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Dövstumlagspetitionen. 

I ett »Till Sverige.s dövistumföreningar» 
adresserat meddelande i »Ny Tidning för Sve
riges dövstumma» tlllkännagiver hr Gösta \Vi-
berg, att han i s pt. 1919 och i febr. 1922 till k. 
m: t i insända underdåniga skrivelser fram
hållH ·de dövstu mmas önskemål och i 1ad ÖY
rigt ansetts böra föredragas. ·På samma gång 
meddelar han, att 1 h an numera til Svenska 
dövstumförbundet ÖYerlänmat cl t fortsatta 
arb tet med p tition ns omhänderhavande och 

slu tf öran de. 
Enligt vad vi inhämtat har hr W :s skrivel

s r till k. m: t inslqänkl sig Lill n anhållan om 
att de dövstumma skulle få inkomma med ytt

rande över förslaget till dövsiumundervis
ningsväsendets omorganisation samt att ett 
statsan 'lag å 29000" kr. målte ställ:is till förfo
gande för avgivande av detta yttrand . Bak
om hr Wibergs skr�velser stå endast 8 döv .. 
dumfö rening r, sålunda en ganska liten an

slutning. Del är endast sin egen och de· 8 
föreningarnas talan han fört, då han skrivit till 
k. n :t, ej de <lövstummas i hela Svre\rige. 

Hava Yi dövstumma verkligen behövt skri
va till k. m: t och anhålla om att f� in rnmma 
med yttrande i omorganisa tionsf ågan '? Här
på kan svaras tt klart o ·h obc ingat nej. 
Varje enskild s 'ensk m dborgar llPr grup
per av medborgare ha grundlagsenlig rätt att 
hos k. m :t framkomma med sina speciella 
åsikter och önskemål. Vi kupna i d gspressen 
nästan dagligen lasa om hurusom slrilda sam
hällsgrupper eller d lar a cl ssa samhälls
grupper göra framställningar i en ell r annan 
fråga hos k. m :t. Tänk om alla dessa p titio-

n rande samhällsgrupper skulle .skriva till k. 
m :i och anhålla om alt få·inkomrna m""d ytt
rande i den eller den frågan och att få så och 

så många tusentals kronor till utarbetandet 
av sina yttranden! Då skulle petitionerandet 
i stället för att vara ett uttryck för en allmän 
eller en viss opinion bliva ett indräktigt leve
bröd för många. Och profeter skulle aldrig 
saknas för underblåsandet av en falsk och 

konstla l opinion. 
Således kan man förstå att den s. k. döv

stumlagpetitionen, sådan den nu förlupit, icke 
gagnat själva sak n, då vi ju, utan k._ m :ts till
stånd, haft vår obestridliga rätt att till k. m :t 
framkomma med våra önskemål i frågan om 
cl övs tum undervisningens omorganisation. 

1 stället borde de döv·stumma, som varit 
missnöjda med de sakkunnigas förslag, för 
längesedan re olut gripit sig an med avfattan
det av sitt yttrande och sina önskemål beträf
fande de <lövstummas undervisning i stället 
för att söka och därefter invänta k. m :ts nå
diga tillstånd om rätt att yttra sig. Vår nuva-
1" ndc <lemokratiska regerjng måtte ha ·stått 
un rande ocl spörjande inför denna under
liga anhållan, om denna anhållan varit den
sa1 1m· förelagd. Det är ju solklart att de döv
stumma få petitionera huru mycket dem ly
:tcr, skulle den förmodligen reson rat. 

väntan på svaret på det nådiga tillståndet 
att petitionera ha 2 tl 3 år förrunnit utan nå
gon nytta. · Under dessa år ha de dövstumma, 
som velat opponera sig, kunnat utforma sina _ 

önsk mål och i behaglig tid inkomma med den 
t"ll regeringen, då försl., g till omorganisatio
nen förelåg. Det hade varit deras skyldighet 
och rätt. Men de kunde endast föra talan för 
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sig ,själva och de dövstumma som delade 

samma mening som de, icke för alla dövstum

ma, då det är alldeleis givet att icke alla döv

stumma delade oppositionens åsikter. Nu ha 

de oppositionella stått alldeles tomhänta, då 

omorganisationsförslaget på enskild motio

närs initiativ förelades· riksdagen, ,som dock 

avslog motionen. 

Svenska dövstumförbundet har nu fått »döv

stumlagspetitionen» om hand. Det får sig före

lagt det tyngsta och huvudsakliga arbetet med 

utarbetandet av yttrandet i själva sakfrågan, 

om omorganisationsförslaget. Skall förbundet 

avvakta det nådiga tillståndet för de dövstum

ma att få yttra sig eller, vilket är det enda 

riktiga, begagna isig av den allmänna veder

tagna rätten att inför k. m : t tala å deras väg

nar, som förbundet representerar? 

Vi förmoda, att förbundets styrelse klart fat

tar sin uppgift att självständigt hävda den se

nare ståndpunkten. 
G.F. 

Hedra din mor! 

Till Mors dag. 

Har du någon gång lagt märke till ·en trött 
och överansträngd mor till 1en talrik barnflock, 
eller har du med något intr,esse satt dig in i hen
nes livsgärning? Har du sett henne offra nattens 
vila för att gå upp och ned på golvet med sitt 
sjuka barn på sina armar? 

Har du sett henne, mera trött än någon annan, 
vara den förste uppe ur sängen om morgonen, 
den siste till ro på kvällen; bittida .och sent skö
tande husets sysslor, stoppande strumpor, la
gande ,söndriga kläder? Och hela dag,en igenom 
finnes det ingen som har så många bestyr som 
hon. »Mamma!» ropas det här och »mamma ! » 
ropas det överallt. Allt skall hon göra, alla skall 
hon hjälpa - aldrig får hennes fot bli trött -
aldrig hennes krafter svikta. 

Åren gå, barnen växa upp, vuxna döttrar om
ringa henne. Nu kan hon väl få vila, nu är väl 
den tid kommen, då hon kan få skörda vad hon 
i kärlek har· sått, då de unga återgälda henne 
allt, vad hon har gjort, tålt, lidit och försakat för 
deras skull. Men huru är det med de unga i detta 
fall? Låt oss kasta en blick in i familj en. Har 
du icke lagt märke till huru ofta den unga frisk 
dottern huvudsakligen, nästan uteslutande, tän
ker på sig själv, på sina nöjen, på sina studier, 

sina väninnor, siina handarbeten, promenader, 
musicerar och roar sig, medan modern som för
ut ensam får arbeta och sträva för hela familjens 
trevnad? Så händer det att ett viktigar.e avgö
rande 1skall träff as, mor har också i all sakt
modi1ghet sagt sin mening, men mötes av sina 
unga söner ·Och döttrar med ett: »Mor har så 
gamma1ldags begrepp att det är omöjligt att rätta 
sig .efter henne» o. s. v. När mor blir äldre får 
hon ofta höra motsägelser av sina vuxna barn 
och blir mer och mer trängd tillbaka samt har 
att med tålamod finna sig i månget åsidosättande. 
Det finnes familjer, där döttrarna uppträda helt 
nedlåtande gent emot sin mor och där denna 
formligen ,s·er upp ti:ll dem; döttrarnas så kal
lade »bättre» uppfostran imponerar på modern. 

Den stackars modern har nekat sig mången be
kvämlighet, ja nästan d.et nödvändigaste, har 
strävat och trälat för att kunna skaffa sina ,flic
kor den så kallade »bättre» uppfostran. Hon har 
med stor ansträngning skaffat medel till att hålla 
dem i de bästa skolor och skaffa dem kunskaper 
och lärdom. Nu äro flickorna vuxna och på ett 
sätt »färdi1ga», men i stället för att känna den 
innerligaste tacksamhet mot sin uppoffrande mor 
- skämmas de för henne och sätta henne på en 
lägre ståndpunkt än sig själva, därför att hon 
icke har samma kunskaper. Detta visar, att de
ras goda uppfostran icke förmått bibringa dem 
hjärtats godhet, som är mera värd än alla värl
dens kunskaper. Änmf I" gre fram i tiden, när 
son eller dotter stiftat eget hem och skall ha sin 
mor hos sig möter ofta en sorglig syn. Gamla 
mor får snart märka huru överflödig, ja, besvär
lig hon är, liten eller ingen hähsyn tas till hennes 
känslor, ingen försiktighet i omdömen, som kan 
såra henne iakttages. En på detta sätt prövad 
mor utbrast en gång: »När en mor är över femtio 
år, finne1s blott en liten eller ingen plats för henne 
mer i världen, då bör hon få lov att dö.» Bittra 
ord, men kanske uttalade utan all bitterhet, blott 
som uttryck för en lugn resignation. 

Det är en vacker syn att se unga män och 
kvinnor hedra sina föräldrar. Vi ha sett mången 
gammal mor med 1silverhår och böjd rygg leva 
älskad och lycklig i silna barns krets, och ett 
sådant förhållande är Gud till behag ·och männi
skorna till glädje. 

Det är till dem bland de unga, som försumma 
sin plikt mot de gamla av ren tanklöshet, och till 
påminnelse som dessa rader äro skrivna. Till 
de hjärtlösa gagnar det icke ·att tala; på »sten
hjärtan» gör ing.enting intryck och deras hård
het va·re d.eras eget straff. 

Unga män och kvinnor! Visa ·edra mödrar 
kärleksfull vördnad! Det kommer att medföra 
sin 1egen belöning hundrafalt. 
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Skola· de unga ställas i skuggan? 
Så spörjer en signatur i ett föregående num

mer av denna tidning. Härpå kunna vi svara: 
nej. Ungdomen har rätt att arbeta sig fram, var
helst dem lyster. Det beror ju helt och hållet på 
deras egen duglighet om den kan tränga sig fram 
och bibehålla sig på de platser dit de lyckats 
komma. 

Det gäller även om dövstumföreningsrörelsen, 
varom här närmast är fråga. De unga dövstum
ma vilja där visa vad de duga till och ingenting 
ont i det. De anse att de gamla dövstumma, som 
sitta vid styret, böra lämna sina platser åt de 
unga krafterna, ty de unga ha initiativförmågan 
och äro mera intresserade och det skulle bli ro
ligare inom föreningarna, om de unga finge 
ställa och styra efter eget tycke och smak. Men 
det fria handlandet inom en förening har sin be
gränsning och man får inte göra och låta vad 
man själv tycker är bäst. Man får även ta hän
syn till de andra inom föreningen, till vad för
eningens stadgar föreskriva samt till förenin
gens tillgångar och medlemmars förmåga att 
ikläda sig ekonomiska uppoffringar för förenin
gen etc. Förhållandena kunna vara högst olika 
inom olika föreningar. Men öv,er allt påvilar ett 
visst ansvar de medlemmar, som fått de övriga 
medlemmarnas färtroende att fungera som för
eningens styrelse. De unga dövstumma äro icke 
allt.id medvetna om detta ansvar. Därför är det 
så nyttigt för de ungai att lära sig ansvaret till
sammans med de äldre, vilka de ju förr eller se
nare skola ersätta. De kunna omöjligen, förrän 
de visat sin egen duglighet och sin förmåga att 
känna ansvaret, komma fram till någon ledande 
plats. Men ha de visat sin förmåga härutinnan, 
dröj er det säkerligen icke länge förrän de äro 
självskrivna till mera ansvarsfulla befattningar 
inom en dövstumförening. Tills dess få de väl 
finna sig _i att liksom många andra geneTatio
ners ungdom växa till sig eller som signaturen 
skriver »ställas i skuggan.» Det är heller ingen
ting ont i det, ty för hastig framgång föder in
bilskhet .och självöverskattning utan det ansvar 
som är varje mogen karaktärs rättesnöre för 
sina handlingar. 

Ett belysande exempel på ungdomens ansvars
löshet och omogenhet skall relateras här nedan. 

Det hände inom en gammal aktad idrottsklubb. 
De unga voro i majoritet och valde en styrelse 
uteslutande ur sin egen krets. De gamla skötos 

. helt undan. Nu skulle klubben uträtta storverk. 
Den ·samlade in mycket pengar. Den fick anslag 
av högsta idrottsorganisationen. Den inbjöds att 
tävla på främmande banor och främmande her
rar bekostade resorna. Man skulle köpa en tomt 
och bygga en sport.stuga, och man talade förakt
fullt om alla de gamla styrelserna som .ingenting 
uträttat! Man väntade ära och berömmelse och 

�====�======--================= 

alädjen stod högt i tak! Man reste till det främ
�ande landet i söder och inhöstade visserligen 
några segrar över idrottsmän från en halvt ut
svulten nation, men så kom klubbens represen
tanter till de nordiska idrottstävlingarna i öster, 
där det totala nederlagets bitterhet var det enda 
de medförde hem. Och härtill kom att klubbens 
sekreterare strax därefter anmälde klubbens ord
förande för förskingring av några klubbens till
hörigheter med åtföljande fängelsestraff för d

.�
n 

sistnämnde. Klubbens medlemmar borde nu klatt 
sig i säck och 

. 
aska, men i stället �täll�e man 

på höst.sidan till med den sedvanhga 1drotts
festen med prisutdelning och ståtliga skåltal. 
Kunde man ej vinna ära och berömmelse i täv
lan med nordiska idrottskamrater och vinna pris, 
kunde man göra d-et i tävlan med varandra! 

Och så. kom det nya året. Det skulle bli revi
sion och årsmöte, det skulle väljas styrelse. Men 
ännu denna dag, da detta skrives, har ingen sty
relse kunnat utses; den gamla styrelsen har ne
kats ansvarsfrihet; räkenskaperna äro i full
ständig oordning och ingen revision�.

be�ättelse 
kan uppsättas. Den gamla klubben ar 1 det�a 
ögonblick att lfäna vid ett sjunkande skepp, vil
ka alla helst vilja lämna, eller, för att vi skola 
vara barmhärtigare i våra liknelser, ett skepp, 
som saknar sin kapten. Det hade varit bäst om 
de unga behåUit någon eller några av sina äldre 
medlemmar i styrelsen, då hade det säkerligen 
icke gått så galet för klubben som det nu gått. 

Samma ungdomar ställde en tid· till ett väldigt 
rabalder inom en gammal aktad dövstumför
ening och ansågo sig mogna att övertaga led
ningen av densamma, men så galet gick det icke 
här. 

Med detta lärorika exempel för ögonen böra 
de unga inse att de först måste besitta en viss 
mogenhet och ett visst ansvar, innan de äro be
rättigade till att styra kurs efter eget huvud. 
Idrottsklubbens exempel är skrämmande, och 
skulle verka ännu mera skrämmande om vi me
ra ingående talat om förhållandena inom den
samma. 

Hur är det med dövstumföreningarna? 
Ja, den frågan är lätt att svara på, när man va

rit lite varstans och bevittnat några dövstumför
eningsrnöten. De döva äro verkligen att beklaga . 
De äro för egenkära, för egoistiska. ·De vilja nöd
vändigt hava ett ord med i saker, som de oftast 
icke begripa sig på. Att från en förtroendepost, 
hur liten den än må vara, bli uppmärksammad av 
den stora mängden, det är deras önskan, deras 
stora dröm. Och ett sådant sjukligt begär kan 
ju icke föra lycka, men väl olycka med sig. 
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Dövstumföreningarna äro icke sådana som de 
böra vara. Inom dessa inväljas ofta personer, 
vars största förmåga endast består i att ställa till 
trätor. Icke har jag varit med vid dövstumför
eningssammanträden utan att nästan alltid ha 
fått bevittna trätoscener. Och jag må säga att 
det är beklagliga syner. 

Varför kan aldrig de dövstumma uppträda på 
ett sansat och lugnt sätt inom föreningen och 
föra förhandlingarna och diskutera frågor och 
förslag med självbehärskning och med förnuf

tet. � behåll? �r det kanske därför att de vilja 
bnlJera med sma, som de kanske tro, ovanli11t 
förträffliga själsgåvor och med dem övertrumfa 
och dupera varandra? Det skulle jag kunna tro. 
Högf ärdsanden flyger alltid strax i en, så fort han 
fått ett enda litet gillande av de (sällan förenings
angclägrnhets- men väl desto oftare- kotteri-) 
intresserade medlemmarna. Sådant är farligt. 
»Flugan» brukar vanligen sitta i i måne-Ja år. 

Men Y�rför en sådan dum Jek? Någgt gott re
sultat bhr det aldrig därav. Tvister så länge för
eningen existerar, det blir alltsammans. N j, det 
måste göras något förnuftigt för att dövstnmför
eningarna skola kunna bliva förändrade för det 
bätt1'

.�: .
Nya och striingare stadgar böra tillämpas 

och fo1Jas. Endast styrelsen hesl l lför, om med
lemmarna icke förstå si.g på förcnino·cns eO'cl 
b .. t rr 

. ;:i 0 
as ·a. y .JUSt genom atl ge inlr.e SClÖsa nJl 'l' 

oförståndiga medl'emmar ti.ll stånd att rösta, 
frambringas de flesta misstal!cn. Och konsekven
serna ha alltid i sådana förekommande fall vi at 
sig synnerJi.gen obehagliga och svåra atl rätta. 

Oftast brnka styrelseval ske på sympatigrun
der. Eller rält och slätt: den man tycker bäst 
om, väljes. Genom ett sådant förfara�de är <let 
därför Yi 

.
ibla�cl få träffa döv a på förtroendepos

ter, som icke mneha den förmågan som i deras 
betrodda ställningar äro dem nödvändiria, närn
ligen förmågan att kunna behärska sven�ka språ
ket-. Denna deras oförmåga har aJlti<l den föl;d
riktighetcn, 

. 
låt oss säga riskabla olä g c nhc t�n, 

att de icke förmå föra mötesförhandlingarna på 
ett fullt korrekt säH. 

För att undvika sådana olär,.cnhetcr, måste 
natu�·ligtv.is styrelseledamöterna i�1Väljas eft r de
ras mlell�g�nsgracl och företagsa mhelsförmåga. 
Endast dangenom kan man vänta sio· uorla re
sultat, dock även under förutsättnincr0 a1 t också 
enighet får råda ledamöterna emell��1. 

Men hur lära medlemmarna alt inse rlcl nöd
vändiga i att hava ögonen med siu· i påcrående 
t . .. l dJ · 

0 0 
ur 1an . rngar orh det ännu nödvändiaar : att 

urskilja rätta från orätta till styrel epo�tcr, Den 
(rågan blir nog aldrig Jöst. Och icke heller frå
gan om, när det i de mindre begåvade medlem
marnas planeter går up1 det saligr:förande ljuset, 
att del aldrig lönar sig att ställa till trätor för 
bara bagateller? 

I-I. G. 

Hon återfick tal- och hörselförmågan. 
En dam, Maria Liffchipt, som varit döv och stum i 

1G år, återfick nyligen både hörseln och talförmågan 
just som invandringsmyndigheterna i Newyork höllo 
pf1 att sända henne tillbaka till Ryssland . Den unga 

Hickan svimmade och fortfor att vara avsvimmad 
en hel timme sedan det första ordet kommit över 
hennes läppar. l\:fan sä'l1de underrtittelse till ·washing

ton om den märkliga händelsen, och erhöll genast 
order att l[tta flickan stanna i landet. 

Miss Liffchipt, som i:ir 32 år gammal, blev döv·stum 

vid 16 års ålder, och för fem år sedan, då familjen 
ville invandra till Amerika, blev hon pa grund härav 
nekad tillträde, och m�1ste resa tillbaka jämte modern 
till fäderneslandet. 

·Fadern och fem söner stannade i Chicago och arbe
Lalle sig upp till en god ställning. För någon tid se
dan skrevo de till modern och dottern och b·°ldo dem 
komma över till sig, men då de två kvinnorna kommo, · 

möttes de av samma hinder som för fem år sedan. Ef
ter flera dagars öv erläggningar fick flickan order att 
resa hem. Dft flickan meddelades detta, föll hon mo

rlern 0111 l![tlsrn och började tala. 

Dövstumma på dansskola. 
Den egendomliga, vi höllo på att säga renässans, 

som under de senaste tio åren ägt rum pä dansens 
område, har i Amerika tagit sådan fart, att även män
niskor som genom dövhet skulle tyckas vara av
skurna från ·�tt .njuta dans-ens glädje, nu med liv och 
lust kunna trippa med i nyaste »shimmy» eller »fox
trott». Man har i Newyork upprättat ett dansinsti
tut, speciellt avsett för dövstumma. Naturligtvis 
kunna icke de dövstumma uppfatta musikens ton

.
er 

p�'\ vanligt sätt, men med tillhjälp av en särskild me
tod, var.igenom de känna rytmen och vibrationen i 
dansmusiken, lära de att dansa lika bra som andra 
vilka ha sina sinnens fuHa bruk. På detta sätt skol� 
de dövstumma njuta av dansens glädje, ackurat lika 
int·ensivt som de, vilka kunna höra musiken och de 
dövstummas dansinstitut har fått enorm tillslutning. 

Bliv medlem 

De dövstummas sjukkassa. 
A lre>.is: Box 164, Stockholm 1. 
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Girighetens förbannelse. 
I Hornborga socken i Västergötland fa

.�
ns vid 

ingången av år 1711 -knappast en vapenför man. 
Kricret hade slukat alla, och nu nåddes den ut-o . 

t armade befolkningen åter av ryktet, att ny u --
skrivning skulle äga rum någon av de nä�mast,e 
dagarna, ty från alla håll samlades Sveriges fi
ender för att tillintetgöra fosterlandet. Och un
der denna rikets nöd och betryck låg konung 
Carl XII kvar nere i Turkiet! Gud vet vad han 
gjorde där! Kanske att hundturken förtrollat 
honom eller höll honom fången. 

Det var vid middagstiden en dag i början av 
mars. Omkring middagsbordet i Bosgården sutto 
fader Per, mor Inga och deras tre söner, Lars, 
Sven och Erik, under tystnad förtärande den 
Cillkla måltiden, bestående av rovgröt och sill 
såm t en tunn och sur dricka. 

Fader P.er Larsson var socknens rikaste bon
de, men trots detta bar allt vittne om fattigdom, 
ja nästan nöd, och det såg ut som om aldrig en 
glädjestråle förmådde tränga in i d·�tta hem. 
Husfadern själv satt sur och trumpen vid bordet, 
mor Incra, en lång, mager och senig kvinna med 
djupt liggande ögon, gav bilden av .gifi.ghet och 
crrällystnad, den äldste sonen var blmd, och den 
�ndre i ordningen dövstum, och även den tredje 
sonen, Erik, fastän begåvad med ett fagert ..an•· 

sikte och glättigt sinne, hade ·sitt lyte, han var 
nämligen låghalt och därtill ytterst klent byggd. 
Det såg ut, som vilade över detta bondehem en 
tung och hemsk förbannelse: 

Måltiden, som intagits under tystnad, var änt
ligen s.Jut, och fader �er reste. sig makligt upp 
från stolen. 

Hästtrav och vagnsbuller nådde i samma ögon
blick bondens öron. Han blickade nyfiket ut 
genom den lilla blyinfattade fönsterrutan. 

- Vid Gud! utropade Per nästan ängsligt, är 
. det icke min bror Af se, som kommer till gården. 

- -Af se! utropad·e mor Inga med gäll och 
sikärande stämma. Då måste d.et vara något 
sorgebud han medför. 

- Åh, varför skulle det just vara det? inföll 
Per. 

- - Jag kännet din bror Afse bättre än du 
själv gör. Han är ondskefull och besöker oss 
fattiga stackare ej oftare, än när han kan glädja 
sig åt vår ofärd. 

- Åh nej, bror Afse är visserligen självgod 
och vill gärna uppträda med predikareton inför 
oss, men ondskefull är han nog ej, han har sina 
goda sidor, han också, fastän vi aldrig riktigt 
förstått varandra. Men att du Inga hatar honom 
förstår jag nog ... 

Hustrun hade redan ·ett skarpt svar på tun
gan, då dörren öppnades och Af se Larsson, en 
lång, ståtlig och kraftig bonde inträdde i stugan. 

�=======-=�======================= 
Han gick fram till bror och svägerska och ska

kade hjärtligt hand med dem, varefter han med 
handslag hälsade de tre sönerna. Det glänste 
en tår i hans ögon, då han fattade den blinde 
Lars och den dövstumme Svens händer. 

- Du kan gott låta bli att jämra dig över 
Lars och Sven. I dessa tider, då krig och örlog 
bortrycker både ung och ga.mmal, är det kanske 
en Guds välsignelse att våra pojkar äro födda 
med lyten, som gjort dem odugliga till krigs
tjänst, och Gud ske lov, att våran Erik är halt� 
annars skulle han väl i detta nu stickas in i 
knekthopen, för att sedan skjutas av danskar 
och ryssar. 

- Jag har just åkt hit för det ärendets skull. 
- För utskrivningens skull, upprepade fader 

Per och sonen Erik på en gång. 
- Ja, bror Per. Redan i morgon kommer 

kronofogden hit till Hornborga för att verkställa 
u tsk.rivning. Erik, så klen han än är och trots 
sin låghalthet, är dock upptagen bland dem, so� 
skola möta vid mönstringsbordd. Jag har farit 
hit för att meddela er detta. Låt därför Erik 
hålla sig borta ett par månader. så kanske han 
kan rädda sig undan krigstjänsten, ty hårt skalJ 
det säk:erligen bliva för er att förlora den ende 
av edra söner, som förmår bliva ett stöd för er, 
då åld,erdom och kraftlöshet stundar. 

Mor Inga hade sjunkit ned på en stol med för
klädessnibben för ögonen och storgrät, och fa
der Per stinade en lång stund framför sig med 
en frånvarand·e och dyster blick. 

- Vad säger du, Erik, om att komma ut i kri
get?_ frågade Af se vänd till sin brorson. 

Yngling,en stod rädd och blek framför sin far
broder. 

- Jag skulle aldrig komma h �m med livet, 
svarade han med kvidande stämma. 

- Jag tror så med, stackars Erik. Men jag 
har hört sägas om dig, att du lär vara de unga 
flickornas gullgosse, och som du tord.e vara en 
av de få unga pojkar här i socken, som flickorna 
kunna hoppas på, så råder jag dig att uppsöka 
ett säkert gömställe, t. ex. i skogen på Almö elJer, 
om du ej fruktar troll och gastar, i ruinerna av 
Yttrisborg ute i Hornborgasjön, och anförtro 
några flickor ditt gömställe, så bära de nog mat 
och dryck till dig. Och när' sedan några måna
der gått, kan du komma hem igen och gifta dig 
med den flicka, som vårdat dig bäst. 

Afse klappade vänligt elen ljuslockige yng
lingen på huvudet, och Erik tackade siin far
broder för hans goda varning och råd. 

- Och vi, som trndde att pojkens halthet 
_kulle rädda honom från krigstjänst, framsnyf
tade mor Inga. 

- Icke numera; svarade Afae allvarligt. I 
elen stora brist på krigsfolk, som nu råder, sko-_ 
nas ingen, som möjligen förmår sköta ett vapen. 

- Ja, tack skall du ha, sade Per, under det 
han fattade sin broders hand, som han varmt 
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tryckte. Du har dock alltid menat väl med mig, 
på ditt sätt förstås ... 

- Du är min bror, och därför har jag velat 
ditt bästa, men ... 

- Du hatar mig, inföll mor Inga. 
- Nej, hatar dig gör jag ej, men Gud allena 

vet, hur jag en gång arbetat mot, att Per och 
du skulle bli ett äkta par. Den rikedom du, 
Inga, förde i boet, är ej på rätt sätt åtkommen, 
blod och tårar vidlåter den. Din far var ej den 
han borde ha varit, och straffet har gått ig·en på 
barn och barnbarn. Men nu är det som det är ... 

Afses röst var dyster, ja nästan klagande, och 
vänd till Inga fortsatte han: 

- I ägen guld och silver i stort överflöd. Giv 
bort alltsammans med gott hjärta till de många 
fattiga i orten, som måste svälta sin dag fram, 
och kanske en sådan gärning förmår blidka den 
allsmäktige, som lagt straffdomen på edra skul
dror. Och gören I det, finnes kanske hopp för 
eder att få njuta en lycklig ålderdom. 

- Barmhärtig·e Gud, vad pratar du för dum
heter! gnällde Inga, i förtvivlan vridande sina 
händer. Hava vi väl mer av denna jordens goda. 
än våra stackars barn behöva, sedan vi ej längre 
förmår arbeta för dem? 

- Jag visste att detta skulle bli ditt svar, sade 
Af se, och vänd till sin bror Per fortsatte han: 

- Du är lik Inga; bunden under den snöda 
mammon och därtill under din hustrus välde. 
I haven valt rikedomen och olyckan, jag har ej 
kunnat annat än varna och beklaga er. 

Därmed lämnade han sin broders gård. Men 
sorg fyllde i detta ögonblick den ädle bondens 
själ. 

Erik följde" sin farbroders råd och gömde sig 
undan från knektutskrivningen. En tid dolde 
han sig i Hornborga kyrkotorn, sedan sökte han 
sig ett göinställe än i en igenrasad källare i Ytt
risborgs slottsruin och än i skogen. Och ·ett par 
av bygdens flickor, vilka hoppades bliva den 
veke, men fagr·e ynglingens brud och därmed 
härskarinna över allt det gods och guld, han en 
gång skulle få ärva, besökte honom om nätterna 
med mat och dryck. 

Fram vid midsommartiden vågade sig äntli
gen Erik fram till hemorten. 

Men sorgebud nådde honom redan på väg.en 
mot sitt hem. Hans far och mor hade dött en 
mycket hastig och oförklarlig död., Den blinde 
Lars berättade för sin broder, att en dag hade de 
gamle samlat samman allt guld och silver samt 
allt vad de i reda pengar ägde, och nedlagt allt
sammans i en stor ek.kista. Lars hade varit dem 
behjäl}'>lig att släpa kistan bort en lång väg från 
stugan, djupt inne i skogen. Där had·e en grav 
grävts, och vid midnattstiden nedsänktes kistan 
i jorden. Men från den dagen blevo far och mor 
allv�usamt sjuka och dogo ·efter en veckas tid, 

utan att kunna angiva platsen, där skatten ned
grävts. 

Denna underrättels·e grep på det djupaste 
Eriks själ. Dag och natt gick han omkring i 
skog och mark, sökande den skatt hans föräld
rar dolt i jorden, men utan att finna minsta spår 
av densamma. Hans lynne blev med var dag allt 
underligar·e för att till sist utbryta i fullkomligt 
vansinne. 

Efter några år dog den dövstumme Sven, och 
följdes inom kort av den blinde brodern. Men 
Erik, med vansinnets glöd i sin blick, gick fort
farande sökande sina föråldras blodsskatt. Hans 
hår grånade, hans kropp krympte samman, han 
var bli ven till skräck och fasa för sin ort, ty en 
var, som han mötte på sina vandringar, trodde 
han vara ute för att söka den skatt, som ju med 
rätta tillhörde honom. 

Men Per Larssons stora skatt blev aldrig fun
nen. Ännu i dag vilar den i jorden inom Horn
borga socken. 

Bonden Afse Larsson däremot, som satte guds
fruktan och redlig ära långt högre än jordiskt 
gods och guld, blev inom sin ort med varje år en 
allt mer och mer aktad man. Han efterlämnade 
flera söner av vilka en blev stamfader till den i 
våra hävd·er framstående och aktade prästsläk
ten Afselius (Afz.elius), vilken gamla västgöta
släkt ännu i dag bibehållit sig till heder och gagn 
för fosterlandet. 

NYHETER FRÅN OÖVSTUMVÄRLOEN. 
Dövstumföreningen PJaten 

i Motala hade påskdagen den 16 april 1922 sitt första 

årsmöte i förhyrd lokal i Blå Bandet. Mötet, som var 

besökt av 30 medlemmar, öppnades av ordf. Charles 

Petcrzon, som hälsade de närvarande välkomna, var

efter mötet ·antog den uppsatta dagordningen. Års

och revisionsberäUelserna föredrogos och godkändes 

samt styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsan

talet var vid årets slut 30, därav 5 fullsinnade. In

komsterna utgjorde kr. 389 : 9 3, utgifterna kr. 167 : 99, 

såled·es en behållning av kr. 221 :94. Styrelseval före

togs som följer: Ordf. Charles Peterzon; vice ordf. 

Karl Nilsson; sekr. David Andersson (samtliga om

valda); vice sekr. Arvid And�rsson (nyvald); kassör 

Edvin Sandberg (omvald); styrelseledamot John 

Svensson (nyvald) samt suppleant Folke Wallenthin. 

Till revisorer för år 1922 omvaldes Edvard Klöfver

skjöld och Emil Hjorten. 
Till lokalföreståndare v·aldes Folke Wallenthin, 

som med biträde av ett antal ·ordningsmän, vilka 
skiftesvis fungera varje månad, skulle handhava ser
veringen. 

Ordf. lämnade redogörelse för det nybildade Sven
ska Dövstumförbundet, som föreningen kommer ·att 
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tillhöra, och vid vars bildande ä möt·e i Stockholm 
ordförande närvarit som föreningens ombud. 

Pastor Axel Hultkvist höll föreläsning om »Vår 
luthersk-evangeliska kyrka» den 26 mars 1922 ä kom
munalrummet i Motala. Det vm· föreningens första 
föreläsning för året. Många dövstumma hade sam
lats från såväl Motala som frän närliggande platser. 
Samtliga voro mycket belåtna med föi.,eläsningen, var
för även följ.ande föreläsningar säkert komma att bli
va väl besökta. 

F. W. 

Dövstummöten i sommar. 

Ett flertal dövstummöt·en komma att anordnas un
der sommaren å ett flertal platser i landet. 

Under midsommarhelgen håller Dala dövstumför
ening sitt sommarmöte i Hedemora med utflykt till 
den natursköna Sätersdalen. 

Nässjö dövstumförening anordnar midsommarmö
ten i Nässjö den 23-26 juni i samband med pågå
ende industriutställning. 

I öjebyn (i närheten av Piteå) komma Norrbot
tens dövstumma att ha midsommarvaka med bl. a. 
för·eläsningar av red. Fondelius, som kallats att häl
J.a ett antal föreläsnii1gar för dövstumma på flera 
platser inom provinsen. 

östra Smålands dövstumförening håller sommar
möte i Nybro den 15 och 16 juli, varom annons i 
detta nummer närmare upplyser. 

Slutligen har Hälsinglands dövstumförening 5-
årsjubileumsmöte i Järvsö den 9-10 juli. 

Vid flertalet av mötena komma föreläsningar. o. d. 
att hållas av olika föreläsare. 

födelsedagshyllning. 

Hr Fredrik Pettersson, Stockholm, fick på sin 50-
årsdag den 26 april mottaga en mängd lyckönsknin
gar av vänner och bekanta. Av dövstumma vänner 
fick han mottaga ett skrivbord samt ett silverur med 
kedja samt ihågkoms i övrigt med blommor, tele
gram m.m. 

Tom.tköp. 
· Byggnadssnickaren Rich. Nyström och skrädderi

arhetaren David Carlsson, båda i Stockholm, ha köpt 
var sin villatomt på 13,000 kv.-fot var i Stuvsta villa
stadsområde, till ett pris av 1,500 kr. för varj.e tomt. 

Röster från de dövstummas värld. 
Ett beriktigande. 

På förekommand·e anledning ber undertecknad, 
sekret•erare i Småland.s dövstumförenings sjuk- och 
begravningskassa, att få meddela, det jag vid kassans 
s·enaste årsmöte (den 5 mars d. å.), icke had·e för av
sikt .att avgå eHer över huvud taget vägra låta om

välja mi� som styrelseledamot. Visserligen är det å 

ena sid·an sant, att jag ett tag var betänkt på att icke 
låta omvälja mig till s.tyr·elsen, men å andra sidan 
hade jag icke för någon yppat ett ord därom före el
ler under mötet. Först dagen .efter mötet, under för
troligt samtal med en vän, framkastade jag, att jag 
varit betänkt på a.tt icke låta välja mig. Detta ytt
r.ande begagnade sig sed·an denne av i sin art. »Skola 
de unga ställas i skugga?», ehuru han icke hade rin
gaste anledning därtill. 

Alltså kan icke sjukkassan läggas till last ·att hava 
begått någon felaktighet vid mitt omv·al och icke hel
ler jag själv för att icke ha haft »ögonen med mig». 

0. Olsson. 

Svar till herr Henning Oustavsson. 

I en insändare signerad »H. G.» i n : r  3, d. å., på
står Ni, att kassören i Smålands dövstumförenings 
sjuk- och bcgravningskassa »egenmäktigt förfarit», då 
Ni fick besked om att Ni ·ej längre är medlem i nämn
da förening. 

Jag trodde ej att Ni med ert beprisade sunda för
nuft ändå var så naiv att Ni ej förmådde fatta att 
heJ.a styrelsen härmed måste stå enig och .att beslutet 
sålunda ej är något egenmäktigt förfarande av kas
sö1�en. Då så lång tid som ett och ett halvt år för
flutit sedan Er sista inbetalning av avgift till kassan 
kunde Ni väl ej begära att få .kv.arstå så ut::tn vidare. 

Det kunde vara mycket mera att säga i denna sak, 
men finner den ej värd kosta trycksvärta på i en 
tidning. 

Z. Johansson. 

ANNONSER. 

FÖRLOVADE: 

Ludvig Carlsson 
Oerda Andersson 

Göteborg den 15 april 192�. 

FÖDDE: 

En Dotters lyckliga födelse. 
Göteborg den 23 april 1922. 

Annie och Ca.rl Olofsson. 

5-årsjubileumsmöte 
anordnar Helsinglands dövstumförening Jervsö 
söndagen och måndagen den 9-10 juli. 

Herrar 0. Carlströrn och P. Alfr. Person m. H. 
skola bli talarna. 

Annons framdeles. 
Ordföranden. 
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KUNGÖRELSE. 
Seda n  K u n g l .  Maj : t  u t i nådigt brev till Kungl. 

Sta t skontoret <len 1 4  febr. 1 896 angående använ
dandet av de till allmänna institutet för döv
stumma donerade medel förordnat, bland annat, 
att då befintliga räntebesparingar å Backmanska 
stif tels·en fortfarande skulle bokföras såsom sär
skild fond, vars avkastning skulle användas att 
bereda understöd åt dövstumma med framstå
ende anlag för bildande konst eller mekaniskt 
yrke eller dylikt eller til l  hj älp vid bosättning 
eller utövande av inlärt yrke eller konst, har 
Kungl . Skolöverstyrelsen, j ämlikt föreskrift i nå
digt brev den 26 sept. 192 1 ,  skolat till allmän 
kännedom kungöra : 

a tt dövstumma inom hela landet äga att hos 
överstyrel sen söka dylikt u nderstöd ; 

a t t  ansökning, för att komma under prövning, 
bör van.. ti l l  övers tyrelsen ingiven sena st inom 
utgången av aug. månad innevarande år ; 

att ansökning skall innehålla uppgi fter om sö
kandens postadress och den avsedda använd
ningen av understödet samt vara åtföljd av 
åldersbetyg och iiityg om sökand ens levnadsvill
kor ; 

sam t a t t  tilldelat understöd, såsom utgående 
från nu löpande årets ränteavkastning, icke kom
mer att utbetalas förrän under år 1 923.  

Stockholm den 29 april 1 92 2 .  

Ett hjärtligt tack 
t i l l  a l la dö vRt u m m a  v ä n n er !=l am t  t i l l  m e <l lem m ar 
av Döv�t u m fiirt-n i n gen i �toc k h ol m för \'i:i n l i g  h å g ·  
k o m s t  på m i n  5 U · årodag.  

Stockholm i maj 1 92 2 .  
fredr. Pettersso n .  

Da la dövstumförBning 
anordnar 

stort sommarmöte i H edemora 
d e n  2 3 - 2 5  j u n i  m ed börj an m i dsom m a ra f ton k l . 
6 e. m .  U t färd t i l l  d e n  vac k ra Sät errl a l en Eönda
gen d e n  2 5  j u n i .  Med verk a n d e  bl i  P. A l fr .  Per
son, Carl Flodin,  Upp :::a l a ,  B.  V i l a n der,  F l en ,  Os k ar 
Matth es, S tockhol m .  Program och lok a l  m eddelas 
senare.  

Hela Sver iges dö vstum m a  i n  bjudas och h ä l sn s  
a l l a  väl k o m n a  t i l l  s o m m armötet . An mälan om lo 
g i s  bÖr göras före den 20 j u n i  hos Joh . Bj örk, 
Humlegården , Hedemora. 

Styrelsen .  

Prenumerera på Tid_ning för Dövstumma ! 

. Stort sommarmöte 
för · dövst u m m a  h t il l eR i den v a c k rn k öpi n gen Ny 
bro d e n  15 - 1 7  j u l i  1 9 2 2 .  

Stora anord n ingar. 
flera medver�ande talare. 

V i dare i nästa n u m m er .  
Även ko m m n. cy k e l t ä v l i n gar att ä ga r u m  andra 

d agen (Jen 1 6  j u l i ) :  d en ena o m  20 m i l  å s t räc
kan N y b ro - Karl s k ro n a - Ka l m ar-N y bro, den an
dra om 7 m i l .  

Anmälan (pr bre v k ort)  o m  d e l t aga n d e  i t ä vl i n g 

arn a e m o t t t tga s  t:en asl den 3 0  j u u i  oc h ä v en med 
a n � k a ffa n rl e  a v  r u m .  

f ö r  Östra S m ål a n d s  d{>vstu mföre n i n g :  
STYR E LS EN. 

Varulotteri. 
E n l i gt K on u n gen s  B e fa l l n i ngshn.nw d es 'i Ka l m !lr 

J ä n  re . ·o l ut i o n  av elen 15 m a rs 1 9 22 a 1 1 rn:d n a r  
0.:3tra ä mål a m l s  dövot  u m  fören i ng e t t  varu l u t .t e r i ,  
benä m nt » D ö v s t u m lut teri et >> t i l l  fö rm :'r n f ö r  u p p fö · 

rn n det a v  ett s k y<l ds- och a r betshem i n o m  8 rn å
l a n d s  dövs tumd i !'t r i k t .  Lott p-ri set  �i r 2 k r . s t .  V i d  
k c i p  a v  m i nst  1 0  lotter e r h å l l a s  de f ö r  1 :  � 5  p r  
lot t .  Lot terna re k v i rera s e ndast  u n d e r  adresR 
Dövst u m l otteri et ,  Nybro. 

Fin fi n a  v i n ster .  

Hu shå l l e rska, 
d ö v stum m e d  t a l fö r m :'i g a ,  c : a  25 - 3 0 {i r ,  k an fa 
p l ats  h os en h an t ve rk a re i e t t störr8 i::a rn b n l l e  i 
söd ra N orr l u n d . B i)r v a ra f u l l t  k u n n i g  i m a t la g 
n i n g  och s köt sel a v  t i  1 1  e t t  h em hörande göromå l .  
S var med fo togra f i  t i l l  » H u t3 h å l lerska » ,  T i d n .  f .  
Dövs t . ,  Ä l  v E<j ö .  

Handalf abetsko rt 
på fi n kart o n g  fi n n a s  t i l l sa l u ho;;i DÖ \' S t u m fi

_
�ren i n 

f!en s i S t ockholm k assör, h r  G . . Fo n d e l i u s ,  A l  vPj ö .  
P r i s  pr 1 00 s t .  5 k r . ,  5 0  st . 3 k r . ,  2 5  s t .  1 k r .  
75 öre. T i l l lan dsorten t i l l k o m m er porto .  

Till postprenumeranterna. 
Då något n u m mer av Ti d n i n g  för D övstu m 

ma ej komm er Eder ti l l han d�, s k  • N i  a n 
mäla d etta å den postanstalt, där pren u mera
tion skett, icke h os red .  

Andren di Holms Boktryckeri ,  Stockhol m 1 922. 
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