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OMORGANISATIONEN AV DÖVSTUMUNDERVISNINGEN. 
I föregående nummer lämnades redogörelse 

för det av Kungi. Skolöverstyrelsen framlagda 
förslaget till dövstumundervisningsväsendets 
omorganisation. Av detsamma kunde man se, 
att det blir en genomgripande omorganisation 
av hela dövstumundervisningen. Flera av de 
döv�.tummas önskemål och synpunkter ha i för-
�.Jaget vunnit beaktande. 

. 

Skola vi påpeka några av de förslag, som sam
manfalla med de dövstummas vid kongresser 
e. d. uttalade åsikter, är förslaget om en särskild 
�.kola för de oegentligt dövstumma ett av dessa. 
Vid �.åväl första som andra nordiska dövstum
kong1·e�.�.erna uttalades önskvärdheten av att den 
bättre begåvningen särskilj�s och bättre tillva
ratages inom dövstumskolan. Då majoriteten av 
de bättre begåvade dövstumma onekligen är 
tillfinnandes inom de oegentligt dövstummas 
k1·ets och dessa dessutom i den särskilda skolan 
ytterligare komma att uppdelas efter begåvnin
gen, kan med fog påstås att örebroskolan i dess 
nya fo1m kommer att fylla ett rättvist och länge 
efterdrävat önskemål. De oegentligt dövstum
ma komma att i Örebro uppfostras och utbildas 
under alldeles samma förhållanden som höran
de barn, i det de skola externeras, d. v. s. bo i 
fosterhem ute i staden och gå till och från sko
lan. De komma därigenom att från b_arnaår 
uingås med hörande och uppväxa under samma 
fö1·hållanden som barnen i de familjer, i vilka 
de äro inackorderade. Härigenom ha de alltid 
tillfälle att tala med sin omgivning och avläsa 
vad denna i sin ordning har att säga. Då dessa 
oegentligt dövstumma i de flesta fall redan vid 
sin ankomst till skolan hava kunskap i språket 
torde de - med hänsyn till det mål skolan häl' 
uppställel' - kunna undvara åtbördsspråket. 
De kunna ju meddela sig med varandra medelst 
de fullsinnades språk, vilket de egentligt döv- . 
stumma vid ankomsten till skolan icke kunna, 
varför i senare fallet åtbördsspråket där har ett 
berättigande. 

Vi glömde omnämna att undervisningen i 
dövstumskolan utsträckes att omfatta tio år, 
varav de två sista åren äro ans.Iagna till huvud
sakligen praktisk (yrkes-) utbildning. De ·döv
stumma ha på de ovan berörda dövstumkongres
se1·na med skärpa uttalat sig för att något borde 
göras för att deras yrkesutbildning ordnades 
bättre. Många dövstumma ha ute i livet fått ut
då obehag på grund av bristfällig utbildning i 
det yrke de valt. Så kom förslaget om en två
årig obligatorisk fortsättningsskola. Förslaget 
möttes i början med misstro av de dövstumma, 
vilka antogo att det endast var fråga om en fort
satt utbildning i de i de egentliga dövstumsko
Jorna praktiserade yrkena, men sedan i denna 
tidning rektor Bergqvist närmare klarlagt fort
�.ättningsskolans organisatiön, hade man i prin
cip intet att invända mot förslaget. Fortsätt
ning�.�.kolans ide har nu närmare utformats i 
det åv Kungl. Skolöverstyrelsen avgivna försla
get med bl. a. stipendier åt de dövstumma, som 
icke vilja komma till fortsättningsskolan, utan 
vilja utbilda sig i annat yrke, dit deras håg och 
anlag peka. Härigenom beredes full valfrihet 
vid yrkesutbildningen. Man får sålunda hoppas 
det bästa av denna nya gren i dövstumskolans 
iippgift. Mycket kommet ju att bero på huru 
uppgiften kommer att tillämpas i praktiken. 

Nu komma de dövstumma, som icke kunna lä
ms att tala, att hänvisas till sin egen skola, till 
den blivande skriv- och teckenskolan i Gävle. 
Detta för att få bort åtbördsspråket från talsko
lorna. Motiveringen för denna åtgärd synes oss 
dock tämligen svag: åtbördsspråket har visst 
icke funnits till i dövstumskolorna därför att där 
funnits elever med vilka man icke kunnat med
dela sig på annat sätt än genom åtbörder. Åt
bÖl'dsspråket bar varit alla elevernas gemensam
ma sp1·åk och icke avsett för endast någon viss 
grupp av dem. Men nu föreslås att teckensprå
ket bannlyses från talskolorna, bannlyses såsom 
meddelelsemedel mellan eleverna sins emellan 
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och med lärarna etc. Man kommer härigenom 
åter tillbaka till meningsutbytena och striderna 
om. s. k. ren talmetod. Om man vill vara ärlig 
måste man -·med det mål som dövstumskolan 

i detta fall avser med sin undervisning - med
giva, att skolan - för att nå detta mål - måste 
vänja eleverna att tala och avl_äsa och därigenom 
uppnå det mål den uppställt. 

Men frågan är: J(an dövstumskolan nå detta 
mål? De dövstuminas egna erfarenheter ute i 
livet besvarar denna fråga nekande. De döma 
efter förhållandena här hemma. Huru man lyc
kats i andra länder ha vi ej så noga reda på, 
och härtill kommer det psykologiska elementet 
i fråga om deras ställning till teckenspråket. 
Den rena talsk.olan har aldrig haft någon god 
prnss bland de vuxna dövstumma i Sverige. 
Först då dövstumskolan mera allmänt än nu 
lyckats med sin talmetod torde ett ljus uppgå 
för de dövstumma att det mål dövstumskolan 
arbetar för är det enda riktiga. Kanske den nya 
Ol'ganisationen kommer att verkliggöra dövstum
skolans mål? 

Men språkfrågan - åtbördsspråket - kom
mer nog att ännu ventileras bland de dövstumma. 

. Personligt inflytande. 

Värdet av personligt inflytande är en faktor, 
som ej kan bli förbisedd av dem, som söka ut
forska någons karaktär och handlingssätt. Per.: 
sonligt inflytande förekommer överallt i ens liv, 
i koja som slott, i hemmen och på arbetsplat
serna, och slutligen, för att tala öm de dövstum
ma, även i dövstumföreningarna. Ingen kan 
undgå att påverkas av personligt inflytande, 
ehuru mottagligheten för dylikt inflytande kan 
vara olika hos olika personer; ingen kan riktigt 
göm sig en före ställning om vad det personliga 
inflytandet innesluter. 

Låt oss anföra ett litet exempel. På en advo
katbyrå, där man var mycket sysselsatt med 
handskrivning�göromål, fanns en man, som ha
de en ovanligt vacker handstil. Efter en kort 
tid hade de andra omedvetet efterapat hans 
stil, så att till slut .alla skrivelser, utgångna från 
byrån, blevo bekanta för sin vackra stil. 

Ett annat exempel på personligt inflytande är 
moderna. En person klär sig. så och så, hans 
bekanta märka det och kläda sig strax på sam
ma sätt, och så har ett mod uppkommit. 

Detta är ju rätt obetydliga saker. Men vikti
gare är ·det,_ då det personliga inflytandet kom
mer att verka på utvecklingen av ens karaktär, 
vanor och levnadssätt. Lika säkert som ni ge
nom att utföra en god handling kan utöva ett 
gott inflytande, lika säkert, ja ännu vissare är 

det, att ni genom att utföra dåliga handlingar 
kommer att utöva dåligt inflytande. 

Dö:vstumföreningarna åro till för att öva ett 
gott inflytande på de dövstumma, att fostra dem 
till goda människor samt att i umgänget med 
varandra visa takt· och hänsynsfullhet i det yttre 
upph'ädandet. Det goda inflytan e, som medlem
marna där komma i åtnjutande av, återverkar 
sedan på deras umgänge. i det dagliga livet, bland 
de hörande. Men även onda inflytelser och exem
pei förekomma inom dövstumföreningarna. Ett 

·
sorgligt exemp�l är att infinna sig onykter på 

·en lokal eller ett möte, och dessa personers då
liga inflytande på de andra kan vara både gott 
och ont. Å ena sidan väcker deras uppträdande 
avsky, medan andra däremot kunna lockas till 
onykterhet och även komma onyktra till en sam
mankomst. Föreningarna böra aldrig tillåta att 
sådana personer släppas in; ordningsföreskrif
terna portförbj_uda visserligen sådana personer, 
men i sitt omtöcknade tillstånd åtlyda dessa in
vidider icke föreskrifterna, och med sitt exem
pel öva de inflytande på andra att icke heller 
bry sig om föreskrifterna. Detta är ju ett myc
ket allvarligt exempel på dåligt inflytande. 

Naturligtvis finnes det personer som vilja 
skaffa sig inflytande i. en eller annan riktning 
genom att direkt bearbeta vederbörande person 
i önskad riktning, och det beror sålunda på ve
derbörandes egen omdömesförmåga om . han

' 

kommer att påverkas eller ej. Äro avsikterna 
ej de allra bästa, bedrives dylik påverkning helst 
i skumrasket. 

Det personliga inflytandet innesluter i sig även 
mycket gott, varåt man kan glädjas. 

Till exmpel: Jag har någon tid varit ned
tryckt av en eller annan anledning. Men jag 
är dock lycklig att känna två eller tre glada 
vänner, som alltid ha en optimistisk syn på sa
ker och ting, och deras ljusa syn på förhållan
dena utövar sitt goda inflytande på mig, då vi 
träffas, och jag återvänder till mina plikter med 
gladare sinnesstämning. 

Jag kan nämna en hel. massa omständigheter 
i livet, vilka visa huru viktigt det är att komma 
ihåg, att vartenda steg vi taga i livet, vartenda 
ord vi yttra, kan utöva inflytande på något eller 
någon. Om ett regemente med musik marsche
rar framåt gatan, kan man icke undgå att mar
schera i takt med regementet. Detta är ju exem
pel på massinflytande. På samma sätt förhåller 
det sig _med marschen genom livet: du håller 
omedvetet takten med någon annan, som också 
är på samma marsch; du följer hans exempel 
lik�.om det också finnas andra som lika omed
vetet följa ditt exempel. 

Det personliga exemplet är därför ftiJlt av 
ansvar. Kom ihåg att ge akt uppå vad du talar, 
gör och även tänker, ty tankarna kunna till slut 
�om�a att .i egera människans handlingar. 
Exemplets :i::nakt är stor. Tänk på edr3: barn; 
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som ni uppför er kan också edra barn komma 
att uppföra sig, 

·
och edert goda eller dåliga lev

nads.sätt kan sätta sina spår i edra barns och 
eder omgivnings. karaktär. 

Ordentliga o_ch uppriktiga människor äro jor
dens salt. De öva gott inflytande på alla, medan 
de oordentliga och lömska äro en styggelse, vars 
onda inflytelser de själva borde bäva för. 

Denna makt av inflytande innesluter i sig 
mångdubbel beydelse. Ta fasta på detta:· Om 
ni, som är dövstum, är ordentlig, arbetsam, fli
tig och uppmärksam kommer eder arbetsgivare 
att sysselsätta andra dövstumma genom eder. 
Om ni däremot är oordentlig stänges dörrarna 
till arbetet för andra dövstumma och ni skadar 
dem och skämmer ut dem. Det är tråkigt, men 
sant. 

Exempel äro bättre än långa förklaringar och 
utläggningar. Ni läser i en bok och den kan nog 
öva sitt inflytande, men det personliga inflytan
det är oftast det starkaste. 

Koni därför ihåg : V art steg ni tar, allt vad ni 
gör, allt vad ni säger, det lägger någon märke 
till. Därför gäller det att vara uppmärksam 
på sig själv, så att ingen blir i stånd att klandra 
er för att ni på ett eller annat sätt givit ett dåligt 
exempel. Var uppriktig mot dig själv och du är 
uppriktig mot andra, säger Shakespeare i en 
av �'.ina dramer, och ditt goda exempel härutin
nan kommer att ha sitt goda inflytande på långa 
håll. . . 

Små iakttagelser ur dövstumlivet. 
Om man i stället för att under ett .samtal se på 

den tecknande ser litet åt sidan om ihonom, ·skall 
nian finna huru mycket läU.are och angenämare det 
·då är .att avläsa vad han S'äger. Orisaken därtili är 
att man icke genom att se på den tecknandes hän- · 
der eller ansi'kte distrahera1� av rörelserna och 

.
an- . 

·si'ktsuttrycken, uppmärksamheten sprittlas då min
dre på uttryck:smedlet och uttrycket. En del döv-
1st:umma ha upptäckt detta förhållande 1ooh om nå
gon dövstum ser lite åt sidan· om den tecknande 
bör denne ej bli förn'ärmad, ty han gör så för ati 
förstå bättre. 

De gamla .grekerna trodde på "Nemesis Divina" 
som betyder . Guds hämnand� vedergällning. D� 
trodde ärv.en på något, som en hö.gUtterär författare 
frtån deras språk ÖV'ersatt tHl "Gudarnas avunid'sju
ka". Den som fattar vad som med det :senare syftas 
tycker kanhända att ordet avundsjuka mindre läm
par med den betydelse det har i svensk tan'k.e. Rät
tare är ka�h�nda_ att s·ä.g.a: Gudarnas krokbenslynne. 

. De ga'.mla 'grekerna trodde alltså� att då något som 

de företogo ·sig, trot1s det att de för detsamma spände 
alla kra:fter och allt förstånd, misslyckades, berodde 
det på att de nyckfulla gudarna reste hinder i 
vägen. 

Karl von Linne, som ·Skrev ·en bok om "Nemesis 
Divina", och i vilken äro samlade en mänp;d exem
pel på huru människor, siom begått brott, på märk
värdigt sätt drabbats av straffet för desamma, trodde 
också på att Gud tuktad'e dem .som gingo för över
modi1gt fram eller voro alltför säkra. 

Det senare föreställningss.ättet förekommer utan 
tv,ivel i någon form hos de allra flesta, och det torde 
ej vara svårt att finna förklaringen. 

· Ett betraktel:s·esätt som ic:ke tagit saken al'lvarligt 
har skapat uttryc·ket: "Ropa icke hej, förrän du är 
över bäcken". 

Att föreställningarna om Guds hindrande ingri-' 
pande, ä'ven om de ej omta.J.a.s för en person, ändå 
kunna hos honom uppstå vi'sar följande ·historia. 

Jag be.fann mig på Manilla dövstumskola. Det var 
hö:st och den första snön började falla. Glatt knuf
fade jag Wl en bredvidståend·e ·kamrat och visade 
på den f.al'lande snön. "Tyst, tyst", sade. denne med 
.förskräckt ansiktsuttryck och st,od

-
allvarlig som om 

åskan gick. Så sade 'han: "Om vi yisa oss alltför 
glada, så låter Gud snön :smälta." 

Denne lille gosse kunde omöjligen ha hört -om
talas de gamla grekerna:s, ävensom Karl von Linnes 
för-eställningssätt; ett liknande för.eställningssätt ha
de spontant uppstått hos honom. 

. Antagligt är att de gångna sfäktleden:s erfarenhe
ter levde i hans blod som ärvda minnen. · 

Under min Manillatid lade jag ofta mäiike till huru 
någon av de små elev·erna, när man frågade varför 
han grät eller såg le�sen ut, svarade med et.t tecken 
precis lika tec·knet för "alltid", under det han med 
jämrande mimik pelkade på den elev ·som varit upp
hovet till hans sinnesstämning ( t. ex. genom att slå 
honom). 

I början förstod jag icke att tecknet verkligen 
sku'lle betyda "alltid", utan trodde att det var ett 
sjä'lV:ständigt uttryck s•om betydde: "Han är elak 
mot mig". Först långt efteråt, då jag börjat iakttaga 
bättre, förstod jag att teC'lmet verkligen skulle be-
tyda })alltid". 

· 

Så erinrade jag mig en episod från de år jag än
nu kunde höra. En arv mina bröder hade gjort ett 
påstående, som jag fann så un1derligt att jag be:slöt 
fråga min far. 

"Vem har sagt detta?" frågade då denne. 
"Erik"., svarade jag. 
"Alltid säger Oskar vad aldrig jag har sagt", sva

r;:tde då den åsyftade. 
Saken var· nu klar. Ordet "al'ltid" åsyiftade att 

giva •sken av att motparten had·e för 1sed att handla 
som han gj-orde, varigenom han skulle bli ansedd för 
a.tt ha börjat triätan, eller i varj-e fall ft>.r att vara 
den felande parten� 

Samma taktik förekom alHs·å hos både dövstumma 
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OClh hörande, och det är otroligt att ide lärt den
samma av varandra. Talet -om att likheter bero på 
cfterihärmning är oftast orfätigt, det verkliga förhål
landet är ,oftare att samma instinkter ligga männi
skorna i blodet sedan tusenden av släktled. 

ö. 

Ellen franke t 

Ellen Franke. 

Söndagen den 18 september kl1oc'kan 10 på afto
nen avled i Stockholm efter en längr,e Hds sjuklighet 
f. dövstumlärarinnan Ellen Franke. Hon var född 
i Kar'l:stad den 2 juli 1856 och :s1ålunda vid sitt från
fälle 65 år gammal. E1fter slutad skolgång erhöll 
hon efter ett par år anställning som lärai:iinna vid 
Tysta skolan vid Norrtiullisgatan samt hade seder
mera plats å anstalterna för överåniga dövstumma 
i Skara ooh Vadstena. Då denna senare år 1901 upp
hörde och fröken F. pensionerats, flyttade hon till 
Stockholm. Und.er sin Stockiholmsvi1stelse har hon 
bl. a. varit se'kre:terare i D6vstumföreningen i Stock
holm samt under flera år ledamot i styreliserna för 
Föreningen till förmån för Stockholms dövstumhem 
ocih De dövsturnmas k,vinil'oiförening. 

Hon ·eifterlämnar minnet av en för sina döv·stum
ma ödeskamrate-r varmt nit-älskande pers·onligrhet. 
Utom av ·döv.stumma vänner sörjes hon närmast av 
sy1skon. 

Den avlidnas jordfästning ägde rum under syn
nerligen högtidliga 'former den 23 sept. i Stefans
kyr'kan. Utom de · närmast sö.rj.ande hade många 
hörande vänrier till den a·vlidna irnfunnit sig ·samt 
dess.utom �tt stort antal dövstumma. Dövstumför
cningens flor1behängda standar paraderade vid k1i
�tan. 

Jordfästningen förrättade·s av kyrkoherden i Jo
hannes församling öhman, biträdd av pastor Axel 
Hultqv.ist. Efter jordfästningen framträdde Dö'V

'stumföreningens ordförande, Ernst Renner, som höll 
följande minnestal: 

När Dövstumföreningens i Stockholm medlem
mar i dag ärn församlade är det iför att vid Ellen 
Frankes bår äg,na henne ett si1sta tack och farväl. 
Så har föreningen nu åter mist en av sina· mest hän
gi1vna och outtröttliga medlemmar, so:m alltid med 
glatt mod arihetat på att förverkliga våra mål. Un
der sitt långa medlemskap har hon alltid genom 
flitigt deltagande i diskus·sionerna vid föreningens 
sammankomster samt genom gott sama1ibete efter 
bästa förmåga sökt föra !föreningen framåt. Le.da
mot av :föreningens styrelse redan· 1881 har hon e1f
ter en tids mella11rum 1906 varit föreningens sekre
te.rare. Siom medlem i k1ommitteer ·har !hon dessutom 
på otaliga vis verkat för .föri3tärkåndet av förenin.,. 
gens ekon·omi och alltid varit en goid kamrat, och 
jag får nu å Dövstumföreningens vägnar säga ett 
sista tack för kärleksfullt arbete för oss. Vila i frid! 

Ett stort antal kransar hade sänbs till båren; bland 
uC'ssa märktes en praktfull sådan med blå och gula 
band från DJöv1stumföreningen med "Tack för .allt 
kärleks.fullt arbete för os·s", från De dövstummas 
kvinn:ofö.rening och från dövstumr.hemmet. 

Kistan fördes sedermera med järnväg till Karl
stad, där den gravsattes å därvarande kyrkiogård. 

"Dövstum sången"· 

Jag har aldrig varit i tillfälle att skåda Fräls� 
ningsarmens s. k. dövstumsång, och kan därför ej 
fälla något eget omdöme om densamma, men så 
mycket kan jag dock här säga, att det icke är nå
gon omöjlighet att återgiva psalmer, sånger, dikter 
på · åtbördsspråket, fast det är en rätt svår konst, 
som fordrar mycken urskillning, känsla och form
fulländning i uttrycksmedlen hos sin utövare. 

Alla språk, även de enklaste, kunna ju formas 
till uttryck för hjärtatR otaliga känslor, och litte
raturen innesluter inom sig uttrycksmedel för alla 
slag av människosjälens .stämningar, till uppbyg
gelt::e för millioner. Trötta och i livets kamp des· 
illusionerade människor hämta därur styrka och 
vederkvickelse, och ·i sången, i musiken har poe· 
sien funnit sina skönaste uttrycksmedel. 

Musiken är ett det stora okända känslolandet för 
de dövstumma, nien i poesiens lustgårdar kunna 
nog många vandra och glädjas åt vad de där få. 
Dock vandra flertalet dövstumma i de döda käns
lornas dal. Det finnes mycket litet för dem som 
kan komma själens strängar att vibrera. De kun
na ej språket, ej utläsa det vackra som skalderna 
ha diktat, ännu mindre förnimma tonerna, rytmen 

dikten. . 
Man kan skriva ord till musik· och komponera 
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musik till ord. Skulle man icke kunna kompo· 
nera dikter till åtbördsspråket? Det är ingen omöj
lighet, om man tänker på den plastiska dansen. 

ÅtbördFispråket har - trots sin påstådda fattig· 
dom på uttryck för alla ord i språket - dock en 
rikedom på uttrycksmedel för den som förstår sig 
på att »spela» på detsamma . . Det fria eller so� 
det kallats pantomimiska åtbördsspråket sätter i 
den »spelandes» händer otaliga uttrycksmöjligheter. 
Det gäller att med dessa medel på teckenspråket 
utforma diktens innehåll och införa rytm, tempo 
i diktens utförande på åtbördsspråket. Mail har 
»komponerat»· Du gamla, du fria på åtbörds språket, 
så att b:\de rytm och innehåll. kommit till sin rätt. 
Naturliotvis kurrna icke alla slag av dikter återgi
vas

. 
på 0 åtbördsspråket, men det finnes många nog. 

.Man kan leta· fram de poem eller dikter som 
duO'a att »komponeras» till å.tbördsspråk. På så 
sätt kan man få en del »åtbördssånger» att glä.dja 
de dövstumma med. Begåvade <l0vstumma, som 
kunna läsa poesi, kunna ju försöka sig pi dylika 
kompositioner. 

Emellertid är det oegentligt att karia dylika kom· 
positioner . för »dövstumsång»' ty sång påminner 
om musik. Om man kallar dem för deklamation 
på åtbördsspråket är detta ingen humbug. 

Huru som helst: allt som kan bryta den käns
lornas isolering, vari de dövstumma vandra, är för 
dem en högtidsstund. De stunder det beredes dem 
något verkligt stämningsfullt äro sällsynta. Det 
ligger något infruset hos dem, men djupast inne 
dväljas nog mildare känslor, som icke kunna ge 
sig uttryck. Där de dövstumma intet annat språk 
hava att glädja och vederkvicka sig med, där. får 
åtbördsspråket bli en ersättare. F. 

En kväll vid stranden. 
På bänken jag ensam tyst sitter och ser 

hur solen i väster sig lugnt sänker ner, 

hur havets små böljor glatt springa mot strand. 

Jag tänker: 0, skönast är Suerge, vårt land. 

Mitt hjärta vill gråta. Det var ju en gång, 

. då höra jag kunde små vågornas sång. 

Den tid är nu borta, lik dag, som nu dör, 

jag aldrig mer brusande vågorna hör. 

En skymning sig sänker så underbart ren 

och halvniånen visar sitt ljusmatta sken. 

Min sorg jag snart glömmer och känner mig säll, 

jag tänker:· 0, gudar, hur ljuv denna kväll! 

Erik. 

En röst från de stumma. 
Jag träffade häromdagen e� skolka�rat. 

.
Kam-· 

ratskapet hade inskränkt sig till att v1 gått 1 sam
ma skola, men jag hade gått i talklasserna och 
han i skrivklasserna. Något ljushuvud var han .
icke i skolrummet, men därutanför var han en 
duktig och pigg pojke, och duktig .och pigg 'fortfor 
han att vara även då han kommit ut i livet och 
börjat försörja sig själv, så att det gått honom väl, 
t. o. m. bättre än det gått. många av kamraterna 
från talklasserna. 

Jag talade med honom öm det
. 

ny
.
a förslaget yu 

dövstumundervisningens omorga111sat10n, och pata
lade särskilt, att skriv- och teckeneleverna skulle 
få sin egen skola. Vad tyckte han om det? 

Det
· 

är orättvist, så får jag nedskriva den primi· 
ti va andemeningen av . vad han i det följande sade, 
det är orättvist att uppdela de dövstumma i sär· 
skilda skolor efter döv::5tumhet, talförmåga och dy
likt. De som kunna läras tala och icke kunna lä· 
ras tala böra undervisas i samma skolor som nu. 
Det är mycket nyttigt . för de mindre begåvade 
bland eleverna att det finnes högt begåvade kam
rater i skolan. Jag minnes själv från min skoltid 
huru mycken glädje och nytta .jag hade av att få 
vara tillsammans med bland mera begåvade kam· 
rater - här nämnde han många namn på sådana 
från vår gemensamm.a skoltid -, och få närvara 
vid deras samtal med varandra eller se på då de 
berättade historier eller för�läste ur böcker. Och 
så voro många av dessa till hjälp för oss genom 

. att lämna oss upplysningar om det eller det, då 
vi frågacl.e dem, och ofta fingo vi veta 

.
mer geno� 

dem än genom våra lärare. Och nu vill man be· 
röva skriveleverna detta umgänge med de högre 
begåvade och beröva dem det goda inflytande på 
deras allmänna förståndsutyeckling. Det kommer 
nog att bli trist för eleverna i den nya teckemko� 
la:n, då de komma att sakna den bättre begåvnin! 
gens upplivande inflytande. . .. . . 

Och vidare: Kamratskapet och samhongheten 
mellan talele,·er och· skrivelever har fortsatt ute ·i 
livet och även av detta ha vi haft mycket nytta, 
kanske ännu större än i skolan. Ty av de bättre 
begåvade ha vi fått mycken hjälp, både enskilt 
och i våra föreningar. Framdeles ·komma talande 
och icke talande dövstumma att bli främlingar för 
varandra, och de talande komma att anse sig stå 
högt över de icke talande, och se ned på dem. J�g 
fruktar, att de bättre begåvade dövstumma, som JU 
få egen skola i Örebro, framdeles

. 
icke komma .��t 

. ägna· sina krafter åt dövstumföremngarna, som han
genom förlorar sina bästa. förmågor. 

Så ungtfär uttryckte i::ig min skolkamrat, 
. 
och 

han har kanske många med hållare inom de stum· 
ma lederna. R. 
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Ett nödrop. 

Under .resor inhämtar :inan en del erfarenheter. 
Man sammanträffar med en ·mängd dövstumma av 
olika kategorier, och blir i ti llfälle att utbyta tan· 
kar om varjehanda saker med dem och ibland koi:n· 
mer man till tals med dem om deras egna för hål -
landen. 

Så då jag läste om att Tysta skolan å Lidingö 
villastad kommer att ratas såsom fortsättningsskola 
för dövstumma flickor slog mig en sak. Huru rätt 
har icke k. skolöverstyrelsen, då den ansåg besagda 
skola mindre lämplig för ändamålet ! 

Jag har under mina resor sammanträffat med ej 
så få dövstumma med egna mindre jordbruk. Nå
gra levde helt och hållet av detsamma, hade 2-4 · 
kor och i bland en häst, förutom d

.
e vanliga små

kreaturen. Andra voro dessutom lantarbetare· eller 
industriarbetare. 

Många klagade över svårigheten, ja, omöjlighe
ten att få dövstum m a  tjänari nnor, läm pliga i ett 
mindre lanthushåll. Kunde man få nåu·on visade 

·
det sig att de voro ganska okunniga i de flesta 
grenarna av lanthushållningen Clch oftast även i de 
mera krävande husliga sysslorna. Och de voro 
int� så l i vade för mjölkning eller yttre arbeten. 
Man behöll dem dock, ty någ9n hjälp är bättre än 
ingen, t i lls de r:jälva slutade och reste sin väg. 
Hörande tjänarinnor i en dö vstums lu1ithushål l  
voro ännu omöjligare att ·behålla. De k unde ej 
trivas ihop med sitt dövstumma husbondefolk, där
för att de icke kunde· prata med dem. De lupo 
,till grannarna, där tungorna kunde löpa bättre. 

En sådan där småbrukarfamilj, som o v i llkorl i gen 
måste ha e1i tjänari nna, meddelade mig s ina svå
righeter och sade sig fundera på att sälja· gården 
på .grund av tjänarinnefrågan. Gården ha<le i ett 
tiotal år varit i fam i ljens ägo, och dämnder hade 
avsevärda kostnader nedlagts ·på förbättringar. Det 
_skulle vara dumt att sälja gården, ty den repre· 
senterade i bruket ett vida större kapital än det 
man kunde få i k l ing.inde valuta .o m  man sålde 
den. Jag gav mannen på gården

· 
det rådet att 

skri va t ill N1kkari la husmodersskola i Finland och 
möjligen diiri från få en d uglig dövstum tjänarinna. 

. Så finnes det p räktiga och skötsamma dövstum
ma unga män, som köpt eller fått ärva ett jord
bruk. De måste naturl igtvis ha en kvinna på går· 
den att koka och s pinna och se o m  kreaturen. 
Nog finnes det dövstu m ma flickor, som vi lja gifta 
s ig, men de unga männen behöva k v i n nor som 
verkligen kunna bl i goda lanthusmödrar. Sådana 
tyckas vara l ika s våra att få som dugliga tjänar· 
innor. 

Tysta skolan är att l ikna· v i d  en finare pension 
och flickorna därifrån lämna skolan med v iss p re
tentiös språanksfu llhet

'
. 

ba sku l le Nikkari l a  husmoderr;;skola närmast mot
svara önskemålen här o van, 

Borde därför icke vid fortsättningsskolan i Vä· 
nersborg inrättas en l iten ladugård med t. ex. nå· 
gra kor, höns, grisar, getter etc.,  där flickorna kun
de få handlag för

· 
grovsysslorna inom ett lanthus· 

håll? Inte alla flickorna, utan de som hade håg 
och anlag för sådan utbildning. -f. 

Röster från de dövstummas värld. 
Svar til l  »En dövstum». 

>Rn dövstum» skall ha tack för sin goda artikel i föreg. 
n:r av denna tidning ! Den har en sådan delikat smak 
att jag starkt betvivlar att en dövstum har serverat den,  
snarai·e en döv. Jag visste gunås icke att jag var och är 
så välkänd. Är det kanske därför att jag är så välkänd 
som Ni inte vågadA sätta Ert namn under? Emellertid 
gläder det mig mycket, att mina artiklar ha varit ett nöj e  
f ö r  Etler att läsa; jag vill hoppas, att, ehuru j ag, enligt 
Er syn på saken,  begått ett misstag, de fortfarande skola 
bliva Er ett nöje att läsa. 

Ni bör observera att j ag aldrig haft tillfälle att stå an
. sikte mot ansikte med den store och av Sveriges döva ·

mycket kände och omtalade dövstumprästen herr 
-
Malmer. · 

Vad är då en klare än att jag även denna gången »med 
en viss hänsynslös uppriktigheth nedskrev mina första in· 
tryc k av honom? O m  man uppriktigt säger mig vilka 
intryck m an första gången får av mig, skulle jag vara 
tacksam, ty att vara medveten om de intryck j ag k unnat 
göra på en,  är gott, ty därigenom kan jag undvika att ut
sätta m ig för åtlöje etc., om jag utför vissa handlingar. 
Det är vackert av Er att orda så mycket till pastor Mal
mers försvar. Vi få se om Ni även i framtiden skall 
kunna behålla Edra 'vackra tarikar om honom. Ni tror

' 

att jag av personlig ovilja sökt framställa herr Malmer i 
en 'ful dager, men om vi låta min n yss lämnade förkla
ring vara gällande, är Edert påstående fullständigt ogrun· 
dat· och sälrerligen en följd a v  en misstän klig egoism eller· 
för hög överklassvärdesättn ing från Er sida. Om jag sagt 
om Er som jag sagt om herr Malmer, skulle Ni bli höge· 
ligen förnärmad. 

Ni betvivlar riktigheten av mitt påstående att pastor 
Malmer skulle yttrat nästan opassande ord till .mig. Till· 
låt mig då fråga, om det är bruklig sed att man vid häls· 
n ingsutbyten tilltalar främlingar med sådana ord som »tu· 
senkonstnär» och utan att därpå ge någon fö1'.klaring? .Är 
det icke att tala i gåtor, när man går förbi e n  ham n ,  vid 
vars k aj en föråldrad. ångare ligger förtöjd och till vilken 
främling som helst säga : »Den där väntar på din skatt !» 
Jo, för visso' ! . . 

Ni säger vidare, att de (löva ha mycket att lära sig av 
de fuUsinnad_e i fråga om överseende, vidsynthet och takt. 
Därpå tillåter jag mig betvi vla. H ur kan det vara möj· 
ligt att vi skola lära oss takt och seder av de fullsinnade, 
då alla dessa icke alltid kunna uppvisa någon grad av 
vare sig takt, överseende eller vid�ynthet. Icke alla mäu· 
n iskor k unna liknas vid änglar. Aven präster kunna vara 
demoner. . 

Ni tycks vilja påpeka för mig att jag är av eri sm·åsint 
n atur. Kanske Ni har rätt, men jag har tagit till mitt 
privilegium i livet att tjäna mina likar, Mitt bud : Mitt 
allt för de dö va. Och då jag upptäcker intriger och hän· 
synslös behandling av dem från de fullsinnades s1da, vad 
är ·då enklare än att j ag låter min penna tala? Insänd 
Ni ett nytt försvarstal om E r  dyre herr Malmer,  skall j ag 
nog åter k unna ge svar på tal. Men glöm för all del  ick e  
a t t  sätta antingen Edert n a m n  eller Eder vanliga signatur 
u n�er. Ty det är icke med takt överensstämmande att 
som en kujon dölja sig bakom en sådan signatur som »En 
dövstum,, . H. G. 
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Dövstumskolans Lund SO-årsfest - ett svar til l  > C ».  

I n : r  13 av Ny Tidning för Sveriges dövstumma omt a· 
lades att de dövstu m m a  i tredje distriktet voro inbjudna 
att låta represen tera sig vid dövstumskolans i Lund 50-
årsfest. Jo , det var nog sant ,  och tack för bj udn ingen ! 
Men Sydsvens k a  dövstumföreningen hade ej alls fåt t reda 
på bj udningen förrän långt e fter mötet  den 17 jul i ,  då en 
inbjudan kom direkt till  föreningens ordförande, hr Streif· 
fert. Han hade en 14 dagar att svara på bj uclningen. 
Men i början var han ovillig att bli bj uden ti l l  festen ,  
och vände s i g  t i l l  e n  a v  fö reningens styrelseme<llemmar 
med anhållan att denne skulle åtaga sig att representera 
föreningen, men det -kunde han icke på grund av bristan
de omständigheter. Ordfö randen åtog sig därför självmant 
att representera före n i ngen utan at t därom u n derrät t a de 
övr iga s tyrelsemedlemmarna i föreningen. Av allt att dö· 
ma såg det ut som om han ej förstod vad en represen
tant betydde. Kanske han missförstått inbjudn ingen att 
låta de dövstumma represeuteras vid festen ? Från en av 
dövstumskolans . personal hade personligen meddelats att 
föreningen kunde sända flera represen tanter. Ordföran· 
den Strei ffert hade således ej alls utsetts att vid 50-å rs·  
festen representera föreningen, varken a v  s t y r  Isen eller 
föreningen. Och slu tligen m å  nämnas, att vid senaste 
mötet den 1 6  sept. ha<le ordföranden i n genting att m ed
dela om sin represen tation vid festen å dövstumskolan. 

Rektor Fto d ins f. 49-årige lärjunge. 
* 

An hålles om plats för följande : 
Enär det har och fortfarande kommer till u ndertecknads · 

kännedom att en viss person i Eskilstuna utspritt falska 
rykten om att undertecknad ti llskan sat sig en viss summa 
u r  Eskilstuna dövstumförenings kassa, så vill underteck· 
nad på det bestämdaste förneka dessa osanna rykten, 
enär jag inte var k assör 1920. Jag får nu på det be· 
stämdaste varna denne person att vidare utsprida sådana 
ryk t.en till d e  i Eskilstuna bosatta och till resånde döv· 
stumma, i annat fall vidtager undertecknsd andra åtgär· 
der. Revisionsberättel.,erna äro godkända av re visorerna 
och inkomsterna ö verstiger utgiftern a med kr. 60: 05. 
Huru då komma med sådana rykten, när i nkomstern a  en
dast kommit av m å.na•loavgiftern a ?  För övrigt är det icke 
ordföranden utan ka8sören som är ansvarig för kassan. 

Tkeo dor Sandeberg, 
ordförande i E1:1kilstuna dövstumförening. 

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN. 
H u ru många dövstumma fin nas i Sverige ? Enligt 

beräkningarna av antalet dövstumma i de olika dövstum · 
prä9tdistrikten finnas i Sverige c:a 5,200 dövstumma. 

Vad kosta dövstumprästerna? Kostnaderna för qöv
stumprästernas verksamhet under år 1 91 9  belöpte sig t i ll 
sammanlagt kr.  59,427: 54, fördelande sig på de olika di· 
strikte n  sålunda : första d istriktet k r. 12,064: 48, andra k r. 
1 1 ,360: 78, tredje kr:  1 1 ,559: 42, fjärde k r - 9,720, femte 
kr. 7 ,062: 42 och sj unde di�tri ktet kr. 7 ,660:. 44. 'Sjätte 
distriktet har ingen dövstumpräst anställd. 

80 år fyllde den 20 sept .  f. föreståndaren föt dövstu m· 
skolan å Nya Varvet invid Göteborg Sven A braham Sjö
gr•n. Han är n um e ra bosatt å sin fädernegård Bästås i 
Långaryd , där han i dkar ·j ordbruk. 

Avliden dövstumlärare. F.  dövstumläraren Lar1 Ni-
6elius har den 1 7  jul i  �vlidit å Östratorp i eri ål�·�r --äv 

83 år. Han har tjänstgjort vid '!'ysta skolan å Fredriks· 
holm och Rephult samt å S kånes anstalt för dövstu mm a· 

i Lund. 

En basar kommer att an ordnas av Dövstumföreningen 
i Stock holm den 12 och 1 3  november i dess lokaler vid 
S m ålandsgatan 31 B, 2 tr. Halva behå1lningen går till  
arbetslösa medlem mar av fören ingen. G åvor til l  basaren 
mottages med tacksamhet. 

Från Linköpi ng. Härvara n d e  dövstum förening hade 
deri 2 okt. ordinarie månadssammantri-ide,  besökt av ett 
30- tal dövstumma. Ordföranden . hr John Svensson anhöll . 
om befrielse f.rån befattningen som föreståndare fQr före· 
läsni n gsverksamheten och . föresJog i sitt ställe hr Ad.  
Hern vall .  Mötet beslöt att . bifalla denna framställning. 

Red.  Fondelius förelä;3te_ därefter om Jungfrun av Or· 
Jeans. Med spänt i ntresse .följdes hans med kläm och bra· 
vur fram förda föredrag. E fter dess slut frambar ordfö· 
randen · föreningens tack, .vari .de. närvarande instämde 
med handklappningar. H-11 .  

Si lverbröllop firades den .2 okt. av skomakaremästa· 
ren P. Aug. Nyström och hans hustru i deras hem i Öster· 
sund. Ett stort .antal dövstumma samt hörande voro i n ·  
bjudna p å  m iddag. S i lverbrudparet uppvaktades m e d  pre· 
senter, penn ingar och telegram. Under den glada sam· 
varon höllos tal för s i lverbrudparet och ett for0gtafi togs 
som m inne av festen.  . · . H. H. 

25-årsjubHeum firar devs.tumföreningen � Ve�e in ehe
maliger zögl inge der Kön igL Taubstumme n -Anstalt zu Ber ·  
lin .,, (Kungl. dövstumanstaltens . forna elevers förening i 
Berlin)  i påsk 1922 m ed festmåltid,. teaterföreställning, 
rundfart 0ch utflykt m. m .. Till· denna. fes t  i H bjudes döv· 
stumma hjärtligen och n ärmare m eddelas i j an uari. 

Föreningens . m ångårige ord.för.ande . hr· Martin. Czempi n ,  
adress El isabethstrasse 4 5  a, Berlin N. 0. ,  har förut vis· 
tats i Köpenhamn och företagit resor inom S ve rige samt 

· är någorlunda kunnig i slfandinavi�ka · språken. Tilli k a  
är han en framstående o c h  sy�patisk person samt god 
arrangör, vad.an man . kan vänta sig e n  angenäm och väl· 
lyckad fest. 

· · 

En gravvård över rektor A. G. Flodius grav å östra 
kyrkogården i Lund avtäcktes den 17 jul i  i närvaro a v  
c:a 1 80 dövstumma som bidragH till densamm a. 

Insamlingen till gravvården hade pågått  under flera år. 
Vid graven tecknade Sydsvenska dövstumföreningens 

ordförande hr C. A. Streiffert i Malmö för de församlade 
dövstumma en m innesruna över rektor Flodins långa liv 
och verksamhet för d e m  alla. · 

Grav�ården är åv grå granit, över 2 m. hög och 0.7 m .  
bred. A densamm a  står inristade endast rektor Flodins 
namn,  födelseår och död!lår samt orden » Tacksamma lär· 
jungar reste vården » . 

Sjömannen Karl Lu n dberg, f!Om dödade dövstumma 
Olga Eriksson, har av Stockholms l'ådh usrätt dömts till -... 
5 års straffarbete för uppsåtlig misshandel i hastigt mod 
och utan avsikt att döda. 

Brevlåda. 
Th. G., K-holmen. Duger ej att .i n föras. 

' . 

R e d . 

Annonsera . i Tidning för Dövstumma! 
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De dövstummas al l männa sjuk- och  be
gravningskassa. 

Kassarapport för tiden 1 juli-30 sept. 1 921. 

'rillgångar den 1 juli  1921 . . . . . 8 1 ,991 : 90 

I n k o m s t e r :  
Fasta avgifter i klass I 31Ö:  75 

)) Il 387:  --
) )) I I I  213:  50 

Tilläggsavgifter . . . . 3: -
Inträdesavgifter i k lass I 4: -
Böter. . . . . . . . . . . . 1 2: 20 
Statsbidrag (inb. bidr. modersk. ·hj . )  3,057:  70 
Extra s tatsbidrag . . . . . . . 2, 198: 25 
Räntor . . . . . . . . . . 888: 82 

Su.m mä inkom st-er-7-,0-7--,-4:-7-.,.2 

(Bankuttag kr .  3,000: -.)  

U t g i f t e r :  
Sjukhjäl p  i klass I 883: 20 

» Il 957:  50 
l> III 856:  -

Mod ersk åpshjälp . 1 26:  -
Extra statsbid rag . . 493: 75 
�xtra kommu nbidrag 20: 40 
Begra vningshjälp . . 400: -
Arvoden . . . . . . . . 1 76: 70 
Skrivmateriel,  trycksaker, porton . 1 56: 08 
Andra utgifter . . . . . . . _. _4_5_4:_3_6 

Summa u t gi fter 4,524: 49 · 

(Bankinsättning'  kr .  5,000: ---=.). 

I nn komste r  ä verstiga utgifter med . . . . 
Tillgångarna den 30 september ökade ti l l  . 

En ti mme om dagen ! 

2,550: 23 
84,542: 1 3  

Vilka storverk k unna i cke u t rättas· " under en 
t i m me dagl igen ! En t imme u nder dagen k an sätta 
en vanligt begåvad människa i s tånd att til l ägna 
sig en hel del vetande. E ri t i m me dagligen kan i . 
loppet av t io  år förvandla en okunnig person t i l l  
e n  k unskapsrik.  Under e n  timme dagl igen kan e n  
gosse e l ler fl icka på e t t  uppmärksamt sät t läsa en 
20 sidor eller c:a 700 sidor på ett  år.  En t i m me 
om dagen kan göra en o bekant person t i l l  en be
römdhet, en onytt ig männ iska t i l l  en mänskl ighe
tens välgöråre. Vi lka möj ligheter l i gger då icke i 
2-3-4-5 - 6  t i m mar dagligen, t i m mar som i 
obes krivlig tanklöshet av många ödeläggas i a ll
sköns onyttiga n öjen och .fåfängligheter. 

(Tegn og Tale). 

A N N O N S E R . 

Ingå 

De Dövstum mas 

Sjukkassa. 

direkt ti l l  u tgivaren av den n a  tid n i n g, G u n n ar 
Fon del ius, Älvsjö, erhålles Tidn i n g  för Döv
stu m m a  för hela året 1921. 

DÖVSTUM FÖREN IN GEN I STOCKHOLM · 
anordnar 

B A S A R 
å s i n  lokal, Smålandsgatan 31 B, 2�tr., Lör
dagen den 1 2· �och . Sön dagen�- den 13 Nc;�·�n;: 
ber kl . 5 e .  m. 

Bland anordni ngarna m ärkas : 

Dövstum panoram a . . · 

G issningstävlingar. 

Lycko hj ul. 

Kaffe- och fruktfö rsäljning. 

E ntre 50 öre .  

Behål ln ingen delas mel lan fören ingen s kassa och 

arbetslösa medlemmnr av föreningen. 

Gåvor mottagas med tacksamhet. 
Till  talri kt · besök i n bj u des.  

STYRELS E N .  

Andreu & Holms Boktryckeri, Stockholm 1921.  
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