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TRETTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN 

ENSAM. 

Ensam, ensam på vandringsstig, 
oförstådd av hela världen, 

stött av likars löjeblig, 

drevs han ung mot åldershärden. 

Tyst och sluten sin väg han gitk, 

längtande få tjänster bjuda. 

Fast och ärlig var hans brick, 

tack han dock ej ens fick njuta. 

Var han sorger 'i världen såg, 

broder st röst han i•ille sktinka. 

Där han såg det mörker låg 

tro och ljus han ville stlinka. 

Ensam, ensam, på t�rnest,ig, 

ensam, med blott tunga öden, 
ädla tankår, ack för dig, 

drens han redan ung 'i döden. 

Cfrus. 

Ett och annat i anledning av 
skolreform en. 

Ehuru förslag om dövstumundervisningens omor
ganisation snart torde föreligga färdigt, vill jag än
dock framföra några synpunkter i ämnet. 

Vad beträffar elev�rnas fördelning bör m an en
ligt min mening icke taga graden av de dövstum
rnas dövhet med i räkningen utan helt och hållet 
deras begåvning. Det är ett oerhört fel och en stor 
orättvisa att de mera begåvade skola vara ti l lsam
mans med de svagt begåvade i en klass, ty däri
genom hämmas. deras utveckling i hög grad. De 
finna undervisningen ointressant, bliva ofta slöa 
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och ouppmärksamma.  Om de mindre begåvade 
skulle förlora på att avskiljas från de gott begå
vade, bör detta absolut icke vara nog giltig orsak 
för att de skola få vara. t illsammans. 

Med de svagt begåvade borde man i alla fall 
uppnå goda resultat, om undervisningen gjordes 
bättre. Plugg1äming finner jag skadlig. Bättre vore 
om man finge lära sig sådana berättelser utantill 
som man mest tycker om, eller på egen hand finge 
skriva uppsatser över vad man sett o. d. Därige
nom ansträngas tankarna mera, tankegången blir 
som följd härav klarare, och de komma lättare t il l
rätta med den svåra ordplaceringen. 

Teckenspråket inverkar utan tvivel mycket men
ligt på tankegången i ej minst för de gott 'begåvade. 
Detta . är särskilt fallet om man ej tecknar så som 
man skriver och talar. Om man däremot tecknar 
så som man talar, d. v. s. säger orden med tecken 
i sam�a följd som man skulle talat dem (och om 
ej något tecken finns för ett visst ord, då säger 
det medelst handalfabetet), då inverkar tecken° 
språket ieke skadligt på tankegången. Att förkasta 
teckenspråket är både omöjligt och skadligt. Vem 
kan väl genom att blott avläsa m unspråket förstå 
allt vad t. ex. prästen säger i kyrkan? 

En annan sak, som mycket intressera1 mig är 
fortsättningsskolan.  Att en dylik skola skulle få 
en mycket stor betydelse för de dövstummas prak
tiska utbildning och kamp ute i livet, är otvivel
aktigt. .Men förutsättningen härför vore dock att 
de höllo vad de lovade. Föreståndarnas göranden 
och låtanden borde kontrolleras. 

Som bekant hava skolorna på Råbylund hittills 
icke hållit vad de lovade. Orsakerna äro för mån
ga dövstumma för allmänt bekanta för att här be- . 
höva dryftas. · 

Att 4e dövstumma. förvägras att b li dövstumlä
rare · är en stor och skamlig orättvisa. Det finnes 
mer än en begåvad och framstående dövstum, som 
skulle duga till  dövstumlärare lika väl som de hö
rande. Naturligt vis kunna de an vändas endast i 
teckenklasrnrna i de egentliga dövstumskolorna, 
men även i fortsättningsskolorna skulle de kunna 
undervisa. Dövstumlärarna begå ofta det felet att 
icke · vidare bry sig om eleverna. Bara timmen 



58 TibN!NG FÖR DÖVSTUMMA 
========================================= ==============) =· =====;========================-=::===o===::=:::====: 

går, sa. ar det bra, mena de. De borde intressera 
sig för och samtala mera med eleverna,  så ginge 

,undervisningen så mycket l ättare, och eleverna finge 
mera förtroende _för sina lärare, bleve mera upp· 
märksamma och ·flit iga. H. G. 

Dövstumsången . 
· Jag i nstämmer l i vligt med. pastor John A. Bunge . 

i vad han i �in �rtikel säger om Frälsningsarmens 
verksamhet b land de dövstumma. 

De sånger, varmed Frälsningsarmen förplägar de 
dövstumma, verka aldrig uppryckande, snarare 
tvärtom.  De många åtbördskrum bukterna  v erka 
distraherande och kommer en att livligt önska sig 
vara förflyttad ut i det fria. Fö� övrigt känner 
man sig alltid i lla t i ll mods, när man ser, hur det 
ädla åtbördsspråket på sångens väg vanställ�s t i ll 
.. någon ting för ögat d istraherande, disharmonierande, 
stickande, slappt och äcklande. Det är mig  omqj
ligt att  beskri va mina egna känslor, när jag Str 
ett sådant religiöst  samfund som Frälsningsarmen 
· prestera sina åtbördskonster på sångens väg. Den . 
onaturlighet, varmed den framföres, upptänder i 
m ig alltid ett det största förakt och en helig vrede, 
ty i de s lappa frånstötande åtbörderna återspeglas 

·ofta före�ragarens karaktärsegenskaper. Den på ett 
naturligt sätt tecknade sången skänker vila och till 
fredsställelse för ögat och l isa för hjärtat . · Det 
förra 'uppfångar de enkla harmoniska åtbörderna 
och meddelar sig vidare t ill hjärtat, där känslorna 
efter ögats första intryck komma i uttryck. Den 

·på ett  motsatt sätt tecknade sången ger inga goda 
·i n tryck på ögat, och följden blir att sinnena därav 
obehagli gt beröras. Det är då så rätt ått sångerna 
'på teckenspråket i senare fallet kan kullas hum· 
bug. Öch l ika rätt är det , att, om döv�tumsången 
borttoges eller omskapades t il l  det bättre: enklare 
och naturligare, mycket intresse då skulle vinnas 
av de döva för det religiösa arbetet bland dem. 

· ·Ty -den religiösa teckensången har också- en lag. 
·Presenteras den efter ens känslor, respekteras och 
älskas den också. 

I slutet av artikeln säger pastor Bunge åter: »De 
dövstumma sakna sången.» Och fortsätter: » Kun · 
de vi giva dem något, sor_n kunde för dem ersätta 

·denna, skulle det vara oss -till verklig och stor 
glädje.» 

Vem vågar säga att de döva saknu.· sången? Det 
våg::1r b lott den . ensidige och kortsynte. Ty så 
sannt det finnes en Gud i himmelen, så finns det 
en evig sång i de . dövas hjärtan . Denna sång är 
en ersätt are för al la andra sånger och är skönare 
än dessa. Ty denna sång är den gudomliga gläd
jens och· 'kärlekens sång, som hm1 somliga döva är 

·så starkt · utpräg]ad ·att dessa vilja göra allt för 
·s ina likars väl. G-n. 

Om förhandlingar och beslut vid 
dövstum m öten. 

(Forts. o. si. fr. n:r 6). 
Vid ett sammanträde skall alltid finnas en se-

. kreterare-: Om det· är ett sam manträde med en för
ening är det den för året valde sekreteraren som 
skall tjänstgöra. Om sekreterarens ål igganden fin
nes a lltid bestämmelser i stadgarna. · 

Sekreteraren skall vara ordförandens hjälpreda 
och biträda honom med att taga reda på dem som 
begära ordet, med uppfattandet av framställda 'yr
kanden m .  m .  Han skall t i l lse, att röstsedlar äro 
tillgängliga, vid omröstning och val skall  han till
sam mans med· de utsedda kontrollanterna anteckna . 

rösterna, allt  eftersom de uppräknas. · 

Sekreteraren har vidare att föra protokollet. Varje 
ärende skall föras för s ig i sin egen ·paragraf och 
får i nte blandas samman med något annat . Det 
är särskilt v ikt i gt, att sekreteraren tar noga reda 
på ett besluts innebörd och i protokollet giver det 
en E-ådan formuleriug, att intet missförstånd kan 
uppstå. En klar och ot.vetydig formulering är J?Öd · 
Yändig för dem, som senare skola verkställa be
slutet i fråga. 

· Att föra diskussionsprotokoll vid et t samnr nn
träde med dövstumma har sina stora svårigheter. 
Det gäller då för sekreteraren att . följa den teck
uande talaren med ögonen och så vid något l ägligt . 
tillfälle passa på ntt an teckna några satser a v  y tt
ran det. Ett diskussionsprotokoll från ett dövstum
möte kan aldrig bli fullständigt, kan aldrig steno
graferas, och teckenspråket är lätt att missförstås. 
D iskussionsprotokoll föras dock endast i undantaas
fall, och det är icke nödvändigt att föra dylika ;id 
de  vanliga sammanträdena. Men sekreteraren bör 
i1oga anteckna talarens  yrkanden. 

Protokollet skal l senare, då det är u tskri vet, ju· 
. steras, . d .  v. s. bestyrkas t i ll sin riktighet . Juste
ring kan ske p'å flera olika sätt. Om en förening 
avhåller månatligen återkommande sammanträden 
kan protokollet uppläsas på nä .stpåföljande sam· 
manträde. Efter uppläsn in gen av detsamma frågar 
ord föranden: »Godkännes protokollet?» Den som 
har något att anmärka mot detsamma har då att 
framföra sina anmärkni ngar eller rättelser . samt, 
om anmärkningarna äro befogade, få protokol let 
ändrat i resp. paragrafer. Då allt är klart, uppre
par ordföranden sin fråga om protokollet godkän· 

-nes, och då de närvarande svara ja, antecknar ord
föranden . i protokollet: »Justerat den - -» och 
underskriver med sitt namn. 

Har föreningen inga må11atliga sammanträden 
är det l ämpligt välja justeringsmän, i regeln två 
t ill antalet, att  jämte ordföranden justera protokol
let. Dessa justeringsmän väljas redan v id  mötets 
början , så att de från början noga kunna följa med 
mötesförhand lingarna och besluten. · Protokollet bör 
sedan göras färdigt fortast möjligt samt granskas 
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av ordföranden och de två ulsetlJa j L1:3lt.:ri1J6Smän· 
nen samt, sedan man god�;'.bt proto!{l)l'.ct, uud.cr
skriva .detsamma. 

Utförligare om mötens letlnn<lG f11111es i »Olll över
läggningar och beslut» av .\xel s,·cns.::;on i Ver<lan· 
dis småskrifter sarrit i » .Mdt sf. ;rlia11dlingar och de· 
ras förande » av Per Edvin s.�uld, Tidens förlag., 

Dövstummötet i Karlskrona .  
Ehuru det nu  gått mång:1 ve::::�or t:Jedan dö\'stum

rnötet i Karlskrona, har jag ännu mötet i livligaste 
minne· och vill gärna nedskriva vad jag sett och 
fått uppleva vid tillfället; ty mötet var det bäst 
anordnade jag någonsin sett. Återspeglingen av 
mötets kvalitet frapperade mig, så mycket mera 
som mötesarrangörerna, i synuerhet den gode ord
föranden i Sydsvenskan, hr Nilsson, präglades av 
en ovanlig och tilldragande karaktär, och sämja ,  
enighet . och arrangeringsförmåga besjälade dem. 
Jag behövde icke göra sa värst många iakttagelser 
förrän jag kom underfun_d med, att ledamöterna i 
Sydsvenskan hade den k raft och energi och mål
medvetenhet i s ig �om fordras av  äkta filantropi
ska döva på fört roende- och. andra a1>1svari:ifulla 
poster. Därför kan jag icke annat än ly�kööska 
8ydsvenskans medlemmar till att ha sådana män 
med kraft och vilja i barmen. Sjukkassan, som 
l i gger på en  säker grund, kan existera i ännu mån
ga herrans år och gå förb i  många j ubileumsdagar. 
Det är min tro det. 

För att kunna heskriva mötet i dess helhet, är 
det bäst jag börjar från början. Efter att jag och 
några andra döva med mig, efter övergången från 
barr- till löv.skogar, fått titta  på de omväxlande 
naturscenerierna i det lövfagra Blekinge och bli vit 
sotiga i våra ansikten av ånghästens beska· utand
ning, stannade det järnbeslagnR. odjuret på Karls· 
krona station. En .titt ut! JöE"ses, så mycket folk! 
Vi kunde rakt .klämmas ihjäl! Men tjänis på däj 
Kalle! · Därute stodo ordföranden Nilsson m, f-1. 
döva Karlskronabor. Det första intryck et av dem 
var mycket gott och vi blevo i hast värmei'. Och 
de voro vänliga nog att vilja bli våra ciceroner 
allesammans· utom ett par kv innliga, .som voro 
ömma under fotsulorna. 

Det var mig  ett verkligt nöje att få göra bekant
skap med sjömännens stad och vandra upp och ner 
för dess många »bågiga» gator. Jag hade visser
ligen gjort det förr, men då var jag bara en l iten 
så att säga hjärnlös parvel. och icke visste mera än 
att jag slet upp mina skor. Herrarna Nilst:Jon och 
Axel JYJå.nsson är jag synnerligen tacksam för, att 
de voro så vänliga att på fastande mage tjänstgöra 
som ciceroner- och tillfredsställa en » Hengsb vet-· 
gir ighet. 

Samma dags eftermiddag föret.ogo jag och m i n  . 

oskiljaktige vi.in och broder .Axel Kronholm och 
John 01Eson en tripp till den underbart sköna 
Viimöparken. Dät möttes våra ögon a v  en natu
rens rikaste niidsommarprakt. Till sent på kväl
len strörade \1i omkring på Vämöparkens krona eller· 
hjässa, därifrån vi· hade en den härligaste utsikt 
över· staden och det i månens sken drömmande ha· 
vet. Var naturälskare vet, huru obeskrivligt skönt 
Jet är en ljus sommarkväll, då all naturen i frid � 
fullheten står som ett trolskt stelnat naturunder. 
Det är en gåtfull stämning i den till synes döda 
naturen, vars väna prakt och mystiska stillhet. vårt· 
hjärta möter och hälsar med ett vibrerande och ro-. 
givande känslosvall. Sent på kvällen åteHände vi · 
pr spårvagn till staden och kropo i våra respekt_ive
sängar i det gamla pensionatet v id  hamnen. 

Den dagen var det den 23:e. Näs.ta dag hade 
Sydsvenskan möte i . Karlskrona församlingshem. 
Efter utbytta hälsningar sat t e  jag mig på en av de· 
bortersta bänkarna samt överblickade haYet av hu
_vuden, v i lkas antal sades uppgå till 80. Före mö-· 
tet skull_e pastor Malmer hålla · gudstjänst, och det · 
var mig därför ett .nöje att litet nti1:mare lära kän
na den n it iske dövstumprästen. Det första intryck 
jag tick av honom var, att han verkade för medel-; 
kbssig. Teckna skönt kunde han nog, men jag 
för min del föredrar hellre pastor G. Bratt, som 
a lltid tecknar på ett kraftigt, medryckande sätt. 
Eiter gudstjänsten gick hr Malmer och skakade· 
hand med nlla. Detta förundrade mig, ty sådant 
är icke brukligt hemh1a i Växjö, men än ·mer för-· 
undrad blev jag, när han vid blotta mi tt namn 
sade ett konstigt, nästan opassande ord t ill mig. 
Senare fick jag veta att pastor Malmer hade stort 
nöje att fala i gåtor; Att det finnes hemlighetsfulla 
präst er! 

Vid rrötet påmindes ori1, att m ed anledning av  
Sydsvenskans 30-årsjubileum- e n  fest skulle gå  av  
stapeln på e .  m .  För det nit iska arbete hr Axel· 
V. N tlsson� och ett par andra styrelseledamöter, 
vars namn jag icke kunnat ihågkomma, nedlagt för 
Sydsvenska dövstumföreningen, fingo de var sitt 
d iplom. Den gode hr Nilsrnn blev rörd, steg upp 
och tackade, menande sig icke ha gjort sig för.tjänt 
av hedersbetygelsen, enär han endast en »kort tid» 
arbetat för Sydsvenskan. 

Kl. 6 samlades man "i frimurnrelogen för att i n
taga den omtalade supen. Allt var all ri ght, och 
för endast två kronor fick man fylla sin magsäck. 
Skämtkun·niga fattades det icke  heller, så att man 
allt som oftast hotades· med andtäppa m. m. far
ligt. Med festtalarna var det illa ställt :  de glöm
des totalt· bort . eller ock glömde de bort sig själ va. 
Ty inga hyllningstal för Sydsvenskan blevo av .  
Men icke blev man ledsen för det. Efter supfa1 · 
dansade de danslystna, medan de andra arbetade· 
med fingrarna så att man kunde tro att det var 
k ullager i dem. S.ent omsider bröt man -upp och · 
gick till var sitt kry.pi n. 

Den 25:e, en helgfri lörda.g, g ick upp med lika, 
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strålande sol som de föregående dagarna, och mö
tesdeltagarna samlades punktligt på den avtalade 
mötesplatsen eller på torget vid tyska kyrkan. Ty 
meningen var, att vi skulle besöka varvet. Att 
omtala hur det går till på ett skeppsvarv är över
flödigt, då säkerligen många av tidningens läsare 
ha grundligare kännedom därom än jag. Men blott 
det vill jag säga: besöket var lärorikt för mig själ v, 
så föga kännedom om ett varvs utseende som stac· 
kars jag, landkrabban, hade. Pastor Malmer var 
också vänlig nog att upplysa mig· om min okun
nighet. Efter varvsbesöket gingo de flesta besö
k-arna bort och bakom några klippblock för att i 
allsköns ro doppa sin heta, nästan hal vstekta, leka
men i de salta östei'sjövågorna. 

Samma dags e. m. stötte vi åter . på varandra i 
församlingshemmet, där vi undfägnades med te och 
smörgåsar och ett utmärkt föredrag av pastor Mal
mer om »Dövstumföreningen av 1 8ö6.'> 

Den 26 var det utflykt till Orrekulle, och ett 
par mindre ångbåtar förde oss vid 8,tiden på mor
gonen d it. Där stannade vi· hela dagen eller till 
kl .  7, då extra ·båt återförde oss .till staden. I Orre
k ulle K. �.,. U. M:s lokal, som av ägaren välvilligt 
upplåtits oss, höll pastor Malmer efter ankomsten 
till utflyktsorten, gudstjänst. Ävenledes före av
färden därifrån. Till dagens nöjen hörde: kaffe, 
läskedrycker, bad och fot vandring. För omväxlings 
skull  tog man också upp idrotten. En amatörföre: 
läsare, H. Björk, fördrev tiden för oss genom att 
föreläsa om ett av sina speciella ämnen, en berät-
.telse från Ryssland. 

· 

Med mötets goda program · visades tydlig belåten
het från mötesdeltagarnas sida. Det fattades vis
serligen en fotograf, som kunnat knäppa os�, men 
då vi icke skola skaffa oss små människobilder och 
beundra vårt kött för mycket, gjorde det ingenting. 
Det nya lagret i minneskammaren var ersättning 
nog. H. G. 

Dövstum kvinna mördad. 

En hemsk tragedi utspelades den 3 aug. vid 9· 
tiden på kvällen i en lägenhet i huset n: r 6 Hö
kensgatan i Stockholm, varvid en äldre dövstum 
kvinna Olga Eriksson blev knivskuren ·t i l l  döds 
och en sjöman . Karl Lundberg svårt skuren. Den 
blodiga händelsen föregicks av ett våldsamt upp· 
träde mellan den dödade kvinnan och mannei1. 

Polisen, som vid halv .10 tiden alarmerades av 
hyresgäster i huset, fann vid ankomsten till  lägen-. 
beten kvinnan och mannen, den senare broder till 
lägenhetens innehavare Axel Lundberg, badande. i 
blod. Kvinnan dog någon stund efter polisens an
komst. Hon hade ett djupt knivstygn i hal�en, 
vilket gått svärs igenom pulsådern på vänstra si
dan, .och hennes kropp var översållad med kniv-

hugg. Mannen hade ett knivsnitt i strupen samt 
hade dessutom fått knivstygn i bålen. Han var 
redlöst berusad och i så med taget tillstånd, att han 
icke kunde förhöras. Han fördes till .Maria sjuk
hus. Kvinnan fördes till. bårhuset. Axel Lund
berg och en person till, som jä.mte de knivskurna 
bebodde lägenheten, anhöllos av polisen, men fri
gåyos dagen därpå, då de icke varit närvarande, 
då dramat utspelades. 

Under senare tiden ha ofta uppträden och brå k  
förekommit dels mellan kvinnan och bröderna Lund
berg, dels mellan bröderna själ va, till vilka upp
träden kvinnan synes ha givit anledning. 

Dagen efter mordet visade det sig att Karl Lund
berg ej var så svårt sårad, som först antogs. Han 
kunde därför genast tagas i förhör. V id  förhöret· 
berättade Lundberg (han har numera lämnat sjuk
huset och förklarats häktad), att ett supkalas på 
kvällen den 3 aug. varit anordnat i den av bro
dern förhyrda lägenheten. I detta hade de båda 
bröderna Lundberg, en inneboende Berg�tröm och 
Olga Eriksrnn deltagit jämte en främmande, yngre 
kvinna.·· Hon hade avlägsnat sig vid 9-tiden på 
kvällen och då följts av Axel Lundberg och Berg
ström.  Karl Lundberg, som var ganska berusad, 
hade omedelbart k lätt uv sig och gått till sängs 
samt så gott som genast . fallij; i sömn. Efter en 
stund hade han emellertid beretts ett mycket obe
hagHgt uppvaknande genom ett tämligen våldsamt 
slag i huvudet, och då han yrvaken fått upp ögo
nen fick han se Olga Eriksson stående bred vid sän
gen med näven höjd till ett nytt slag, vilket även 
fallit och träffat. Då hon slagit till en tredje gång 
hade Lundberg sprungit upp, fått tag i en pnppers
lapp: och en penna samt skrivit att det skulle kom
ma att gå henne illa om hon ej lät honom vara i 
fred . Då hon ändå fortsatte att gå agressivt till 
väga hade Lundberg ur en byrålåda tagit fram en 
huggare av :flottans modell och en rakkniv, med 
yilka vapen. han hotat henne, varpå hon syntes vil· 
lig uppge striden och begivit sig ut i köket. Lund
berg hade gått till sängs igen och slumrat in i en 
halvslummer. Huggaren och rakkniven hade han . tagit med sig i sängen. Han barle väckts a.v ett 
nytt slag och nu hade han .störtat upp och gjort 
bruk av rakkniven. Hur kunde han ej minnas .  
Olga Eriksson hade emellertid skrikande sprungit 
ut på gården. Efter detta hade Lundberg återvänt 
till sängen, skurit sig i halsen och förlorat med
vetandet. Han hade vaknat till sans först på sjuk-
huset. 

· 

. Sådan är Lundbergs berättelse. Det finns v isser
l i gen ännu, enligt polisens mening, åtskilligt som 
inte går riktigt ihop, men i det stora hela torde 
hans relation vara med verkliga förhållandet över
ensstämmande, och fortsatta förhör komma väl att 
kåsta ytterligare ljus över saken. 

Den mördade dövstumma k villnan Olga Eriksson 
var omkring . 6 3  år gammal, var till yrket söm
merska samt hade bott hos Axel Lundberg c:a 3 
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mån . och hushållade för bröderna .  Att den  tlövstumma 
kommit i tjänst hos Axel Lundberg berodde till 
en del på att denne var kunnig i teckenspråket, 
enär han· varit rel i giös och deltagit i Frälsnings
armens döystum verksamhet. 

Minnen och upplevelser. 
Berättade för Tidning för Dövstumma av Ola Lax. 

·Ett ku nga besök och ett getaupptåg. 

Min far hade köpt hem en get, och <len geten var så 
tam, att en åsna kunde slå skalle med den utan att få 
huvudvärk. Och den var så fin, att den aldrig låg under 
hönspinnarna, på vilken. hönsen hade sin viloplats. Men 
så kom en bock, en riktig syndabock, till den geten och 
lärde honom att sätta värde på sina horn och sin bastanta 
skalle. Denne syndabock var Hans. Först. äcklade det 
geten så, att se Hans smutsiga händer, ty han vände sitt 
huvud med en betecknande min av största förakt bort, 
men allt eftei·som dagarna gingo oeh Hans var lika ihär· 
dig, blev hans högmod kuvat inför en annan känsla: ha
tet. Och icke dröjde <let länge förrän han blev alldeles 
förryckt och hoppade högt och stångade. Inför hans skalle 
voro hönspinnarna som torrt fnöske, och följden blev att 
hönsen blevo hemlösa. . Deras hem blev därefter koryg
garna, men när en tid gått; tyckte kossorna att deras ryg
gar voro för fina för sådana odågor, som icke kunde råma 
liksom de själva, varför de en natt, efter kofackförening
ens enhälliga beslut, höjde upprorsfanan, så att det blev 
stor förskräckelse i de arma fjäderfänas hjärtan. Nästa 
morgon såg min fader- de.ras beklagansyärda belägenhet 
och beredde dem en fristad i ladan. 

Geten ångrade snart sina tilltag, och när Hans, på grund 
av sjukdom, icke på några dar kunde infinna sig för .att 
som vanligt taga målsikte och träffa hans skalle med trä
klubban; lovade han bot och bättring. Det syntes tydligt 
på hans resignerade och ångerfulla uppsyn. Men Hans 
var den, som aldrig kunde känna ånger, och när han bli
vit frisk, var hans fÖrsta göra att gå över till mig och 
fatta klubban. Så att det åter. blev annan vind i getens 
sinnessegel. Och övning ger färdighet, det ·vet vi alla. 
En dag tog geten skadan igen med glans och ära. Den 
tog ett sku.tt nästan örer räcket, bakom vilket jag och 
Hans stodo, och kände på Hans panna så eftertryckligt

., 
att Hans i hela _fjorton minuter såg bara stjä,rnor. Till 
all lycka både för Hans och mig, lyckades geten icke kom
ma riktigt över, at)�ars hade vi farit illa ut. Åtta sekun
der efter Hans u p1waknan<le ur stjärnevärlden, stod geten 
själv .på matta bei1 . och begapade stjärnorna. · Det var 
Hans hämnd. 

En dag fick fi�kebyn, i vilken jag fötts och !Jodde, den 
oväntade nyheten att kungen ämnade sig till .den änden 
av fastlandet ocl1 vi-intades dit redan om ett par dagar. 
Han skulle komma med sin lustjakt till den närbelägna 
li-lla hamnen, som egen.tligen bestod av en sju meter lång 
iua_ byggd kaj, vid vars mitt en brygga, lika gammal som 

byns äldste gubbe, låg, och under den var det pålar så sköra 
så en groda kunde peta· sönder dem. 

Det blev liv och rörelse i byn som aldrig tillförene eller 
sedan den dag, då slaktaren GriRkvist med.sin tjocka Gre
ta kommo dit. Den myndige kommunalpampen Fricke 
skrek ut sina befallningar åt alla håll och höll händerna 
for munnen, när han ville tala med karlarna uppe i det 
gamla kyrktornet. Kors och tvärs sprungo arbetare_ med 
hammai·e sågar och spik i händerna; llffärsmän med pap
per och· hattar under armarna och stora svettdroppar på 
pannari och under· fläsk.hakan; gamla korpraler, som ville 
köpa terpentin för att ta bort de många fläckarna på sina 
läi�gesedan undangomda uniformer, på vilka bronsmedal
jerna ännu kvarsutto; fiskare med sina kärror, så -att det 
blev kollisioner och hönsdödsfall; upplysningsmän, åtföljda 
av kunskapsfattiga men yetgiriga grabbar och töser med 
flaggf\ng i armarna; trashankar, som sökte fånga tupp
fjädrar att prylla sina hundraarsgamla hattar med, samt 
ungdom i alla möjliga åldrar. I smedjan dånade släggan

_ som om åskan vore över byn, ty <let skulle göras ledstän· 
ger att sättas på bryggan, föi· att kungen icke skttlle trilla 
i sjön, om klackarna strejkade; i kvarnen rosslade 

_
det 

som i en underjordisk gång och mjölnaren hade brått �tt_ 
köra det nya fina mjölet till bagar-Pettersson, som var den· 
skickligaste bagare på tjugo mils omkrets. Det v�r med 
ett ord liv och rörelse i den lilla byn. Och när så kun
gen kom, var allt· klappat och klart: åreportar voro resta, 
ledstången fastsatt i bryggan; en ny påle avlöst en rutten,· 
som fått tjänstledighet på grund av kräfta; det bästa brö
det bakat; välkomsttalet författat och inlärt m. ·m. 

Men då Hans och jag stodo och beskådade lustjaktens 
ankomst, hände något underligt i getens lilla privata he'm. 
För en halv timnie sedari hade Hans räckt honom gräs,. 
doppat i ättika och finmalen peppar, och nu var geten 
alldeles peppargalen. · Vid en getnystiing slog's träinhäg
naden söµder på ett ställe och lämnade geten fri pass�g_e 
ut till det fria. Och ut for geten också och det med fart 
och ned till hamnen bar det, där jag stod ·med Harrs b�k
om mig. Det blev knuffar och stötar till höger ocb. vän-

. ster, så att gubbar och gummor, luffare och herreinä11,· 
ynglingar och jäntor trillade orri vartannat, me<la? hatta� -
na och paraplyerirn och rosen buketterna flög? till väders. 
Barnen i modersfamnarna galltjöto och det blev _stor pa
nik vid hamnen. Och innan vi, d .. v. s. Hans o_ch jag 
visste ordet av, voro vi själva i vädret och hamnaäe,-j_�g 
i kungens famn o·ch Hans i hu vtidet på kaptenen: . . - · · 

>> Vau i alla gröna sjöodjurs dan, skrek denne ilsket och 
·gav Hans en grundlig avbasning och slängde honom i kol
boxen. 

Kungeu var däremot älskvärd n.og att klappa mig på 
huvudet så att far .:;an och morsan min icke kunde tro 
Sina öcr� 1i och sade att det var den bästa hälsni6g han "' ' ' . 
fått sedan han blivit kung. 

Fricke kände sig djupt olycklig, ly _han hade på stnn. 
den totalt glö�it bort det med möda inlärda hälsningstalet. 
Men det angår oss ju ide. Det hör ju icke till berättel
sen. 



62 TIDNING FÖR DÖVSTUMMA 

San n  och fals k  i drottsanda. En av idrotts
rörelsens vackr.aste egenskaper är den anda av öp· 
penhet och gott kamratskap, som idrotten utveck
lar, icke blott' inom den egna klubben, utan också· 
vid de .olika tävlingar vari idrottsmännen deltaga. 
Man samlas inom klubben och till tävlingarna med 
tillit ·och förtroende till att man kan umgås och· 

.tävla . med varandra utan några baktankar på att 
bland idrottskamraterna möjligen finnes någon per-
son, som- är. angelägen om att dölja ett och annat 
om sjg själv för de andra. Idrotten kräver obe
tingad. hederskänsla ho s sina utövare. Har någon 
idrottsman· fe.lat  mot samhällets lagar, vilket skulle 
medföra diskvalifikation om saken bleve bekant, 
är det vederbörande idrottsmans oavvisliga plikt 
att söka gottgöra vad han brutit och därigenom 
göra sig värdig att fortfarande  t illhöra idrottsmän
nens stolta skaror. Detta är. han skyldig sin egen 
klubb och sitt eget anseende. O...:h framför allt 
bör en idrottsman, som vet med sig att han har 
en fläck på s in  heder, icke tränga sig fram till en 
ledande ställning förr än han vet me<l sig att han 
med gott samvete och nied lyftad p�rnna kan mot· 
taga den ställning, t ill vilken hans kamraters för
troende fört honom. Ej heller är det lämpligt att 
en dylik idrottsman sändes att representera sin 
klubb vid andra: klubbars tävlingar; det är en för
olämpning mot. de i tävli ngarna deltagande idrotts· 
männen att  sänd.i en person,  rned vilka de främ
mande idrottsmännen icke ens skulle v i lja  skaka 
hand, om de  närmare kände till honom. 

Ha. hans klubbkamrater icke reda på att de bland 
sig ha en kamrat, vars d isi{val i fi kation s0m idrotts
man starkt Jrnn ifrågasättas, må delta vara hänt, 
men hava de däremot mi�stankar mot s in  klubb
kamrat i ett eller annat avseende och icke reaCJera · 
mot honom, har de ett visst medansvar om klub· 
hen t ill slut förlorar sitt anseende. 

Ty det är en  sanning att en god idrottRlig kam
ratanda icke uppammas av kamrater, som äro med
vetna om s:.im t dölja. att bland dem finnes en kam
rat, som ej borde finnas i deras klubb. En såd�n 
medlem bör man helst icke tolerera, åtminstone ej 
så länge han ej gottgjort sin försyndelse .  Först 
efter fullbordad botgöring kan man men med re
servat ion. häls::i honom välkommen i klubben. 

·NYHETER FR-ÅN OÖVSTUMVÄRLOEN. 
En ny dövstumförening har b ildats i Motala, 

som fatt namnet- Dövstumfören ingen Platen. FJr
en ingeus stadgar, som . · an togos den 18 apr il, - äro 
redan utdelade. Medlemsantalet är redan över 20. �rid varje månadsmöte, som htilles 3:dje söndagen 
1 månaden, ingingo flera nya medlemmar. Styrel
se�s sammansättning är följande: ordförande Cbar-

les Peterzon, vice ordförande . Arvid Nils son, sekre· 
terare David Andersson och kassör _Edvin Sand-
berg. . 
. Den 17 juli hade dövstumföreningen Platen ut.

flykt till Varamon, c:a 3 km. från Motala. Vara
mon är en 2 km.  halvci rkelformig vik vid Vettern, 
beklädd med doftande tallskog samt en omtyckt  
bad- och promenadplats, som vid tiden för mötet 
· vimlade av  folk både på land och i vatten. 

Deltagarnas antal var 25, viika ankommit dels 
med sina apostla- och stålhästar samt dels med 
skjuts och b il, därav en  ända från sitt hem i Bo
rensherg. 

Vid 5-tiden bjöcl föreningens ordförande alla d el
tagarna på kaffe och tackade dem för de presenter 
(cigarrfodral av silver och manschettknappar), som 
förärats honom på hans 45·årsdag den � juli. 

Därefter uppträdde ordförnnden i Göta dövstum
förening hr John Svensson och uttryckte s i n  för-

. våning över att man lyckats bilda en dövstumför
en ing i Motala och prisade det härliga Varamon , 
i synnerhet det uppfriskande badet i det k ristall
klara vattnet. 

Två kamerajägare bland deltagarna använde fli 
tigt sina kameror under mötets lo.pp. Innan del
tagarna skildes övenoro de pr isutdqlningen efter 
en . kappsegling. Det blixtrade från de många bä
garna 

. 
och pokalerna, i synnerhet från d2n stora 

kungapakalen. 
Nästa månadsn1öte skall hållas i Vadstena och . 

kanske skall fröken Brandt från Vänersborg hålla 
föredrag. D. A. 

En dövstum på äventyr. Vid Ftiltst röm på 
Ingarön i Stockholms skärgård omhändertogs en 
dag en gosse, som saknade såväl t al- som skriv
förmåga. Han h ade kom m it till Ingarö i en ka
not.  Då han icke -kunde redogöra för vem han 
var,  Ratte  han åtskilligt med myror på polismyn
digheten. l\Ien sedan saken omtaiats i tidningarna, 
kom han till rätta, sedan han omhä11dertagits av 
en familj å Ingarö. Han befanns varn en son till 
handelöresanden Erland, boeude på Nybacka gård, · 
ett p:ir kilometer från Skurubro, och avhämtades' 
av modern, som genom ti"dllingarna fått reda på 
vart sonen tag i t  vägen. 

Pojken är 14 år gammal och. är 8å.:;on1 on följd 
av en hjärnsjukdom dövstum och oförmögen att 
uttrycka sig i tal och skrift; dessutom var han. nå
got sinnesslö. Pci dngen för försvi1�nandet vid 1 2-
tiden på m iddagen hade han följt modern på väg 
till en handelsbo�l vid Skurn, dtt en trupp kaval-, 
lerister kommit ridande förbi. Pojken hade tydli· 
gen funnit skådespelet tillta la n d e och givi t  s ig  e f
ter den och var inom ett ögonb lick försrunnen 
från modern . En natt hade hnn tydligen tillbri n 
gat ute. Var han fått tag i kanoten ä r  ej känt. 

från .sju kkassan. Till sj ukbesökare i Stock
holm har centralstyrelsen utsett .hr N atanael Frö-
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berg e fter hr · Fredrik Pettersson , som på egen be
gäran frånträtt uppdraget . 

� O mbudsmannen  samt kontrollanterna i lokal
styrelsen i G ävle h ava på egen begäran en tledigat s  
f.t:ån sina uppdrag och  har centralstyrelsen besl utat 
ntt t. v. ingen lokalstyrelse sk ulle t i ll sä t tas i Gävle. 

- Hr Åke Lund in, kontrollant i lokal styrel sen 
i Nässjö, har avflyttat från Nässjö, och t i l l  hans 
ef t erträdare har utsetts hr · Anders Westl ing. 

Dödsfall. Den 3 aug. avl.ed å Stockholms s tads 
sanator i u m  å Söderby skrädderia.rbetaren Carl Vik
tor Olsson e fter en längre t ids  sjukl i ghet . Han var 
född den 2 1  dec . 1 884 och i:iåledes v i d  s itt från
fäl l e  37 år ga mmal . Närmast sörj es han av maka 
och två m inderåri ga barn .  

- I Göteborg avled hastigt den  1 5  j uni i lung 
i n fl a m mation Gunnar Andersson. · Han var född den 
4 apri l 1 903 .  Den så tid igt bor tgångne va r som 
med lem i Dövstum fören in gen och » Surd » varmt 
avhål l en  för s i tt . fri modiga och hurt iga sätt som 
ivr i g idrottsman .  

- Efter e n  län gre tids sjukdom a v led de1i 1 
aug . fröken Ingeborg Victoria Carlstr'öni i en ålder 
av 30 år. 

Den av lidna har under flera år uträttat  ett gag
nelserikt arbete . i nom Dövstum fören ingens i Göte
borg styrelse . Genom sitt vänsäl la och vinnande 
väsen var hon allmänt avhållen och eft erl ämna r  
förutom si.>rjande moder och syskon e n  stor vän
och kam 1 a tkret s . 

Under högt idl iga former . ägde jordfästningen rum 
å Sanna kyrkogård söndagen den 8 awg. Bland 
mängden av kransar  märktes E'ådana från Dövstum
förenin gen , dess styrelse rn . fl. 

Tys klandsfarare. rr i ll Berlin  av�este på afto 
nen den 8 aug. 1 8  dövstumma stockhol m are ech 
3 dövstumma stockholmskor.  A v  d e  förra voro 6 
idro t tsm än , som skulle del taga i de internationel la  
idrot t s tävl ingarna för dövstumma i Berlin .  

Tored ngen d e n  1 1  aug. avreste l i kaledes till Ber
lin hr och fru Knut Hässler. 

Hr C. Albert Segerham mar, ord förande i Gävle 
· dövstumfören i ng och under många år bosatt i Gäv le ,  

komn1 er i de1i närmaste framt iden . att  · flytta ti l l 
Sundbyberg, där en fastighet inköpts. 

AVDELNING FÖR I DROTT. 
· l d rottsmatch . Å idro ttsvallen i Slottsskogen i 

Göteborg . ägde söndagen den 8 aug . en med stort 
intresse emotsedd i drottsmatch i fri idrott rum m el 
lan G. S. Vidar o c h  Surd. Tävlingarn a blevo syn

·nerl igen spännande genom de båda föreningarnas 
jämnhet. Ledningen växlade oupphörligt i de 1 0  

grenarna ,  som omfattade kast, löpningar, hopp och 
s t affett . Åtta man från vardera föreningarna m ed 
två i varje gren deltogo , och som priser voro upp
ställda ett större vandringspris samt ett 30-ta l  po
kaler. Priserna blevo ganska jämt fördelade . Van 
dr ingspriset vanns dock a v Vi dar med 2 7 poäng 
mot  24 .  En del  anmärkningsvärt goda resultat 
uppnåddes . 

· 

Til l oktober anordna föreningarna · gemen sam 
d an sa.Hon och senare års fester. 

I drottstävl i ngarna i H elsingfors. Efter många 
och långa år samlas n n yo norderis dö.vstumma 
idrot tsm än ti l l . kamra tl ig id rottskam p. För första 
gången tävlas om den nord iska vandringsskölden , 
och därför komma drssn. tädingar a tt följas med 
spänning . I kampen o m  va ndrings-skölden komma 
6 . idrottsmän' från varj e  land att få deltaga . Det 
blir nog eliten av varje l a n d s  idrot tsmän , _ som sän
das at t käm pa om den n a  nord iska .segertrofe .. 

Från Sverige kom m e r  att  sänd as representanter 
från Surd och Hephata . S urd är k lar m ed sina 
representant er, v i l ka bliv_a Ä lving . Håkans.':.ou, Da· 
v i d  Thorman och John S rensson . Heph n ta däre
mot h ar änn u  icke utsett sina representan ter. F in ·  
l a n d  och Danmark har  t i l l de förut mfingn. ·pri ser
na skän kt ytterligare Yn r s i tt h edcr8pris .  

Varje lands idrott�rnän komma na t url i gtvis . att 
göra s i tt bästa för att  å.t sitt land erii vrn vandrin gs
skölden , och kam pen ,om denna -kom mer n a t url i gt:· 
vis  att bli hård. 

Täv l ingarn a äga ru m _den 1 0 -:- 1 l se p t . · 

·Ett m isstag a v  h umorist iskt  slag råkade för en 
. l i t en tid sedan en mycket känd och uppskattad 
föreläsare begå, och mannen är i n gen mindre än 
den gode Carl den tol ftebeundraren Oscar Carlström 

· från Skara. 
Händelsen försiggick på en pråm, som var på 

väg från Hovmantorp t i l l  Hermanstorp, lastad med 
dövstum m ötesdel tagare. Hr Qarlströrn satt och be · 
u n drade den i aktern på en stång upphissade -blå
gula d uken, under vilken ett par » göka:u stodo. Han 
k unde icke behärska sig länge, utan steg . upp och ,  
v ä n d  t il l » gökarna » , hasplade ur fin grarna en lång 
rad beröm -, pris- och lovord t i ll flaggans ära . 

Det vart skratt, så att . pråmen bl ev farligt ba· 
lanseringsn ervös och höll på att förgås . 

Pastor Bratt upplyste skyndsamm ast hr Carlström 
om, att » göka.rna » v oro hörndne . Då sprack den 
arme Carlström, vit om nosen som aldrig tillförene. 
Men att fruntimren ombord icke fi ngo sjö- utan 
sk rattsjukan , är hans verk . Och det är gott det ! 

Nix. 
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Dröm m ar. 

Med anledning av · artikeln » Något om drömmar» 
i denna t idning kan jag m eddela, att  en undersök
ning om de  dövstummas drömmar verkligen . skal l  
ha gjorts av en tysk vetenskapsman, en ligt en no
t is  . som jag för länge sedan sett i en t idning för 
hörande. Resultatet skulle ha b l iv i t  att barn som 
bl iv i t  .döva v id  6-7 år e l ler senare tyckt sig höra 
i drömmen.  Det s�rnlle al ltså framgå att ålders
gränsen, vid jämförelse med bl inda barn , för de 
dövstumma vNe ett par år fram flyttad. Detta kun
de ju  förklaras så,  att  synsinnet såsom varande det · 

onekligen. v ikt igaste av m ännisbns yttre s innen,  
sålunda skulle av ett barn, om det förlorades, fram · 
stå klarare än ett  förlorat hörsel sinne.  

Själv har jag drömt oerhört mycket .  I m in 
barndom drömde j�g u pprepade gånger att jag kun 
de flyga. Jag hade  ändå  aldr ig hört ta las om en 
flygmaskin och j ag  har än nu ej sett  någon sådan. 
Kanske den drömmen ändå en gång kan bl i  verk 
l ighet. Orsaken att jag kunde drömma om flyg
konsten var nog den , att jag hade för vana att om 
dagen Ppringa och hoppa samt samt idigt s lå  nedåt 
med armarna, vi lka onek l igen hjälpt e  mig uppåt, 
a lldeles som ett par vingar. Sedan jag bl i  vi t döv 
har  jag upprepade gånger drömt om mi n foJ kskole
t id .  Ofta har då min välbekante  lärare ståt t fra m 
för m i g  med  b i s ter u ppsy n ,  medan jn.g b l ev  al l t 
mer förtv iv lad , emedan jag absol ut  ingenting visste 
i det avhandlade ämnet . När jag sedan vaknat , 
har det vari t en stor lättnad att förnimma att  . det 
blott varit 

. 
en dröm . Th. J. P. 

AN N O N S E R. 

Ingå 

De D ö vstum m as 

Sj ukk assa . 

·insänd . .  Två · kronor 
d i rekt till  u t givaren 'av den na ti d n i ng, G u n n ar 
Fon delius,  Älvsjö, erhålles Tid n ing för Döv
stum m a  för hela året 1921. 

DÖ D :  

............. � ......... _ 

Min goda, älskade dotter, 
Vår kära , l i lla  syster 

I n g e b o r g  V i ct o r i a C a r l s t r ö m  
lämnade o�s den 1 augusti 1 92 1  i en ålder 
av 29  år 6 månader 31 dagar ; djupt sörjd 
och i nnerl i gt saknad av m ig, syster och 
bröder samt s läktingar och många vänner . 

Göteborg den 7 aug. 1 92 1 . 
Magd alen a  Carlströ m .  

Fina, David, Eri k,  G ustaf o .  E m i l .  
H erman . 

Vila nu s t i l la. ,  ä lskade Ingeborg, 
Nu har du somnat från plågor och k valen , 

I Länge d u  kämpat, men n u  får du vila .  �arräl ,  l i ll a  Ingeborg,  v i  önska d ig  ro. 

•. '.· 

DE DÖVöTUMMAS 
H A N D - A L FA B E T :  

� tr rdl rnn :'. 
� f (\9) !I. q ,; �� . . ; 

�k bl Qm �n � 
� � Q � t{ · · � �· �tvi� ' 
l�u  (� Dx J;�.,. :. .-

ÄHandeni stå1lni.n.9' för j!. svängcs 1 cii·kel i lu ftl'D . :: 
Ä.Handen i s1ällning får _g. höj<'s i l<J·olilinie i luftei\ · 

,. :· � llanden) i;läl lning för g. höjes i krokhnie i luften .: : 

. . · . - · · . - · ·· :-.. . · · . . .  
�fT"ERTRYCK FÖ"R.BJUDLS 

' . . 

Han dalfabetsko rt på fin kartong till  sal u hos Dövstum -
jöre n ingen i Stockhol m.  Pris 5 k r .  för 100 s.t. ,  3 kr. för 
50 st. Till  landsorten tillkom m e r  porto . Rekvire1:as ho s 

för�ningens kassör, hr G Fondelius, Älvsjö. 

A,ndreu & Holms . Boktryckeri, Stockholm 19� 1 .  


