
N:r 1. Arg. 13. Februari 1942. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Hur härligt vittna land och sjö 

Annu i frost och vintersnö, 
0 Gud, om dina under! 

Ty du, barmhärtig är från år, 

Bevarar för en nyfödd vår 

Det frö, som drivan täcker. 
Z. Topelius . Sv. Ps . 280 : 1- 2. 
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Vintersol 
När löven falla om hösten är det 

många människor som bli vemo
diga och tycka att allt är hopplöst 
och tråkigt. Nu börjar snart ·den 
långa, mörka och kalla vintern. 

Jag läste en gång om att det är 
de unga knopparna, som tränga 
undan de gamla bladen, så att de 
lossna och falla. Sedan dess har 
jag sett på de fallande löven med 
andra ögon. De äro ett slags vår
tecken. Det är nytt liv som tränger 
undan det gamla. Liksom också 
de torra grenarna rensas bort när 
stormen far fram och ge plats åt 
nya skott. 

Och när vintern kommer på all
var, kan det nog vara mörkt och 
kallt! Men så bryter solen fram. 
Och en solbelyst vinterdag är väl 
bland det vackraste man kan se. 

Nu är det så i människolivet 
också. Mycket av det som vi bli
vit vana vid och glatt oss åt, tages 
ifrån oss. Vi sörja bittert, men 
sedan kan det visa sig att just 
förlusten medförde en ny välsig
nelse från Gud. Ja det blir all
deles säkert så, om Gud får leda 
oss och ge oss kraft. Men ingen-

ting får bli större för oss än Gud. 
Vill något skymma bort Gud, då 
kanske Han måste ta det ifrån oss. 
Men när det svåra är över och Gud 
åter fått makten i vårt liv, då blir 
allt ljust. Såsom då solen en vin
terdag bryter fram genom dim
morna. 

Jesus talar om svåra tider för 
människorna, riktiga stormtider 
med krig och olyckor och förskräc
kelser av alla slag. Just nu lever 
vi i en sådan mörk tid. Men trots 
att allt detta gör livet så tungt för 
oss - och ännu mera för andra 
folk, så veta vi att solen alltid 
finns bakom de mörka molnen. 
Gud lever och älskar oss, det vet 
vi ju väl, även om vi inte förstå 
allt. Men en dag skall ljuset driva 
bort mörkret. 

Det är gott för oss att tänka på 
det i ett nytt år. Mycket kan kan
ske möta oss, som vi inte nu kunna 
tänka. Dock behöva vi inte frukta. 
Gud leder genom det svåra och 
ovissa, om han får leda oss. 

Det är gott att hoppas i stillhet 
på hjälp från Herren. (l \lag. :t 2r;) 

Nils Siri 
Pastor Skollerud i Trondheim 

berättar i »De Döves Blad» om 
lappen Nils Siri. (Se Kyrkobladet 
nr 5 år 1936.) 

Min gamle lappvän, dövstum
blinde Nils Siri, har just flyttat till 
ålderdomshemmet i Vadsö. Han sit
ter i vardagsrummet och myser 
lycklig i gungstolen. Då han första 
gången kom i den mjuka sängen på 
hemmet, hoppade han hänförd upp 
och ned på resårmadrassen. Såda
na inventarier hade han inte .stött 
på förr. Han berättar om hur fint 
och gott allt är på ålderdomshem
met. Han tycker sig nästan ha kom
mit till paradisets förgård. - Jag 
ger honom en psalmbok - han slår 

upp i den och börjar »sjunga» fö r 
mig. Boken håller han upp och ner , 
men det gör ju ingenting. Allvaret 
och andakten är inte mindre fö r det. 
Så berättar han om hur han avskyr 
djävulen och allt hans väsen, om 
Jesus på korset och om hemmet i 
himmelen. Därefter mottar han 
Nattvarden i djupaste allvar. - Jag 
gläder mig alltid åt att t räffa Nils 
Sir i, hedningen som 40 år gammal 
blev döpt och konfirmerad av Con
rad Svendsen. Nils är nu över 80 
år - och det är hans konfirma
tionskunskaper som har hjälpt ho
nom att leva sitt liv i blindhet och 
dövhet, och som har gjort honom 
till en Jjus och lycklig människa. 
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Det är dumt att hata. 
Jag satt en vacker sensommardag 

på en bänk i en av Stockholms par
ker. Bredvid satt en ung kvinna. 
En pojke på fem, sex år hade myc
ket att bestyra i sandhögen strax 
intill. 

Mitt under sitt arbete tog gossen 
ett rejält tag i sanden med sin spade 
och fick med på denna ett fuktigt 
papper. Han verkade en smula hä
pen. Sedan han tydligen beslutat 
kasta bort papperet och tagit det i 
nypan ångrade han sig och behöll 
det mellan vänstra handens tumme 
och pekfinger. Pojkpannan rynkade 
sig i djup begrundan. Spaden lades 
åt sidan och han satte sig att stava 
igenom vad som stod på pappers
lap pen. Avståndet gjorde att jag ej 
kunde se annat än att det var en del 
av en tidning, av en tidningsrubrik. 
Slutligen reste han sig och kom 
fram till modern : 

»Säj, mamma, vad är folkhatt?» 
Modern såg förvånad på sonen. 

Både hon och jag tittade till på poj
ken. Han visade modern den ur 
sandhögen framgrävda papperslap
pen. 

»Lite fel läser du i alla fall», 
skämtade hon. »Det står inte folk
hatt, det står folkhat.» 

»Folkhat?» kom det från pojken. 
Han stod en stund full av begrun

dan framför den lilla papperslap
pen som han alltjämt höll i nypan. 

»Kasta nu den där och gå tillba-
ka till hink och spade», rådde mo
dern sin son. 

Men pojken stod kvar. Han lyd
de modern och kastade lappen från 
sig på marken, men såg ner på den. 

»Vad är hat, mamma?» frågade 
han efter en stund. 

Det var som om han skulle ha 
stått och tuggat på det ordet. Folk 
hade han väl hört föräldrarna tala 
om. Men hat? 

»Ja-a, hat. . . Vad ska jag sä
ga ... » 

Det var tydligen en förståndig 
moder. Hon avvisade inte det frå
gande barnet med att »sånt där» 
inte angick honom eller något lik
nande, hon försökte på olika sätt 
göra klart för gossen detta begrepp 
som är kärlekens motsats. Att för
klara en känsla för en parvel som 
inte vet dess motsats är nu ingen 
enkel sak. Men modern var out
tröttlig i sina försök. Det är på så 
sätt man får vakna och intelligenta 
barn. Hon påvisade att den som 
älskar barn, ger dem leksaker och 
karameller, bjuder dem på bio eller 
sockerdricka, gör allt för att få dem 
glada och goda och är själv glad och 
god: Den som hatar slår sönder lek
saker, rycker karamellerna ur bar
nahänderna och slår sönder glaset 
med sockerdrickat och är själv elak 
och· ondsint, så ond att till sist ingen 
människa vill ha med en sådan att 
göra, och på så sätt får den som 
hatar slutligen ingentjng. 

Pojken hörde uppmärksamt på, 
och att han blev tillfredsställd av 
moderns förklar ingar var tydligt 
nog. Alldeles säkert förstod han 
också skillnaden mellan hat och kär
lek. 

»Det är dumt att hata, mamma», 
sade gossen. 

Modern strök honom smeksamt 
över det ljusa håret och tänkte säga 
något, men pojken fortsatte: 

»Det är dumt att hata och slå 
sönder det man har, för då har man 
ju ingenting sen.» 

Tänk, det kunde en liten pojke 
som ännu ej uppnått skolåldern räk
na ut! En parvel som endast nöd
torftigt kunde stava och lägga ihop 
det fåtal bokstäver som bilda ett av 
de fruktansvärdaste ord ett språk 
innehåller. Om också vuxna som 
släppa hatets onda andar lösa för
stode det lika bra som denna lilla 
pojke! 

(E fter Sv. Damtidning.) 
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Ur filmen •Den stora trappan •. 

Ett steg i taget 
och han kommer upp till kyrkans port 

För varje dag 

går du ett steg framåt mot okända 
dagar - och ditt livs slut. 

MEN 
bär det också uppåt? mot Guds himmel? 

Bud ger dig kraft 

att vandra både 

FRAMÅT och UPPÅT 



5 

Våra kyrkor 

Älmhults kyrka. 

Älmhult ligger i Småland, 
intill gränsen av Skåne. I 
närheten fanns förr en skola 
för dövstumma, som hette 
Rephult. I Älmhult och trak
ten däromkring växte en gan
ska stor dövstumkoloni upp. 
Nu är skaran liten. Från kö
pingen till sockenkyrkan i 
Stenbrohult var det en mil. 
Såväl hörande som dövstum
ma samlades till gudstjänst i 
tillfälliga lokaler. Ar 1930 
fick dock Älmhult sin egen 
kyrka, en frukt av mångas 
böner, arbete och offer. Kyr
kan är vacker och stämnings
full. Där samlar numera döv
stumprästen sina döva vän
ner. Hans förhoppning är, att 
mycken välsignelse följt dem 
från andaktsstunderna ut i 
vardagslivet och dess kamp. 

G. B. 

Dragkärran 

En av Norges mest kända döv
stumma, Charles W. Leisner, har 
avlidit. - En minnesruna i »De Dö
ves Blad» berättar: 

L. hade anlag för ritning och hans 
högsta önskan var att komma in på 
kartverkets gravyranstalt, och han 
blev mycket bedrövad då det miss
lyckades. - Senare i livet, då han 
hade arbetat sig fram till en själv
ständig ställning, förstod han att 
det hade varit en lycka, att hans 
ungdoms önskan icke blivit uppfylld. 
Men om han än blev bedrövad, så 
tappade han inte modet. Han sökte 
plats i ett litografiskt företag, där 
han fick en grundlig utbildning. Se
nare började L. eget tryckeri och 
sysselsatte ett stort antal arbetare. 

På tal om denna framgång berätta
de han följande historia. 

Jag började ibland känna mig 
stolt när jag tänkte på hur bra min 
affär gick. Men då tänkte jag på 
hur svårt jag haft det i min barn
dom. Far dog tidigt, och mor för
sörj de familjen med att lägga in an
sjovis. Som liten pojke måste jag 
köra omkring ansjovis tunnorna till 
affärsmännen på en dragkärra. Då 
jag sedan började att komma mig 
upp, försökte jag få tag i den drag
kärran. Och när jag nu känner hög
modet stiga mig åt huvudet, så går 
jag ner och ser på kärran och sä
ger : Där började du, och vem har 
hjälpt dig? - Och så tackar jag 
Gud. 
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Syntetiska kryddor· 
Där stigen slingrade sig fram 

över enbacken, låg en isgata, som 
var knagglig av spår efter gamle 
Anderssons storstövlar. Stigen le
der genom hagen och fram till 
handelsboden. Där hade han för
modligen handlat till sig litet spe
cerier och karbid till lamporna. 
Troligen hade han en knippa fisk 
med sig. Då hade han tagit vägen 
förbi hos den gamla torparänkan 
och lämnat ett kok där som gåva. 
Resten hade hamnat i handlare
fruns kök mot kontant betalning. 

Gamle Anderssons väg genom 
livet går 1 ugn. Den är noggrant 
utstakad, och klart lysande fyr
båkar finnas på de farligaste stäl
lena. Han har själv satt namn 
på båkarna. De heta Gudsfruktan 
och Människokärlek. 

När jag går över sjöängen, hör 
jag att Andersson är ute på bac
ken och hugger ved. Han lägger 
upp ett vinterförråd av bränsle. 
Det är kallt väder nu. Vintern 
har kommit på fullt allvar. 

Jag är framme hos Andersson. 
Han skjuter upp mössan, snyter 
sig och plirar godmodigt mot mig. 

- Det var bra, att du kom, 
gosse. Jag har någonting att tala 
med dig om. 

Han ställer in yxan i skjulet och 
plockar till sig ett fång ved. 

- Titta, säger han, mor har re
dan fått eld i spisen. Då har hon 
kaffepannan på. Jaja, hon har nog 
sett dej komma långt innan jag 
såg dej. 

Det stämmer, för när vi komma 
in i stugan doftar det av nykokt 
kaffe. Till vardags dricker man 
kaffe, som är bryggt på rågknal
lar, men nu är det ju främmande 
och liksoni litet helgdagsaktigt. 

Vi sitta i kammaren och små
prata om vädret och fisket och så 
rycker gubben fram med en fråga. 

- Du, som vet litet av varje, 

kan du tala om för mej, vad syn
tetiska kryddor är? 

Saken var den, att i handels
boden håde han sett ett plakat, 
på vilket det stod skrivet, att ku
pongfria syntetiska kryddor fanns 
till salu. Han ville inte fråga hand
larn, vad det betydde, för man är 
ju liksom litet blyg, när det gäller 
stånds personer. Men mig kunde 
han ju fråga. 

Jag svarade så gott jag kunde, 
att med syntetiska kryddor me
nas konstgjorda sådana. 

- Så att när man köper pep
par, så får man nånting som ser 
ut som peppar och smakar som 
peppar men ändå inte är peppar. 
Är det så du menar? 

- Just precis, svarade jag. 
- Hm, sade Andersson bara 

och försjönk i funderingar. 
Så gick han ut på vedbacken 

igen, och där stannade han tills 
skymningen kom. Då tog han med 
sig · ett fång brasved och gick in i 
kammaren, lade sig på knä fram
för kakelugnen och gjorde i ord
ning en brasa. 

Medan gumman mor sysslade 
med kvällsvarden ute i köket, satt 
Andersson i gungstolen och gung
ade sakta fram och tillbaka. Lyset 
var inte tänt i kammaren, och ske
net från brasan flammade grönt 
och gult och rött och gav än in
tensivare färger åt de hemmaväv
da mattorna, åt Anderssons röd
randiga islandströja och de ba
stanta strumpsockor, som han ha
de för vana att gå i inomhus. 

Han bröt tystnaden: 
- Syn~etiska kryddor, var det, 

kom det inledningsvis från honom. 
Jaså, han hade inte lämnat tan

ken på nymodigheten. Det var för 
resten likt honom. Han vände och 
vred på allt nytt, som kom i hans 
väg. 

- I våras hade vi någon slags 
förkunnare här, fortsatte Anders-
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Plan ·för daglig bibelläsning, 
1 -28 febr. 

1: Septuagesima. Allt av nåd. Luk. 
17: 7-10. 

2. Matt. 14: 22-33. Petrus tro prövas. 
3. Psalt. 3: 1-9. Hos Herren är fräls

ning. 
4. 1 Sam. 7: 5-12. Förbön. 
5. Jes. 1: 13-18. Blodröda synder -

snövita. 
6. Luk. 7: 40-50. Tro till frälsning. 
7. 1 Tim. 1: 15-20. Frälsa syndare. 

8. Kyndelsmässodagen. Senapskornet 
och surdegen. Matt. 13: 31-33. 

9. Mark . 2: 1-12. En fullkomlig Fräl-
sa r e. 

10. Psa lt. 13: 1-6. Upplys mina ögon! 
11. Jes. 42: 5-9. öppna blinda ögon! 
12. J oh . 9: 12-23. Vad säger du om Ho

nom? 
13. J oh. 9: 24-34. Ett vet jag. 
14. Joh . 9: 35-41. Herre, jag tror! 

son. Det var en ung man som såg 
ut som en präst och talade som en 
präst. Men han var inte präst. Han 
hade vackra ord att säga. Han för
manade oss att leva nyktert och 
anständigt, och han sa, att det inte 
var svårt att leva, om man byggde 
sitt liv på broders~ärlekens fasta 
grund. Jag väntade, att han skulle 
säga något mera, något om guds
tro och gudsfruktan. Men det blev 
inget mera, så när jag gick hem, 
så kände jag, att det fattades nå
gonting. 

Nu tog Andersson eldgaffeln och 
rörde om i brasan. Så fortsatte 
han igen: 

- Det är nog bra, det där, att 
man ska hysa broderskärlek. Men 
det räcker inte. Jag minns folket 
i Skogsåsen. Det var fyra bröder, 
gamla ungkarlar allesammans. De 
höllo ihop som ler och långhalm 
sinsemellan, men mot andra män
niskor voro de hårda. En slags 
broderskärlek det också. Och ska 
vi själva avgöra var för sig, vad 
broderskärle·k är, så blir det nog 
k nstigt. Svartingar skulle bara 
äl ka sina svarta bröder och röd
håriga skulle bara älska sina ge
l i kar. Det bleve något konstgjort 

15. Fastlagssöndag. L i dandets väg . 
Mark. 10: 32-45. 

16. Joh. 9: 1-11. Jesus botar en blind. 
17. Psalt. 23: 1-6. Herren är min herde. 
18. Jer. 23: 1-6. Rätta herdar. 
19. Hes. 34: 11-24. Herdeomvårdnad. 
20. Luk. 15: 1-9. En sökande herde. 
21. Joh. 10: 1-10. Att bliva frälst. 

22. 1 Böndagen. D en botfärdige ropar 
till H erren. Psalt. 130: 1-8. 

23. Joh. 10: 11-16. Jesus - den gode 
herden. 

24. Psalt. 92: 1-10. En sång för sab
batsdagen. 

25. Jes. 58: 13-14. Helga vilodagen! 
26. Luk. 4: 16-30. På sabbaten i Her

rens hus. 
27. Joh. 7: 14-24. Jesu undervisning. 
28. Joh. 77: 25-34. Mottagas eller för

kastas. 

över det hela. Nej, vi måste nog 
ha ledning och ta rättelse av den, 
som råder över alla våra sinnen 
och allt vårt förnuft. Utan för
litan på Gud, blir nog hela livet 
konstgjort. 

* 
Efter kvällsvarden gingo An

dersson och jag ut. Han skulle 
göra en sista rond innan han gick 
och lade sig. Nere vid sjöboden 
stannade vi och sågo ut över f jär
den. 

- Syntetiska kryddor var det, 
sade jag. Jag, som kommer direkt 
från staden, kan tala om för far
bror, att jag tycker, att storstads
live:t t sin helhet är syntetiskt. 
Reklamskyltar och entreer till nö
jespalats skimra i färger, som man 
vill kalla sagolika. Men glädje
stämningen i nöjesindustrins skim
rande palats är minst sagt konst
gjord. Den är andefattig och tom. 

- Det har nog sin riktighet, 
sade Andersson. 

Det hade börjat blåsa från sjön 
och de tunga molnen skingrade sig. 
Innan vi gingo in igen, hunno vi 
se hela stjärnhimmeln stråla mot 
oss. 

Andersson pekade mot afton-
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Gudstjänster 

S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 
S. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
L. 7. Sala, Kyrkan kl. 10.30. 
S. 8. Västerås, Domkyrkan kl. 1. 
T. 12. Tierp, Nath.-kyrkan kl. 11.30. 
S. 15. Broby kl. 10. 
S. 15. Uppsala, Tref.-kyrkan kl. 1.30. 
T. 17. Stockholm, Gustav Vasa förs.

sal kl. 7.30. Församlingsafton. 
L. 21. Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
S. 22. Norrköping, Hedvigs Kyrka kl. 1. 

S. G. Sv ~ nfors. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Lunds distrikt. 
FEBRUARI. 
S. 1. Ängelholm, Kyrkan kl. 4. Nattv. 
L . 7. Karlskrona, Kyrkan kl. 6. Nattv. 
S. 8. Kristi anstad, Kyrkan kl. 1. Natt-

vard. 
L. 14. Eksjö, Kyrkan kl. 5. Nattvard. 
S. 15. Västervi k, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
0. 18. Hovmantorp, Dövst.-h. kl. 3.30. 

Nattvard. 
L. 21. Landskrona, Kyrkan kl. 4 . Natt

vard. 
S. 22. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 

kl. 4. Nattvard. 
L. 28. Hälsingborg, S:ta Maria kyrka 

kl. 5.45. Nattvard. 
S. 1/3. Lund, Dövstumskolan kl. 9 .30. 
S. 1/3. Lund, S:t Peters klosterkyrka 

kl. 1. Nattvard. 
G. Bratt. 

Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
s. 1. 
s. 1. 
L. 7. 
s. 8. 
s. 15. 
s. 22. 
s. 22. 

Halmstad, Dövstumför. kl. 11.15. 
Varberg, Förs.-hemmet kl. 2.30. 
Kungsbacka, Kyrkan kl. 11. 
Borås, Förs.-hemmet kl. 1.30. 
Kungälv, Kyrkan kl. 1.15. 
Vänersborg, Kyrkan kl. · l.30. 
Göteborg, V. Skansgatan 1 B 
kl. 5. 

stjärnan, som flammade och sän
de starka knippen av ljusstrålar 
ut i rymden. 

- Den stjärnan, gosse, är san
nerligen inte konstgjord. Den har 
Gud Fader satt ut i natten för att 
leda dem, som är på sjön eller på 
villsamma vägar · i skogarna. Låt 
mej se den människa, som kan 
göra om den saken! 

Efter "Vår J{yrka". 

L. 28. Lidköping, Kyrkan kl. 5. 
S. 1/3. Skara, Förs.-hemmet kl. 11.15. 

H i l di n g B e r g f e l t. 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 

S. 1. Borlänge, Förs.-hemm~t kl. 13. 
S. 8. Karlstad, Domkyrkan kl. 12,30. 

Nattvard. 
L. 14. Bollnäs, Förs.-huset kl. 19. 
S. 15. Mora, Kyrkan kl. 14. Nattvard. 
L. 28. K i l, Järnvägshotellet kl. 16.30. 
S. 1/3. Arvika, Förs.-hemmet kl. 10.30. 

Ca r l-A k e Ar e skog, 
Storg. 43, örebro. Tel. 154 78. 

H ä r n ö s a n d S' d i s t r i k t. 
FEBRUARI. 
F. 6. Jörn, Kyrksalen kl. 13. 
L. 7. Älsvby, Kyrkan kl. 18. 
S. 8. Boden, Kyrkan kl. 13. 
L. 14. Boliden, Kyrkan kl. 18. 
S. 15. Burträsk, Kyrkan kl. 13. 
S. 22. Lycksele, Kyrkan kl. 13. 

Joel Lod in. 
Dövstumskolan, Härnösand. 

Föreläsning. 
Söderhamn den 8 febr. Fröken Fon

delius: »Svensk järnhantering genom 
tiderna». 

VIGDA. 

Gustaf Adolf Magnusson, Bogen, och 
Ebba Viktoria Svensson (hör.) , Ar
vika, den 31 dec. 1941. 
Herren Gud, som har stiftat äkten

skapet, give dem lycka och välsignelse 
till deras förbund. 

AVLIDNA. 
Bälter Mait Olsson, Våmhus, Dalarna, 

den 15 okt., 29 år. 
Magnus Jansson Trötman,, Gräsmark, 

Värml., den 28 okt., 84 år. 
Lydia Elvira Georgilila Vistedt, Ljusterö, 

Upland, den 27 nov., 63 år. 

När Dig en gång jag funnit, 
Så har allt ont försvunnit. 

(Ur Sv. Ps. 550: 5.) 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av 

Svenska J(yrkans 
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 
J akobsbergsgatan 17, Stockholm. 
Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor S. G. Svenfors, 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942 
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