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DALA DÖVSTUMFÖRENINGS SOMMARMÖTE I MORA. 

Deltagarna i sommarmötet vid Gustaf Vasas staty i Mora. 

Resan upp till Mora blev denna gång en verk
lig lustresa, tack vare att jag fick sällskap på tåget 
redan från Stockholm. Har man sällskap på en 
lång resa, förkortas d en na betydligt genom sam
språket under vägen, och då man dessutom under 
resans vidare förlopp har att påräkna ytterligare 
t illskott till sällskapet, behöver man ej oroa sig 
för att resan kommer att bli trötts:lm. .Med Bergs· 
lagsbanans morgontåg från Stockholm midsomm ar
afton avreste 5 dövstumma t ill Dalarne. Redan i 
Enköping tillstötte l ika många dövstumma från 
Uppsala och i Tillberga ytterligare 4, och så rul· 
lade  tåget vidare till Ludvika, där tågombyte skulle 
ske, då vi tagit vägen till Mora över Vansbro. I 

Ludvika blevo vi glatt överraskade över att stöta 
på mister Dawid Eckstrom from Omaha, Nebraska, 
U. S. A . ,  och han hade mycket att berätta för de  
dövstumma om det stora lan det i fjärran västern. 
I Vansbro återigen tågombyte; där sammanträffade 
vi med den väntade Oscar Carlström från Skara, 
som tidigt på morgonen rest från Kristinehamn . 
Stora famnen och hjärtliga h andskakningar I' Och 
så rullade tåget, nu med ett 30-tal dövstumma om
bord v id 5-tiden in på Mora station, där Krång
Lars - seniorn bland de  dövstumma i Mora -
gick småmysande omkring och välkomnade. Dala
föreningens ordförande Gustaf Ståby var vid strå
lande humör med anledning av den stora tillslut· 
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ning hans som marmöte. skulle få. Men där skym
tade man gamle dövstuwlärare Carl Herman Lind
stedts ärevördiga vita hår; han har verkligen kom
mit från Bollnäs t ill Mora trots s in a  78 år. Det 
är första gången på många år h an varit med på 
ett dövstummöte av dett a  slag. De gamla yän
nerna Lindstedt och Carlström lågo snart i varan� 
dras famn - -, och så »marschen går till Mora», 
med de dövstumm a  i en ojämn, långt utdragen och 
livligt gestikulerande l inje. 

Åt  nästan alla de  många besökande hade man 
lyckats anskaffa bostad. Senare ankommande fingo 
tak över huvudet i Bethlehemskyrkan på bänkarna, 
ett kanske för hårt nattläger, men humöret höl lo  
de uppe och blevo för  ingen del  sjusovare und .e r  
Moradagarna. 

Kl. 6 e. m. samlades mötesdeltagarna till väl
komstmöte i Bethlehemskyrkan . Kyrkans pastor 
spelade en psalm, som tolkades på t eckenspråket  
av hr Bror Wilander. Därpå hälsades de närva· 

Dövstumma kullor. 

rande hjärtligt välkomna ti l l  somm armötet av hr  
Gustaf Ståby, som hoppades att all a  skulle bl iva 
nöjda med sin resa t ill ]\fora. Varefter m an vid 
k affekoppen slyrkte sig efter resans  besvärl igheter 
och kom i ett livligt samspråk runt om i bänkar
na. Man hade så mycket att språka om, där man 
�j had·e råkats på åratal. 

Många av deltagarna hade kom mit l ångväga från: 
från Stockholm,  Göteborg, Uppsah1., Småland, Sö
dermanland, Västmanland, Värmland ,  från  skilda 
delar· av Norrland och så lejonparten från Dalarne. 

Efter en friluftspaus bänkade m an sig åter för 
att åhöra »tal av .. fiera», som det stod på program
met .  Förste '::talar·e blev :hr P. Alfr. �_Person, så hr  
Carl Flodin från Uppsala, vilken utt ryckt e de när
v�randes glädje att se en av döystumlärarnes nes
torer, h r  Lindstedt, såsom en sällsynt och värderad 
gäst närvarande på ett dövstummöte samt bad at t 
hr Lindstedt ville tala några ord Wl de försam
lade .  Sålunda uppman ad blev hr Lindstedts av 
åren ännu_ oböjda:gest�lt synlig på estraden . Han 

tackade för den til l honom riktade hälsningen och 
hoppades at t h ans deltagande i mötet skulle skänka 
honom liksom ett föryngringens bad . . Med erfaren
heter ur sitt eget l iv· gav han ett yngre släkte nå
gra väl menade råd.  Till sist tal ade red.  Fonde
lius om Nobelpristagaren Knut Hamsun och hnns 
berömda bok »l\farkeps gröda». 

Härmed var välkomstmötet s lut och man spred 
sig i köpingen för at t till bringa den vackra mid. 
sommaraftonen efter behag. 

· 

Midsommardagen på morgonen såg man de döv
stumma överallt i den lil l a  vackra köpingen. De 
väckte dock ingen synnerlig nyfiken het . l\fora
borna äro vana att se främlingar, ·och sådana fun
nos denna dag i massor. Biler med turister ge
nomforo hel a  dagen köpingen och en cykeltävling 
Siljan runt samlade mycket intresse. 

Kl. 11 hölls gudstjäns t i Bethlehemskyrkan av 
hrr Bror Wilander och P. Alfr. Person , med en 
bra predikan av den förstnämnde. Och kl. 1 sam
lades man vid Gustaf Vasastatyn, om kring den 
kulle, där Gustaf Vasa t al ade til l dalkarlarna julen 
1520. 

Samlingen kring Gustaf Va sa stoden blev mötet s · 
ljt.saste och stäm ning8fullaste minne. De dövstum
ma lägrade sig å kullen, och eftPr vartannat talade 
nedanför densamm a hrr P. Al fr. Person , Carl Flo
din, Fondelius och Carls tröm , al la  berörande Vasa
minnet från olika  8Jnpunkter. Samtl iga talen ef
terföljdes HV livliga handklappningar från de döv· 
l::ltumma. En mängd h örande betraktade med syn· 
bart intresse de dövstummas hyl lning åt Vasa-rnin-
net, m_en på avstånd och på ett vackert och för
synt sätt. Denna de <lövstummas hyllning vid 
Vasastatyn förevigades efter talens slut av fotograf 
E. Beckertz, Mora. 

Middagsrast till k l. 4. På nytt samlades man 
vid denna timme i Bethlehems,kyrkan, som snart 
blev al ldeles fullsatt. Man räknade de närvarande 
mötesdeltagarna til l  c:a 140. Enl igt programmet 
skulle red.  Fondelius nu hå lla föreläsning om Na
poleon Bonaparte, men i mötesprogrammet hade åt 
föredraget anslagits endast en t imme, vilket var 
alldeles för litet. Detta änme fick utbytas mot ett 
annat, om sagoskalden Hans Christian Andersen 
och h ans sagodiktning. I en och en haiv timme 
berättade föreläsaren om den danske sagoskalden 
samt  tecknade några av h ans sagor. 

Efter föredragets slut uppläste hr Ståby ett tele
gram från inspektören för Dala dövstumförenings 
föreläsningsverksamhet, kyrkoherden i Stora Tuna 
försan�ling Otto Bolling. Det var av följande ly
delse:  

:llDala dövstumförenings sommarmöte, Mora. 
Mycken ädel midsom marglädje  tillönskas samt

l iga deltagare i sommarmötet. 
Otto Bolling. >> 

En heltimmas paus för kaffe, och så besteg h r  
Oscar Carlström estraden för att föreläsa om Vasa
minnet. Ehuru många av deltagarna nog förut 
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kände till Gustaf Vasas äventyr i Dalarne, följdes 
dock hr Carlströms föreläsning med stort intres.se, 
tack vare en levande och realistisk framställnings
konst, som vid vissa til l fä l len läto händelserna pas
sera så att säaa livslevande inför ens ögon . Före
draget fortgick i raskt tempo för att mot slutet vid 
skildringen av Gustaf I:s regentgärning bli något 
s t illsammare, och så slutade föreläsn ingen vid 10-
tiden efter att ·hava pågått  i över 2 timmar samt 
med hjärtliga applåder. l\liclsomrnardagens möten 
med dess omväxlande program rnro härmed s lut. 

Påföljande dag, den 25, vid 10 tiden, fick man 
dricka sitt morgonkaffe i Bet lehem skyrlrnn, ovanpå 
vilket hr P. Alfr. Perrnn genom sitt fö�·eclrag gav 
de närvarande anledning att funJera på »Tankens 
makt». Efter detta föredrag promenerade m an i 
spridda skaror ut t il l  Utmelandsmonumentet, där 
man t il l lfringade några. tim mar och köpte mas::or 
av vykort til l  minne av Mornbesöket. Mn.n slog 
sig ned å gräsmattorna och red .. Fondel i us .ta lade 
om hembygdskärlek ,  om Dal:une och om midsom
marfirandet i a l lmänhet samt slöt med ett tack och 
ett Leve för Dala dövstum förenings styrelse, som 
anordnat det lyckade mötet, i vilket de närvarande 
instämde genom handklappningar och nä�duksvift
ningar. Talet följies av deklamation på åtbör?s 
språket av Carl Erik Forslunds vackra sommarv1rn 
i h ans bok Storgården. 

Vid 2-tiden samlades man för sista gån gen i Bet 
lehemskyrkan , till avsked2rnöte. Skarorna hade nu 
glerna.t, enär. många mötesdeltagare h ade rest med 
ett par förmiddagståg, bl .  a. lur Lindstedt och 
Carlström. Hr Gust. S tåby uppsteg å estraden och 
tackade för den oväntat stora tills lutning mötet 
fått; hrr Carl Flodin, Uppsala, David Damberg, 
Eskilstuna och Aug. Svensson , Söderhamn, betyga· 
de sin belåtenhet med mötet och sitt tack. 

Kl . 1/2 5 voro många· dövstumma samlade vid 
stationen för att taga farväl av Dal a dövstumför
enin gs st yrel5e m .  ft., som n u  reste hem till  B0r
länge, t åget satte sig i gång och från statio1isplan 
och. plattformar utbyttes l ivliga avekedsbälsningar. 

Vädret hade all a  mötesda.garna varit det bästa 
och m ötet var ur alla synpunkter l yckat, vadan 
alla mötesdel tagarna voro belåtna och h ade minnet 
av tre angenäma dagar  med sig hem. 

G. F, 
* 

Til l lur Oscar Carlström, redaktör Fondelius, 
P. Al fr. Person och Bror G. Wilander snmt för öv
rigt alla de, som på ett så förtjänstfullt sätt med
verkade vid av vacker stämn ing eå lyckade som
marmötet i Mora, anh åller undertecknad styrelse 
härmed få uttala ett hjärtligt tack. 

Dala dövstumförenings styrelse. 

Napoleon och . de dövstumma. 
Med anl·Jdning av 100 årsdagen av Napoleon I:s 

död (5 rraj 1821) publiceras i m ajnumret av 
.
»�a

zette des Sourds Muets» en synbarligen m ycket m
t ressant artikel ,  ur vilken vi meddela ett och annat 
om Bonapartes förh ållande til l  de, dövetumma. 

Ehuru ledaren för n ationalinstitutet i Paris, abbe 
Sicard , var en inbiten konspiratör och hans ränk�r 
voro bekanta för Napoleon, h ade kejsaren, t rots sm 
oerhörda arbetsbörda, intresse till övers att syssel
sätta sig med sin� dövstumma undersåtar. 

l\fa.n er inre sig att den häktade a bbe Sicard,  abbe 
de l' Epees efterträdare, under skräckväldet var n ära 
att bli avrättad, m en tack vare en del franska 
medborgares ingripande, fick han behålla l ive t. Ge
nom sin lärjun ges, Jean Massieu8, bemödanden , 
som själv hos Nationalförsamlingen bönfallit där
om, å terfick abbe Sicard slutligen friheten . Efter 
statskuppen den 9 november 1799 satte förste kon
suln Bonaparte också abbe S icard på l istan på de 
l andsförvisade, som fingo återkomma. 

Den 12 ja:n. 18CJO hade abbe Sicard änt ligen 
återkommit til l  sina lärjungar. . De unga lärjung
arn a, vilka gladdes 6ver Sicards återkomst, 

.
begåvo 

sig en dag t ill  förste konsuln för att t acka honom. 
Sicard följde med. Bonaparte mottog dem nrnd 
glädje. Han frågade Sicard om hans undervis .nings
rnetoder, tittade med sina örnögon på de dövstum
mas åtbörder och log. Sedan .önskade Bonaparte 
abbe s:card m ycken lycka till hans k .ommande 
arbete, i det h an spydigt sa.de til l  h onom:

. 
»Herr 

abM, det tycks mig, rnm om de�sa · olyckl.1ga 
.
mn 

sin lärare blott h a  två ord :  substantiv _och a.dJekti v. » 
Sedan avskedade h an de besökande med föl jande 
ord : »Jag gläder mig mycket över att ha sett de  
dövst umma över att ha  fått uppfånga uttrycken för 
deras känsl�r. Säg edra lärjungar, medborgare Si
card, att j ag vill göra allt för deras lycka.»  

Napoleon hö l l  sitt ord .  Den 5 sept. och 10 okt.. 
1800 u ndertecknade hans ci Yilminister och hans  
bror Lucien Bonaparte en förordning om omorga

. nisation av· dövstumundervisn ingen. En annan för
ordning blev ut färdad den 30 okt .  1801. 

På Napoleons föranstaltande öppnades år 1807 
en judisk dövstumskola. ·Fyra dövstumma med
verkade vid skolans uppförnn.de. 

I slutet av uppsatsen omnämnes att m an i den 
nuvarande franska republiken söker avlägsna de 
<lövstummas av Napoleon förlänade rätt att arbeta 
i statens verk. Vidare omnämnes att Napoleon vid 
utarbetandet av Code civil (eri fransk lagbok) varmt 
kämpade för den dövstummes rätt att själv skriva 
sitt testan1ente .  

Allt  som aJlt: kejsar Napoleon var en varm vän 
till de -dövstumma. U. 
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Statsanslaget till Tidning för Dövstumma. 
Vi ha låtit Tidnings för Dövstumma vedersakare 

löpa linan ut och komma fram med vad de  ha att 
anmärka mot tidningen, utan att därför ansett oss 
m anade att komma med gensvar förr än de, som 
närmast ha  att bestämm a . om statsanslaget till Tid
ning för Dövstumma, nämligen k. m:t, sagt sitt  
ord Angående G. Wibergs skrivelse, vilken som be
kant icke färanledde �ill någon k. m:ts åtgärd . 

Det är· hos k. m:t tidningens red .  haft att svara, 
då det är k. m:t som beviljat anslaget. Det är 
också av dessa skäi, som red .  ignorerat det av en 
del »intresserade dövstumma» i Stockholm för-ut · 

utlysta mötet i och för instämmande i hr Wibergs 
skrivelse, då dessa icke hade någon befogenhet att 
fordra räkenskap av red. Den av Wiberg i smyg 
iscensatta namninsamlingen till stöd för sin skri
velse hade v i  länge haft reda på, men ansågo det 
onödigt påtala densamma, då en på dylikt sätt 
hopkommen » petitiori» säkerligen icke komme att 
tillerkännas stort värde .av vederbörande. 

Ett av de mera framhållna skälen mot statsan
slaget till Tidning för Dövstumma ät att. tidningen 
är ett privat företag. Man har ansett att ett pri · 
vat företag ej borde åtnj uta statsunderstöd. Här 
bör påpekas, som �lla nogsamt v.eta, att tidningen 
l.mder hela sin tillvaro (31 år) med undantag av två 
år, utgivits av enskilda per�oner, varav under 19 
år av undertecknad. Det har icke funnits någon 
sam manslutning eller. korporation, so.m kunnat eller 
velat åtaga sig utgivandet av tidningen. Sålunda 
har man att tacka framför allt enskilda dövstum
mas arbete och uppoffringar såsom tidningens ut
givare för att Tidning för Dövstumma överhuvud 
kunnat utkomma. Statsanslaget blev på sin tid en . 
kraftig handräckning, men numera med ett lägre 
penningevärde representerar den ej så s tor summa. 
På sin höjd räcker statsanslaget numera till be
kostande av 21/2 nummer mot 8 förut. Det är 
endast med ett lågt prenurr{erationspris som en tid
ning för dövstumma kan få någon större spridning 
bland de  dövstumma, och statsanslaget kan hjälpa 
till att reglera priset nedåt. 

Vad angår tidningens redigering får man taga 
.klander mot. densamma� med tålamod.  Ingen tid·  
ning undgår anmärkningar härutinnan. Åsikterna 
o m  huru till exempel denna tidning skall redige· 
ras kunna vara lika många som tidningen har lä
si:1.re, En tycker om polemiska artiklar, en annan 

roliga berättelser, en tredje många notiser, en fjär
de att man skall »skälla» och -vara »1ovettig» mot 
dövstumlärarna, e� femte är arg om han inte får 
en struntnotis införd o. s .  v. Red. får kryssa sig 
fram mellan de  olika önskemålen. Alit det red. 
mottager t il l.  tidningen är ej lämpligt att införas. 
Ofta är det för barnsligt, ibland opegripligt att få 
mening i o. s. v. Beskyllningen för· att undertryc· 
ka med red:s -perrnnliga tycke icke overensstäm
mande artiklar e. d .  tar red.  med ro. Red. har 
icke vägrat plats för sakligt skrivna inlägg. Tid
ningen befinner sig i depressionstillstånd,  sade in
led aren på mötet. Detta förhållande är b lott en 
avspegling av tillståndet inom dövstumvärlden för 
närvarande, och om inledaren icke vore så ensidig 
och 

.
skumögd, skulle han förnimma att ett depres

sionstillstånd för närvarande vilar ö·ver hela värl
den. 

För övrigt: vad är Wibergs skrivel se till k. m:t 
om icke ett försök att täppa till munnen på red . 
Red . har refererat ett dövstummöte och med an
ledning av detta referat kommit i gräl med Wi
berg. Denne är ej nöjd med att begränsa grälet i 
tidningen, utan måste fram med knytnävarna och 
springer till k. m:t och pratar något om. att red . 
icke får ha någon egen mening, utan måste vara 
uttryck för den allmänna mei1ingen ; Sådana där 
argument kunna vara obehagliga nog. För att för 
framtiden icke råka l ika illa ut skall red . vara 
»försiktigare i kritiken», skrev en läsare till osti. 
Detta vänliga

. 
råd kom oss att tänka på en viss 

beryktad person, om vilket det påstods .  att han 
tålde lätt kritiken, så snart det gällde någon ann. 

Vad angår Tidning för Dövstumma i fortsätt
ningen kommer den att . av undertecknad utgivas 
så länge statsanslaget utgår. Det kommer väl en 
tid , då undertecknad frångår tidningen , och om 
Landsförbundet då är så pass ekonomiskt situerat 
att det kan övertaga tidningen rnre det j u  bra. 
Ett förbundsorgan med flera eller färre redaktörer 
utgör ingen garanti varken för att tidningen blir 
bättre redigerad -eller för en  vidsträcktare yttrande
frihet. 

Till sist att observera: att Tidning för Dövstum
ma får statsanslag utgör en vis$- garanti för att 
red. ej undertrycker andras meningar och åsikter, 
om de  framföras i saklig form.. Erhålles intet 
statsanslag bortfaller denna  hållhake. 

G. F. 
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NYHETER FRÅN OÖVSTUMVÄRLOEN. 
Insamlingen till Wiens dövstumma. Fördel

ningen av de medel, som under föregående höst 
insamlades till förmån för Wi2ns dövstumma, där· 
vid inflöto kr. 2,663: 44, är nu avslutad, och re
dovisning över fördelningen h ar inkommit till Döv
stumföreningeii i Stockholm . Redovisn ingen utgö
res av listor med fullständig förteckning över samt
liga gåvoemottagarna och det belopp de erhållit 
samt mottagarnas kvittering. Inalles ha utdelat s 
2,65.5 k ronor till 112 dövstumma med 15 kr. till 
varje. Några ha erhållit 30 kr. samt ett par 4 5  
resp. 60 kr. Gåvorna lära hava utgått i form av 
li vsmedelskort till angivet värde. 

Till Dövstumföreningen i Stockholm bar under 
det gångna årets ·lopp ankommit en mängd brev 
och brevkort med tack från de dövstumma i Wien 
för den gåva de erhållit, ett bevi s  på den att gå
van varit välkommen . 

Resestipendier. K. folkskolöverstyrelsen har ut
delat följande resestipendier: till läraren vid döv
stumskolan i Lund. fil. kand. I. M. Ingvarsson 300 
kr.  för att under minst två veckor vid någon av 
dövstumskolorna i Berlin studera undervisningen 
samt taga kännedom om de åtgärder, som vidta
gits för anordnandet av undervirningen av lom
hörda barn; till läraren vid samma skola Hj. Gu
stafsson 900 kr. för 5 v. studier i England vid sko
lorna i Margate, Stoke-on -Trent, Doncaster och Lon
don; till läraren vid dövstumskolan i Härnösand 
K. J. Svensson 450 kr. för att under minst 3 vec
kor studera modersmålsundervisningen i Fredericia 
och Nyborg. 

Ur Backmanska räntebesparingsfonden bar 
k. m:t beslutit utdela u nderstöd åt följande döv
stumma, nämligen Agda Wilhelmina Rosen från 
Solna församling 200 kr. till inköp av en hemstick
ningsmaskin; Anna Olivia Svärd från Hästveda 
församling 130 kr. t il l  inköp av en symaskin ; Ag
nes Mat i lda Karl sson från Ön·hro 250 kr .  till in
köp av en skonåtlingsmaskin, och Sara Jakobina 
Karlsson från Bollnäs församling 200 kr. t ill inköp 
av en symaskin. 

Föreläsning om »Svenska stormän från fattiga 
hem» hölls den 17 juni  å Dövstumfören ingens  i 
Stockholm lokal av dövstnmläraren Algot Ö.s terlund 
från Växjö. Föreläsaren talade bl .  a .  om Kristoffer 
Polhem, Jonas Alströmer ·och John Ericson . Efter 
föreläsningens �lut avtackades han hjärtligt av de 
c:a 50 närvarande dövstumma. 

En 50-åring. Don () juni fyllde hr Algot Johan 
. Erikrnon 50 år. . F.Jd l den ö juni 1 871 vid Lotorp. 

Vi<l 10 års ålder kom han t il l  allmänna institutet 
för dövstumma å Manilla, där han stannade i 8 år. 
Vid 18 års ålder lärde han sig skomakeri vid Tors-

torp några månader och flyttade sedan till Norr
köping under ett år, men slutade såsom skomakare 
och flyttade hem till Lotorp, där han fick anställ
n ing vid Lotorps bruk som smed och stannade där 
i 28 �r. På grun d  av dålig arbetstillgång vid Lo
t orp flyttade han till Finspong, där han arbetade 
som smed ett år, men han är numera anställd hos 
Ljungströms ångturbin, där han arbetar i maskin
hall en med montering. 

Vid 31 års ålder gifte han sig med en hörande 
och har en dot ter. 

På 50 årsdag�n fick han mottaga en mängd lyck
önskningar i form av telegram, brev och blommor 
samt en käpp med krycka av silver av dövstumma 
i Finspong och en gungstol av anhöriga. På k väl-
len bjödos alla dövstumma pii kaffe. 0. J. 

Skomakaren lär sig maskinsättning. Hr Jo� 
nas Lindberg från Umeå, till yrket egentligen sko
fabriksarbetare, har efter en tre må.naders kurs ·i 
Stockholm å boktryckarnas lärlingsskola blivit  ut
lärd maskinsättare, den förste dövstumme i facket. 
Han b ar därefter återvänt t ill Umeå och till si t t  
förutvarande yrke. 

Mr David Ekström, som år 1 91� emigrera.de 
till Amerika och numera j ämte sin moder och sin 
dövstumme broder Josef är bosatt i Omaha, Nebr. ,  
är under sommaren på besök i hemlandet. Över
resan til l  Sverige gjordes i sällskap med några 
släktingar, i vilkas sällskap mr Ekström dessför· 
innai1 gjort en utflykt med deras bil bärs och tvärs 
i de nordamerikanska staterna, bl .  a. til l  Kalifor
n ien, där han i Los Angeles träffade på vår gamle· 
skolkamrat. Carl Skantz, vi lken på 9 år icke låtit 
höra av sig. Han arbetade d är som bagare. Mr · 

Ek.ström, som numera. är amerikansk medborgare, 
komrher att stanna i Sverige i några månader, var· 
efter han återvänder ·till U. S. A. De, som önska 
att mr Ekström skall tala om Amerika och dess 
dövstumförhållanden, kunna skriva till honom un·  
der  adress: Lyrbergs gård, Övre Forssa, Borlänge. 

En tripp till Älvdalen företogo en del mötes
deltagare efter Moramötets slut på inbjudan av hr 
Anders T.  Persson i Älvdalen . En 7 a 8 st. följde 
med dit. De lära hava hatt mycket nöjsamt med 
besök i fäbodar, . skjuts utefter landsvägarna med 
besök och undfägnad i de gästfria bondgårdarna. 
Förutom att de fått glädja sig åt den storslaget 
vackra naturen i Älvdalen.  

GRATIS 
erhålla döystumma n:r  1--6 av denna tidning (så 
l ångt upplagan räcker), om de med 2 kronor pre
numerera på Tidning för Dövstumma för tiden j uli 
--·december direkt hos utgivaren. 
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GRANNLÄNDERNA OCH UTLANDET. 
Pastor Johannes jörgensen i Köpenhamn fyll

de den 3 maj 50 år. Pastor Jörgensen, fJOm är 
präst vid de döv 'stummas församling i Dst1marks 
huvudstad och ordförande i Dövstumföreningen av 
år 1866, är känd  och uppburen inom dövstumvärl
den, icke blott i Danmark, utan i hela Norden . 

Han b lev på födelsedagen föremål för l ivliga 
hyllningar. 

Insamlingen til l  förmån för utvidgandet av ål
derdomshemmet för dövstumma i Köpenh amn har 
in bragt inalles 80, 203 kr. 

Jub�leum. Klockaren Carl Becker i .Köpenhamn 
kunde den 15 nuj fira sitt 25 årsjubileum vid ma
gistraten i Köpenhamn, först rnm m ålare och se
dan som assistent på magistratens kontor. 

- 25-årsjubileum som ingeniör hos A. L. Thu
nes mekaniska verkstad i Kristiania h ar hr"EO'mont. . N0rregaard nyligen kunirnt fira. - A v  :firma�1 fick· 
han på. j ubileumsdagen mottaga en silverpokal och 
av kamraterna

. 
ett guldur. 

från Amerika. År 1919 fnnnos i Amerikas 
forenta stater .163 döYstumskolor, av vilka 64 voro 
internat, 78 externat och 21 prirntskolor.  Elev
antalet var 13,779, varav 7,249 gossar och 6,530 
flickor. Lärnrepersonalen uppgick till 1, 924, varav 
1,4 70 lärarinnor. 269 äro dövstumma. Hantverks
underv isningen bestriddes av 309 lärare och lärar-

. inn?r.  Under år 1919 öppnades 3 nya dövstum
skolor, nämligen i Akron (Ohio), Syracusa (New
York) och i Sturgeon (Washington). 

Arbetsanvisningskontoret för dövstumma i 
Köpenhamn har utsänt sin åra berättelse . för yerk
samhetsåret 1/1 1920-31/s 1921. A v  densamma 
framgår att under denna tid 63 arbetslösa personer 
- 55 män och 8 kvinnor - vänt sig t il l  konto
ret för att få plats. Av dessa 63 har kontoret 
skaffat plats åt 34, medan det visat sig omöjligt 
att få plats åt örriga 29. T\'å ha blivit hjälpta 
2 gånger och en 4 gånger. 5 gånger· hai· kontoret 
erbjudit platser, som icke antagit s. Utom hmud
kontoret i K0penhamn finnas :filialer i Nyborg, 
Odense och Fredericia. Inkomsterna h a  uppgått 
t ill 454 kr. 4:2 öre, h uvudsakligen utgörande bidrag 
från Dövstumföreningen i Köpenhamn samt  döv
stumskolorna. Utgifterna, administrat ionskostnader 
137 kr. 5 öre och t elefoner 294 kr. 95 öre, upp
gingo till 432 kr. 

En livskraftig dövstum. » Gazette des Sourds-
1\Iuets» omtalar, att den 8G årige dövstumme Henry 
Genis fortfarande är ordförande i rn dövs tumför
ening i Paris. Man måste ovillkorligen ta av sig 
hatten för en sådan outtröttlig arbetare för de döv
stumma. 

Pastor Oocht, präst för dövstumma i Zwickau, 
har, enligt en tysk dövstumtidning, under ini1eva- ' 
rande sommar uppehållit sig sex veckor i Sverige 
för rekr0ation . 

Till franska statens ·dövstumskolor i Paris, 
Charribery och Bordeaux utgår statsanslag för år 
1921 med resp. 930,000, 422,000 och 330,000 
francs. 

Dekorerade dövstumma. Ordföranden i döv
stumföreningen i L1ege (Ltittic;i) i Belgien Robert 
Dresse har tilldelats riddarkorset av Leopoldsorden 
och sekreteraren i samma förening Thonnanl Öm
sesidighet sorden av 1 :a klassen för deras fört jänster 
inom föreningen. 

· En italiensk dövstumdag, besökt av 400 döv
stummn, h ölls föregående hös t  i Genua i därva
rande universitetetsbyggnad . Deltagarna· hälsades 
välkomna av en representant för Genuas stadsför
valtnin g  och representanter närvoro dessutom för 
italienska kammaren och regeringen, varjär'rite en 
del dövstumlärare närvoro . 

Dövstumföreningar i Italien. I Venedig har 
nyligen bildats den första dövstumföreningen, ·av
sedd för de dövstumma i provinsen Venetien. För
enin gen ledes lik som ett par andra föreningar i 
provinserna Mailarid och Bologna av dövstumlärare 
och en ·del andliga, varför de kunna antagas likna . 
våra syenska föreningar till förmåh för dövstumm�. 

I Barcelona, en stad i Spanien på 600,000 in-· 
vänare, har bildats en dövstumfören ing med ända
mål att h jä lpa och understödja de dövstumma. 
För sin · verksamhet h ar den en lokal med adress 
Carrer de Duran i Bas, 8 pral , Barcelona. 

Mr Samuel Haslett, en förtrolig vän till fram
lidne d:r Thomas Gallaudet, har donerat 125,000 
francs till »Gallaudet Home» (ett  ålderdomshem 
för döYstumma i U. S. A.) 

Avträdda dövstumskolor. I enlighet med be
stämmelserna i fredstraktaten i Versailles har Tysk
land förlorat dövstumskolorna i Metz, Strassburg, 
R:.ttibor, Posen, Dam�ig, Brombcrg, Marienburg och 
Rössel. Emellertid är det o�äkert om dövstumsko
lorna i Marien burg, Rössel och Ratibor verkligen 
komm a att förloras, enär det beror på vad resultat 
folkÖmröstningen i Schlesicn får .  Högst a rådet i 
Paris har ju att avgöra den Echlesiska frågan . 

I detta sammanhang kan berätta�, att under den 
pågående folkomröstningen i Schlesien e n  mängd 
tyska dövstumma; som yoro födda i Sch lesien e ller 
hade rösträtt där, reste till de orter i Schlesien, 
där de skul le rösta. Omfattande anstalter hade vid
tagits för att hjälpa de difrstumma till rä�ta .  Vid 
alla större stationer hade personer utposterats med 
skyltar med anvisn ingar för de dövstumma, var
jämte hörande personer funnos till deras hjälp. 
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från Ryssland. I Mosk va har en av stadens 
teaterbyggnader tagits i anspråk för en t eater för 
dövstumma. Denna teaters sällskap bildades år 
1918 på iniativ av filmkomikern Mamikom i Mosk
vas dövstumklubb. Til l att börja m ed bestod det 
av 25 artister och har dragit till sig uppmärksam.
het från olika landsorganisationer för dövstumma 
och centrala teaterorgan . Teatern har erhållit ma· 
teriellt stöd från st atens sida och k an därför ut
vidga sin konstnärliga verksamhet, begagnande sig 
av den med alla tekniska hjälpmedel försedda t ea
tern. 

I ·Stockholm ha vi Eå där 50 teatrar för - döv
stumma och i landsorten kansk e  tusentalet. Man 
kallar dem biografer . . 

Två nya dövstumpräster ha tillsatt s i Norge: 
pastor Alf Wiig som präst för döystumma i Ber 
gen och teol .  kan d  Conrad Bonnevie Svendsen som 
hjälppräst i Kristiania. Den sistnämnde är son 
till dövstumprästen Conrad Svendsen i Kristiania. 

. Mr E. L. Schetnan, som sänt  err'del korrespon-
- ser från A merika till denna t idnin g och som är 

bosatt i Dupree i U. S. A., har från den 1 maj 
övertagit utgivningen och redaktionen av en ame
rikansk veckotidning för hörande, »The' Redelm 
record . » 

En teater till skänks. Värden på Prins Vil
helms palats i Köpenhamn har skänkt sin t eater· 
inredning till Dramatisk föreningen för dövstumma 
i Köpenhamn.  

En skenolycka. Den 18 maj på morgonen kom 
en dövstum Erik· Lunde i Larvik körande med en 
renhållningskärra. Av någon anledning kom hästen 
i sken, men k örsvennen höll igen så gott han kunde. 
Kärran slingrade ·därvid Eå våldsamt, att Lunde 
föll på huvudet i gatan , varvid hj ärmikallen spräck
tes och döden inträffade ögonblickl igen. Hans be
gravnin g skedde under stort deltagande från sta
dens invånare. Lunde hade i 15 år varit anst älld 
i stadens tjänst samt var k änd  av alla. Många 
kransar -hade sänt s  t ill hans bår. 

AVDELNING FÖR IDROTT. 
Vid ldrottsringens tävlingar å Stadion i Stock 

holm den 20 juni  erövrade I var Jönsson, Hephata, 
tredje pris i häcklöpning 110 m .  på en tid av 21.5 
sekunder.  Förste pristag�ren använde en tid av 
16.7 s. 

Norskt mästerskap åt dövstum. Vid tävlingar 
söndagen den 10 juli i Moss om norskt mästerskap 
å 10,000 meter segrade Ankile, Trondhjem, på en 
_tid av 36.13 min .  

En internationell idrottsfest för dövstumma 
äger rum i Berlin på idrottsplatsen å exercisfältet 
vid Seydlitzstrasse den 13 och 14 aug. med täv
lingar i följande idrottsgrenar : 100 m. löpning, 50 
m .  löpning för skolbarn under 12 år, 100 m .  löp
ning för damer, 400, 1,500 och 5,000 m. löpning, 
Evensk s�afettlöpning, 4 X 100 m. �tafettlöpning, 
kulstötning, spj utkastning, diskuskastning, längd-

- språng, h öjdhopp, . stavhopp. Tävlingarna äro öppna 
för alla t yska idrottsföreningar för dövstumma. 
Dessutom väntas deltagare från Stockholm, Köpen
harrn och Kristiania. Hmudintresset kommer att 
samlas om stafettlöpningen å 4 X 190 m. , t il l  vil
ken Berl iner Tngeblatt skänkt ett vandringspris. 

Ur dövstumprästernas å rsberättelser. 
Dövstumprästcrn a h a  i dövstumskolornas årsre

dogörel ser fått sina ämbet s berätt elser för år 1920 
införda, och ett och annat därur kan vara av in
tresse för en allmännare kännedom. 

Dövstumprästen i fjärde distriktet, pastor J. G. 
1l1almer skriver under rubriken »E;nskilda samtal»: 
»Då jag gör upp planer för gudstj änster och rnm'" 
k väm, söker jag numera al ltid ordna det så, att 
tid och rum kunna beredas för enskilda rnmt al. 
Många dövstumma kunna ick e  skriftligen vända 
sig til l  sin pastor, än mindre besöka honom för 
inhämt ande av råd och upplysningar. Huru myc
ket en dövsturnpastor än. anstränger sig, kan han 
icke få tillfälle att ens en gång om året besöka 
alla . de dövstumma, som äro i h ög grad beroende 
av honom. Att inför de förrnmlade framföra til l  
dövstumprästen sina emikilda angelägenheter är  ick e  
alltid behagligt. 

De frågor, som så enskilt framföras till dövstum
pastorn, äro visst icke  alltid av rel igiös eller mo
ralisk art. · Ofta kunna de vara små och obetyd
l iga. Men för den dövstumm e  kunna de framstå 
som mycket viktigar det märker man tydligt. Ofta 
k an -ett enda ensk il t  samtal bliva inledningen till 
mycket arbete, obeh ag och besvär för dövstumpa
storn. Vill han lindra sin arbetsbörda, bör han 
akt a  sig för att giva de dövstumma enskilda sam
tal .  

Under det senast förflutn a arbetsåret hava 91 
dövstumm a begärt och erhållit tillfälle till enskilda 
samtal efter de gudstjänster och samkväm som-va
rit anordnade. 

* 

Pastor John A. Bunge skriver om Frälsningsar
mens verksamhet b land dövstumma: 

»En sak, ·som rr an ofta s aknar vid gudstjänster
n a  bland tystnadens folk, är sången, eldande, liv· 
givande sån g. Oc_Q_ j ag vet, att dövstumma saknat 
den .  Det måtte vara svårt, att aldrig k unna sjunga 
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bort s i tt hjärtas sorg, aldrig få sjunga: ut" den gläd
j e, . hjärtat känner. 

Det finns inom landet ett religiöst samfund, som 
i · m ånga stycken verkar till gagn bland de döv
stumma. Detta samfund annonserar om sång på 
teckenspråket för dövstumma. Jag har svårt att 
föreställa mig denna sång annat än som hµmbug, så
som något avsett som lockbete för hörande m än
niskor, såsom något i agitat ionens tjänst . Jag har 
svårt att tro, att denna sång för de dövstumm a  kan 
ha större musikaliskt värde än yad psalmen 124 
t .  ex.  skulle ha för oss, då takten med en käpp slogs 
mot ett golv eller bord. Lämnade detta samfund 
dövstumsången därhän, skulle utan tvivel respek
ten för dess religiösa arbete bland tystnadens folk 
i icke ri nga mån ökas. 

Men som sagt - de dövstumma sakna sången. 
Kunde vi giva dem något, som kunde för dem er
sätta denna, skulle det vara oss till verkl ig och 
s tor glädje . » 

N·
ågot om  d römmar. 

I d römmen återkomma tydligen föreställn i ngar,  som 
man haft i vaket tillstånd i förvriden form eller i förvir
rad ordningsföljd.  Dessa d rö m i n t ryck må-ite emellertid ha 
uppnått e n  viss styrkegrad genom återupprep1i ing, om vi 
skola i vaket tillstånd k u n n a  erinra oss dem eller,  med 
andra or<l , kom m a  i h åg vad v i  d rö m t. 

Vetensk apen h a r · sökt . u t röna v i< l  v i lken ålder m ä n n i .  
skan börjar drö m m a  m e d  vetet. Redan i <le n  klassisk a 
forntiden tvistade m an om· , h u m  v.ida barn d röm ma. A r i
stoteles förnekade detta på det bestämdaste, å tm i ri  stone 
beträffa n d e  mycket små barn. I allinänhet har ett barn 
u nder fyra år ej något m edvetande av . att  det drömmer, 
ehuru dess i·örelser och pratande i sömnen tydligt ger vid 
handen att det  drömmer. först omkring och efter fyra
årsåldern börja barnen bli m e d vetna om sina d römmar.  

I al lmänhe t äro dröm m a rn a  u n d e r  den thl i gare ungclo, 
men o vl:).nligt l i vliga och ofta av skräckfull  natur.  Sålun
d a  u tgpra ofta avlidn a  personer föremål för  drömmarna.  
Upprepade drömmar äro icke heller sällsynta . Barn med · 
l ivl ig fantasi berätta ibland,  att samma dröm ständigt åter
kommer för d e m .  Flickor börja drömma tidigare än gos
sar. Naturligtvis beror drömmarnas frekvens och inten
sitet . mycket på de in tryc k bar n e n  m ott aga u n d e r  dagens 
lopp. - I detta sammanhan g  h a  även bl inda m än n lskors 
drömmar ett visst intresse . Blinda drömma li k a  m ycket 
som andra människor, m e n  frågan är om d e  se i sina 
Jrömmar. Genom undersökning har man konstaterat, att 
bl indfödda personer e ller personer, som förlorat synen 
före femrn levnadsåret, aldrig drömma att de se något, 
m edan däremot ·andra blinda tycka sig se i sina drömmar.  

Månn e  de dövstumma höra i sina d römmar ? En un
dersö k n in g  h ärutin nan vore i n tressant.  

A N N O N S E R . 

Ingå 

De Dövstum mas 
Sj ukkassa. 

Ärade d amer ! 
Nykter och ordentl ig 25 års man önskar göra be

kantskap för äktenskap med glad och trevlig flicka 
i 20-24 årsåldern . Svar med foto till  skräddare 
N. W. A . ,  Åsen , Vingåker. 

A l l a  de, som hos undertecknad beställt fotografier 
barn att emotse s ina beställningar direkt från 

fotogra f E. Beckertz, Mora. Andra åter, som ej 
bunno göra bestäl ln ingar kunna göra det hos rnm
ma fotograf. 

Borlänge den 3 ;j ul i  1 921. 
G ustaf Ståby. 
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Handalfabetskort på f i n  kartong till  salu bos Dövstum 
fören in gen · i Stoc kholm.  Pris 5 k r .  för 100 st.  3 k r .  för 
50 st.  Till landsorten tillk om m er porto. Rek�ireras hos 
föreningens kassör,  hr  G Fondelius, Älvsjö.  

Andreu & Holms Boktryckeri, Stockholm 19� 1 .  




