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Alfred Gustafson 50 år. 

Alfred Gustafso n. 

Den 29 innevarande oktober fyller gravören 
A lfred Gus tafson i Norrköping 50 år. På den 
ort, där han under · töi� ta d len av itt liv varit 
bosatt, har han varit sina där bosatta ödeskam
rater till stor nytta utan att därvid göra mycket 
väsen av sig. Han har me t, sin tillbakadragna 
natur likmätigt, verkat i tysthet. 

Gravör Gustaf on födde i Kohlstad, Styrestad 
ock.en, i närheten av Norrköping, den 29 okt. 

1872. Förlorade in hör el å ent om vid 11 a 
12 års ålder och kom år 1885 till Manilla; båda 
Manillaåren var han plaoerad i 7 : e klassen. Man 
kan gott säga, att han var å Manilla blott för att 
övas i avläsning och för att bli konfirmerad. 1 
hög.sta grad oegentligt dövstum hade han redan 
i f.olks.�olan inhämtat det mått av kunskaper 

om dov tum:skolan · kall meddela sina elever. 
Efter avslutade skolår kom han år 1888 i lära 

ho en tysk gravör Görlitz i Norrköping, hos vil
ken han stannade i 1 1 / 2 år. Fortfarande som 
el.�v kom G. därefter till John Frö berg i Finspång, 
d�r han me t fick sys la med xylografi (träskär
mng). Efter några år begav sig G. till Stockholm, 

där han gick på T kni ka skolan n termin, men 
då den undervisning han där erhöll ej hade myc
ken tillämpning på han· yrke, åt rvände G. till 
Norirköping och fick plat 1 hos Karlsison & Lilje
holm därstäde samt stannade där några år, till 
firman upphörde. 

Efter att någon tid vårdat om sin hälsa, bör
jade G. arbeta för egen räkning, i början åt plat
s�i:s guldsmeder, urmakare · te. amt graverade 
s1g1ll, }{_yltar m .. -?-1. samt började å med xylo
grafi. At flera :storre efterkravsaffärer fick han 
skära illustrationer (klicheer) till deras prislm
ranter och de sa affärer blevo G: ständiga kun
der, så att affären måste utvidgas och flera biträ
�en anstäHas. Emellertid började nya reproduk
honsmetoder mer och mer att uttränga xylogra
fi.en, varför Gustafson övergick till tillverkning 
av kaut chukstämplar . Han lät trycka en större 
n.�u. trerad priskurant och skaffade sig återför-

al1ar·e bland bok- -0ch pappershandlare landet 
nmt .samt hade glädjen · att han kautschuk
stämplar blevo efterfrågade. Till följd av ohälsa 
nedlades affären något år på samma gång som 
G. år 1902 flyttade från Norrköping till sitt fä
dernehem, där han, sedan krafterna återkommit, 
ånyo började med kautschukstämpeltillverlming; 
a11a han gamla kunder kommo tillbaka och G. 
har kunder i behåll, som varit honom trocrna 
sedan affären börjad . Sin affä.r köter han f�rt
farande från KohJ< tad. 

Vid idan a sin affär verksamhet har han även 
haft tid och intresse för de dövstumma i Norr
köping. I deras föreningsliv har han deltagit 
som sekreterare i Norrköpings dövstumförening 
och dessutom i många år varit den allt ordnand 
f� .restånd�ren för Norrköping och Linköping 
dov tumforeningars för·eläsningsan talt, ej ute
slutet att han på flerahanda andra ätt tått sina 
ödeska.mrater till tjänst utan ah därför vilja 
synas. 

50-åringens vänner skola nog ihåcrkomma· ho
nom på minnesdagen och ön ka hon�m hälsa och 
krafter under kommande levnadsåren. 

G. F. 
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Teckenspråkets plats i dövstumskolan. 
H.,ektor J. Pr·awitz har i · n : r 8-9 a v  Nordisk 

tid skrift för dövstum skolan skrivit en längre ar
tikel om teckensp råkets plats i dövstumskolan, 
närmast föranledd därtill av de dövstummas k rav 
på att teckenspråket skall  användas som hj älp
med·el vid undervi sning.en i döv�tum skolan . 

Sina synpunkter i fråga om teckenspråket och 
d-ess plats inom dövstumun dervisningen har Tek
tor P. sammanfattat i följande satser: 

att på skolans lägre stadium åskådningen 
bör vara enda förklaringsmedlet vid normalsprå
kets övande. 

att på skola ns högre stadium även teckensprå
ket bör .användas som förklaringsmedel, dock 
utan a t t  dä rigenom den normalspråkliga behand
Ji ngen åsidosättes.  

att eleverna få rä tt att använda tecken språket 
hu ru myck e t  som helst i sit t  umgänge med var
and ra. 

Förd elarna av .så anlagd u nde rvi sning äro, 
att d,en dövstumme allt efter behov kan an

v ända bä gge språkformerna, normalspråket för 
mcddele J se med s.in hörande om givning och för 
läsning, teckenspråke t för meddelelse med ödes
foamrate r ,och för ,eget sj älvständigt tänkande, 

att han blir avsevä r t  mera utvecklad än fallet 
blir, om endast  normalspråket läre s, 

att ej hans tänkande försvåras av tvånget att 
använda ett för honom tungt och kallt - ja ofta 
t.ill största d.elen obekant ·språk, 

· att alltså såväl förnu ftsk rave t som k ravet på 
lycka bliva t illgodosedda. 

Rektor Prawi tz har bl .  a. i sin artikel beträf
fand e  kravet på att eleverna skulle få rätt att an
vända tecken språke t huru mycket som helst i 
sitt umgänge med varandra ·erinrat om ett utta
lande av tidningens nuv. redaktör : » Lär de döv
stumma så mycket språk Ni kan, men slå dem .ej 
på fin gra rna, n är d e  teckna.» De orden kunna 
vi fortf.arnnd.e stå för. Att ge den dövstumme 
normalspråket är och förbli r  alltid dövstum sko
fan s förnäm sta uppgift, och på denna uppgift 
bör den arbeta. Men att för vinnandet av detta 
mål förbj uda •användandet av ett an nat språk 
är icke gagneligt för dem saken gäller. De böra 
i full ut sträckning i si tt umgänge med varandra 
i skolan få använda teckenspråket såsom varan
de en faktor tiU andlig u tveckling. 

En annan sak är teckenspråkets användande 
vid sj älva undeTvi sningen. Om denna sak kan 
ma n gott säga, att de d övstumma icke äro så 
eniga och, såsom rektor P rawi tz säg.er, ha de ej 
heJler gj ort sig reda d ärför. Det finnes dövstum
ma, som anse att vid undervi sningen är det fack
männen som skola ha dd bestäm mande ordet 
och vilj a därför icke göra några be stämda utta
la n d en i denna sak . Men om de sålunda anse sig 
böra i a k ttaga en viss neu tral åskådning beträf-

fande tecken språkets användande vid undervis
ninge n  ha de dock det bestämda kravet på att 
dövstum skolan skall l åta sina elever teckna så 
mycket de vilj a i sitt umgänge med varandra. 
Det torde varit dövstum skolans oresonliga krav, 
under talmetodens klang- och j ubeldagar, att helt 
söka förbj uda teckenspråket, som rivit upp stri
derna om detsamma. Med en förnuftigare syn 
på denna språkfråga skulle språkstriden i cke 
blåst upp till sådana dimensioner som den gj ort. 
Nu komma vittnesbörden om att talmetoden icke 
kunnat giva de dövstumm a  vad den lovat. Vi 
erinra om pastor J�rgen sens artiklar. Och att 
re sultaten bland d·e vuxna dövstumma i Sverige 
äro ganska lika dem i Danmark, kan gan ska lätt 
tänkas. Såsom varande en mycket viktig fak
tor beträffand·e d e  <lövstummas and liga utveck
ling bör tecken språket fritt b rukas av de döv
stumma i al'.la åldrar. De t blir sedan d övstum
skolans stora mål att j ämnsides med den andliga 
u t veckli ngen sörj a för den språkliga. 

G. F. 

Graham Bell tp 
Den store uppfinnaren Graham Bell har i som

mar .avlidit i Amerika. Han föddes i Edinburgh 
i Skottland år 1839 och var son av professor 
Melville Bell, vilken inlagt stora förtj än ster om 
studiet av språkljudet. 

Sonen kastade sig tidigt över samma studier.  
Han kom sen are att anordna kurser för d övstum-

. Iärar·e, både i England och Amerika. Senare 
upprättad·e han en liten privatskola för dövstum
ma i Amerika. Men han fick icke tid att leda den. 
Han var gift med en av Amerikas berömdaste 
dövstumma kvinnor, dotter av läkaren Hubbard, 
vilken arbetat mycket för talm etoden s införande 
i Amerikas förenta stater.  

Fru Bell,  som· överlever sin man talar och av
läser utmärkt gott. Och mr Bel l  blev en ivrig 
förespråkare för talmetoden. Han sysslade länge 
med tanken att söka synliggöra talet, att s kapa 
en apparat, som kunde gagna de dövstumma. 
Det lyckades honom icke, men resultatet av hans 
arbete blev en apparat, som skänkt mänsklig
heten mycket stora fördelar, nämligen telefo
nen. 

Som belöning för denna nyttiga uppfinning 
erhöll Bell från Frankrike en stor penningsum
ma - Voltapri set - 100,000 francs, vilket han 
skänkte till  upprättandet av en i nstitution, som 
skulle främj a dövstumundervisningen, » Volta
byrån»,  den har egen byggnad i Washington . 
Graham Bell var en outtröttlig förkämpe för den 
r,ena talmetoden i Amerika, som är honom tack 
skyldig för mycket. Han stödde den, j a, hefa 
dövstumsaken,  både genom sitt arbete och ge.._ 
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nom sin stora förmögenhet. Ty telefonen gj orde 
honom snart t i l l  mångmilj onär. Genom sin verk
samhet för uppr ättandet av mindre lokala döv
stum skolor, som ledare av statistiska undersök
ningar rörande de dövstumma, som ,stiftare av 
» Volta-byrån» o�h som president för den land
omspännande föreningen för talmetoden främ
jade Graham Bel l  dövstum saken m er än någon 
annan i vår tid . 

Det torde ha sitt intresse att få veta litet om, 
hu ru Bel l  kom på den geniala tanken att kon
s truera telefonen, och huru han måste kämpa 
för att bringa sin uppfinning fram i världen. 

Bell  var så att säga genom sin börd predesti
nerad till att sysselsätta sig med människorö
sten. Både hans far och farfar hade varit döv
stumlärare e ller lärare i lj udfysiologi. Och den 
u nge Alexander var bestämd att träda i deras 
fot spår. Redan såsom gosse hade h a n  konstrue
rat en talmaskin, vilken lär h a  kunnat skrika 
som ·ett barn och säga » mamma » .  Då han var 
18 år gammal upptäckte han ett visst samman
hang mellan vokallj uden och m unhålans stor
lek och form. Härigenom fördes han på 1870-
talet in på att experimentera dels med stämgaff
la•r och dels med stålt u ngor, som höllos i rörelse 
av en elektromagnet .  

Det var dessa experiment, som blevo grund
läggande för konstruktionen av hans telefon. 
Under sommaren 1874 fick Bel l  i den till  denna 
vår nu så gott som oumbärliga hj älpreda. Ge
nom arbe tet med en fonau tograf hade Bell  i teo
rin hunnit til l  en taltelefon . Men det stannade 
tills vidare vid tanken. Så u pptäckte han en vac
ker dag, att en ståltunga, som blev anslagen 
bringade den lika stämda ståltungan vid lednin
gens andra ända till att tona, fastän det icke förts 
någon batteriström genom avbrytareinrättnin
gen, och d et följ aktligen icke kunnat skickas ut 
någon serie taktsatta strömstötar, utan blott i n
duktionsström, frambringad i elekt romagnetens 
vindningar vid tungan s svängningar. Denna 
» slump» hade til l  följ d, att Bell på allvar grep 
sig an med telefonens fullbordan. Det krävdes 
ännu ett betydande a rbete med att sätta planer
na i verket. 

I maj 1876 uppvisade uppfinnaren telefonen 
för ett vetenskapligt säll skap i B oston. Vid en 
u t s tällning i Filadelfia samma sommar väckte 
den mycket upp seende. Men det var likväl för
·enat med stora svårigheter att föra uppfinningen 
ut bland allmänheten. För att skaffa penningar 
måste Bell anordna en mängd offentliga förevi s
ningar. Musik, sån g  och tal blevo överförda till  
förevisningslokalen genom telegrafledningar på 
flera engelska mils längd,  och överföringen var 
ej synnerligen fullkomlig. En av Bells· medhj äl
pare, rn ung person vid namn Th.  A. Watson, 
som hade sig anförtrodd ledningens andra ända, 
berättar, att han måste vråla i telefonen me<i sina 

lungors full a  styrka. Men huru mycket omak 
han. än gj orde sig med att ropa e t t  tydligt » How 
do you do?» blev det endast » Hu h ,  huh, huh » .  
Men av tonfallet  förstod . man meningen och var 
h änförd. Då telefonen visades för en p ublik i 
Newyork, hade Watson lej t  en negersångare att 
sj u nga. Men �rat son höll förgäves telefonen 
framför munnen på honom och j agade honom 
halvvägs genom rummet med den. Negersånga
ren kunde icke förmås hålla munnen närmare 
telefonen än på fem centimeters avstånd. Bell  
beklagade sig över att inge n kunde höra något 
och då måste Watson sj älv taga vid .  

Förevisningarna inbringade penningar till  te
lefonsakens främj ande och verkade såsom en 
utmärkt reklam. Kapitalstarka bolag bildades 
för att föra uppfinningen ut i det praktiska l ivet . 
Sedan ha nya män kommit med nya förbättrin
gar. Och den senaste nyheten är som bekant 
radiotelefonen . 

Emile Mercier t. 
I Frankrike har avlidi t ·en av 'landets mest 

framstående dövstumma Emile Mercier. Han var 
son av en ri k vi ngårdsägare och vinköpman i 
Champagne. Och han blev senare ·sj älv en stor 
affärsman och var mycket välbärgad. Han har 
uträttat mvcket till de dövstummas i Frankrike 
bästa.  Ha�s största verk var den stora och rika 
hj älpföreningen för dövstumma i Champagne, 
som äger ett kapital på över 243,000 francs. Men 
vid sidan härav har han gj ort ·en del  annat. På 
möten och kongresser var han .en god man, ett 
samlingsmärke för fred och försonlighet, ock så 
mellan de olika nationerna. Han gj orde resor 
till  Amerika, England, Holland, Belgien, Tysk
land, Schweiz, Italien, Spanien och A f  rika. Och 
överallt sökte han hj älpa sina öde ska mrater. 
Men han arbetade också i det tysta. Han blev 
av sin rika religiösa övertygelse manad att gå 
till de fattige och en samma och sjuka. Det var . 
vid en fattig dövstums sj uksäng han ådrog si.g 
d en sj ukd om, s.om medförde döden. 

Brev från Mora. 

Föreläsningsmöte hölls i Mora i Morkarlebys 
folkskola söndagen den 17 sept. Föreläsaren, hr 
Gunnar Fondelius, anlände med tåget från Gäv
le kl. halv 1 midd.  och börj ade föreläsningen 
kl . 2, varvid 17 dövstumma personer voro sam -
lade.  Ämnet var denna gång : Kommunikåtions
medlens utveck li ng: vi lket ämne förut förekom-
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mit litet var. Tal. skildrade på korrekt tecken
språk fortskaffningsmedlens framsteg och ut
veckling genom seklerna till vår tids moderna 
och snabba maskiner för befordring av resande 
båd e till lands, vatten och i luften. Föredraget, 
som var alltigenom med ryckande, belönad es med 
välförtj änta applåder. 

Denna föreläsning, som var den andra och 
sista i Mora för i år, hade kungj orts genom fri 
noti s i Mora Tidning, vilken är den mest spridda 
tidningen i övre Da�arna. Av ämnets natur hade 
åhörarna förstått, att föreläsningen ·skulle bli 
intressant, och de voro nöj da m ed vad de fått i 
beh ållning för sin in ställe1 se. 

Med an1edning av pastor Malmers kostnadsbe
räkni ngar för förelä sningar bland dövstumma, 
som varit synliga i ·ett nummer av Ny Tidning, 
har in sändaren av de s·sa rader tagit reda på hur 
kostnaderna gestalta sig för ovan stående före
lä sni ng. Nio av de 17 åhörarna, som bo utom 
Mora, hade rest på tåg fram och åter till sam man s 
31 ,2 mil m ed en kostnad av tillhopa 19 kr. 75 
öre. Därav kommer å statens j ä rnvägars konto 
23 mil resp. 1ö kr. (Staten tänkes kunna få igen 
mycket av vad -som an slagits till förelä sningar 
b1a nd dövtumm a,' om alla j ärnvägar i Sverige 
ti1lhörde staten. ) Längd en av föreläsa rens resa 
från Gävle, där han hållit förelä sning föregåen
de kväll, till Mora och därefter till Borlänge (via 
Rät tvik)  för sam ma än dam ål, bli r ti llhopa 28,6 
miJ.  Allt så överträffar åhörarn a s  i Mora sam
m anlagda r1esa föreläsaren s m ed 2,6 mil. En om
ständigh et a tt taga hänsyn till är att vid denna 
före läsning endast en kom m it ned från Älvda
len, en väglängd på 41 km., m o t  5-7 st. vid fö
regåend e förelä snin gar. Om alla 7 rest d ärifrån 
fram ·och åter till Mora, skulle d et bli 5 7,4 mil 
endast för deras deJ.  Att blott en reste till  Mora 
denna gång berodde dels på det regniga vädret 
på förmiddagen och dels på att landstingsmanna
val ägde rum samma söndag, varvid de flesta 
dövstum m a  i Älvdalen föred rogo att stanna och 
utöva sin rösträtt. Annars ha de alltid visat i n
tresse för föreläsningar i Mora samt rest dit 
nä stan vid varj e förelä sning och andra möten 
för dövstumm a. De ha nog offrat mycket pen
gar för saken. För att bespara dem onödiga rese
kostnad er har styrelsen för Dala dövstum för
eni ng, tillika föreläsningsstyrel se, beslutat att 
nästa år om. möjligt anord na föreläsningar även 
i Älvdalen, där det finns minst 10 dövstumm a ; 
sam t för d etta ändamål inlämna ansökan om 
anslag i höst till kommunalfullm äktige i Älv
dalens sock en. 

Sekr. 

Dövhet förekommer oftare i kalla än i varma 
länder. Detta torde bero på att örat är myck

.
et 

känslig't för klimatet. 

SKOLMINNEN. 
AvR. S. 

»Hämta posten». 

I gangna lider hade Manilla sitt eget po .stbud. 
Det skulle häm ta institutets post vid postkontoret 
i stad en. Då posten var hämtad och postbudet 
återkomm it till Manilla fick det gå och lägga sig, 
ty postbud e t  tj äns tgj ord e också som institutets 
nattvakt. Han va r en ganska osynlig person som 
sällan sågs till, men om osynlig medförde denne 
tj änande ande ibland glada underrättelser till 
en och var från hemmets värld� d e ssutom vakan
de över vår säkerhet om natten, en slags brand
vakt som bad Gud bevara institutet för eld och 
brand. 

Nu tror väl läsaren att d et är om denna viktiga 
person j ag nu skall skriva. Men han fick ·endast 
tj än stgöra som inledning. Det fanns också andra 
som fingo » hämta posten».  Och därtill användes 
de stora poj karna, och fast j ag på den tiden j ust 
inte hörde till de s tora poj karna, föll det också 
på m i n lott att  någrn veckor »hämta posten » .  

Varj e efterm iddag sedan arbe tet på verkstä
derna avslu'tats för dagen avsändes till en snus
bod (så kallades vi sst cigarr- och tidningsaffä
rerna på den tiden ) i närheten av Dj urgårds
slätten, ·ett bud, som sagt någon av de större poj 
karna, som skulle häm ta de aftontidningar som 
utkom m it samma dag och på vilka prenumere
rats av skolans lärare. Härtill kom en del andra 
kommissioner från både lärare och icke m inst 
från kamraterna. Budet ·skulle hämta läraren s  
stärksaker, skor, köpa snus, cigarrer eller dy
likt. Åt kamraterna skulle köpas karameller, 
lakrits och ibland även förbj udna varor. Sålun
da betrodd bar det av för att uträtta uppdragen. 

Min tj än stgöring med att » hämta posten» in
föll i en »wunderschöner Monat Mai » ,  så att den 
helt och håJlet var .av a ngenämaste slag. Den 
vackra vägen till staden stod i lövsprickningens 
tecken och hade vårens alla behag. Jag slapp 
sitta inne i dagru mmet vid eftermiddagsläxorna. 
Och sedan kommissionerna i snusboden och å 
de and ra ställena voro undanstökade var det i n
gen brådska i fråga å min sida att komma till
baka igen, utan j ag tj uvläste med ganska lugnt 
samvete aftonavisorna under prom·enaden » hem
åt» eUer på vilosätena utme d  vägen. 

Men annat var det ·under den mörka årstiden. 
Då var det inte roligt att » hämta posten». Utom 
väder och vind funnos många andra omständig
heter som spelad.e in. F rämst det skrämmande 
mörkret. Från Marnilla hela vägen fram till nu
varande spårvagns·statiionen vid Bellmans-ro fann s  
då ing-en e n d a  lykta som upplyste den långa vä
gen. Hela vägen låg i mörker. Och de stora poj 
karna voro dock barn och som de flesta barn 
voro de också mörkrädda. 
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- Under några snörika vintermånader var 
det mig anförtrott att varj e vardagskväll hämta 
aftontidningarna från sta'n, berättad e  en gam
mal skolkamrat, naturligtvis på tecken språket. 
- Jag ryser av köld. Jag måste ut i de ofta kalla 
vin terkvällarna i mina vanliga kläder, ibland i 
blåst och snöyra. Det kändes, må du tro. Något 
värmande ytterplagg bestod s i nte, m e n  strunt i 
det . . .  Vi voro pojkar på den tiden och voro här
dade och tålde n 1>g lite av varj e. Så bar det ut 
på stora vägen och sedan de vänligt lysande fön
sterraderna på Manilla försvunnit, var det ibland 
som att befinna sig i en säck. Stora vägen var 
upptrampad och lättare att gå på än på de små 
trädplanterade sidovägarna. Men den var riska
bel . Man kund·e ibl and icke se m ånga meter fram
för sig och kunde .Jätt bli öve·rkörd eller överriden. 
Du vet, att det fan n s  en kavalleriförläggning i 
närheten av Djurgård sbrunn. Och j ag höll mig 
därför i utkanten av vägbanan, tog ett eller annat 
fel steg och plumsade i snön i diket. Och träden 
och snön intogo ibland sådana underliga forma
tioner att j ag inbillade mig se stora odj ur, troll 
och j ättar, och stannade på vägen m ed hj ärtat 
·i halsgropen. Borta vid j ägmästarebostället i Fri
sen s  park hade de en stor hund. Den var min 
stora fasa. Ibland m ötte j ag honom på vägen 
och väntade att om några ögonblick känna hans 
tänder i mina ben, men han var inte av den sor
ten ·och mötena avlöpte lyckligt. En stj ärnljus 
kväll  var j ag på min vanliga lunk och h a de hun
nit  till Frisens park. På vägen där borta, där en 
stor och gammal ek står mitt i lilla sidovägen 
på höger hand från Manilla räkn at, såg j ag en 
lj us skepnad stå på lur bakom eken. Han stod 
d är så orörlig. Hj ärtat börj ade bulta i nom mig 
och j ag stannade räd dhågad . Vad kunde det va
ra? Jägmästarens hund, men han var i nte helt 
vit. Vad var det för ett dj ur? En varg? Jag .stod 
och stirrade på den orörliga skepnaden där borta 
vid eken, och j ag vågade på en lång stund icke 
gå fram . Slutligen be slöt j ag mig för att vika av 
åt vänster till, plum sade över diket och avancera
de framåt, hela tid·en med ögonen oavvänt riktade 
m ot den vita skepn aden ,vid eken. Kvällen var 
m ånljus. Ju närmare j ag kom ·eken, ju fortare 
klappade mitt hj ärta, men då skepnaden fortfa
rande icke rörde sig lugnade j ag mig något och 
upptäckte till sist att det hela endast var en snö
d riva som blåst ihop bakom eken. En blytyngd 
föl l  från mitt bröst efter de ohyggligt .spännande 
minuterna. Här ser du huru inbillade faror kun
na ·sätta skräck i annars m odiga poj kar ... 

Tmkten av Bel lmansro var också en svår pas
sage med sina till stötande bivägar och mörka 
hus och vi J lor. Ibland sa tte något i nbillat, ofatt
bart föremål en sådan skräck i m i g  att j ag tog 
til l  benen och ,sprang förbi så fort mina ben för
mådde bära, och kom så slutligen ut på mera 
u pplysta vägar och kunde med mindre fruktan 

promenera fram till  snusbodcn och uträtta mina 
kommissioner, varefter det bar till Manilla sam
ma vägar ig1en, med eHer utan nya äventyr. 

Det var i börj an, men sedan blev j ag van, och 
kommissionerna inbringa:de ju även ·ett och an
nat, slutade kamraten och strök sig belåtet om 
munnen vid tanken på huru gott barndo m ens 
god saker smakade i j ämförel·se med det rykande 
kaffe som nu fram satt es .  

Mor Annas bikt. 

S kvall ret är liksom. pe sten •en ·svår sj ukdom ; 
viiss·erligen kan inte skvallret döda kroppen, men 
det kan ställa till  kiv och ledsamheter av m ånga 
slag samt skilj a goda vänner åt .  

Skval.Jret liksom pesten hittar väg till  slott och 
koj a, til l  fattig och rik, att utestänga s kvallret 
är svårt . Ett l itet ord sagt utan all  m e ning går 
från m un til l  mun, och blir förstorat från en li
t .en m ygga till e n  stor elefant.  Ty en del männi
skor h ar den fula ovanan ·att ta ifrån och lägga 
till, och göra valfiskar av en sill ,  .som ett gam
m alt ord.språk säger.  

Det är j ust den sor te ns skvaller ·som är farlig 
och som vi måste a kta oss för. 

.Tag citerar några ord i bibeln, där Jesus säger, 
a tt vi blott skola säga j a, j a  och nej , nej och att 
vad därutöver är är av ondo. Det var en hård 
lära, den kan ingen följ a, hör j ag mina v ä n ner 
säga. 

Je.sus menade nog i nte att vi skulle ta allt e f
ter bokstaven, men att då vi komma til lsam man 
och p rata, vi inte med vårt prat skola skada vår 
nä sta eller våra vänner .  

En oskyldig historia o m  någon person, d ä r  
m a n  k a n  f å  s i g  e t t  gott s kratt och fördriva ·en 
led sam stund, det ans·er j ag inte vara farligt och 
inte synd heller. Bäst att låta bli att skvallra, 
det blir nog om öj ligt, ty om j ag inte mi ssmin
ner mig, så är skvallret lika medfött sedan ska
pel sen lik som arvsynden, eller hur? Satan skvall
rade j u  för Eva ·om Guds hem lighet angående 
kunskapens träd, och det skvallret blev Adams 
och Evas samt alla deras efterkommandes för
d ärv. 

Men vi läsa att satan fick sitt st raff, och så går 
det även m ed oss människobarn . Vi kun na j u  
skylla p å  satan och .såga att det var han som 
ingav oss att skval lra, men har vi åstad kommit 
ledsamheter bland våra vänner, kunna vi nog 
inte undgå att få til lbaka förr eller ·senare. 

Bäst därför a tt vara försiktig! 
Men även gud s  barn har svårt att tiga, det 

har j ag fått erfara, l åt vara, .att det skedde i all  
välmening och för ·att öppna våra ögon och lära 
oss barmhärtighet emot varand ra. 
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Jag vill -0mtala, att j ag förr 1 tiden i svåra 
stund.er fått röna hj älpsamhet och välvilj a av 
flera mina dövstumma vänner, så vi behöva nog 
inte påtryckning från högre ort för att lära oss 
det. Att j ag ibland låtit den vänstra han?en. få 
veta vad den högra gj oTde var d_umt av mig, J ag 
e rkänner det, men mening•en var i nte att d e t  
skulle komm a  i n  i tidninge n  o c h  j ag tror att mor 
Lisa är av samma tanke som j ag. · 

Dien fattige har också sin stolthet och kan 
känna sig sårad beroende på hur gåvan gives. 

Men då man stöter i basun får den fattige 
skämmas, ty givaren får äran, men mottagaren 
smälek.en. Således göra vi den fattiges kors 
tyngre att bära än som var meningen, och det var 
i nte min mening att stöta i basun. 

Att j ag inte är fullkomlig, och aldrig blir det, 
vet j ag mycket väl, eftersom j ag änn u vid 50 år 
måste gå i skola (livets skola), ty varj e dag har 
nya erfa renheter att ge, och den si sta erfar.enhe
ten har lärt att man måste vara försiktig både i 
det ena och det a n d ra .  

Mor Anna. 

NYHETER FRAN DÖYSTUMYÄRLDEN. 

Dövstu m undervisningens kostnader. 

Stadskollegiet föreslår att Stockholms stads
fullmäktige i fråga om skolöverstyrelsens för
slacr till omorganisation av dövstumundervis
nin

t>
gsväsendet måtte åberopa vad d rätselnämn

de n och folkskoledirektionen anfört. Dessa ytt
randen gå ut på tillstyrkande av �e� före�la�na 
uppgörelsen beträffande underv1smngsdis�rik
ten s  fasta och lösa egendom, varemot myndighe
terna ansluta sig ti l l  den inom skolöve·rstyrel sen 
av hrr E. Jungner och K. E. Sandberg avgivna re
se rvationen i syfte att kommunerna för framti
den borde befrias från att deltaga i kostnaderna 
för dövstumundervisningen, vilka böra helt be
stridas av statsverket. 

Troligen komm a, förmoda vi, samtliga an
slagsbevilj ande landsting och ·städer, sam icke 
deltaga i" land sting, att uttala sig för att kos!na
derna för dövstum undervisningen heJt bestndes 
av statsverket. 

Minnesmedalj. 
Vid fabriks- och hantverksföreningens i Lund 

septembersammanträde utdelades medalj er, p räg
lade till  minne av föreningens j ubileum och ut
ställning. Bland dem, som fingo mottaga medal
j en, befann sig också hr snickarmästaren �ils  
Edv. Simonsson för »sin väl ordnade utstall
ning» . 

50 år 
fyllde de n 29 september fru. Hilma östby, hustru 
till Hälsingland s  dövstumförenings ordförande 
Aug. östby i Enånger. Av dövstumma vänner 

·sa mt syskon erhöll  hon teskedar av nysilver och 
fruktskål samt en penninggåva. De, som kom
mit oc h gratulerat, bj ödos på middag •och kaffe 
med dopp. 

Höstfest i Eskilstuna. 
Som syne s av annons i detta nummer anord

nar Eskilst u na dövstumförening höstfest den 4 
-:-5 nov. Syftet med denna fest är att söka stär
ka kassan, enär den blivit hårt anlitad i dessa 
bistra tider, och vil l  föreningen härmed upp
mana dövstu m ma landet runt, som kunna och 
vilj a slå ett slag för föreningen, att be söka dess 
fe st . An ordningarna komma att bli utmärkta, 
att  var och en som besöker Eskilstuna får nog 
e tt par trevliga dagar. Anmälan om deltagande 
i festen kan göras hos Th . Sandeberg, Grindstu
gatan 4, Eskilstun a, för ord nande om logi för 
dem som så ön ska . Bror S. 

Högsta vinsten 
i Barnens dags i Stockhol m tombola, en valfri 
villa för 50,000 kronor, har denna gäng hamnat 
i nom dövstumvärlden, i det att den lycklige vin
naren av d e nna stora vinst är slöj d lärare vid en 
av Sveriges dövstum skolor. 

Nya dövstu m1ärareelever. 
Till elever vid dövstumlärareseminariet å 

Manilla hava antagits folkskollärarna J .  Nilsson, 
Lund, I .  Sondell, H ärnösand, och H .  Zommarin, 
Malmö, den sistnämnde son til l  skräddarmästa
ren Ola Zomrnarin, Malmö. 

Hä.lsingJands dövstumförening 
har till förmån för sin föreläsningsverksamhet 
av Gävleborgs läns landsting bevilj ats ett under
stöd av 200 kr. årligen under åren 1923, 1924 
och 1925. 

Dödsfal1. 
Den 2 1  sept. avled i sitt hem i Stockholm frö

ken Emmy Sofia Lindgren i en ålder av 7 1  år. 
Närmast sörj es hon av en svåg·er, hos vilken hon 
u nder många år varit hushållerska. Sedan år 
1874 har hon tillhört Dövstumföreningen i Stock
holm eller i 48 år. Hon j ordfästes d e n  28 sept. 
å Norra kyrkogård·en utanför Stockholm i när
varo av en stor vänkrets.  En rik blomstergärd 
s myckade hennes kista. 

De dövstu mmas typografförening. 

I Berli n  har för två år · sedan bildats en för
ening, » Berlins förening för döv�tumma � typo
grafe r och stilgjutare», som har h l l  uppgift att 
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tillvarataga d e  dövstumm a  yrkesutövarnas in
tressen och att främj a deras fackliga och kolle
giala förhållanden. Föreningen vill senare även 
se till att till lärlingar i de typografiska yrkena 
endast flntagas väl undervi sade och gott begå
vade dövstumma. Föreningen vill vidare utar
beta en statistik över huru många dövstumma 
arbeta som sättare, tryckare, stilgjutare,  stereo
typörer etc. runt i hela världen. Därför upp
m anas al la dessa kolleger att uppgiva sitt namn 
och adress, sin ställning, ålder, organi sation, som 
han tillhör, till hr Alfred P loman, Frankfurter 
A Jle 296, Berlin 0, 1 1 2, Tyskland. 

Danskt idrottsförbund för dövstum ma. 
Den 28 aug. bildades i Köpenhamn ett idrotts

förbund för Danmarks d övstumma. Förbundet 
bildades av representanter från 4 i drottsklub
bar. Stadgar antogos och styrelse valdes. O rd
förande blev Mikkel Dahlgaard . Förbundets upp
gift blir att sända de bästa danska idrottsmän
nen till internationell a  idrottstävlingar. för döv
st.u mma, särski lt  i nom Skandi navien.  

En björnh istor ia. 
V i d  en lektion i zoologi i det gamla M anhem 

berättade en av eleverna på ett mycket målande 
sätt följ ande sanningsenliga bj örnhistoria. 

Det var en gång en gammal gumma i Norrland 
som va r ute i skogen för att plocka lingon, eller 
kanske det v3lr blåbär, men det gör detsamma 
vad slags bär hon var ute för att plocka, ty hon 
var i alla fall ute för att  plocka bär. 

H on var gammal och grå och krokryggig och 
had e reum atism och kund e  endast långsam t och 
m ed möda förflytta sig från tuva till  tuva. 

Hon hade hållit på en g.od stund med bärplock
ningen, då hon förskräckt ryckte till. Hon tyckte 
sig höra en bj örns brummande. Hon stannade 
och så g sig omkring. Ä nnu kunde hon icke var
sebliva bj örnen, men hon hörde att brummandet 
närmade sig.  

Nu blev det fart i gumman ; så fort hennes 
gam la, vä rkbrutna ben kunde röra sig, sökte hon 
komma undan den annalkande faran, m e n  hon 
insåg mera än väl  att  hon icke kunde röra sig 
l ika for t som nalle, och ti l l  sin stora förskräc
kel se förnam n hon a llt tydligare och tydligare 
bj örnens steg och att han närmade sig j ust åt 
det hålJ i skogen, där gumman .skyndade isig 
undan. 

Gud vare min arma sj äl nådig, bad den stac
kars gum man i sin död sångest. Snart slår bj ör
nen mig och då är det ute med mig.  Och hon 
påskyndar si na steg, men det  hj älpte ej , ty nu 

kunde hon se nall e  kom\Jna rakt mot he nne och 
vara över henne i no m  några korta ögonblick. 

Men n är nöden är störst är hj älpen närmast. 
D å  bj örnen var allddes inpå henne och när 

som hel st färdig att slå ner på henne fick den 
. flyende gumman en ingivel se .  

H o n  böj d e  sig ner, lyfte upp sina kj olar över 
ryggslut et, vände detta i vädret och avfyrade ett 
par stickbomber rakt i n osen på den annalkande 
nalle.  Nalle fnyste ti l l ,  ryggade ett tag och vän
de om. och lopp firån den ohyggliga stank som 
gumm ans stickbomber spred i skogen. Det var 
för mycket för nalles fi na luktsinne. Den gaml a  
gumm an var n u  räddad och skyndade att sätta 
sig i säkerhet. Och tackade sedan d en högste 
för sin und erbara räddning.  

Den här hi storien ber·edde klassen· så mycket 
nöje,  att beTättaren senare fick upprepa histo
rien för hela skolan, och om den inte just l åter 
så värst rolig, här skildrad i ord, gj orde den sig 
mycket, berättad på teckenspråket. Hela s kolan 
med rektor och lärare i spetsen vred sig av skratt, 
då han tecknade om huru .gumman exekverade 
stinkbomberna, och man måste t. o.  m. med näs
dukarna torka bort de t årar, .som t rots munter
heten, t rängde UT ögonvrårnaa. 

-1n . 

H älsoregler. 

K l ok är den, som i lagom m ängd äter sådan 
föda som är häl sosam för kroppen.  Den, som vill 
må väl, skall leva måttligt . Sokra tes. 

Att äta mycket kött tillför kroppen ·en mängd 
sj ukdomar och dåliga anlag. Porphyr. 

Den enklaste frukost är på sam ma gång den 
bä sta. D :r Ostwald. 

Många rätter fram kal l a  må nga sj ukdomar. 
Sen eka. 

Sj äl vkont r oll  är bättre än avföri ngsmed el .  
Voltaire . 

» Lärobok i m una vläsn ing · och vägledn ing i 
a t t  tala med döva » h eter en bok på 96 sidor, som 
utgivits av föres.tåndar·en för . dövstumin stitutet 
i Fredericia, d : r  Forchhammer.  Boken ä r  i två 
delar, varav första delen är avsedd att lä11a de 
hörande tala tydligt til l  de döva och lära de se
nare att tala tydligt inbördes,  m edan andra delen 
skall giva d e  döva och l omhörda en grundläg
gande vägledning i d en svåra konsten att avläsa 
talet från andm människors mun. Boken kosta : 
inbunden 3 ( d anska) kronor. 
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Tretton m isstag att undvi ka. 
Den engelske doonaren Rentoul uppräknade 

nyl ig.en i ett tal tretton misstag, som han sj ä lv 
begått  m ånga 1gånger och som han d ärför ansåg 
sig varia rätte mannen a tt varna för. Man bör 
undvika : 

att vänta, att a lla andra människor .skola rätta 
sig efter ens egen uppfattning om rätt och orätt ; 

att  söka mäta andras nöj en med ens ·eget ; 
a t t  vänta li kformighe t i åsi k ter i denna värl

den ;  
att vän ta moge.t o mdöme och erfarenhe t hos 

u ngdomar ; 
a t t .sö ka uppfo s t ra p1ersoner rmed ·olika anlag 

på. Sla m m a  sätt ; 
a tt icke ge vika i obetyd liga småsaker ; 
a t t  tro sig om full kom l ighet  i sina egna hand

l i ngar ; 
a t t  vålla sig sj älv och andra be kymmer för 

v1ad som icke kan änd ras ; 
a t t  i c k e  u nd erlätta. a l l t  gott vi kunna u nder

l ätta ; 
att ric k.e taga hänsyn till andra s  svagheter ; 
a tt anse något om öj ligt bara därför att vi icke 

sj ä l va k u n na u t föra d et ; 
att t ro endast vad vårt oful lkomliga förstånd 

kan fatta ; 
:at t  bedöma människor efter y ttre egenskaper 

i stället  för att inse, att d eras värde l igge r i inre 
egen s k a  per. 

De dövstummas a l lmänna sjuk- och be
gravni ngskassa. 

Kassarapport för tiden 1 juli--30 sept 1 922. 

Tillgångar den 1 juli 1922 . 

I n k o m s t e r :  

Inträdesavgi fter 
Fasta avgifter . 
Böter . .  
Ti l läggsavgifter 
Räntor 

7 :  -
87 1:  1 3  

15: -
6: -

970: 64: 
Summä i n komster 1 ,878: 77  

U t g i f t e r :  

Sj ukhjäl p . . . . 2 ,149: 10 
Mod e rs k a p8hjälp . 42: -
Begra vning�hjälp . 300: -
Extra statsbid rag . . 374: 50 
Extra kommunbidrag 73: 30 
Arvoden . . . . . . . . . 1 6 1 :  52 
Skrivmateriel o.  andra utgifter . 3 19: 98 

Summa utgifter 3,4 1 1 ;  40 

88,776: 59 

Tillgångarna den 30 september minskade til l  87 ,-.>.33: 96 

A N N O N S E R . 

HÖST FEST 
anordnar Eski lstuna dövstum före1 1 i n g  den 4-5 
novem ber i N y fors m i FsionFsal . B l a n d  anordnin
garn a  fi n n e s  num m er bord ,  sa lu bord, fru kts t ånd och 
kaffeservering.  H rr G. FondeliuR oeh P. A l fr. Per
son s vara för att hålla h u m öret uppe m ed föreläs 

n i ngar. Dö vstum m a  l an d t- t  r u n t äro välkomna. 
S TY.li ELSEN .  

Bliv medlem i 

De dövstummas sjukkassa. 
Gru n dad och registrerad 1 903. 

AdreRs : Box 1 () 4 ,  Stockholm 1 
e l l er n ärmaste l okalRtyre l �e .  

Sve riges mest betryggande 
och förmånligaste sju kkassa 
för dövstumma. 

Kapital c:a 88,000 kronor. 
I n träd eså lder :  i k l asR I 1 6 - 4 5  år . k l a.ss II  

och IlI  2 1 - 4 5  år. 

: ' 

CENTRALSTYRELSEN. 

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

�Hanaen i stii1lnin5 för !!.SV1in9es \ cirkel i luften 
A.Handen i s1ällning för .!!· höj<'s i kroklinie i luften 

. ö Randen i ställning ror Q. höjes i kro'kllnie i luftf:.n .: 

- · · ' · · - . - . . . 
El'T'ERTRYCK fÖl\'8.JUDLS 

fi n n as t i l l  sal u hos Dövstu mföre n i ngen i Stockhol m 
gen o m  dess kassör G. F o n d e l i u s, Älvsjö. 
m I Pris 5 kr. för 100 st. 

A nd ren � Holms lio k tn c k e r i ,  l-itockholm 1 92 2 .  




