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HERRE, LÄR MIG ... 

Herre, lär mig älska dig 
över allt och alla! 
LPd mig på den rätta stig 

att ej jag må falla! 

Låt mig vila i din famn 
trygg orh nöjd i Jesu n<111111 ! 

Liir -miy hålla vid ditt ord 
orh efter renhet törsta, 
ly au synd<1re på jord 
själv jag är den största. 

Låt mig ej se andras f'el, 
ly dä j'<lr jag diiri d<�l. 

Låt e .i jordisk omsorg hiir 
ner mitt sinne tryrka! 
Låt r.j köttsliga begär 
grumla här min lycka! 

Låt mig vara glad vch nöjd 
och i C11d ha all min fröjd! 

iiro de oss nära. 
Deras verk, som gingo bort, 
skall ej bli tillspillogjort. 

Lär mig, o, Herre, akta mig 
för allt som ned mig drager, 
ty döden lurar på min stig 
för varje steg jag tager. 

Lär mig att akta på mig själv 
att jag blir trygg på livets älv! 

Om mig må tryrka oförriitf, 
fijrfal och klandersjLLlrn; 
liir mig att detta taua läll 
orh ('j av hämnd mig bruka. 
Ty du, o, Gud, Ju lovat har, 
den arme taga i försvar! 

Låt ej all jordisk prakt orh ståt 

mitt inre öga villa, 
men lär mig utan sorg och gråt 

bli trogen i det lilla, 

1922 

att uärda, varje dag och stund, 
mitt wzf örlrodda nå.despllnd ! 

Jordisk vänskap kan med hnsl 
liksom Pil hllbbla brista; 
men den är säll orh lyrkligw;t 
som friden ej vill mista, -
den frid, som överalll förmår 
orh genom liv orh död oss rår. 

Då ej sorgen mer oss Liir 
för de döda, kära; 
ändock de oss lämnat här 

Så !ål mig dä, o, Fader kär, 
som_ av din nåd f ätt röna, 
rätt tacka dig för vad som iir 
och allt det goda sköna, 
som utan vår f örtjänsl och bön 
oss gives som din kärleks lUn I 

T. H}. P. 
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Dövstumundervisningens omorganisation. 
Förslaget om dövstum undervisninges omorga

nisation h ar utsänts till Ycderbörande landsting, 
i och för avgivanden av yllrandc om dctsamm.a. 
Sådant yttrande har även infordrats av Svenska 
dövstumläraresällskapet. s, enska dövstumför
bundet har ingått till k. m :l med begäran att få 
yttra sig om förslaget och i dagarna har k. m: t 
besJutal att förbundet får yttra sig. 

För laget synes med all annolikhet komma 
upp vid 1923 års riksdag. 

Hos regeringen framhåller näm I igen skolöver
styrelsen, att ynnerligen starka skäl tala för 
att frågan narast möjligt blir på ett tillfredsstäl
lande sätt löst. De tatsflnansiella svårighet rna, 
vilka väl närmast vore orsaken till alt frå�an 
icke kom upp vid år ts riksdag, råda visserligen 
ännu, men det föreliggande omorganisationsför
slagct innebär ingalunda en utgil'L ökning för 
del allmänna, utan endast ett överflyttande av 
utgifter från landsting 11 till talen. 

Härtill kommer ännu ell skäl, som enligt över
styr l n f örrnenande gör frågan nara lösning 
till n tränganrle nödvändighet, nämligen döv
stumlärarnas pen ionsfråga, som. under den se
na te tid n -rhåJiit alldele sär kild aktualitet 
därigenom, atl ,atskilliga döv tmnlärare inom . 
den allra närmaste tiden skola avgå m d pen
sion. öv rstyr I '11 hem täller, att förslag.et un
d rkastas n av hchowl 1 åkallact överarbetning 
och chir fL r u nd 'rstn llcs näs la riksdag pröv
ning. 

En dövstum jubileumsmagister. 

Stockholms simsällskap firade cl n 25 aug. sin 
93 :-e högtid dag med promotion av irnmagistrar 
m. m. Vid sa.mrna tillfälle utdelades jubelsim
magi lerkrans n till 3 per oner. Bland dem, 
som därv.id kreerade till j ubelsimmagister kan 
antecknas fru Maria Forsell, vilk n den 21 aug. 
1872 i kallbadhuset vid Manilla erövrade eklövs
kransen. Fru Forsell torde vara den första blanrl 
Manillas dövstumma kvinnliga s.immagistrar som 
erhållit lagerkransen. Om det före henne funnits 
kvinnliga dövstumma simmagistrar, som varit 
berättigade att krönas med en lagerkrans - vil
ket nog varit förhållandet -, har det dock varit 
svårt att få tag i de sa, ity att de varit bosatta 
på olika platser i landet. Någon manlig dövstum 
j mbelsimmagi ter ha vi ej hört omtalas, så att 
det är att antaga, att fru Forsen· t. o. m. är den 
första dövstumma jubel immagistern i landet. 

Simpromotioner ha anställt i kallbadhus·et 
vi.cl Manilla a1Jt 1sedan år 1842. Redan dessför-

fru Maria Forsell. 

innan hade ele er från ManiJJa avlagt prov för 
simimagisterskransen vid Åbomska simskolan i 
Stockholm. Direktor 0. E. Borg intresserade sig 
mycket för el veirna imundervi ·ning och som 
förut omtalats i denna tidning drev han elever
nas skicklighet i den ädla sirnidrotten till myc
ket tor höjd. 

Vid sirnpromotionen 21 aug. 1872 .erövrades 
·klövskransen av 6 Manillapoj kar od1 2 fl ickor 

efter det de avlagt följande prov: i st räcksimning 
500 famnar (1 famn ungefär l,1 meter), sträck
simning med kläder, ryg1gsimning 250 famnar, 
flytning 250 famnar, vattentrampning 50 fam
nar, dykning på längd 8 famnar, dykning på 
djup 3 gånger från vattenytan, dykning efter 
slen en gång, kullerbyttor 3 gånger framåt och 
3 gånger baklänges, av- och påklädning i vatt
net, simning med tegelsten öve:r vattnet 8 fam
nar, bär.ga en person, hopp från höga trampolin 
3 gånger. 

� 

Om den första simpromotionen i kallbadhu-
et vid Manilla den 3 sept. 1842 finnes anteck

ningar i Manilladirektionens protokoll, vilka vi 
avtrycka ur rektor Prawitz festsl<'rift »Manilla 
dövstumskola 1812-1912». 

»År 1842 den 3 September sammanträdde ne
dannämnde Ledamöter af kongl. Directionen öf
v r allmänna Institutet för döfstumma och 
blinda, vid Manhem, klockan 5 e. m., för att öf
verva1ra den af Föreståndaren derstädes med 
kongl. Directionens tillåtelise anställda Slutöf
ning i Simkonsten med ett större antal af Institu
tets Elever af mankönen. Närvarande af Direc
tionen voro: Herrar Hof-Rätts-Rådet Pfeffer, 
Stads-Majoren och Riddaren Dimander, kyrko
herden och L. N. 0. Doctor Pettersson samt 
Grosshandlanden och Riddaren Smerling. Insti
tutets Elever hade väl sedan många år tillbaka, 
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derstädes njutit undervi•sning i Simkonsten, men 
vid en af Stadens offentliga Simskolor aflagt sina 
slutliga prof och Ilere med be�röm derstädes emot
tagit Magisterkransen. Nu hade, både i anseen
de till undervisning·ens fullständighet och Ele
ve.rnas skicklighet,· Föreståndaren utverkat ·sig 
tillstånd att äfven vid Institutet få tilldela de 
utmärktaste Simmarne enahanda belöning; och 
Herr kyrkoherden rn. m. Doctor Pettersson, de 
offentliga härvarande Simskolornas Promotor, 
hade behagat åtaga sig amma öfverinseende, 
pröfning och utdelande af eklöfskransen äfven 
härstädes. Till fe. tligheten voro jemväl inbjudne 
Lära:rne vid nämnde offentliga Simskolor, samt 
andra i denna konst kicklige och utmärkte per
soner, äfv.ensom Jlere af f nstitutets Gynnare och 
af Elevernas anhörige. Simlokalen var prydligt 
ordnad, löfklädd och öfver densamma svajade 
s, enska flaggan. En orke ter af blåsinstrumen-

didaten Borg, till Directionens Slup och emottogo, 
på vattnet, af Promotor Herr Doctor Pettersson, 
såsom väHörtjent belöning och utmärkelse de 
dem beskärda Eklöf skransar, som under fanfar 
från Orkestern och under det raketer uppkasta
des, påsattes dessa godkända simmare, hvilka 
dervid för.klarades för Sim-Magistrar. 

Deras namn och gradationer i ådagalagd skick
lighet finnas upptagna i hos fogade tryckta pro
gram. Dem tilldelades äfven, efter det akten på 
sjön var lutad, öfliga Magister-diplom, af Pro
motor och Läraren undertecknade. Förfrisknin
gar voro sedermera i en af Inrättningens salar 
föranstaltade, ej mindre för de Promoverade och 
Institutets öfrige Elever, än för de till akten in
bj udne, hvarvid en skål i underdånighet föreslogs 
för dess Höga Beskydda•dnna, H. M. Drottnin
gen, äfven som särskildt för Promotor, de Pro
moverade och deras Lärare, åt hvars af en lyck-

Dövstumma simmagistrar från O. E. Borgs tid. 

leir underhöll en 1i 11 ig rn u ik, och ett betydligt 
antal åskådare af allmänheten hade tagit plats 
i båtar, som i en halfcirkel omgåfvo nämnda 
lokal. 

Sedan Directionen jemte Promotor och Före
ståndar.en, i en större slup intagit sitt rum midt 
emot trampolinen, började kån densamma, ... 
alnar högt öfver vattenytan, de raska hoppen 
ned i djupet, d_els af en i ender, dels af flere på 
en gång, sittande på hvarandra axlar, fram- . 
och bak-länges o. . v. På vattnet fortsattes öf
ningarna med lätthet och färdighel; och utför
des flerfaldiga prof, vittnande om utmärkt rask.
het, skicklighet och styrka, samt en frimodig 
förtrolighet med det farliga elemenlet. Äfven 
med kläder nedkastade 'ig 2 :ne i djupet, afkläd
d.e sig i vattnet och utförde llere svårigheter. En 
stark blåst och kylig tcm peratur hindrade att 
alltför länge fortsätta öfningarna, hvilka emel
lertid varit tillräckliga för att ådagalägga den 
utbildade färdigheten hos de simmande. Tio de 
skickligaste framkallades af deras Lärare, Kan-

hg framgång följda, nitiska verksamhet i alla 
riktningar Directionen ville egna en gä-rd af egen 
aktning och Inrättningens förbindelse.» 

Snickerifabriken -,Ena>), 

Som delägare i Anders Nilssons snickerifabrik 
har ingått h r Eriksson, tidigare anställd i fabri
ken. Samtidigt har firmanamnet ändrats tiH 
Snickerifabriken Ena med specialtillverkning av 
patentsoffor, ottomaner, chäslonger och förmaks
soffor m. rn. 

Dödsolycka i Lessebo. 

En dödsolycka inträffade den 7 ·ept. i Lessebo, 
i det fabriksarbeterskan Frida Täck blev över
körd av ett par timmertrallor. Emedan hon var 
döv, hörde hon ej varningssignalerna utan öve·r
kördes. Döden följde omedelbart. Hon var 54 
år gammal och ogift. 
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En framgångsrik hantverkare. 

Nils Edv. Simonsson. 

I Lu ul har under .i nni månad diirvarand · 

hanlvcrk 'för ning hållil en jubil 'lim ulsläll
ning. Dä.rvid hade stad n. ni kcrilirrnor mött 
upp tämligen mangrant och ll par firmor hade 
tl par rum int riör r. Bland dessa , -nare märk.
le· snickarmä Laren Nils Edv. Simonss ns ul
'lällning, om vederbörligen uppmärksammats 

o h -.rh llit följande ·omnämnanden i ort pres-
cn. 

Sålunda kriver Lunds Dagblad: »Snickare
mä tar N. E. Simon on är Lundabo och har 
gått sina läroår hos snickare C. M. Dahlqvist. 
� r l 909 började han egen firma m.ed pecialtill
v rkning på möbler, finare åväl om nklar . fk 
Simon on gör jälv ritningarna och söker täd e 
criva varj möbel en egen stil. Ut tällningsmö
h In är ritad a hr imon son själv och är avsedd 
att 'ara antingen n förmaksmöb l ell r också 

n h errumsmöb 1, då utökad m d ett skrivbord.» 
»Arb tet» i Malmö skriver : » Inne i jälva hal

len träffa vi för t på Nils Edv. Simon sons ut-
tällning, närma t en vardagssalong eller herr

rumsmöbel, utförd efter ritningar av hr Simons
son själv. Möbeln utmärker sig för n enkel, klar 
och modärn til och är de sutom relativt billig 
i betraktand:e av det ynnerligen goda tekniska 
utförandet. Borttagande av det lövsågade galler..: 
verket och en något mindre kantig rygglinje på 

offan skulle gjort möbeln än mera tilltalande.» 

i:-. 

I anledning av des a omnämnanden, som he
dra den dövstumme hantverksmä taren, kan det 
vara av intre se att närmare taga kännedom om 
hr Simonsson avancemang inom sitt yrke, be
ledsagade av några biografiska data. 

Hr S'imonsson är född den 9 febr. 1880, och 
kom till dövslumskolan i Lund år 1889 samt av
gick därifrån år 1897. Som ovan antytts börjad 
han sina läroår hos snickarmästare C. M. Dahl
qvisl i Lund och fick gesällbrev år 1901. Under 
sin lärlingstid besökte han flitigt tekniska yrk s
skolan i Lund. År 1902 kom han till Göteb()lrg, 
där han i 14 månad r praktis.erade på två större 
snickeri\ ikstäder, men återflytlade å till Lund 
samt anställdes hos Dahlqvist som förman och 
ritare saml stannad hos denne i 6 år. 

År 1909 började han i all anspråkslöshet ar
beta å egen i en källarlokal inrymd verkstad. 
Påföljande år förhyrdes större verkstad, vilken 
numera är utvidgad till att omfatta båda vånin
garna i ett gårdshus Yid Södergatan 22 i Lund. 
I första våningen äro uppslällda moderna nic
kcrimaskincr for förarbetena och i den andra 
:ir den egentliga verk -taden, som sys el ätter 5 
arbetare. 

Hr Simon son h ar ly kats tillvinna ig förtro
ende för gott arbete bland univer ilets taden 
invånare. Han har många kunder bland unri.ver
·itetcl, professorer och ljänstemän, och har ut

förl beslällnin•>'ar till Slockholm, Uppsala, Göte
borg, Malmö och även till Norge'. Han har leve
rerat möbler och inr rlningar till anatomiska, 
zoologiska, patologiska m. Jl. in titutioner vid 
univer itelet amt llera -tora preparatskåp till 
hu håJlningssällskaµet i l\falmöbus Jän. Hans 
verk tad kan glädja ig åt städse utvidgad kun·d
kret . 

\id Baltiska utställningen i Malmö 1914 var 
han med och utställde möbler. 

l hans 'erk tad ha 2 dövstumma o ·h 1 hö
rande lärling blivit utlärda samt erhållit Lunds 
hantverksförening medalj och gesällbrev. 

Det i d tta nummer avbildade möblemanget 
från ut tällningen i Lund har inköpt av Malmö 
ind nstriJotteri och des utom har hr Simonsson 
fått ny be tällning på samma möbel i valnöt. 

Hr Simonsson är f. ö. ledamot av Sydsvenska 
lövstumföreningens tyrelse, samt ombudsman 

för De dövstununas sjukkassa i många år och 
är ordförande i Lunds dövstumförening. Han 
är medlem i Lunds bantverksförening ooh bro
der i St. Knuts gille i Lund. 

Som hr Simonsson varit en duktig och ener
gisk karl och en kunnig yrkesman är all hans 
l'ramgång välförtjänt. 

-s. 

Mr David Ekström 

som förra sommaren hälsade på i gamla Sverige, 
har till krivit red. Han arbetar f. n. i Detroit, 
Mich., vid General l\1�01:or Building, »den största 
byggnad på jorden som jag sett». Han har i 
sommar företagit n tripp till Kanada, mår bra 
och hälsar till vänner i Sverige. 
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Hephatas jubileumstävlingar. 

Med anlednfog av sitt 30-årsjubileum hade 
idrottsfolubben Hephata inbjudit till internatio
nella idrottstävlingar för dövstmnma i Stock
ho1m den 27--28 aug. Till desamma hade in
funnit sig 5 tyska idrottsmän samt 2 norrmän. 
Från Surd infnnno sig Ä. Håkansson och J. 
Svensson, från Sirius i Uppsala I. Larsson och 
från Linköping Axel Hallman. 

Tävlingarna började kl. 5 e. m. söndagen den 
27 aug; och gynnades av strålande vackert vä
dc1r samt bevistades av några hundra åskådare, 
till större delen dövstumma. 

Dagens Nyheter lämnade följande livliga och 
roande skildring av söndagens tävlingar: 

De dövstumma idrottsmännen voro mångkun
niga herrar, vilket gjorde det nödvändigt att gå 
igenom endast en gren i taget. T�vlingarna ble-

hela kroppen när det behövdes. Efter den tyska 
segern på 1,500 gjorde han glädjesprång som 
den gladaste kalv på vårbete skulle ha avundats 
honom och hade så när sprungit omkull ett 
halvt tjog funktionärer för att komma åt att 
gratulera sin segrande landsman. 

Vad för öv1ri,gt tävlingarna beträffar voro ty
skarna framgångsrika och noterade inte mindre 
än fyra segrar på sex gr,enar. Hårdaste striden 
stod i höjdhopp, där Göteborgaren Håkansson 
ensam gick över 1,60 i ordinarie omgången, un
der det att Stockholmaren Karlsson, Berlinaren 
Fernow och Linköpingsbon Hallman klarade 
denna höjd först i omhoppen om de närmaste 
platserna. Tysken och Hallman hade el). lika ro
lig som seg u-ppgörelse om tredje platsen, i vilken 
svensken till slut måste ge sig. öv.ertrampsre
geln i längdhoppet va1r en nyhet för tyskarna, 
som. därför inte kunde göra sig själva rättvisa. 
Ha1Iman, en grann typ, tävlade i längdhopp för 

Nils Edv. Simonssons utställning, 

vo därför en smula långrandiga, men knappast 
tråkiga för dem som gjorde sig besvär att följa 
varje gren ordentligt. De dövstumma idrotts
männen sprungo inte fort, hoppade inte långt 
eller högt och kastade heller inte långt, men de 
gingo in för uppgiften med en ambition som var 
rent rörande att se och visade dessutom en säll
synt Impulsivitet. På sitt märkvärdiga språk 
gåvo de således uttryck åt sina innersta känslor 
på ett det mest - varför inte -· »talande» sätt, 
och missräkning och glädje tolkades bättre än 
med ord. Tysken Fernow var i detta hänseende 
den störste s

.
kådespelaren, som till de yngre åskå

darnas stora förnöjelse tecknade sin mening med 

första gången i sitt liv och behöver sannerligen 
inte skämmas för sitt debutresultat. 

Tävlingarna fortsattes och avslutades på mån
dagseftermiddagen, därvid ett par tio.tal åskå
dare hade infunnit sig. Tävlingsresultaten fram
gå av följande prislista: . 

100 meter: 1) K. Fernow, Berlin, 1 1,8; 2) 
Hall man, Linköping, 12,3; 3) .J. Svensson, Göte
borg, 12,4. 

Stafettlöpning 4X10 0  meter: 1) Berlin, 5 l,6; 
2) Hephata 53,2. 

Kulstötning: 1) Fernow, 9,31; 2) Fernberg, 
Hephata, 8 ,75; 3) Jönsson, Hephata, 8,75. 
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Höjdhopp: 1) Håkansson, 1,60; 2) Karlsson, 
Hephata, 1,55 ( 1,60); 3) Fernow 1,55 ( 1,60). 

Längdhopp: 1) Svensson, Göteborg, 5,49; 2) 
Halhnan, 5,40; 3) Håkansson, Göteborg, 5, 17. 

1,500 meter: 1) Reinicke, Berlin, 4,45,3; 2) 
I. La1rsson Sirius, 4,50,9; 3) J. Svensson, Göte
borg, 5,05,3. 

Diskuskastning: 1) V. Fernberg, Hephata, 
25, 19; 2) I. .Jönsson, dito, 24,68; 3) I. Larsson, 
Sirius, 23,60. 

Spjutkastning: 1) A. Söderberg, Hephata, 
;�8,44; 2) Forsth, Trondhjem, 35,16; 3) V. Fern
berg, 33,54. 

Stafettlöpning 1,500 meter: 1) Berlin, 4,07 ,3; 
2) Hephata, 4, 16,3. 

5,000 meter: 1) I. Larsson, Sirius, 18,06,3; 
2) G. Reinicke, Berlin, 18, 11,4; 3) I. Jönsson, 
Hephata, 19,28,3. 

Dessutom voro 3 stafettlöpningar för hörande 
in·lagda i programmet, i vilka stafettlag från klub
barna Göta, Hellas och Matteuspojkarna deltogo. 

Tävlingarna leddes av redaktör Tegner från 
Id rottsbladet. 

Om Lävlingarna skrives i Idrottsbladet följan
de, varav man kan s·e, att de som närvoro vid 
d samnrn hade mycket roligt, tack vare de hu
moristiska tyskarnas uppträdande: 

»Frånvarande idrottsen tusiaster gingo miste 
om 'n hel del. De rent idrottsliga prestationer
na voro nu visserligen ingenting särskilt att tala 
om - undantag möjligen höjdhopp - men där
emot funnos bland cleltagarna en del typer, som 
satte kratlmuskl·erna på ganska allvarliga prov. 

Som god etta i komisk effekt kom tysken Fer
now, en klumpi1g atlettyp, som framvisade till
varons hittills mest säregna stil i kulstötning. 
Han hade vidare ett urlöjligt sätt att jogga, en 
komisk björndans, som tvingade publik och funk
tionärer till skrattparoxysmer. Han assisterades 
och masserades av en lång, oeirhört mager lands
man, vilkens färgsprakande dräkt och realistiska 
clownfysionomi ytterligare lade lök på lax·en.» 

Internationella idrottstävlingar i Berlin. 
Internationella tävlingar för dövstumma ha 

hållits i Berlin den 2-3 sept. Icke mindre än 
1G föreningar deltogo. Från Sverige deltog 
Surd med 4 idrottsmän. Från Hephata hade 
anmälts 4-, som u teblevo. De deltagande sur
darna hade vackra framgångar att anteckna. 
I 50-metersloppet för damer tog' fröken Loden 
från Umeå 3 :dje pris. Resultaten blevo: 

100 m.: 1) Fernow, Berlin, 12, 1; 2) Krae
mer, Krefeld, 12,3; 3) Weber, Bremen, 13,1. 

400 m.: 1) Kraemer, 57,4; 2) Mogensen, 

Köpen1hamn, 59,2; 3) Petersen, Köpenhamn, 
59,3. 

1,500 m.: 1) Reinicke, Berlin, 4,39,9; 2) As
mild, Köpenhamn, 4,49,8; 3) Werner, Berlin, 
4,52,4. 

5,000 m.: 1) Umbach, Leipzig, 17,55,4; 2) 
Schor, Köpenhamn, 18,36; 3) Köcher, Leipzig, 
18,52,3. 

Höjdhopp: 1) Håkansson, Göteborg, 145; 2) 
Mogensen, 145; 3) Kraemer, 140. 

Längdhopp: 1) Svensson, Göteborg, 5,06; 2) 
J{onrad, Niirnberg, 5,03; 3) Håkansson, 5,01. 

Stavhopp: 1) Kinell, Göteborg, 250; 2) Hå
kansson, 230; 3) Lewis, Frankfurt a/M., 220. 

Kulstötning: 1) Rasmussen, Köpenhamn, 8,50; 
2) Han sen, Köpenhamn, 8,22; 3) J en sen, Köpen
hamn, 8,19. 

Diskus: 1) Hansen, 25,23; 2) Rasmussen, 
24,56; 3) Geriche, Berlin, 23,49; 4) Håkansson, 
22,43. 

Spjut: 1) Lobinger, Niirnberg, 34,33; 2) We
ber, Bremen, 33,25; 3) Mogensen, 3 1,93; 4) Ki
nell, 30, 17. 

Stafett, 4X100: 1) Berlin; 2) Köpenhamn; 
3) Surd, Göteborg. 

Svensk stafett, 1,000 m. ( 400 X 300 X 200 X 
100) : 1) Berlin; 2) Köpenhamn; 3) Surd. 

Olympisk stafett, 1,600 m. (800X200X200X 
400) : 1) Berlin; 2) Köpenhamn; 3) Surd. 

50 m. för damer: 1) Schmel, Berlin, 7,04; 2) 
1--"'rancke, Berlin, 8; 3) Loden, Umeå, 8,02. 

50 m. för skolgossar under 12 år: 1) Gehring, 
Berlin; 2) Ahlbeck, Be din. 

0. R. 

Ett dövstumt original ur tiden. 

Fö·r ·någon vecka sedan avled dövstumme snic
karen Klaes Rydberg i Bankeryd 72 år gammal. 
Såväl han som hans broder förlorade under barn
domen talförmågan som följd av barnförlamning. 
Klaes fick ingen vidare undervisning förrän vid 
rätt framskriden ålder, vadan hans vetande och 
förstånd föga kom att utvecklas. Han slog sig 
själv på snickareyrket utan att gå i lära hos nå
gon och blev därför en dilettant inom yrket i alla 
sina dagar. Han var dock mycket anlitad för en
klare snickeri, emedan han arbetade bHligare än 
andr�. 

Vid Krattagrindarna residerade han i sin lilla 
villa, som utgjorde snickerive•rkstad ooh allt möj
ligt och som genom tillbyggnader och verandor 
blivit ett rätt lustiigt lokus, där idog flit rådde. 
Härifrån utgingo åtskilliga möbler i bonad ek av 
egendomlig typ. Såsom ensamma exemplar tedde 
dessa sig rätt bra, men »<löven» hade icke kon
sten att göra två saker lika, varför ett möblemang 
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grinade åtskilligt, utan at� förorsaka upphovs
mannen samvetskval. 

Om Klaes Rydbergs l1evnad kunde åtskilli·gt be
rättas, men vi måste inskränka 1oss till att anföra 
blott några drag. 

Sedan han för några år sedan mistade sin döv
stumme broder, som överkördes av tåget, har han 
levat ett eriemitliv med avbrott för en och annan 
stadsresa och i stället för att ligga någon till last 
hade han hopskrai-at -ett litet kapital. 

Då den nya landsvägen Skirebo-Bankeryd 
hyggdes, drogs den· firam nära hans stuga, och 
Klaes fick åtskilligt att göra med rallarna. Han 
var gästfri och upplät ofta sin bostad för perso
ner med ganska lite socialt anseende, ty han 
·hade troligen in.gen kännedom om den sociala 
rangskalan. Som båda parterna tyckte om sprit 
och han had·e motbok, övertalade rallarna en 
gång »döve Klas» att låna bort sin motbok, och 
skulle han .i ersättning få en kvantitet dynamit, 
lagom stor att spränga en stubbe, som Klaes 
skulle ha upp ur jorden. 

K. fick dynamiten men hade ingen aning om 
dess sprängkraft. Han tog först en liten sats och 
stoppade ned i ett hål i stubben. Intet resultat. 
Qå borrade han ett större hål och placerade i 
detta· hela den kvantitet han fått. Det blev ett 
v.äldigt brak, som den döve ju ej kunde höra, 
men i stället fick han se ett väldigt moln, vars 
ingredienser bestodo av kringflytande trästycken, 
stenar och sand. Folk skyndade till i tro, att 
någon olycka hänt, men Klaes stod oskadd strax 
invid ·h ålet där stubben stått. Han var ivfligt sys
selsatt att få en del sand ur ögonen. 

Det mest intressanta med Klaes var, att han 
själv la1gade all sin mat, men det skedde på ett 
sätt, som skulle väckt en husmors förfäran. När 
han sysslade med bak, använde han intet bak
tråg utan gjorde ihop degen var som helst. Den 

_ knådades sedan på en stolsits eller ibland på det 
osopade golvet. Händerna voro ibland under ba
ket nedsmorda med lim och smuts, men allt fick 
passera. Den övriga matlagningen sköttes efter 
samma metod, men resultatet blev, att »<löven» 
fördärvade sina matsmältningsorgan och angreps 
av kräfta, som även ändade hans liv. Om hans 
reliigiösa uppfattning får man en föreställning 
av de ord han yttrade på sin dödsbädd, då han 
kände slutet nalkas: »Jag går nu till Gud. Får 
mycket bättre; god mat och fina rum». 

Tillskärningskurs för dövstumma. 
I Stockholm finnes Stockholms tillskärareaka

demi, som har till uppgift att meddela undervis
ning. i tillskärning av herr-, dam- och barn
kläder. 

Enligt annons i detta nummer ämnar akade
mien anordna en specialkurs i tillskärning för 
dövstumma med början den 16 okt., därest minst· 
6 dövstumma anteckna sig. 

Skolan har esumoftast haft både manJig.a och 
kvinnliga dövstumma elever som genomgått kur
ser i tillskärning. Enär skolan är mycket intres
serad av att även åt dövstumma ge en förstklas
sig utbildning inom skrädderi- och sömnadsyr
ket har skolans lärare (en förstklassig lärare 
från Wien) mycket vinnlagt sig om dessa elever. 

Svårigheten att bland andra elever ge under
visning för dövstumma har fört tanken dithän, 
att skolan möj Jigen skulle kunna föranstalta 
om en specialkurs för endast dövstumma, därest 
etl antal elever anmäla sig exempelvis minst 6 
på en gång. 

Akademien är statsunderstödd samt har, enligt 
tillsänt prospekt, många rekommendationer från 
män i facket och f. d. elever. Nu kunna intres
serade dövstumma passa på och anmäla sig till 
genomgående av den, för dem påtänkta special
kursen. Närmare upplysningar erhålles genom 
prospekt från akademien. 

Gävle dövstumskola n1ister 
statsanslaget. 

Dövstumskolan i Gävle har i år fråntagits sitt 
statsbidrag. Åtgärden, som kommer att medföra 
vissa obehagliga konsekvenser för Gävle stad, 
Gävleborgs läns, Kopparberigs läns och Uppsala 
läns landsting, vilka gemensamt underhålla sko
lan, är föranledd av styrelsens ihärdiga vägran 
att ordna undervisningen på ett tillfredsställande 
sätt. 

Styrelsen har av k. m :t två gånger förstän
digats att lagenligt .behandla frågan om tillsät
tande av en år 1918 ledigannonserad lärarinne
tjänst vid skolan (till vilken fru Ahlner i Gäyle 
anmält sig som enda sökande), men .. det oaktat 
har styrelsen för tredje gången sökt snedvrida 
frågan med resultat att ärendet nu för tredje 
gången ligger på k. m :ts bord. 

Enligt senare underrättelser är denna uppgift 
icke r:iktig. K. m :t har, vid fördelning av ansla
get till dövstumskolorna i riket, ·endast förklarat 
sig vi1lja »framdeles meddela beslut rörande den 
för sjätte dövstu,mskoldistriktet gjorda ansök
ningen». 

Prenumerera på Tidning för Dövstumma! 
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Dödsfall. 
I Örebro har fru Justina Myrström avlidit i 

sitt 43 :e år, efter en lång med tålamod buren 
sjukdom. Jordfästningen ägde rum den 18 aug. 
i Norra gravkapellet. Den förrättades på tecken
språket av pastor H. Blix, varig,enom akten blev 
högtidligt gripande. Örebro dövstumförening 
hade sänt en krans och dess medlemmar hade 
mangrant infunnit sig till den dödas sista färd. 
Vid graven tecknade ö. D. F :s ordförande några 
ord med tack och farväl ti11 den döda samt trös
tens ord till sörjande make och son. 

Den 29 .i uli avled å Nicholas lasarett i Omaha, 
Nebr., hr Joel Fredrik Hellsten efter genomgån
gen operation för njursten. Han var född i Hus
by socken, Dalarna, den 12 juli 1887, har genom
gått dövstumskolan i Gävle, varifrån han utskrevs 
år 1903. Sommaren 1904 emigrerade han till 
Amerika och slog sig ner i Omaha. På hösten 
samma år inskrevs han i dövstumskolan i Omaha, 
för att lära sig engelska språket och utexamine
rades därifrån efter 4 år. Han har därefter ar
betat som byggnadssnickare hela sitt liv. Han 
efterlämnar hustru och tre barn, 1 gosse och 2 
flickor. Åt sig och sin familj har han själv upp
fört en vil1a med nutida bekvämligheter. Utom 
av maka och barn sörjes han av i Omaha bosatt 
moder och 2 systrar samt många vänner. Hell
sten jordfästes den 31 juli. Tal och sång för 
både dövstömma och hörande förekom vid hans 
rikt blomstersmyckade kista. Den avlidne hade 
varit ordförande i »Homecircle»-kluhben samt 1 
Omaha-avdelningen av N. F. S. D. (cle dövslum
mas livförsäkringsförening). 

ANNONSER. 

Tillskärar-kurs. 
Specialkurs för dövstumma, i t illskärn i ng av 

dam· och herrkläder, anordnar undertecknad Aka· 
demi, därest minst 6 elever göra anmälan om in· 
träde till kursen, som börjar den 16 okt. 1922. 

10 proc. rabatt pr månadskurs. Begär prospekt. 

A.·B. Stockholms Tillskärare-Akademi, 
DrottninggataR 71 A. 

(Statsunderstödd fackskola). 

En 19-årig dövstum skomakarlärling önskar plats 
att lära sig hos en dövstum skolr!�k�remästare 

på landet eller i stad. Svar till Eskil Andersson, 
Fridhem 3, Norrahammar. 

Undertecknad 
träffas varje helgfri -tisdag mellan kl. 7 - 8 e. m. 
Andra tider efter överenskommelse. 

Einar Oraham. 

Bliv medlem i 

De dövstummas sjukkassa. 
Grundad och registrerad 1903. 

Adress: Box 164, Stockholm 1, 
eller närma,ste lokalstyrelse .  

Sveri'ges mest betryggande 
och förmånligaste sjukkassa 
för dövstumma. 

Kapital c:a 88,000 kronor. 
Inträdesålder: i ida�s I 16-45 år. I kla ss II 

och III 21-45 år. 
CENTRALSTYRELSEN. 

En medelålders hantverkare 
i goda ekonomiska omständigheter önskar stifta 
bekantskap med en döYstum flicka av god familj, 
talkunnig, i ålder 20-35 år, hemmastadd i alln. 

husliga göromål, med eller utan förmögenhet. Ev. 
äk tenskap. Ful lkoml igt allvar, rnrför allt skämt 
undan bedes. Svar med fotografi, ej anonyma, till 
» Hantverkare > , Tidn i n g för Dövstumma, Älvsjö. 

DE. DÖVSTU.MMAS 
HAND - ALFABET: 
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E.fT'ERTRYGK-'FÖl\BJUD�:. 

finnas till salu hos Dövstumföreningen i Stockholm. 

Andren & Holms Boktryckeri, Stockholm 1922. 
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