DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD
N:r 7.

Arg. 9.

Okt. 1938

E u gen e Bu1nnnd

D e 11 förlo rncle so ne n s h e mkom s t .

Såsom en fader förbarmar sig över barnen 1
Så förbarmar sig Herren över dem som frukta honom .
(Ps. 103 : 13)
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Välkommen hem I

Luk. 15: 11-32.

Berättelsen om den förlorade sonen är en av de mest hjärtegripande
vår Bibel och kastar ett klart ljus över den sorgliga sanningen, att
MANNISKAN HAR GATT BORT FRÄN GUD.
Den unge sonen i liknelsen var inte nöjd hemma. Han ville inte stanna
kvar under faderns beskydd. Därför · mötte honom motgångarna. Därför
förlorade han allt, och till sist hamnade han bland svinen.
Detsamma är varje människas olycka, också i våra dagar, att de ha
stängt sitt hjärta för Guds kärlek och vandrar på sina egna vägar. Därför
finns så mycken synd i världen och lidande och sorg. Därför släpar människor så ofta på tunga minnen, som pinar och plågar dem.
Men liknelsen om den förlorade sonen uppenbarar också en annan sanning, att
FADERN, DEN LEVANDE GUDEN, ALSKAR DIG A'NNU.
Han har icke glömt dig. Aven om din synd och skam är stor: han vill
ändå uppmuntra dig till att komma hem. Han vill, att du skall förstå,
att du är välkommen hem, och han väntar att du liksom den förlorade sonen
beslutar: »]ag vill stå upp och gå till min Fader ».
Den gode Guden längtar efter dig. Han vill förlåta all din skuld och
frälsa dig!
Du behöver inte gå de många milen, som sonen i liknelsen. Du kan
i·tänga din dörr, böja dina knän och bedja till Gud hemma i ditt rum.
Ty Fadern är osynlig nära den, som ångrar sig i sitt hjärta. Och så vill
han förbarma sig över dig, ge dig syndaförlåtelse och frid, så sant som det
heter: »Medan han ännu var långt borta, fick hans fader se honom och
ömkade sig över honom och skyndade emot honom och föll honom om
halsen och kysste honom innerligt».
Genom ånger och bön och tro föres människan tillbaka till den himm elske Fadern och får uppleva den sanningen, att
DET AR LYCKLIGT ATT FINNA RO HOS GUD.
Så förvandlas hjärtat och viljan: förut stängt för Gud; nu öppet för
honom. Förut Guds fiende; nu Guds barn.
Må Guds kärlek få segra i våra hjärtan
»DÄ AR LIVET ICKE SV Ä RT, DÖDEN ICKE HELLER ».

När växterna gjorde uppror mot solen.
Den danske författaren Johannes Jörgensen berättar följande
lärorika legend : En dag ville växterna göra uppr or mot soien. Det
var poppeln, som höll det stora
agitationstalet. »Oss tillhör jorden, och vi växter och träd ha lagt
den under oss. Utan oss kunna de
andra varelserna inte leva. Själva
j orden bilda.., av våra multnande
löv, våra kvistar och gr enar. Vi
göda oss själva. Det finns blott
en makt, som vi äro beroende av.

Det är solen. Man påstår ju att
solen måste skina för att vi skall
kunna leva. Men det är inte sant.
Det är bara som en gammal dum
saga. Visserligen finns det ett
parti inom växtvärlden - t. ex.
de gamla ekar na och almarna som tror på solens nödvändighet.
Men de äro ju så gammalmodiga.
N u skall vi alla andr_a yngr e växter visa vår självständighet och
inte längre t r o ipå den dumheten.
Upp till kamp mot tyrannen ! Bor t
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med träldomen! Då skall det uppstå ett nytt och skönare växtsläkte. Ned med solens herradöme !
Jag föreslår, att vi förklara streSk
mot solen. Vi skola neka att göra
något för vårt liv på dagen. Vi
skola arbeta på natten i stället.
Då skola vi växa, blomma, dofta
och sätta frukt och frön till nya
släkten.» Från denna stund stodo blommorna med slutna kronor. Bladen
vände sig bort från solen. Men
ack, det gick snart illa. Saden,
som icke mer hade solen att sträcka sig upp emot, började vrida och
vända sig hit och dit, och till sist
låg den slapp cch bö.id rnn crs marken. Ingen insekt besökte blommorna eller förde omkring frömj ölet. Alla gröna blad gulnade och
vissnade, som om det varit höst.
En dag hade poppeln själv dött.
Den stod där med sina nakna grenar som en fågelskrämma, och

ingen brydde sig mer om dess lärdomar. Men upp mot den gamla
och dock evigt unga solen, ljusoch livskällan, lyfte sig åter alla
blommor. Och alla träd sträckte
sina grenar uppåt, likt armar, lyfta i tillbedjan.
Det :;ir ju inte svårt att förstå,
vad författaren memu. Liksom
växterna äro beroende av solen,
äro vi människor beroende av Gud.
Men många människor ha tänkt
lika dåraktigt som poppeln. Man
förnekade, att livet berodde av
Gud. Man påstod att det bara
var gammal dum vidskepelse. Man
kun de så bra reda sig utan Gud.
Och rnå n~·en giorde försöket att
leva ut an Gud . .r en man blev varken friare eller lyckligare. Tvärtom: livet förlorade sin sol och sitt
ljus. Det blev fattigt, förtorkat
och fridlöst. Det blev utan välsignelse och frukt. Endast i Guds
hägn kan livet bli ljust och rikt.

Samvetspengarna.
Eskil Lundell gick och krattade
och gjorde fint på sin gård i det
vackra solskensvädret. Hans hustru gick förbi med förklädet fullt av
ägg. »iDu kund~ _resa till stan i dag
och köpa den där korkmattan vi
talat om», sade hon. »Vi ha ju
pengarna sparade, och jag ville
gärna ha mattan pålagd till symötet i nästa vecka. »
Eskil Lundell nickade. De hade
ju talat om saken förut. Men som
han stod där i solskenet på den finkra ttade gårdsplanen, kom plötsligt en tanke, som alltid ville störa
hans ro : »De där pengarna till
mattan är inte dina. Du är skyldig
Klas i östertorpa dem.» Som en
stor, svart fågel slog den tanken
ner och högg klorna i honom som
så många gånger förr under de
sista tre åren. Han försökte komma ifrån den, men det gick inte,

förrän han hade gått igenom hela
sammanhanget. Han hade farit till
marknaden och fått i uppdrag av
Klas i östertorpa att sälja en ko
åt honom. Klas hade sagt det minsta priset, som han skulle vilja
sälja den för. Fick han mera var
summan välkommen, för Klas hade
det svårt på en skuldsatt gård. Eskil hade fått femtio kronor mera,
och det var då frestelsen kom över
honom. »Om jag redovisar för tjugofem mera, skall han ändå tycka,
att det är bra. Bättre hade han i
alla fall inte handlat själv. Det
andra är ju egentligen min förtjänst.»
Den gode Klas var inte så klok i
affärer. Han skulle säkerligen inte
fått .så mycket för kon. Och han
blev nöjd och belåten över de tjugofem kronorna, och tackade Eskil
så mycket för hjälpen.
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I tre år hade nu tanken på de
där pengarna legat och oroat Eskil
Lundells samvete. Han kunde inte
komma ifrån sin oro. Men att klara
upp saken och lämna tillbaka pengarna efter så lång tid, det var för
obehagligt. Vad skulle alla hans
bekanta säga? Hur han än försökte finstäda i sitt inre, så låg det
obehagliga minnet kvar, och vanligen dök det upp för hans inre syn,
just när han var vid sitt bästa humör och solen sken som i dag.
Han hade försökt gottgöra saken g·enom att visa Klas i östertorpa tjänster vid flera tillfällen.

Men denne ville ej gärna ta emot
dessa utan att göra återtjänster,
och så blev skulden ökad i stället.
Svårast var det den gången, när
Klas kom med en hare han hade
skjutit och sade:
»Du fick aldrig något för ditt
besvär med kon. »
Eskil hade rentav tyckt, att han
såg litet underligt på honom, men
det var förstås samvetet igen.
Länge hade han undvikit Klas i tro
att han skulle komma ifrån saken
på det sättet. Men det gick tydligen inte, för nu var den där igen
på denna härliga dag. »Gud ser och
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vet», sade den envisa rösten. Den
satt som en tagg i hans innersta,
medan han uträttade sina ärenden
i staden. När han var färdig, gick
han in på ett kafä för fördriva väntetiden, tills tåget skulle gå tillbaka. Han läste en tidning, där det
stod om stöld och förskingring, och
hela tiden satt taggen där.
Men så på en gång var det som
om något brustit och han befriats.
Så dum han varit, när det hela var
så enkelt. Han kunde sända pengarna till Klas utan att denne visste
om vem som sänt dem. Sådant hade man hört och läst om. Det var
en bra utväg, tyckte han. När han
nu var i staden, skulle han sända
dem. Och han gav sig ej ens tid att
dricka kaffet, utan betalade och
gick till posten. Han skrev med
förvrängd stil, och efter någon tvekan .satte han dit »Samvetspengar», varpå han jämnade summan
till trettio kronor.
Det kändes som om han blivit
fri från en tung börda, när han
satt på tåget hem. Han skulle velat
tacka Gud, som hjälpt, men han
var ändå på något sätt rädd för att
tala med Gud om detta.
Ett par dagar senare gjorde han
sig ärende till östertorpa. En viss
nyfikenhet drev honom dit, och nu
hade han ju ingenting att vända
bort sina ögon för. Han hade inte
länge samtalat med Klas, förrän
han fick veta vad han ville. De
trettio kronorna hade kommit
fram, men nu undrade Klas vem
som sänt dem.
»Det är säkert någon, som lurat
dig i virkesaffärer», sade han.
»Jag har länge haft mina misstankar åt det hållet. Eller också - ja,
jag säger inga namn, men det var
en, som köpte upp grisar häromdagen.» Han fortsatte att räkna upp
en del, som kunde misstänkas.
Eskil Lundell kände sig illa till
mods. »Jag tycker inte du skall bry
dig om, varifrån pengarna kom-

mit», sade han. »Huvudsaken är
väl att du fått dem och att-jahan som sänt dem fått frid i sitt
samvete.»
»Nåja», menade Klas betänksamt, »du har kanske rätt, men
jag tycker inte riktigt om halv ärlighet. Det är som man ville så
åkern, innan den blivit plöjd.» Och
så bytte han samtalsämne.
Eskil Lundell frös, när han tog
avsked, och tankarna virvlade nästan som han haft feber. Och alla
de orättvisa misstankarna, som
han givit Klas, de blevo till en ny
börda i hans samvete.
Så länge dröjde det inte, innan
Eskil Lundell förstod, att detta
gick inte i längden. Han ängslades
vid tanken på att nu gå till Klas
i östertorpa med sin bekännelse,
men beslutet hade han fattat. Och
det egendomliga var, att så fort
han fått klart för sig, att han måste tala ut med Klas, då kunde han
också tala med Gud. Han kunde he
om kraft. Dimman som skymt
Guds ansikte var borta. Dimman
mellan honom och Klas skulle också bort. Samvetspengar - det var
inte bara fler eller färre sedlar av
jordiskt värde, det var ett utbyte
av bekännelse och förlåtelse.
Han gick inga omvägar den här
gången. Rakt på sak talade han
om, hur han felat. »Och nu kan
du väl inte lita på mig vidare »,
slutade han. »Du vill nog inte ens
räcka mig din han(\ mm - ja.,
skall vi säga som kvitto på de där
pengarna? »
Klas räckte honom sin hand under tystnad.
»Så sannt som Gud förlåter
mig», svarade han lågt. »Och den,
som gått igenom samvetskvalens
eld, borde vara härdad mer än andra att lita på. Men någon ränta
skall jag inte ha. Den har du fått
betala drygt, tänker jag.»
De skakade hand under tystnad.
»Vill du säga till mig, härnäst
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Ett isberg blev sprängt.
En gammal ishavsskeppare låg
sjuk i en av Nord-Norges städer.
I kampen uppe i Ishavet hade han
blivit van att lita på sig själv. Detta hade satt sin prägel på honom,
så att han själv hade blivit inte så
olik ett isberg. Han hade fått ett
hårt sinnelag.
Men nu var det slut med ishavsturerna. Hans livs farkost hade
dragits upp på land för att göras
klar för en längre resa. Döden kallade.
En kristen man ombads att gå
till honom och tala med honom.
Han gick - men inte utan fruk-

tan.
Han började med att tala om alla
de upplevelser, som skepparen hade haft uppe i Ishavet. Och medan
de så satt och .språkade tillsammans växte förtroligheten. Den
gamle kom i gott humör och gladde sig över att få tala om alla gamla minnen.

Men bäst som de talade med varandra, sade plötsligt gästen: »Säg
mig en sak, har det någonsin under alla dessa år hänt, att ni har
seglat ut från staden här utan att
veta, vart ni skulle hän ?»
Den gamle såg överlägset på honom - det var då för märkvärdigt
att någon kunde fråga så enfaldigt.
»Nej, självklart inte», sade han.
»Å nej, det är ni nog för klok till
att ha gjort något sådant. Men ni
skall ju ut på en längre resa nu.
Säg mig - vet ni vart ni skall
hän?»
Frågan träffade den gamle som
en pil. Det stod plötsligt klart för
honom, hur litet han hade tänkt på
sin själ och evigheten.
Guds ande använde denna fråga
till att spränga isberget i hans
hjärta och han bhw redo att
möta sin Gud.

Det fattades tjugofem öre.
En pojke kom en gång till en urmakare för att köpa en klocka. Efter mycket funderande och räknande av kassan köpte han ett ur,
som skulle kosta 19 kronor, men
han fick det för 18. Han betalade
med en tia, en femma och en massa småmynt, som urmakaren inte
räknade .så noga. Men efter en
stund kom han tillbaka, lade en 25öring på disken och sade : »Ni fick
du tänker fara till marknaden?»
sade han. »Du är bättre affärsman
än jag, Lundell. Och vår Herre har
du med dig - annars hade han inte hjälpt dig att göra upp det här
ända från botten. Se, halv ärlighet
har jag aldrig gillat.»
Efter Maria Olofsson.

för litet för klockan - det fattades 25 öre.»
Det fattades en 25-öring ! Det
var vackert och riktigt gjort att
lämna den också. Tyvärr måste
tidningarna så ofta berätta om all
slags oärlighet, förskingringar och
bedrägerier. Det tycks vara svårt
att vara ärlig. Någon har sagt, att
det är lika svårt att vara ärlig i
allting; i tankar, ord och gärning,
som att en sommardag gå igenom
en skog utan att trampa på något
litet kryp.
Det finns många slag av oärlighet. Du har t. ex. gjort ett dåligt
arbete. Du vet det, men du säger
till dig själv, att det nog inte skall
bli upptäckt. - Du kommer i diskussion med någon och vet, att du
har orätt, men kan inte förmå dig
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till att erkänna det. - Du säger
något hårt, orättvist ord om någon, vilket du sedan ångrar, men
du vill inte be om ursäkt därför.
- Kanske lovar du mer än du kan
hålla. - Du tystar ned den inre
rösten, samvetet, som fördömer
ditt handlingssätt. Allt sådant är
oärlighet. Det är också brist på
ärlighet, då man försöker ställa sig
in hos en överordnad för att vinna
någon f'"rdel på en annans bekostnad.

Man förlorar alltid i längden på
att vara oärlig. Men ärlighet betyder inte, att vi skall tala om allt.
Vi böra inte tala om sådant, som
kan skada vår nästa, såvida vi inte
med vår tystnad skulle skada andra, oskyldiga människor. Men vi
skola ta till regel att alltid vara ärliga, ärliga i tankar, i vårt tal, i
handling. Ända in i hjärtat skall
ärligheten tränga. Vi må minnas
det gamla ordspråket: Ärlighet varar längst.

Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av Pastor Stueland, Bergen.
Den h li · Mikaels dag. 2 okt. Kristus
lialr 'malt över döden. Luk. 7: 11-17.
M. J h. 11: 19-29. Den som tror på
I ri lu , skall leva.
T. J h. 11: 32-45. Lasarus uppväckes.
0. lf ·hr. 2: 14-15. Jesus tager bort
fruktan för döden.
T. J h. i:; : 19-21. Jesus giver liv åt
villa han vill.
F. J oh. 6: 26-27. Arbeta på att få evigt
liv I
l '· Upp. 21: 3-5. I himmelen finns icke
död n.
4 Rönda en. 9 okt. Tacka och lova
ll c1·r n! Psalt. 103: 1-5.
M. Matt. 18: 1-7. Bliv Guds barn!
T. Mark. 2: 18-28. Vilodagen är beliimd åt människorna.
A 1 g. 6: 13-15. På vilodagen voro
lärjun gaTna samlade i bön.
T. Lul. 4 : 16-19. Jesus predikar på
vilodag n.
F.
al. " : 7-9. Är det något som hindrar di att lyda Gud?
L. Kol. 3 : l -4. Sök himmelriket!

. Tr faldighet. 16 okt. På
väg till himmelen. Matt. 22: 34-36.
M. 1 Kor. 1: 4-9. Kristus skall giva
eder styr l a.
T. Mark. 10: 17-27. Gud kan frälsa oss.
0. Joh. 10: 23-28. Ingen kan rycka oss
ur vår Fade1·s hand.

18 Sönd.

AVLIDNA.
erda Elisabet Ludvigsson, Korsnäs,
alarna, den 2 aug., 24 år.
Julia Kristina Dahlberg, f. Eriksson,
äbTå, Ångermanland, den 13 aug.,
'1G år.
~ lo.rn Maria Wetterlind, Lidingö, den
9
pt., 69 år.

T.
F.
L.

Rom. 10: 8-13. Var och en som tror
på Kristus, skall bliva frälst.
Joh. 3 : 12-16. Var och en som tror
på Kristus, skall få evigt liv.
Gal. 3: 26-27. Om vi tillhöra Kristus, äro vi arvingar till det eviga
livet.

19 Sönd. e. Trefaldighet. 23 okt. Där
hjälp behöves, är Jesus nära. Matt.
9: 1-8.
M.. Luk. 13: 10-17. Alla voro glada över
Jesu underbara gärningar.
T. Joh. 9: 1-11. Jesus botar en blindfödd.
0. Ef. 4: 25-28. Tala sanning!
T. Kol. 3: 8-10. Läggen bort vrede,
häftighet, ondska och smädelse !
F. Ef. 6: 10-12. Bliven starka i Herrens kraft!
L. Kol. 3: 1-4. Söken det, som ovantill
.. I
ar.
30 ok'!;. Vi
äro inbjudna till Guds rike. Matt.

20 Sönd. e. Trefaldighet.

22: 1-14.
M. Luk. 4: 18-19. Gud har sänt sin
Son till oss.
T. Hebr. 10: 19-23. Gud är trofast,
som har kallat oss.
0. Ef. 5: 15-21. Tacka Gud, vår Fader, för allting !
T. Luk. 6: 46 49. Gör det, som Kristus
säger!
F. Matt. 3: 8-10. Bären goda frukter!
L. Matt. 13: 44-50. Det bästa, du kan
äga, är himmelriket.

Din
För
För
Dig

nåd, o Gud, oss vare nog.
vad du gav, för vad du tog,
löftet om ditt paradis
vare tack och lov och pris.
Sv. P s. 584:3
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Gudstjänster i Oktober.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.

Skutskär, Kyrkan kl. 4.
Stockholm, Manilla kl. ll,3n.
Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Upsala, Funbo kyrka kl. 11.
Tierp, Nathanaelskyrkan kl.
11,15.
F. 14. Norberg, Kyrkan kl. 4,30.
L. 15. Köping, Kyrkan kl. 4,15.
S. 16. Västerås, Domkyrkan kl. 1. (Föreläsning kl. 11.)
T. 20. Stockholm, Sofia Förs.-sal kl.

L. 1.
S. 2. ·
S. 2.
S. 9.
T. 13.

s.

2.

s.

2.

L.

s.
s.
'L.
s.
s.

8.
9.
16.
22.
23.
30.

Ö r e b r o d i s t r i k t.
Örebro, Nikolai förs.-hem, Vasagatan, kl. 9,30. Barngudstjänst.
Örebro, Nikolaikyrkan kl. 13,:111.
Nattvard.
Hedemora, Kyrkan kl. 16.
Borlänge, Förs.-hemmet kl. 1
Arvika, Förs.-hemmet kl. 11.
Älvdalen, Kyrkan kl. 12.
Orsa, Kyrkan kl. 13.
Filipstad, Kyrkan kl. 13.

Ca r l-Ä k e Ar e skog,
Örebro. Tel. 154 78.

7,30.

L.
F.
L.
S.

22.
28.
29.
30.

Sala, Kyrkan kl. 10,ao.
Reijmyre, Kyrkan kl. 3,30.
Finspong, Slottskapellet kl. 3.
Nyköping, S :t Nikolai kyrka kl.
12,15.

Stockholm. Församlingsafton anordnas av Sofia församling torsd. d. 20 oktober kl. 7,30 i Församlingssalen, Borgmästareg. 11. Föredrag av docenten, d :r
Helge Ljungberg om David Livingstone
med visning av filmen »David Livingstone, missionär, upptäcktsresande, människovän, Afrikas befriare».
Konfirmanderna å Manilla åren 1929
-1937 samlas Sveav. 36 torsd. d. 27 okt.
kl. 7,30.
Syföreningen. De som tidigare deltagit
i arbetet samlas Sveavägen 36 den 6 okt.
kl. 7,ao e. m. för planläggning av den
kommande verksamheten.
Upsala. Utfärd d. 9 okt. till Funbo
kyrka, där högmässa hålles kl. 11. Därefter besök på Lantbruksskolan å Broby
gård där föreläsning hålles. Samling vid
Dövstumföreningens hus kl. 10,15.
S. G. S v e n f o r s,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
L.
S.
S.
L.
S.
S.
S.
S.
S.
L.
S.
S.

1.
2.
2.
8.
9.
16.
16.
16.
23.
29.
30.
30.

Lysekil, Kyrkan kl. 1.
Kungälv, Kyrkan kl. 1,15.
Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45.
Borås, Caroli kyrka kl. 2. Nattv.
Skövde, Kyrkan kl. 9,45.
Björkäng, Kyrkan kl. 12,45.
Lyrestad, Kyrkan kl. 2. N attv.
Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
A.lingsås, Kyrkan kl. 3.
ö xnered, Dövstumhemmet kl. 1.
Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45.
H i l d i n g B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.

Härnösands distrikt. Till dövstumpräst i Härnösands distrikt har K. M :t
· utnämnt kyrkoherde J. Lodin, Selånger.
VIGDA.
Viktor Manfred Andersson och Jenny
Augusta Frideborg Linck, Bredsjö,
vigda i Hjulsjö kyrka den 24 sept.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse till
deras viktiga förening.

Föreläsningar.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
Upsala. Vid besöket å Broby gård d.
9 okt.: Herr Matthes: »Ur järnvägens
historia».
Köping, d. 15 okt. efter gudstjänsten:
Dövstumlärare Schyberg: »Nya Sverige
- en svensk koloni i Amerika».
Västerås, Kyrksalen, d. 16 okt. kl. 11,
samma föreläsning.
Visby, Förs.-hemmet, d. 23 okt. kl. 1
och kl. 4: Herr Matthes: »Om mat och
dryck hos olika folkslag», och »Från lerteglet till porslinet».
Eskilstuna, Förs.-hemmet, d. 23 okt.
kl. 3: Dövstumlärarinnan Rut Brinkman: »Oxford-grupprörelsen - en märklig världsväckelse».
Nyköping d. 30 okt. efter gudstjänsten: Rektor Zommarin: »Marie Curie
och radium>>.
Ör ebr o d i s

t r i k t.

Borlänge, Förs.-hemmet, d. 16 okt. kl.
3: Herr Matthes: »Blyertspennam>.
Gävle: Stadshuset, d. 15 okt. kl. 7:
Herr Matthe·s : »Från lerteglet till porslinet».
Hudiksvall, Godtemplarhuset, den 16
okt. kl. 1: Herr Lundberg: »Folktro seder och bruk i Lappland».
'
K o m i r ä t t t i d till sammankomsten! Stör inte andra genom att komma
för sent!
Anmäl adressförändring!

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 1938

