, men talade icke mycket,

uppmuntran och

förbudet inom hela skolan.

·Första

gången

detta

fäktningarna försvunno, man sökte göra sig förstådd

det blev gravligt "tyst" och stilla. När man kom ut

och· skulle leka en viss bollek, därvid man stod på

långt· avstånd fråri varandra, kändes det för galet,

former, som skilja sig från den vardagliga, och som
Ocp

om

dessa

tendenser uppmärksammas till

understöd. på

samma

gång som

teckenspråket genom undervisning och övning rik

tas och stadgas, skola de dövstumma komma ett steg

framåt i ·avseende· på möjligheten att erhålla- både

för avståndets skull kunde man ej meddela sig med

vetande och förströelse.

som man kunde men ej fick.

Då insåg man, att

äveff rektors förbud kunde vara galna, och revol

är bl. a. föreläsning:Sverksamheten. Ståten och· di
strikten ge årligen . stora summor till densamma,

Rektorn upprepade aldrig sitt förbud samma år,

länge det icke finnes föreläsare, som båd� kunna

varandra annat än med tecken.

Det var en sak,

terade.

men meddelade det åter nästa år - till dåvarande
konfirmationsklass.

Jag bevarar i minnet en episod.

En äldre elev

. steg upp på en bänk i dagrummet och höll ett an
förande på teckenspråket. Innehållet rörde alldag

liga saker samt vis�a händelser, men formen var
gripande, och den stämning jag vid
tillfället erfor levde .upp igen ännu i många år, var

ovanlig

och

var gång händelsen föll i minnet. När jag längre
fram fick något begrepp om vad konst och littera

tur innebar, undrade jag om ic�e den ifr�gavarande
eleven varit en konstnärsnatur, och om detta färgade

hans uttryckssätt, så att formen blev teckenspråkligt.
- litterär. Många hörande skulle säkert med förakt
och harm avvisa talet om att tepkenspråket kan an
taga litterär form, men det torde vara ett faktum,
mot vilket de ingenting förmå.· Teckenspråket kan

som bekant även . på annat sätt få skönhetsverkan,
nämligen då åtbörderna plasticeras och tempor.eras.
Stundom uppstodo talesätt och slagdängor. Ett
talesätt, som blev mycket populärt, uppfanns av en

Vad
. som mest gör undervisningsfrågan trängande

men 6n stor del av pengarna bli sqm bortkastade, så

. teckna och förstå sin sak såsom föreläsare.

Det finns de som mena, att teckenspråket gör nytta

även i dövstumsk?lan; i somliga fall kan det ju vara

till nytta, t. ex. vid ordförklaring och grammatik
under:visning, där det kan ge en ofarlig genväg. Men
då en undervisning helst bör för retlighetens skull
vara_ enspråkig bör ej vid undervisningen förekom
ma blandning av tal� och tecken.

Jag har ej varit blind för teckenspråkets mindre
goda sidor utan bevarar i minnet exempel därpå;
själv blev jag under ·de tidigaste åren stundom gan..

ska f6rbryllad av dess "grammatik", så att jag kun
de uttrycka mig svårt felaktigt; men mitt huvud var
ej heller så vidare starkt.

ta

Det är att befara att de flesta dömstumskolor neka.
befattning

med

är att hoppas på.

teckenspråcket.

Blot�

Manilla

Där und.ervisas ju i teckensprå
ket för lärareleverna av en lärare, som utlär sitt eget
teckenspråk, mot vilket intet är att· anmärka, då ju
de dövstumma förstå honom, när det praktiseras.

Efter min mening bör· intet hinder finnas för att
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teckenspråksundervisningen för både lärare och ele

ver börjar praktiser�s frivilligt och provisodskt·'re

tades är 1908 fungerat som dess ordförande, undan
bqd sig · återval. övriga styrelseledamöter omvaldes

En kvällstimme kan av

och nyvaldes dövstumläraren Rob. Lövgren efter hr

vara den från P. Alfr. Persons förlag utgivna boken

Hultqvist, kassör hr Rob. Lövgren och sekreterare

dan vid nästa -års början.

varas

för ändamålet.

Provisorisk lärobok kunde

om teckenspråket.

Undervisningen skulle då gå ut på. att lära de

dövstumma att teckna de enskilda tecknen redigt

och säkert, att foga dem bra till. meningar och att

Prawitz.

Föreningens ordförande är nu pastor Axel

hr H. Hellmer.

föreningen till förmån för de dövstumma
inom 7:e distriktet

·behärska sitt minspel så, att åtminstone den värsta

hade årsmöte å clövstumskolan i. Härnösand den 28

kan ske jämförelse ·mellan tal och teckenspråkets

gren.

dömstumprägeln går bort.

I de senare klasserna

former.

Samtidigt,. böra lärarna göra anteckningar angå

ende de olika individuella sätten att foga tecknen,

vilka anteckningar kunde tjäna till grundval för ut

april under ordföra1ideskap av. biskop Ernst Löne
Styrelsens och

revisorernas berättelse_r föredro

gos, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för 1920
års förvaltning.

Av den förra framgick att förenin

gen vid år�skiftet hade· 146 medlemmar, därav

H>

arbetadet av ett slags grammatik, som teckenspråket

ständiga_.

Även borde · personer med fallenhet för att finna
på teckenspråkliga uttryck uppmuntras att .finna på
sådana.. Vid behov kunde sammandragning ske ef

vall kr. 100 samt av statsbidrag, kr. 250, har förenin

kunde erhålla.

ter vissa prindper, och genom det hela ökas ju tec
kenspråkets ordförråd. Efter väl ett tiotal års ob

servätioner och erfare·nheter kunde man möjligen
våga göra den officiella läroboken.
o.-ö.

Med anslag från sjunde dövstumskoldistriktets
styrelse kr. 500, _och från dövstumför.eningen. i Sunds
gen

under

.

1920

bedrivit

les bä hållits 15 föreläsningar.

Enligt revisionsberättelsen var föreningens . eko

Inkomster:

Behållning från 1919 20,636: 70, gå

vor o�h kolle�ter 760: 85, från syklubbens verksam
1,.295: -;

räntor

1) 141: 26,

19: 75, medlemsavgift. 119:

Föreningens tillgångar ha sålunda

föreningen till förmån för Stockholms
dövstumhem

utgång ökats med k1". 3,128: 66.
posten

hade den 22 mars ärssammanträde å hemmet, C_en
tralgatan 5, Hagalund.

Sammanträdet leddes av föreningens ordförande

Styrelsens årsberättelse för 1920

upplästes,- av vilken framgick att fören'ingen hade 57
ständiga_ och.101. årligt betalande ledamöter.

Under

året ha tre pensionärer avlidit ·och vid årets slut hade

Av dessa be

tala · två full avgift med 900 kr. för år, två betala· 300
kr., en 250 kr., en underhålles av allmänna medel.
Hemmet disponerar en solig lägenhet på 6 rum och

kök för en hyra av 1,500 kr.inna· är fru Matilda Rosell.
Revisionsberättelsen

under 1920:

visade

Hemmets föreståndar
följande

inkomster

lnackorderingsavgifter 5,081: 30, med

lemsavgifte1• · 342 :· -,
7,961: 82'.

räntor 2,538: 52,

summa

kr.

under

dövstumskolans

R'ekfor· Prawitz, som ärida · segan föreningen stif-

från

nedlagt

san kr. 1,389: 82.

Förehingens t.illgän_gar ifro, särskilt med .hänsyn
till det f. n. låga penningvärdet, ännu icke tillräck

liga för att föreningen. skall kunna förverkliga sitt

huvudmål att åstadkomma .ett skyd{l.s- och arbets
hem för de dpvstumma.

Styrelsen har av denna an

ledn_ing icke ansett sig kunn� vidtaga andra ·åtgär

der än att arbeta på den. ekonomiska grundlägg·
ningen.

.

Dövsttimlärarna Nils Wik och 'K. J. Svensson samt

dövstumlärarinnorna Sophie-Louise Brulin. och Ebba
ölander, vilka voro i tur att avgå ur st�1relsen, om:

Axel

An�

bidraget

1920 inbragte ·1,229 kr., o·ch den 6 april i år . hade
klubben en försälj1ling, som tillförde föreningskas

giftern� överstiga inkomsterna med kr. 1,584: 68 och
behållningell' till år 1921 utgör kr. 49;078: 17.

utgör

syklubb, vars medlemmar

samma· uppoffrande arbe.te :Under 1920. som under

valdes.

diverse omkostnader 1,151: ·39, renhållning w2:· 50",
bränsle och lyse 226: 24, summa kr. 9,546: 50. .Ut:.

räkenskapsåret

sedan 1919 års

Största inkomst

1918 och 1919. - Klubbens försäljning den l4 april

Utgifter under år 1920 v.oro: Hushållet 5,431: 42,
hyror 1,275: _...:._, inventarier·· 44: 95, löner 1,125: ·-,

svarsfrihet beviljades.

genom knyppling·
·
, summa kr. 23,97�: -. -

---'-

U�gifter: · . Annonser 25: _75, postporton 16: 35, liv
försäkringspremier 140: 10, diverse utgifter 25: -, . .
behållning till 1921 23;765: 36, summa kr. 23,972: 56. ·

ÅRSMÖTEN.

hemmet sex skydoslingar i sin vård.

Inal:.

nomiska ställning vid 1920 ärs utgång följande.

het

rektor J. Prawitz.

föreläsningsverksamhet

bland de inom distriktet bosatta dövstunima.

Styrelsen består dessutom av biskop Ernst

Lönegren,

K.

rektor E.

Klefbom.

lärarinnan

· Jungner.
och dövstumläraren
'
Till suppleanter omvaldes dövstum� -

Esther

Sandberg.

Braaten

Revisorer

och

skräddarmästaren

blevo

dövstumläraren

E. A. Åsard och dövstumlärarinnan Edith_ ;Lundv,all
och suppleant för dem dövstumläraönnan G�.eta
Nyberg.

TIDNING FÖR DÖVSTUMMA
Styrelsen har konstituerat sig som un.der 1920
ell er med biskop Lönegren som ordförande, rektor
Jungncr vice ordf., hr Svensson sekreterare och hr

Han

a pri l 1881, någonstädes i
Döv under barndomsåren fick

den �6

föddes

Eskilstunatrakten.

han sin skolundervisning i Sk!=lra, å därvarande an
.
stalt för överåriga dövstumma.
Arbe,�ade se d a ?

Wik kassaförvaltare.
verkställande
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Styrelsen har tfll ledamöter i
utskottet utsett herrar Jun,gner och

här . och

Svensson samt frökei1 Brulin.

tor i

Av

där t il l s

han slutligen h�nmat å Separa-,

Ar gift och far till 3 barn.
i nom . Dövstu mföreningen fick 40mottaga ett väggur i födelsedagspresent,

Stockholm.
vänner

åringen
samt

dessutom. en

s u .m � a

penningar.. Blomrpor

och. t,elegram anlfode, dä�·ibla11 d från Dövstu�
. för

i

eningen

En .mångbetrodd 40-åring.

bj_öd

Stockholm och dess

hr AnderSJ50n före�ingen

eningslokalen

sig för släkt

styrelse. Den. 1. maj
på kaffek �}a s å för

och hade dessutom fest hemma hos

och

per sonl iga vänner.

Om förhandlirigar och beslutvicJ
dövstum möten.
(Forts. fr. föreg. n.:r) ..

Då nu

ingen talare mer är antecknad, låter ord

föranden;: mötet

förklara. diskussionen avslutad på

dis-·
då ·s v a 
nu
ja, fortsätter han: »Jag anser frågan med ja
besvarad.»
Därefter skricier hån till framst ällandet
av .»proposition» .--:- d. v .. s. til l b.esluts. fattande.
Han har nu alla· yrkand e n , som ·gjorts under de::
batten antecknade.. Dessa läsas upp. Om någon
föralagsställare då tar tillbaka sitt förslag, må v�m
som· .helst ha rii ttighet att taga upp det som. s1t:t. .
Ordföranden skall vidare tillse, ·om några av fön
slagen äro så ·beskaffade} t. ex. äro' mycket lika
varandra, ; att .de mycket väl kunna sammanföras
t. ex. fÖljande sätt: Ordföranden frågar:· >)Kan

kussionen anses

Knut An�ersson.

L

F.yratioiringarna böra egentligen· icke o:m9ämnas
förr ä_n. de .fyllt. femtio år. ·Men vi kunna göra
ett
undantag för Knut Andersson i Stockholm, v i lken
varit med nm

Emellertid

på

allt d et

är

allti möj.ligt inom dövsturnrörelsen ..

det

al ldeles .omöjli gt att· hålla reda

Knut Ander
' sson varit, .p å alla de sty.
relsefunktioner han innehaft... Korteligen sagt
bar
han var.it med o�·litet av.yarj e:.sekret.erare iDöv

stumföreningen och bibliotekarie, kassör i sjukkås

san,. ordförande. m. · m. i Idrott5klubben Hephat
a·,0
och så har han varit >) vice» för alla m ö j l i ga poster.

årtal äro omöjliga att hålla reda. på . . Aven
schack är han intresrnrad och är ordföra nde i
Dövstumföreningens schackklul)b.
Så ·det duger.
Om vi glömt medräkna något annat som hr
An
dersson varit med om, må :det .ursäktas oss, t
y det
har icke varit någon lätt snk att hålla reda på 40,
åringens prestationer.
Alla

för

Nu skulle man tro att Knut Andersson har
ett·
impulsivt och Ji.vl igt k ynne eftersom han kunnat
var a med om. allt de t ta. Ingalunda .. Han är själ·
va
l u gn et och :saktmodigheten, värdefulla egenska

per, dä m::rn h�r med dÖ\'Sl umma at t göra.
Min
dre saktnwcliga naturer tröttna forta Te i dörnturp
�
arbetet, .men Knut A�1dersrn11 tyckes kunna härda
ut ännu några tio.t al . år_ t.ill. , Någon god fe
gav
honom visst de n n a · s ak tmo d ighet i f a ddergå va.

anlutad ?»

Och om mötet

till ett förslao· -·.-om ordföranden finner; något så
dant , bör h n tillfråga förl agsst äl laren. och mötet,
om de tillåta, att förslagen:slås samman till ett.

:

förslagen på så sätt, so� ovan antytts, bli
rangerade, övergår . ordföranden till att fr�m:
Om en styrelse eller komm1tte
ställa proposition .
framställt ett yrkande, till vilken ingen und.er de
·

När

vit

skall ordföranden .)ikväl fram
Om end ast ett förslag
proposition
föreligger, bör o rd föra n d e n . också framställ�., prqpo-

yrkat bifall,

batten

å detta.

ställa

sition

å

a

vslag

på förslaget.

·

Ett exempeV"på� de.n

allra enklaste av alla· pro
positionsanordn 1gar. kan vara f ö lja n de : Vid ett. f ö r ·
eningsmöte hade ,föreningens styrelse, hemställt OJ:l!.t

�

ett . understöd å 50 kr. till en m e d le m , X. Ingen
begärde vid ordfömndens förfrågan ordet, varför
ordföranden· gen a s t kunde framställa prop os it io.iµ
helt enkelt.�ungefär så: >)Bifaller föreningen styr�.1-

hemställan om ett understöd å 50 kr. åt X.?»:,
, en
och då svaret blev enhälligt ja, kunde ordförand
utan vidare förklara frågan med ja besvarad;- Men,
ehuru ingen: yrkat avslag, bör dock ordföranden,
sens

innan

. han

. m�d. klubban

b�fäster föreningens be·

#

38

TIDNING FÖR DÖVSTUMMi\

slut, framställa proposition även på om föreningen
avsl år styrelsens hemställan om understöd, och föi·.:it
därefter klubbfästa d en proposition som · h a n anser
ha blivit besvarad m ed ö vervägande ja.
A nnorlunda skulle proposition erna varit om nå
gon · medlem stått upp och yrkat avslag å under
stödet och diskussion om d etsamma därigenom kom 
mit till stånd och även framställts direkt yrkande
om bifall. . Då hade ordföranden att vid besluts
fattand e meddela, att under diskussionen har. yr
kats dels bifall till styrelsens h emställan om un
derstöd och dels av h r N. N. om avslag å den na
h emställan .
Nu har ordföranden att framställa proposition
på b,i fall till båda förslagen sålunda:
» Bifaller föreningen styrelsens hemställan om
unders töd?»
l\I�dlem m arna räcka upp händerna.
» Bifaller föreningen h r N. N:s yrkande om av
slag å styrelsens hemställa n?»
Handuppräckning.
Ordföranden , sotn funnit de flesta röst erna vara
för styrelsens hemställan frågar nu t. ex.: »Bifaller
föreningen alltså styrelsens hemställan? - - Jag fin ner denna senare fråga med övervägande ja
bes\'.'arad. > > Klubbslag.
Om flera än två förs-lag föreligga, ska l l natur
ligtvis ordföranden framställa proposition på dem
alla i tur och ordning, och så klubbfästes det för
slag, som han finner ha de flesta rösterna, bakom
sig.
Det är viktigt, att ordföraeden klart och tydligt
redogör för de förslag, som framställts : att lägga
fram varje förslag i p ropo·s itionsordninge n så otve
tydigt, att var och en förstår vad det gäll er, och
att_ med opartiskhet räkna ut var .jaropen äro flest.
Ordföranden skall inte tro, att något vinnes genom
att räkna som han själ v önskar. 1\fot sådant kan
man begära votering, som ofta äro t idsödande.
(Forts.).
·

Röster från de dövs'fummas värld.
början av detta år . gick genom pressen en n o
tie, vari omnämndes att en arkitekt Viberg i Göte
borg till regeringen insänt en skrivelse med begä
ran, att det etatsanslag, som kommer denna tid
nfog till del , skulle borttagas under den tid t i d
ningens nuvarande redaktör står för rusthållet.
pndertecknad har väntat på att någon i denna
tidning skulle bemöta d etta hans oförsynta tillt ag,
m'on ett dylikt bemötande synes utebli, varför jag
tager mig friheten yttra . några ord i denna s:1k.
Vid genomläsande av notisen baxnade jag ö ver
att en ur vårt eg·e t läger försöker sätta krokben för
vår egen tidning. Och så påstods att de dövstum
ma . i nte ha någon nytta av tidningen. Detta på-

stående behöver inga kommentarier, ty envar med
två uns sunt bondförstånd kan begripa att vi ha
nytta av den.
Hr V. tyckes varit i den tron, att denna tidniug
och dess redaktör äro till för att dansa efter Y:s
pipa. Om flera sådana vi�or av V., som h ärom
året infördes i denna tidning öch som hade rubriken z., fått införas, hade nog allt varit bra som
det är och statsanslaget på sin plats.
Det är för mig ofattbart h uru en som påståi: sig
vara· målsman för de dövstumma, kan föret-nga sig
att skriva till regeringen m e d begäran att d e fat
tiga femhundra (500) kronor, som kommer denna
tidning till del, skall borttagas. Det tycks var� en
nagel i ögat på V. att denna tidning, alla k�igs
och krisåren till trots, lyckats hålla sig flyta�de,
då så många andra tidnin.gsföretag m åst upphöra.
Av skrivelsen till regeringe n att döma ser det ut
som orri statens ve eller väl berodde på om d enna
tidning· komme i åtnjutande. av statsanslag eller
ej. För en » arkitekt» av Vibergs kaliber är visst
femhundra kronor en oerhörd summa.
Och att · påstå att statsanslaget kommer enbart
denna tid nings redaktör til l godo är löjligt. Det
Lorde vara alla, ären V., bekant , att kronans köp
kraft sjunkit oerhört under kriget. Den dag Eom
i dag · är mots varar femhundra kronor före. k rjget
knappa.st tvåhundra nu.
Före· kriget var priset på denna tidning kr. 1: 5 0
pr år.· Om prenumeration spriset följ t med i den
allmänna fördyringen skulle det nu varit· mimt 6
kr. Men envar vet att det n u är kr. 3: 40, po3t
nrvodet i nberäknat. Priset har således h öjts något
mer än 1.00 procent, under det papperspriset varit
höjt med ända till 5-600 procent och övriga' om
kostnåder med 2-300 proc.ent.
Hr --V. tycks tro att denna tidnings redaktör är
i besittning av en Alladins lampa, på vilken han
endast behöver gnida litet med fihg.ern för. att en
god fe skal l uppenbara sig oc h uppfylla alla han s
önskningar, så något statsanslag. behöver han d är
för i nte.
Mot landsförbuhdets program i sin h.e lhet har
jag ingenting att i nvända, men om hr V. ämnar
fortsätta med sina krokbensmanövrer och uraktlåta
att t�ga h änsyn till andras åoikter, då är det rfara
värt att förbundet, som är under bildning fastnar
i stöpet och ingen rättänkande och självstän�igt
tänkai1de pe.rso]1 vidare vill ha med det att göra,
åtminstone inte så länge V. är med.
Och så några ord om V:s d övstumlagspetition ,
vilken jag anser örerflödig. Hr V. kan vara lugn
_ nd ,
för ntt de som 'fått lagens utarbetande om h a
vid densammas utarbetande har d e dövst umn1as
bästa i sikte. Vnd a1mars skulle de annars ha.
Och ä\·en om lagen i sådant skick den utkomr.:ier
ej skulle rnra alla till lags är det därför ej sagt,
att den ekall bestå i a l l evighet, utan det går att,
sedan man s ett h uru den verkat, företaga revision
av den.
Einar Graham.

·

.

•
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TtnmNG FÖk DÖVSTUMMA
Red. har kunnat _svara för sig själv med anled
ning av Vibergs skrivelse, men avvaktar vad ve
derbörande komma att besluta .

. NYHElER FRÅN OÖVSTUMVÄRLOEN.
föreläsningsanslagen. K . m : t har fördelat an
slagen till föreläsningsverksamheten bland de döv
stumma under år 1 9 2 1 sålunda : Dövstum föreningen
i Stockholm samt Norrköpings och Linköpings döv
stum föreningars föreläsnin gsan�talt erhålla 1 5 0 kr.
varderå, Eskilstuna dövstumföreni n g och G ottlands
föreläsn ingsanstalt för dövstumma 1 00 kr. vardera,
Uppsala och Gävle dövstumföreni n gar 1 6 5 kr. var
dera,. Dala dövstumförening 1 7 0 kr. samt styrelser
na för andra, tredje, fjärde, femte och sjunde döv
stum skoldistrikten 500 kr. vardera .
Vart skall j ag resa i midsommar ? Den frå
gan · gör sig nog en var, när midsommaren är i an
tågande och säkert även de dövstumma. Alla bru
ka ·, j u få ledigt när naturen kläder sig i midsom
marskrud. Många begagna också denna ledighet
till utflykter och resor från vardagsliyets trista till
varo. .Men vart resa så man blir nöjd och till
fredsställd ? Detta blir huvudfrågan .
Dalarne ä r av ålder känt dels för att vara vårt
lands vackraste landskap, dels för sina många min
nen från forntida tilldragelser. Störst av dessa
forna minnen är Gustaf Vasas äventyr och upple
velser. I dessa dagar har man fått lägga ännu ett
minne från Gustaf V �sas tid. Vid grävningar till
ett nytt skolhus i Frostbrunsdalen i nvid Stora Tuna
kyrka har man ·s tött på ej m indre än 15 st. ske
lett. Man antager att de påträffade skeletten här
r0ra från personer, vilka i egenskap av l edare för
det s. k. daljunkareupproret avrättades i St. Tuna
av Gustaf Vasa år 1 528. I "är är det jämt 400 år sedan Gustaf V as-a talade till dalkarlarna på
k ullen i Mora , varöver även minnesfester hållits.
Må även v i dövstumma visa att vi · vörda fädrens
minnen genom att talrikt möta upp vid det stora
sommarmöte som ·Dala dövstumförening anordnar
under midsommarhelgen i Mora. Föreläsning om
400 årsminnet kommer att hållas av den kände
mästaren- föreläsaren i svensk historia Oskar Carl
ström från Skara eller i händelse av förfall för ho·
nom av P. Alfr. Person från Uppsala. Redaktör
Fondelius föreläser om Napoleon Bonaparte. Som
m�rmötet kommer att <>m växla med föredrag och
utflykter till omgivningarna.
Alla dövstumma från hela Dalarne och de som
bo utom dess hank och stör, vilka fundera på att
resa hit upp, hälsas ·välkomna att möta vid det
$totå sommarmötet i Mora midsommarafton kl . 6
e.

m ..

G. S.
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från H almstad. Föreläsni n g hölls den 26 april
i Halmstad av redaktör G. Fondel ius om Samhälls
klasser och levnadssätt under 1 6 00-talet. Föredra
get var mycket intressant och lärorikt. De 1 6 n är
varande åhörarna t ackade och önskade hr Fondelius
välkommen åter. Sedan drac k s kaffe och slutsål
des lotterna · i ett amerikanskt lotteri . Vinsten, en
vacker kaffeservis ti llföll hr Fondelius, · �om emel
lertid skänkte den till Halmstads dövstumfören_in g·
för ny utlottning.
-s.
Gesällbrev.
Till gesäll a ntogs den 12 mats
1 9 2 0 snickarelärlingen Rickard Jonas Sundin, ut
l ärd från h a n t verksskolan för dövstumma å Råby
lund. Som gesällprov företedde Sundin ett dam
skrivbord i polerad mahogny med i nläggning, och
tilldelades en betygsbok, ett utläringsbevis, ett di
p l om av Fabriks- och ·han tverksförenin gen i Lund .
Sundin har genomgt1 t t dövstumskolan i Härnösan d.
H edrad 60-åring. Målaren Erik Näslund i Gävle
fyl l de den 1 maj 60 år och blev i anledning där
av föremål för hjärtliga uppvaktningar i sitt hem ;.
dessutom ankomma gratul�tioner i form av blom
mor och telegram . Från Gävle d övstumförening
överlä m nades åt h onom en pincenez i etui av sil
ver. · -' Föreningen blev bj uden på kaffe. Av anhö
riga och vänner fic k h an en dyrbar käpp med sil-·
verkrycka . och en e lektri sk bordslampa. Släkting
arna och gamla vänner voro inbj udna till supe,
och i dessas krets till brin'g ades bemärk-elsedage·n
under_ många hedersbetygelser för jubilaren .
X.

Dödsfall. Den 1 6 mars avled i Härnös-and döv
stumläraren Oscar Fredrik Johansson, 5 5 år gamma1 1
närmast sörjd av maka och t v å söner.
Extra möte med De dövstummas · sj ukka-ssa äger
rum fredagen den 3 juni k l . 7 e. m. i Stockholm
å därvarande dövstumförenings lokal, därvid före
kommer till sl utbehandling ändri ng i § 1 4 i kas
sans stadgar angående höjning av avgiften till 1
kr. pr år för s. k. ftermedlemskap. Intet annat
ärende förekommer.

AVDELNING .FÖR IDROTT.
l drottsklubben H ephata har den 7-8 maj
haft klubbtävlingar i tiokamp om hovjuvelerare
Hallbergs ståtliga hederspris. Enligt Holmers po
ängtabell segrade Ivar Jönsson med 3, 7 8 5 . 2 8 po�ng;
2 : dra blev Erik Streng med 3,657 . 6 1 poäng 9ch
3 : dj e blev Erik Edvall med 3,6 1 8 . 7 1. poäng� 3 .
nya · klubbrekord sattes i 400 meter, tr�s tegshop_p
och kulstötning bästa hand av resp. Erik Strebg,
Erik Edvall och Ivar Jönsson .
·

Tor.
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Sön dage.n den 1 7
ap!il _h ade M�ni llapoj kar�a ·utmanat ett fotbollslag
oestående a V S pringpoj kar: hos försäkrings ho laget
Fylgia. Tävlingen, som tog sin början kl. 10 f. m .,
följdes m ed spänt i n tresse av samtliga sk olans ele·
ver samt större delen a V lärarepersonalen. Åskå
darnas förtjusning' var stor, då de dövstumma poj
karna vid· slutet a v andra halvtid hade lyckats
skjuta in tre mål men Fylgiapojkarna blott två.
En l edsam omständighet var emellertid; att de
�ä.v lande ej lyckats erhålla någon utomstående,
�på.rtisk domare, varför de båda lagen ej blevo
�ullt' eniga om vissa detaljer under spelets . gång.
. Följande söndag, d. v . s. den 24 april, mötte
Manillapojkarna åter det ovånnämnda Fylgialaget
med delvi s annan sammansättning. Resultatet blev
denna gång 3 - 0 till Fylgialagets fördel. Som do·
mare fungerade vid detta tillfälle en medlem i K .
F. U . .M:s fotbollsklubb. O m de dövstumma g os
aa:rnas spel yttrade denne bl. a. följande : » De döv
s.tumm� visade s i g ha kunskap om alla spelregler
och en oväntat god blick för spelet . De spelade
s.nabbt och j ust och hade. god bollbehandling . . 8är·
s�ilt anmärkningsvärd \rar deras skic,k lighet i hu·
vudspel. yad som däremot brast var off-sid( ·spe·
l.e t, som de rent av mi ssbru kade. · De lade · o cks 1
1
i . dagen e n . v,i ss ängslan för att skjuta, vilket var
onödigt, då · de hade relativt god skottsäkerhet.
Malinan var lugn och säker och utan aiwvar för de
t�e mål, som de hörande sköto i n . »
fotbollstävli n gar å ManHla;

-
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S � ock_holm å Dövstu m ·
_
forenmgens
lokal, Små
lan dsgafan 3 1 B, fredagen den 3. j un i 1 9 2 1 k l .
7 e. m .
Stockholm d .. 1 3 apr i l
192 1 .

Centralstyrelsen.

Dala dövstum försnin g'
.

håller stort sommarmöte i Mora under midsom·
m arhelgen med början · midsommarafton kl: 6 . e. m .
l\fed verkande _ bli . G. Fondelius, . Älvsjö, P . Alfr.
Peroon , Uppsala, och m öj li gen· Oscar Carlström ,
SJrara m . ft . Alla dövstumma från när och fi är
r_an i n bjudas t i l l m ötet. Lokal för mötet m,edd � l as
senare.
Styrelsen . .

Norra Smålands . dQvstumförening
avhåller si�t halYårsmöte å .Folkets hus i J önkö
·
ping , d.e�1 �2 4 � 2 6 . · j un i m ed ,början .fredagen den
2 4 �l. 4 e . m .
Utfärd till Månsarp lördagen den
_

.

Medverkande . G. Bratt med en föreläs ·
.r:iing. Ser vering ay smörgåsa_r, läskedrycker m , rn .
Inträde . 50, öre. E n var hälsas v äl kom men .
25

A N N O N S E R.

: nnttvnrdsganu för dövstummn
i·. Gävle stads kyrka söndagen de n 1 2 j u n i kl. 3
e . m . Medd ellös deltagare från () : te distri ktet. re
ser fritt i 3:e ·klass. Deltagare, som ej bor i. eller
n ära Gävle, får fri bostad och kost. Anmäl an gö·
res skriftligen snara�t möi ligt hos undertecknad .
Uppgiv namn, poststation och jltrnväg"station ! Med
tag prästbevis I
Gävle den 1 2 maj 1 9 2 1 .
·

Ernst Aurell.

' Ingå
De Dövst i.immas
Sjukkassa .

.
D E "DÖVSTUMMAS
A LLMAN NA SJ U K- OCH
V
S
A
i
ö
a å1

J U n I_.

Styrelsen .

.

Var finnes ·en plats ledig

för e n 4 0-årigt . dövt fruntimmer hos 'ijnke � an 1el l er
ungb erre. S var - m ed fotografi · -- sändes under
adress Hilma Olsson, Sköttgruvan , Sil verhöjden .

H u·shål lerska,

·

fl icka eller änka utan barn kan få -förestå e n. änk·.
lings hem med tre barn i åldern 1 1 -·9-7 �år.
Närmare . genom red.

· eetal·a prenumerationsavgiften !
De p renumerante r, som få sig tidn i n gen till
�änd p r· utgivarekorsb a n d och ä n nu Icke be
. talat prenumeration savgiften, ombedjas härmed
att i nbetala den sam m a före den 15 nästkom·
man de juni.
An<l ren & Holm s boktryckeri, S tockhol m , 1 92 1 .

