
N:r 1. Arg. 12. Januari 1941 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

Olle Hjortzberg, Olof Skötkonung döpes . 

Dopets nåd mig ger i tiden 
Stöd och fäste för min tro, 
Skänker hopp att efter striden 
I Guds himmel finna ro. 

Sv. Ps. 184: 4. 
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En öppen dörr 
Se, jag har låtit dig fin

na en öppen dörr, som ingen 
kan tillsluta. Ty väl är din 
kraft r inga, men du har ta
git vara på mitt ord och har 
icke förnekat mitt namn. 

(Upp. 3: 8.) 

Dessa ord passa på dopet. 
Dopet är den öppna dörren till 

Guds rike, där Jesus är den levande 
Herren och konungen. Ingen kan 
komma in i det riket utan genom 
dopets dorr, och först när man har 
gått in ,genom den, kan man få se 
riket och lära känna dess rikedom. 
Så sade Jesus till Nikodemus i sitt 
samtal med honom ( J oh. 3 : 3-5). 

Kanske vill du säga: Ja, men jag 
visste ju ingenting om, då jag döp
tes. Hur skall man kunna tro nå.;. 
got som man inte kan kontrollera? 

Låt mig svara : Det finns så myc
ket i livet som man inte vet om, och 
som man inte kan förstå med sin 
tanke, men som ändå är mycket 
viktigt för oss. Du hade inget med
vetandet om din lekamliga födelse, 
då du första gången såg dagens ljus. 
Du mottog så många intryck i ditt 
hem - både i fråga om gott och 
ont - långt innan du visste vad •3tt 

Bilden på första sidan 

är målad av professor Olle Hjortzber g 
och återger en betydelsefull scen från 
tiden för Sveriges kristnande. Olof Sköt
konung döpes vid Husaby källa av S :t 
Sigfrid år 1008. . 

Konungen böjer sitt huvud, som be
gjutes med dopets vatten. Hans tromän 
bär kronan och svärdet. Bakom kungen 
och hans män står hirden. - Till höger 
står biskop Sigfrid i full ornat med bis
kopsstav. En diakon ledsagar biskopen 
med ett kr ucifix. - Den vårutsprungna 
pilen vid källans rand med sina ijusa 
hängen är en bild av den nya, kristna 
tiden. I bakgrunden skymtar sluttning
en Kinnekulle. 

T'avlan vill i sin helhet påminna om 
dopet - övergången från hedendom till 
kristendom. 

hem var, vad föräldrar och syskon 
var. Och det dröjde många, måmni 
år, innan du förstod något av vacl 
hemmet betydde. 

Senare har du lärt dig förstå det
ta. · Och har du haft ett gott, kär 
leksfullt, kristet hem, så tackar du 
Gud för det. Ty det hade en så 
oerhört stor betydelse för hela ditt 
liv - långt innan du själv förstod 
något av det. 

Så är det med dopet. - Guds 
rike ligger innanför dopets dörr. 
Men det måste för var och en som 
vill bli frälst komma den avgörande 
stund, då han går in igenom den 
öppna dörren och med fullt medve
tande tar emot barnarätten och 
medborgarrätten i Guds rike. Och 
då känner vi att vår egen 'kraft ä r 
så liten - att vi icke kan frälsa • ss 
själva, ja, att »det goda, som ja· · 
vill, gör jag icke - men det onda, 
som jag icke vill, det gör jag». Vi 
äro såsom fångar som vill bli fria, 
men som icke själva kan öppna 
fängelset. Jesus allena kan frälsa 
mig från syndens och dödens makt. 
Men jag måste ta emot hans gåva 
- måste klart och medvetet lämna 
syndens väg bakom mig och gå in 
genom den öppna dörr som Gud i 
dopet ställde mig framför. Den 
dörren stängs aldrig. Men jag 
tvingas icke att gå in där. Det är 
jag själv som måste ta steget. Men 
gör jag det, då möter mig Gud med 
hela sin kraft och kärlek. 

Dopet är såsom ett stort och he
ligt Guds löfte till mig. Gud svi
ker aldrig det löftet. 1 

Det var en gång en familj med 
många barn. Men den äldste sonen 
blev ett sorgebarn. En dag gic}{ 
han i vrede bort från hemmet, 
glömsk av allt vad far och mor gjort 
för honom, och reste långt bort. -
Vid den första måltiden, sedan so
nen försvunnit från hemmet, sade 
fadern : Nu skall vi komma överens 



om en sak. Vi skall alltid ha dukat 
på storebrors plats, alldeles som om 
han var kvar hemma. Och vi skall 
aldrig sluta upp att vänta på ho
nom. Den tomma platsen skall all
tid påminna oss om honom. Och 
om han kommer hem, skall han för
stå att vi väntat på honom. 

Så gingo många år. Platsen vid 
bordet stod tom, men det var alltid 
dukat där. Då en kväll efter många 
år kom han verkligen tillbaka. Men 
han skämdes för att gå in. Han 
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stannade utanför och såg in genom 
fönstret. Familj en satt till bords. 
Alla voro med. Så fick han se den 
tomma platsen - hans plats! Han 
förstod. De väntade honom tillbaka 
hem. ·De hade inte glömt honom. 
Och då gick han in - och då var 
allt förlåtet. 

Då du blev döpt, då fick du en 
plats hos Gud. Kanske står din 
plats tom - ännu? Gud väntar dig 
hem igen. Och dörren till Guds 
fadershem är öppen. 

Och sedan ... 
Willy var en flitig elev, som 

tyckte om att läsa. Och han läste 
med bestämd avsikt att nå ett 
hö,gt mål. Men det var inte alltid 
så roligt att lära. Det kostade ho
nom ibland sj älvö,vervinnelse. Men 
han höill troget ut. Och när exa
men kom, var det inte underligt, 
att han fick ett utmärkt betyg. 

Med strålande ansikte visade 
Willy betyget för sin farfar. Far
far lade sin ih.and på hans huvud 
och sade: »Det har du gjort bra. 
Du kommer nog att !bli en duktig 
karl!» - Willy lovade: »Jag ska 
göra mitt bästa. Nu skall jag snart 
i lära och så skall jag nog skaffa 
mig ett fint gesällprov.» 

»Och sedan?» frågade farfar. 
»ISå skall jag se mig om i värl

den och utbilda mig vidare.» 
»Och sedan?'>> frågade farfar 

igen. 
»Sedan gör jag mitt mästare

prov och får egen affär. De som 
kommer till mig skall nog bli nöj
da.» 

»0Cih sedan?» 
»!Sedan vill jag tjäna pengar 

och köpa mig hus.» 
»Ocih sedan?» 
»'Sedan skall jag skaffa mig 

hustru.» 
»0CJh sedan?» 
»Så får jag väl barn och vill 

sörja för att de blir duktiga män
niskor.» 

»Och sedan?» 
»iSedan !blir jag väl till sist lika 

gammal som du, och så vill jag 
vara fri och ledig, som du är nu. » 

»Och sedan?» Farfars fråga 
trängde liksom ända in i Willys 
hjärta. 

»Ja, så skall jag dö, för det 
måste ju alla människor», svara
de Willy allvarligt. 

»Och sedan?» 
Men nu visste inte Willy, vad 

han skulle s,vara. Farfar mäste 
göra det själv: »Jo, ser du Willy, 
då börjar evi~heten. Vad '·har du 
gjort för den? Du har gjort din 
plikt här i livet, men med all din 
flit har du bara tänkt på dig själv. 
Det är inte nog. Du måste också 
leva ditt liv för evigheten. Du 
måste fö~bereda dig på vad som 
kommer efter döden.» 

»Vad skall jag då göra ? » 
»Ett är nödvändigt!» svarade 

farfar med ljust allvar. »Sök Jesus 
och hans ljus, allt annat hjälper 
intet.» 

»Men hur?» 
. »Gör som Maria! Hon satt vid 

Jesu fötter ooh hörde på hans ord. 
Så rmåste du tänka på vad Han 
s,äger i sitt ord. Han förlåter din 
syn och visar dig vägen till Him
melen. Sitt vid hans fötter, så kan 
du frimodigt gå in i evigheten.» 
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Den gamla 
vägen gick i svängar och kurvor, väjde undan för 
höjder och åkrar . 

Den nya 
vägen är rak, krökarna ära bortai den är kanske 
inte vacker, men den leder fortare till målet. 

Krokigt 
gick vår väg genom livet allt för ofta, vi svängde 
oss och slingrade oss ifrån allvaret och svårighe
terna, vi böjde undan f,ör sanningen. 

Rakt 
borde vi gå - förbi alla frestelser - igenom alla svå
righeter - framåt på 

EN RAK OCH ARLIG VAG 



5 

Mänsklighetens längtan 
I Stockhdlms-Tidningen fanns för 

en tid sedan följande uttalande: 

»Vad som nu sker i världen mås
te äntligen öppna våra ögon för den 
gamla sanningen, att det framför 
allt kommer an på det inre, den and
liga styrkan hos vårt folk. Men 
denna inre styrka har sin enda fasta 
grund i en ärlig och enkel guds
fruktan. » 

Dessa ord läf-~s i det böndagspla
kat, som Ärkebiskopen på Konung
ens uppdrag skrivit, och som nyårs
dagen upplästs i alla landets kyrkor. 
De uttrycka en sanning, som väl 
långt ifrån står klar för alla, men 
~om håller på att upptäckas av 
många själar, vilka våndas under 
världslägets tryck. Det kan synas 
som om en mänsklighet, vilken lider 
under krigets ofrid, skulle vara föga 
mottaglig för den djupare mening
en i det kristna budskapet. Men 
samtidigt driver världsläget män
niskorna att söka en frid som värl
den aldrig kan ge, inte ens när sta
ter och folk leva under till synes 
fredliga förhållanden. 

Det nuvarande tillståndet ger 

också anledning till att tänka på or
saken till mänsklighetens förned
ring. Efter ett par tusen år av 
kristen förkunnelse ser man fridens 
och broderskärlekens rike mera av
lägset än någonsin. När kristendo
men en gång kom till våra förfäder, 
så mildrade den på ett märkvärdigt 
sätt deras vilda seder och hedniska 
tänkesätt. Men hedendomens anda, 
för vilken mildheten var okänd, har 
visat sig äga en stark livskraft. I 
nutidens mänsklighet, som till stor 
del vänt sig bort från kristendomen, 
triumferar hedendomen åter. Och 
man frågar sig om all kultur blott 
varit såsom en fernissa på ytan. 
Den viktigaste och avgörande frå
gan för framtiden blir om religion, 
kultur och mänsklighet åter skola 
få något att säga till om i staternas 
politik eller icke. 

Hela mänskligheten suckar efter 
försonlighet, efter kärlek och frid. 
Dock blir denna människornas läng
tan förgäves, om de icke förstå att 
vägen endast är den, att de enskil
da förvandlas, att sinnet förändras 
både hos folkens ledare och männi
skorna själva. 

Tre tusen man på knä . 

En sammanslutning som heter 
»Hjälp krigets offer» har sänt 
några ombud för att besöka de 
tyska krigsfångelägren. En av 
dem har berättat litet därifrån. 

Det var en · katolsk gudstjänst 
för polska krigsfångar. Tre, fyra 
tusen man på knä i bön! Innan
för kraftiga murar och dubbla 
taggtrådsnät och med vakttorn 
och maskingevärsposter i varje 
hörn - därinnanför leva tusentals 
män sitt dagliga liv. 

Aldrig skall jag glömma, hur vi 
en dag stodo och samtalade med 
varandra. Han, den ståtlige tyske 

officeren, berättade om sitt liv. 
Och så gällde det de ändlösa ska
rorna av krigsfångar av olika hud
färg och med än mer olika levnads
öden. Jag kunde omöjligen förstå, 
huru denne man kunde se så utom
ordentligt stort på sin uppgift som 
officer i krigsfångeläger. Men så 
kom lösningen. 

»Varenda kväll när jag ber min 
aftonbön, prövar jag inför Gud, 
om jag gjort orätt mot någon av 
krigsfångarna och ber Gud att jag 
alltid må få förstånd och vishet att 
handla rätt mot dem!» - Funnes 
det många sådana militärer i arbe~ 
tet med krigsfångarnas vård, då 
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är det hela inte så tröstlöst som 
det eljest lätt ser ut att vara. 

Ett tusental engelska officerare 
äro samlade till gudstjänst. Psalm
sången ljuder stark och huvudena 
böjas i bön och andakt. En av de
ras egna - en fången präst bland 
de många - talar allvarliga ord, 

och den väldiga skaran av män 
lyssnar uppmärksamt. 

Och sist läser den stora skaran 
gemensamt »Our Father» - F'a
der vår. 

Sedan börjar ånyo dagens bund
na liv och vandring - förtvivlat 
tröstlöst, om icke stunder av guds
tjänst och lbön finge vederkvicka 
själen. 

Mike I 
Mikel var en ung lapp på 25 år. 

Han var äldst av åtta bröder och 
modern var änka. Men nu hade 
Mikel fått hjärtfel. Han hade sökt 
läkare och även en tid legat på sjuk
hus. Men han kände sig inte bättre 
utan var ofta orolig och sorgsen. 

Så blev det bestämt, att han skul
le resa till Stockholm och rådfråga 
en specialist. Och så kom han dit 
en vacker dag i hela sin granna 
stass. 

»Var nu försiktig och se upp för 
alla bilar och bussar och spårvag
nar!» sade jag till honom redan 
första dagen. 

»Ingen fara, jag har stoppsig
nal ! », svarade han och pekade på 
sin stora röda tofs i mössan. 

Han rörde sig också fullkomligt 
obehindrat i stockholmsvimlet. Det 
var som om han hade glömt sitt 
hjärtfel. 

När vi följ ande dag sitta hos lä
karen, berättar han själv om sin 
sjukdom på följande sätt: 

»Det är besynnerligt, jag blir 
ibland så sjuk, det är som om hj är
tat skulle stanna, jag får kramp och 
blir så ängslig och kan inte röra 
mig från stället, i synnerhet när jag 
är ensam uppe i fjällen och möter 
en björn på nära håll.» 

Doktorn skrattade och menade, 
att han själv skulle få mycket värre 
hjärtfel, om han mötte en björn. 

»Men det är sant», sade Mikel, 
»·ty jag har aldrig känt sådant förr.» 

Så blev det bestämt, att Mikel 
skulle intagas på sjukhus för un
dersökning. Vad som hände där 
fick jag veta först sedan Mikel åter
vänt till sina fjäll glad och frisk. 

En 12 års gosse har berättat, att 
han låg på en mindre sal, där det 
också funnits fem stycken män. 
Han hade en längre tid plågats av 
det råa tal och ·de smutsiga histo
rier, som männen berättade utan 
hänsyn till den unge gossen. 

Dit kom nu Mikel. Och från 
första stund han kom dit in, blev 
det tyst med alla svordomar och 
dumma historier. Mikel var dock 
inte den som predikade med ord. 
Men hela hans väsen var som en 
frisk fläkt inte bara från fjällen 
utan från en högre och renare värld. 
Han var som en blomma från öde
marken, som spred sin friska doft 
in i en sjuksal i Stockholm - utan 
att han själv visste det. 

Detta bör hans mor få veta, sade 
jag till mig själv, då jag var på väg 
upp till dem sommaren därpå. Ty 
en sådan ung mans moder är värd 
att få ett sådant glädjebud. 

»Ack ja», sade hon, »detta väl
signade hjärtfel ! Förr var Mikel 
mitt vildaste och yraste barn, men 
nu är han min tröst och glädje, han 
är i fars ställe.» 

Efter Hjalmar Weslesson. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
Kyndelsmässod. 2 febr. Kristus korn 

med nåd och sanning. Joh. 1: 16-18. 
M. Matt 12: 22-37. Förakta icke den 

Helige Ande! 
T. Matt. 12: 38-50. Är Jesus din bro

der? 
0. Matt. 13: 1-15. Slådd och skörd. 
T. Matt. 13: 16-30. Salig den, som hör 

Guds ord och lever därefter. 
F. Matt. 13: 31-43. Den rättfärdige 

skall lysa såsom solen. 
L. Matt. 13: 44-58. Alla skola dömas. 

Septuagesima. 9 febr. Den rättfärdiges 
lön är evigt liv. Matt. 16: 27-30. 

M. Matt. 14: 15-22. Kristus förmår all
ting. 

T. Matt. 14: 23-36. Varen icke för-
skräckta! 

0. Matt. 15: 1-20. Är ditt hjärta rent? 
T. Matt. 15: 21-39. Herre, hjälp mig! 
F. Matt. 16: 1-12. Lyssna blott till Je

sus! 
L. Matt. 16: 13-20. Jesus är den le

vande Gudens son. 

Sexagesima. 16 febr. Jesus, världens 
ljus. J oh. 12: 35-38. 

M. Matt. 17: 1-13. På förklaringens 
berg. 

T . Matt. 17: 14-27. Tron på Gud över
vinner allt. 

0. Matt. 18: 1-14. Var ödmjuk! 
T. Matt. 18: 15-22. Hur många gånger 

· skall jag förlåta? 
F. Matt. 18: 23-35 . »Förlåt oss våra 

skulder ... b 
L. Matt. 19: 16-26. Vad skall jag göra 

för att få evigt liv? 

Fastlagssöndag. 23 febr. Genom döden 
till livet. J oh. 12: 20-33. 

M. Matt. 20: 1-16. Arbetarna i vingår
den. 

T. Matt. 20: 17-34. På väg till Jer u
salem. 

0. Matt. 21: 1-13. Se, din konung kom
mer till dig ! 

T. Miatt. 21: 14-22. Att bedja med rätt 
tro. 

F. Matt. 21: 33-46. Var trogen i ditt 
arbete! 

L. Matt. 22: 1-14. Konungasonens bröl
lop. 

Svante Edström t 
Domkyrkosysslomannen i Härnö

sand, pastor Svante Emanuel Ed
ström avled den 17 jan. 1941. Han 
var född 1876, verkade först som 
folkskollärare och blev 1919 sysslo
man vid domkyrkan i Härnösand. 

över hela Norrland går sorgebu
det till de många dövstumma som 
hade pastor Edström till sin kon
firmationslärare vid dövstumskolan 
i Härnösand. De känna helt visst 
hans varma blick fästad på sig och 
de förnimma från hela hans person 
skriftens maning : »Var trogen in
till döden, så skall jag giva dig li
vets krona ! » 

Kon ungens trumslagare 

Det finns en berömd tavla, som 
heter »Konungens trumslagare». 
Det var en gång inbördeskrig i 
Frankrike, och de upproriska hade 
tagit till · fånga en liten trumslagar
pojke ur kungens arme. På tavlan 

ser man nu pojken sin uniform 
och med sin trumma. Han står in
för några svartmuskiga karlar, som 
hårt säga till honom, att han skall 
gå framför truppen och slå trum
man, så att det skall gå bättre för 
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Gudstjänster i februari. 

S t o c k h o I m s d i s t r i k t. 

S. 2. Stockholm, Storkyrkosalen kl. 
12,oo. (Obs. tid och plats. In
gång från Trädgårdsgatan vid 
Stortorget.) 

L. 8. Visby, Församl.-huset kl. 7. 
S. 9. Visby, Domkyrkan kl. 2. 
T. 13. Tierp, Nath.-kyrkan kl. 11,15. 

S . G. S v en for s, 
V esslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
L. 

s. 

1. Hälsingborg, S :ta Maria kyrka 
kl. 6. Nattvard. 

2. Lund, Alheigonakyrkan kl. 1. 

0. 5. 
L. 8. 
s. 9. 
L. 15. 
s. 16. 
L. 22. 
s. 23. 
s. 2fa. 

Nattvard. 
Hovmantorp, Dövstumh. kl. 3,31J. 
Värnamo, Kyrkan kl. 4. 
Ljungby, Kyrkan kl. 2. 
Ängelholm, Kyrkan kl. 5. 
Landskrona, Kyrkan kl. 2. 
Eksjö, Kyrkan kl. 7. Nattvard. 
Jönköping, ö. Förs.-h. kl. 12. 
Växjö, Domkyrkan kl. 2. 

G. Bratt, 
Hovsgatan 14, Växiö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
L. 1. Falkenberg, Kyrkan kl. 4,l:i. 
S. 2. Halmstad, Dövstumför. kl. 11,15. 
S. 2. Varberg, Förs.-salen kl. 3,15. 
S. 9. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15. 
S. 16. Borås, Förs.-hemmet ki. 1,30. 
SI. 23. Vänersborg, Kyrkan kl. 1,30. 
S. 23. Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. 5. 
S. 2/3. Skara, Förs.-hemmet kl. 11,15. 
S. 2/s. Lidköping, Kyrkan kl. 2,30. 

Hilding B er g fe l t, 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k, t. 
S. 9. Örebro, Nikolai förs.-h. kl. 9,30. 

Barngudstjänst. 
S. 9 . . Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
L. 22. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 5. 

( Svenfors) . 

dem att marschera. Man frågar 
inte alls efter, om han själv vill. 
Och det är farligt att inte lyda, när 
man är ensam och värnlös som den 
lille fången. Men vet ni, vad han 
svarar, då man spänner ögonen i 
honom och befaller honom att strax 
göra, som han blivit tillsagd? Han 
ställer sig i stram givakt och svarar 
kort : »Kungens trumslagare slår 
inte sin trumma för rebellerna ! » 
(de upproriska) . 

Kungens trumslagare! Hur stolt 
är inte den lille mannen över att 

S. 23. Söderhamn, Kyrkan kl. 2. (Sven
fors). 

M. 24. Ockelbo, Prästgården kl. 12. 
( Svenfors.) 

S. 23. Arvika, Förs.-hemmet kl. 10,11-0. 
S. 23. Kil, Järn.+.-hotellet ki. 14. 

På grund av militärtjänst meddelas 
övriga gudstjänster, som kunna anord
nas, genom personlig kalielse. 

C a r l-A k e A r e s k o g, 
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78. 

Härnösands distrikt 
Si. 9. Norrfors, Kyrkan kl. 10 och 1. 
T. 11. Björksele, Forsgren kl. 6. 
T. 13. Lycksele, Kyrkan kl. 12. 
L. 15. Norsjö, Kyrkan kl. 12. 
S. 16. Bastuträsk, Kyrkan kl. 2,ao. 
T. 18. Älvsbyn, Kyrkan kl. 12. 
T. 20. Boden, Soldathemmet kl. 6. 

J. Lod in, 
Dö-ystumskolan, Härnösand. 

Föreläsningar. 
Borlänge, den 22 febr. efter guus

tjänsten. Pastor Svenfors: »Mjölken -
vårt viktigast~ näringsmedel». Film. 

Söderhamn, den 23 febr. efter guds
tjänsten, samma föreläsning. 

VIGDA. 
John Jönsson och Anna Ingeborg An

dersson, Trelleborg, den 19 jan. 1941. 
Herren Gud, som har stiftat äkten

skapet, give dem lycka och välsignelse 
till deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
Erik Frithiof Hjalmar Schelderup, 

Stockholm, den 28 dec. 1940, 57 år. 
Karl Dahl, Domnarvet, den 28 dec. 1940, 

71 år. 
Augusta Andersson, Göteborg, den 13 

jan., 84 år. 
Änkefru Sofia Vilhelmina Åkerman, f. 

Vahlberg, Uppsala, den 20 jan., 68 år. 
Änkefru Matilda Bernhardina Bolin, f. 

Thorsson, Sthlm, den 23 jan., 88 år. 
Guds nåd varar beständigt. (Ps. 52: 3.) 

vara kungens trumslagare! Han 
vill inte svika sin herre - inte för 
något pris i världen. Därför har 
han mod att säga nej. Och konst
nären som målat tavlan, han vill 
säga till oss, att kungens trumsla
garpoj~e är en hjälte, en hel karl, 
så liten han är. Ty det finns ingen
ting som bättre kännetecknar en 
riktig karl än detta, att han har mod 
att säga nej på rätta stället, säga 
nej, när man vill locka honom att 
svika, vad han själv anser vara he
derligt och rätt och sanning. 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1941 


