
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCR-
tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. 
Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att 
den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bil-
der för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitized at Gothenburg University Library. All printed texts have been 
OCR-processed and converted to machine readable text. This means that you can search and 
copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and 
the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to deter-
mine what is correct.



i j l  f  \  - /  À 

C 

v 

Uùj/iïfveti cî iù̂ ùtin̂  â ônôùté/ienà 60'äfauicup̂  
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CARL LARSSON SOM MÅLARE 
var, drasti-ski skil drat matoset och de snuf-
viga ungarna som på en af Bond-Breughels 
taflor. Men efter Chardin vet jag ingen, so m 
framtrollat allt det finaste, som ligger i det 
sköna ordet hem, som Carl Larsson. 

Liksom Goethe för Margareta-typen valt 
borgarflickan, ren och prydlig, men ej dyr
bart klädd eller rikl prydd, för att ge hela 
kvinnlighetens fullhet, för att skapa henne 
omedveten, blygsam, ödmjuk, lika långt 
från råhet som från öfverförfining, och för 
att kunna bilda henne till ett käril, brädd
fylld! af hängifvenhet, så har Carl Larsson 
velat måla hemmets ande i en förfinadt 
konstnärlig, men borgerlig miljö. Lyckan 
kan bo i torpstugan likaväl som i kejserliga 
lustslottet, men hemmets skönhet i dess 
högsta form hör i min tanke ihop med bor
gerligheten, och denna trygga, på en gång 
värdiga och humoristiska borgerlighet, den 
har Carl Larsson i lif och konst. Vän af 
både natur och förfining ma rkerar han man
ligt sin plats både uppåt och nedåt. 

Carl Larsson är mera tecknare än kolo
rist, hvilket ej hindrar att han i sådana sa
ker som oljemålningen Lilla S uzanne (Göte
borgs museum], jätteoljemålningen Nutida 
konst (i s amma museum), pastellen Ateljé-
idyll (Nationalmuseum], Karin med barnet 
vid bröstet (akvarell hos prins Eugen), 
akvarellen Mor och dotter (Thiels galleri), 
själfporträttet i sa mma samling, Bandväfver-
skan (hos H. K. H, Kronprinsen) och slutligen 
Dramats födelse i taket på Dramatiska tea
terns foyer och i fl era andra saker som här 
ej kunna uppräknas, har skapat något af det 
koloristiskt mest framstående i samtidens 
konst. Som tecknare är Larsson kanske 
den säkraste och mest geniale i vår t land. 

Ibland har man den känslan att han
den liksom dansar öfver väggytan, 
duken eller papperet. Ofvermåttet 
af kraft, skicklighet och lifskänsla 
utlöser sig i snirklar, som på vissa, 
man skulle kanske kunna säga tor
rare naturer verka onödiga. 

Jag älskar Carl Larssons konst 
för att den är ödmjuk och stolt på 
rätta sättet, för att han förstår 
och Visar att konst kommer af kunna 
och begriper att allt skall vara bra 
gjordt, för att han anser, att 
det andliga innehållet är det för
nämsta och för mer än den 
skickligaste teknik, för att han 
själf älskar Sverige och männi
skorna och därför att detta ly
ser fram ur fresker och akvarel
ler lika varmt och påtagligt som 
kärleken kan stråla en till mötes 
ur e n annan människas ögon. 

Jag förmodar att det också 
är därför som Carl Larsson hör 
till de mest omtyckta i landet. 
Man är rädd att förlora honom, 
och om hur många gäller det? 

Carl Larsson yttrade en gång: 
"Ett konstverk skal! ge intryck 
af en dyrbarhet," och dyrbar 
som solstrålen, ovärderlig och obe
talbar som den kraft och den 
lifslusf, som strömma fram ui 
hans rika personlighet, är också 
hans konst. 

CARL G. LAURIN. 

AN ÄR MANS GAMMAN" HE-
ter det i Eddan, och det ordet 
gäller och skall gälla så länge 
människor lefva på jorden. När 
man råkar en verklig karl, får 

man ny styrka och lifslusf, o ch träffar man 
Carl Larsson i lifvet eller i hans konst, där 
han också lefver, så tänker man på hvad en 
annan stor stockholmare en gång yttrade: 

"Världen är ej så ful 
som vi den ängsligt afmåla." 

Men man kan ej sätta likhetstecken mellan 
konst och lif. Människans väsen är inkon
sekvens. Det är ej blott i musiken som Gei-
jers o rd äga giltighet: 

Hjärta, som lider af dagens gny, 
toner, till eder, till er vill d et fly, 

och det är ej endast skalderna, som om
smälta smärtan till skönhet, ej sällan låta 
också målarna under vånda "hjärtats hem
liga skatt uppenbaras i verket". 

Det är den glada sidan af Carl Larsson vi 
få se i hans lif och i hans konst. Svart-
aifen talar han med i e nsamheten. 

De två sidor af Larssons rika personlighet, 
som främst kornma fram i hans konst, äro 
glädjen och hederligheten. De lysa fram i 
både färg och linjer. Det Buffonska ordet: 
"le style c'est l'homme" rinner en i 
sinnet. 

Larsson har sin personliga stil i hvarje ytt
rande, i hvarje krumelur. Allt har något af 
snillets suveränitet, och märkvärdigt nog 
också af naturlighet och frihet, hvilket är 
något i min erfarenhet enastående. Hvarje 
socialt eller andligt mycket högt 
uppsatt person brukar eljes få 
något men af sin ställning som 
orakel och högsta instans. Lik
som det är en sällsynt och 
dyrbar charme, då en mycket skön 
och hänfördt hyllad kvinna kan bi
behålla hela sin naturlighet, så har 
Carl Larsson i sig en så rikt sväl
lande åder af naturlig mänsk
lighet, att hvarje lifsyttring får 
ett naivt behag trots de sextio åren 
och trots att han varit i vi ss mening 
nationell medelpunkt. 

Ofver Carl Larssons måleri ligger 
en blond ton, något af ljus svensk
het, som kanske vackrast och mest 
typiskt kommer fram i hans stora 
familjetafla De mina (Thorsten Lau-
rins samling). Något af glädje och 
fest lyser i färgen i hans målningar 
och teckningen, "denna konstverkets 
redlighet", bildar samma fasta rygg
rad i hans konst, som hederligheten 
är en verkligt manlig karaktärs 
säkra kärnpunkt. 

Två egenskaper, som eljes sällan 
höra tillsammans, innerlighet och 
elegans, träffas förenade i nästan 
alla hans verk. Carl Larsson har 
starka rötter i ro kokokonsten. Sjut
tonhundratalets fransmän förstodo 
att förena behag och intimitet, och 
från den senare egenskapen är det 
ej långt till i nnerligheten. Man fin
ner i de Chardinska taflorna något 
af den Larssonska andan. 

"Hemmet är en smutsvrå", lär Carl Larsson: "De mina". 

Budda ha yttrat, troligen menande, att 
äfven detta "hörn, 'som 1er mot mig 
mer än allt annat", som den ro
merske skalden skref, blott är en till
fällig station på den långa vandringen mot 
Nirvana, och Luther har, så hemkär han än 

Carl Larsson: "Själfrannsakan". 
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CÀRL LARSSON SOM ETSARE. 
men hans storhet lefver af större, djupare 
egenskaper. 

Bland dessa vill jag framför allt nämna 
hans monumentala fantasi, hans sinne för 
linjeryimens musik. Denna monumentala 
rytmik tillfredsställer kanske icke vissa 
dogmatiska och djupsinniga ifrare med 
dragning åt kubismen. Carl Larssons stil är 
dess bättre alldeles fri från doktrin, alldeles 
omedelbart och nödvändigt framgången ur 
hans eget väsen, är dristig och pompös, än 
känsligt utsökt, än groteskt gycklande. Hans 
linjer röra sig i samma takt som hans själs-
lif, de flyta tvånglöst ur hans fingrar. Hos 
honom kan man tala om stil i alld eles samma 
mening som handstil — hvar och en som 
tagit emot ett bref från honom skall kunna 
vittna därom, att man känner igen teckna
ren hos den skrifvande och tvärtom. Linjen, 
den ornamentalt fattade linjen, är det na
turliga uttrycksmedlet redan för den Calle 
Larsson, som tecknade i Kasper, men åttio
talets konstriktning tvang honom in på an
dra vägar och först i oljemåleriet, framför
allt i Nationalmuseifreskerna och Opera-
foyerns plafond och lunetter, utvecklar sig 
hans Linjerytmik till denna festjublande ko
loratursång, som alltjämt fångar oss på nytt 
med eller mot vår vilja. Men denna linjernas 
"bel canto" förebådades redan tidigare 
och det just in om grafiken. Teresa Vitti, den 
med så godt som en enda löpande linje 
skrifna kvinnogestalten från 1888—89, är ett 
af de första verk af Carl Larsson, hvari den 
stora stilen röjer sig. Det monumentala dra-

X ~ Ax 

Carl Larsson: "Teresa Vitti". 

get blir sedan ett grunddrag i konstnärens 
etsningskonst och hans bästa blad Model
lerna från Tallbergska kursen 1896, Brita o'ch 
jag från samma år, Skyddsängeln, Modellen 

vid kaminen, Två systrar, Flicka 
på huk från 1911, för att bara ta 
några exempel, äro de bästa just 
genom denna egenskap. En el
ler annan snusförnuftig "kän
nare" förebrår dem att ej fa ut 
grafikens möjligheter i alla rikt
ningar, framförallt den måleriska. 
Deras dygd är att de hålla sig 
fast vid hvad denne mästare 
framför andra är skickad att ge 
och hvad ingen annan modern 
grafiker gett som han i linjens 
plastiska uttrycksfullhet och de
korativa skönhet. Men den Lars
sonska etsningskonsten är ej en
dast monumental, den är äfven 
intim. Graziella, från samma tid 
som Teresa Vitti, ä r ett af Carl 
Larssons forsla mästerstycken på 
barnaskildringens område, och 
jämväl inom detta har hans ets
nål, fritt skapande eller omtol
kande, skänkt oss omistliga vär
den. Monumentalitet och intimi
tet mötas i hans etsningar liksom 
i hans konst i dess helhet. När 
allt kommer omkring är det 
denna tvåfald af egenskaper som 
gjort Carl Larsson till den folk
käre mästare han varit, är och 
helt visst skall förblifva ut öfver 
den längsta Iefnadsdag. Han har 
alltid talat från hjärtat och alltid 
gjort det med en klar, fast och 
uttrycksfull konst. Hur intimt 
han än tycks bikta sig, har det 
dock alltid varit i en vald form 
,och m ed en samvetsgrann konst
närlig eftertanke. Hans konst är 
i gala äfven då han afbildar sig 
själf i skjortärmarne. 

AXEL L. ROMDAHL. 
Carl Larsson: "Flicka på huk." 

U NÄR VI PÅ SEXTIOÀRSDA-
gen räcka fram våra lagerkran
sar och palmkvistar och rosen
fång till Carl Larsson för att 
uttrycka all den 

glädje vi känna öfver att ha ägt 
och äga och ännu få äga honom 
och hans konstnärsgärning, skulle 
han själf kanske finna det under
ligt och otacksamt, om vi icke 
ägnade en särskild tanke också 
åt etsaren C. L. Må vara att det 
vill m ycket till f ör afl etsningarna 
skola vinna beaktande i en pro
duktion så rik och betagande 
som Carl Larssons, bland fres
ker, plafonder, akvareller och il
lustrationer, som äro i hvar 
mans minne och i hv ar mans mun. 
Etsningarna stå sig likafullt som 
en mycket värdefull del af det 
rika verket, och de bästa bladen 
tillhöra eliten i upphofsmannens 
alstring likaväl som i den mo
derna grafiken. Carl Larssons 
etsningar äro vanligen inte vär
defulla bara därför att han skrif-
vit sin signatur i ena hörnet och 
därför möjligen, att de äro spå-
nor ur hans verkstad, som visa 
hur där arbetas. De äro oss dyr
bara därför, att de äro icke su-
venirer men klenoder, icke ku
riositeter men fullviktiga konst
verk, därför att i dem ofta nog 
uppenbarar sig själfva mäster
skapet, storheten i den Carl 
Larssonska konsten. Hvari be
står då denna .storhet? Vi finna 
lätt, att den icke sammanfaller 
med allt det som hela Sverige 
håller af Carl Larsson för, del 
barnaglada sommarlynnet, den 
svenska hemtrefnaden, den 
stockholmska frispråkigheten. 
Allt det är visserligen något som 
ingen hos oss haft på ett så vac
kert och älskvärd! sätt som han, 

Carl Larsson: "Graziella". 
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£)u mästare af penseln, 

i dag så snör jag renseln 

och vandrar ut från Stockholms stad till 

Sundborns väna by, 

som står mot maj blank sky — 

och tusenden mig följa 

i högtidskrås och sälja 

och ringa in din röda gård med hurraropens 

gny-

Vi känna, hur det tårar sig 

i våra själars mist, 

vi känna, hur det vårar sig 

kring C. L:s förslukvist. 

Och därför stugan skimrar, 

som än med lust du timrar 

vid suck och skratt, i sol och regn och alla 

färgers brand 

på Sundbornforsens strand. 

Bak' rutorna, som skina, 

du skymtar bland de dina 

med Karin till din sida tryckt och penslarna 

i  h a n d . . .  

Du doppar dem och målande 

går handen snabb och mjuk, 

tills Lisbeth står där strålande 

och nickar från en duk-

En majdag såsom denna 

med sång i takets ränna 

af skurar från en brusten sky, som öfver 

Stockholm drog, 

ditt lif sin början tog 

i Tyska Stallplans skugga, 

där sot och agnar dugga 

och där en gång en Fredman haft en mycket 

älskad krog. 

Där dansade i gränderna 

din karga barndomstid, 

där bet du samman tänderna 

och reste dig till strid. 

*På taket flöjeln kläder 

om vår och sunnanväder, 

och uti hagen björkarna ha gröna slöjor 

fått, 

och himlens hvalf är blått. 

Du måste ned dig sätta 

och undra: hvadan detta? 

Ack, det är bara det, min vän — du skördar 

hvad du sått. 

Den vår du hälsar bäfvande 

och ödmjuk vid din dörr, 

den är ditt eget sträfvande — 

din gärning nu och förr. 

Hvad stred du för? — Det största: 

att läska dem, som törsta, 

att ge åt skuggans gråa folk, som lifvet kränki 

och stött, 

en droppe helgdagsrödt. 

Du kom med sannt och sagor, 

fick sår och hårda ägor, 

men stormen kring din ungdoms berg dig bar, 

när du blef trött. 

Och när du djupast sträfvade 

med dina penseldrag, 

kom hon och mot dig soäfvade 

och kysste in din dag. 

Hur skulle det väl gått oss, 

om icke du bestått oss 

af dina färgers glada spel den hemmets 

melodi, 

som du är mästarn i. 

Haf tack för solskensvärmen, 

för barnen hela svärmen 
och blommorna och Karins blick och helg 

och poesi! — 

Kring stugorna och salarna 

det doftar maj i dag, 

men skönast dock ' Dalarna 

känns vårens andedrag. 

Ei*nst H ögman. 
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CARL LARSSON SOM HEMBYGGARE. 
J U L A S  U T K O M  

Carl Larssons "Ett 
hem" i sin fjärde 
svenska upplaga, 
en billig upplaga 

och förmodligen också stor, af-
sedd till spridning bland folket. 
Det var inte för tidigt och inte 
heller, må man hoppas, för sent. 
Ännu i denna stund är den bilder
boken lika lefvande aktuell och 
lika nödvändig som någonsin, 
den vackraste och kraftigaste 
agitation för en redigare, gladare, 
mera svensk form på de små 
hemmen i vårt land. Vi som bo i 
de stora städerna och sett den 
allmänna smaknivån långsamt 
men säkert höja sig från 90-talet 
till innevarande stund, vi ha lätt 
att glömma bort att de svenska 
landthemmens och arbetarehem
mens barbarisering fortgår 
oblidkeligt rundi omkring oss; 
ute i bygderna har man ingen känning 
af smakförbättringen — tvärtom samlas dit 
genom ett slags estetekonomisk natur
lag alla de smutsfula möbler och allt 
det skräpiga bohag, som mönstrats ut ur 
stadshemmen. Detta skådespel inger näs
tan föreställningen om en fulhetens eviga 
kretsgång, i stället för den evolution till 
högre 'ståndpunkter som den förnuftige gärna 
vill tro på, här som på andra områden. 

"Ett hem" och Larssons andra böcker, 
framför allt den monumentala "Åt solsidan", 
ha alltså fortfarande sin stora uppgift att 
fylla som stimulerande, men tendenslös agi
tation. Men på samma gång är "Ett hem" 
redan ett historiskt dokument. Akvarellse-
rien tillkom 1897 som rekreation och förströ
else under några regniga veckor och boken 
trycktes två år senare, då det gått upp för 
konstnären, att bilderna hade en mission att 
fylla. De båda data äro värda att minnas, 
därför att de äro samtidiga med eller följa 
tätt efter andra minnesvärda tilldragelser. 
Hela den konstslöjdsrörelse, som kulmine
rar i 1909 års ståtliga utställning, grundläg-
ges under dessa år på 90-talet, före och ef
ter 1897 års utställning. Många krafter ha 
där varit i rörelse, många dolda inflytelser 
af gammalt och nytt, svenskt 
och utländskt ha där spelat 
in. Bland de personliga insatser 
som gjorts kunna nämnas Artur 
Hazelius' samlaxarbete, Selma 
Giöbels och Agnes Brantings 
första, organisationsarbete i tex
tilföreningarna, Ellen Keys väl
taliga och Carl Laurins ettriga 
agitation jämte uppfostrande 
åskådningsmaterial utfördt af Alf 
Wallander och Carl Westman. 

I denna heterogena samling af 
personligheter tar målaren Carl 
Larsson ett stort rum för sig. Det 
är ju allde les omöjligt a tt angifva 
hvars och ens insats i en så sam
mansatt konströrelse som denna; 
men den som ser tillbaka på 
dessa dagar, då de mångas 
skönhetssinne började väckas 
eller bearbetas, har ett out
plånligt minne af de Lars "Väninnan från stan". Ur serien "Åt solsidan". 

AUGUST BRUNIUS. 

att denna Noaks ark räddat något 
väsentligt öfver från en gammal 
tid in i en ny. Det är den 
obeskrifliga stämningen från 
svensk bostadskultur: dess in
tresse för det utländskt fina, på 
samma gång som den fullaste 
själfständighet, dess granna och 
glada färghållning, dess primi
tiva bekvämlighet, dess ogene
rade och ändå förfinade upp
syn. Men med denna gamla 
stämning finns det inte något 
genomgående arkeologiskt gam
maldags som i vår tids engel
ska, danska och norska bostads-
konst, inte heller något vildsint 
modernt som i tysk och öster
rikisk. Härmed sammanhänger 
det i högsta grad beboeliga dra
get i det Larssonska hemmet: 
det finns ingenting som smakar 
af möbelutställning eller kan kal
las "rumsinteriör" i konstindu

strieli mening. I detta barnuppfyllda 
hus är att börja med allting lätthand-
terligt, användbart, flyttbart, inga egent
liga konstföremål, som äro till huf-
vudsakligen för att andaktsfullt be
skådas. Med tiden blir det nog lite 
annorlunda, och det är rätt lustigt och 
lärorikt att jämföra "Ett hem" med den 
tolf år senare tillkomna "Åt solsidan", 
där huset vuxit både i yttre och inre 
mening: blifvit större, mera fylldt af möbler 
och småting, med delikatare detaljer och i 
allmänhet en tydligare karaktär af bostad 
för vuxna. Det artistiskt röriga här och där 
har småningom fått vika för större lugn och 
ordning. Carl Larsson har själf blick för 
förändringarna, då han säger de vackra or
den: "Ett hem är icke något dödt, utan något 
lefvande, och som allt sådant måste det 
lyda lifvets lag, måste förändras stundeli-
gen; i bästa fall få ett långt lif fö r att dock 
slutligen upphöra". 

Om denna del af Carl Larssons verk gäl
ler nästan detsamma som om det öfriga och 
större: så små medel och en så impone
rande verkan! Man tycker kanske ibland att 
"hvad är det i själfva verket att göra så 
mycket väsen för, så själffallet och natur

ligt"; men då man vill för 
sig eller för en utlänning 
göra reda för hvad som är 
svenskt i bostadsväsen och 
rumskonst, då äro Carl Lars
son och hans unika hem omist
liga och nödvändiga. Hans 
på en bergknalle i Dalarne 
lyckligen strandade ark har 
bilfvit ett vårdtecken för ett 
nyväckt svenskt sinne — inte 
ett sådant tecken, som man 
minns vid högtidliga tillfällen 
och hissar som en flagga, 
utan som ingått i allmänna 
medvetandet, som är osynligt 
med i utvecklingen och kom
mer att kännas ännu långt 
fram i tiden. 

sonska akvarellerna. Det var en up
penbarelse af naturlig munterhet, af 
prydlighet och en viss torr och lätt 
trefnad, som verkar så svensk bred
vid den tunga danska "hyggen" eller den 
ålderdomliga och allvarliga engelska kom
forten. Det var också åtskilligt stötande 
och excentriskt i dessa hembilder, och mot
tagandet var visst inte e ntusiastiskt öfverallt. 
Jag minns nu inte hvad det var i dem som 
stötte mig bland alla andra, men jag tror 
infe det var detsamma som jag nu ser som 
ett litet minus i den stora förtjänsten. Ut
vecklingen har gått raskt fram sedan 1897, 
och det arkitektoniska intresset pockar nu på 
stöd och erkännande. I Carl Larssons hem 
har det rent arkitektoniska ingen stor plats; 
man måste tänka på att det är en målares 
verk och inte fordra en viss operson
lig värdighet i ett hus, där det står 
skrifvet "Carl Larsson" på hvarenda 
vägg. Nej, låt oss ta det för hvad det 
är: en rolig och vacker Noaks ark, 
full af gemytliga människor, älskvärda 
husdjur och alla slags trefliga bohagsting 
för denna jorderesan. 

Om vi s kulle våga hårdraga den ogene
rade bilden lite mer, kunde det anmärkas 

"Lathörnet". Ur serien "Ett hem". 
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CARL LARSSON SOM SKRIFVARE. 
SCH, INTE ÄR JAG FORFAT-

tare inte, fast jag plitat ihop 
litet moj, när Bonnier ville ha 
text till gubbarne, han gaf ut. 
Och efter det är de mina och 

mitt hem jag målat, när jag hvilat mig från 
det riktiga knoget, så är det förstås mest 
allt det där, som texten rört sig om. 

För resten är det rama allvaret, det jag 
skrifvit, det är inget skoj, det är tendens-
skrifveri hvart ord. Ser du, när jag går och 
ser mig omkring hemma i stugan och på 
ägorna och i la gårn och öfver allt, så är det 
så att jag kan tratta på ändan af förvåning 
öfver att alltihop verkligen är mitt, o ch som 
jag förstås vill at t du och alla andra heder
liga människor ska ha det lika härligt som 
rännstensungen Carl Larsson, så måste jag 
ju tala om, hur jag och Karin ha totat till för 
oss, så ni ska kunna göra sammaledes. 

Men ni ska naturligtvis inte apa efter 
hvarken oss eller någon ann, utan ni ska 
följa ert eget hufvud, och därför ska ni 
skaffa er en egen smak och odla den och ge 
blankt sjutton hur andra vill h a det. Det är 
summan af kardemumman i texten till bil
derna från Sundborn, och det tyckte jag att 
folk k unde behöfva höra, fast det inte var så 
jädrans originellt. 

Det var första akten af mitt "författar
skap". När jag så kom med en ny laddning 
gubbar, så tyckte jag, att det var ett och 
annat, som jag y tterligare kunde ha att säga. 
När man som jag hunnit till h vad man kal
lar en mogen ålder — jo, det låter! — så har 
man sin lilla erfarenhet, sådan den är, och 
när jag gaf mig ut att predika för min ä l
skade publik, så var det infe bara för att 
göra mig viktig, utan för att jag hade något 
på hjärtat, och om det kunde vara naivt, det 
jag plumsade fram med, så var det åtmin
stone ärligt, hvart ord, och därför behöfver 
jag inte skämmas för det. Bastal — 

I den andan inbillar jag mig, a tt Carl Lars
son skulle kunna yttra sig, om en närgån
gen intervjuare anhöll att få höra hans åsik
ter om sitt författarskap. Så vida han ens 
skulle säga så pass mycket, hvilkef är tvif-
velaktigt. Det kunde hända, att han helt 
enkelt skulle säga, att det där får du joksa 
ihop själf, i fall det nödvändigt skall talas 
om det. 

Till ofvansfående yttrande, som jag tagit 
mig friheten pådikta Calle Larsson, har jag 
endast att foga några utfyllande randan
teckningar. 

Thorvaldsen plägade säga, att han föd
des den dag, då han kom till Rom. C. L. 
kunde med skäl säga, att han föddes, när 
han fick se Karin, och föddes på nytt, när 
han fick Sundborn. Med andra ord, när han 
fick hem och familj och fast mark under föt
terna. Då vändes bladet och lifvet började 
på ny räkning. Den rotlöse växte fast vid 
torfvan, sprakfålen var en stadgad medbor
gare, rännstensungen från Ladugårdslandet 
var husbonde under eget tak, vagabonden 
var hemmansägare och hemmasittare. Nu 
lärde han sig trifvas, och nu längtade han 
till sitt, när han någon gång tvangs att vara 
borta därifrån. Han blef svensk, han som 
varit bara siockholmsgamin och parisare, 
svensk också i sin konst, det förde hans 
miljö och hans motiv följdriktigt med sig. 
Han, som varit japanernas lärjunge — i 
konsten är Japan mitt fosterland, har han 

Carl Larsson vid 60 år. 

sagt en gång — påve rkades nu af sin lands
bygds bondekonst, lärde af gamla dalmåla
res naiva uppriktighet och friska färgglädje. 

O m  k o n s t n ä r e n  Ca r l  L a r s s o n  h a r  j a g  
denna gång inte att yttra mig, utan för om
b y t e s  s k u l l  u t e s l u t a n d e  o m  s k r i f v a r e n .  
Hans litterära bagage är förklarande text 
till ett litet häfte teckningar och till fem 
häften färgplanscher — litet krafs i tidnin
gar oberäknad! När jag kallar det krafs, 
faller jag tillbaka in i hans eget uttrycks
sätt. 

Försf kom "De mina", små rim om famil
jen. Där läses gamla, kloka mormors råd till 
lilla Calles mamma: 

"Frukta Gud och ära kungen 
samt att veta hut, min flicka, 
skall du pränta in i ungen" — — 

Där följa vidare små okonstlade rim om 
hans egna småttingar, om hur Eufrosyne 
härmade pappa så att hon fick smäll af 
mamma, om hur Lisbeth, som från första 
början var en så kallad karaktär, infe gaf sig 
förr än hon fick påta på pappas våta tafla, 
och hur pappa lärde sin vetgiriga dofter 
svenska språkets lagar: 

"T-ljudet skrifves ofiast t 
men dt, th, ti me'," 

med resultat att 
"pappa boken vrok i murn, 
gick ut och titta på nafurn" — 

m. m. i samma stil. 
Den första boken med färgtrycksbilder 

hette "Mitt hem" och innehöll husesyn på 
Sundborn. Den andra innehåller "Lars
sons" familjekrönika i sammandrag, den 
tredje redogör för landtbruket på "Spadarf-
vet", den fjärde är för ombytes skull fri dik t
ning, f antasier — kärnfulla och bra för res
ten — till väggmålningarna i Göteborgs flick-

Carl Larsson vid 19 år. 

skola. Den femte och hittills s ista — "Åt 
solsidan" — resumerar de föregående och 
har ett och annat att tillägga, ett och annat 
som kanske väckte en viss förvåning på sin 
tid h os de läsare, som dittills se tt Carl Lars
son hufvudsakligen från skämtsidan. 

Han har ju ingått i det allmänna medve
tandet som en representant för det stock
holmska skämilynnel. Impulsiv och meddel
sam talar han fritt ur hjärtat, äfven när han 
skrifver, skräder inte ord och är aldrig rädd 
för att sjunga ut. Han hör med all säkerhet 
inte till de författare, som skrifva sina sa
ker sju gånger, innan de finna dem tryck-
värdiga. Han kan slå öfver i hastigheten, 
vara nästan för öppenhjärtig, för impulsiv, 
för litet beräknande. Men han är 
alltid ridderlig i sina omdömen om andra, 
och när han talar om sig själf, blir han al
drig någon piplisa. Han tillhör de männi
skor, som "ha det vettet att se glada ut" — 
jag skulle tro, a tt det är hans eget uttryck — ' 
äfven om natten är tung och stormar rasa. 
Lika litet s om andra har han lefvat i o afbru-
tet solsken. När man i hans sista boktext 
stöter på ett sådant uttryck som "den fa
sans dag, som heter lifvet", så får man läsa 
utläggningen mellan raderna. Lifvet är 
på ondt och godt, men "det onda är endast 
tillfälligt", och det är vår enkla plikt att 
rusta oss till att frukta hvarken fan eller 
trollen. Detta blir summan af hans för
kunnelse, den är inte ny och söker inte v ara 
originell, men sådan den är, är den ett lifs 
resultat. 

Carl Larsson "als Erzieher" predikar 
sådant gammalt nytt s om kärlek till hemmet 
— til l t orfvan, provinsen, fosterlandet — och 
till lifvets härdande, stålsättande och uppe
hållande krafter. Han predikar sjäifupp-
fostran, själftukt, besinning, ödmjukhet och 
rakrygghet. Som den naive gamle gosse, 
han ännu i sin sista bok finner sig vara, tror 
han att det tjänar någonting till att försöka 
lära allt folket att lita på sitt ärliga och 
sunda bondförstånd i stället för att lyssna 
till "suspekta individer". Han är gammal
modig nog att skatta de människor, som föra 
en rättskaffens vandel, högre än dem, som 
skräna på torgen och som ha sin styrka i 
"den stora gesten och den stora käften". 
Han tycker, att kvinnorna äro alldeles "för 
goda" för atf sitta i riksdagen. Han säger 
ifrån, att politiken demoraliserar, den upp
lysta despotismen är hans ideal för sam-
hällsstyret — om d en åsikten är han inte en
sam i vå ra dagar — och han lyder hellre en 
kraftfull härskarnatur än många intrigerande 
småkryp. Han tycker, att kungen i Sv erige 
kunde ha anledning att någon gång slå näf-
ven i bordet och säga hut åt "sitt älskade 
svenska folk". O. s. v. 

Det är ett tidens tecken, a tt en friskus och 
solskensgosse som Carl Larsson finner plik
ten bjuda honom att tala allvar till den kraft 
och verkan det hafva kan, ett tidens tecken, 
att frifräsaren blifvit konservativ, om man 
därmed menar ingenting annat än atf ha n in
sett, att ej minst vi svenskar ha värden att 
konservera, värden som vi änn u e j tyckas ha 
lärt oss att till fullo uppskatta. 

Det är en hel del tänkvärda saker att läsa 
både på och mellan raderna i de ssa så obe-
sväradt hopsatta texter. De äro skrifna af 
en man, som lärt af erfarenheten och som 
ägt själfutvecklingens gåfva. 

GEORG NORDENSVAN. 

Pellerins Växt-Margarin 
- 331 -



FIT T T VT  • • » WT yy v?v w*y^%rvv<H 
sf.ZtctcC&tt* 

OM ID UN tagit rubriken här of van fullt bokstafligt och offentligen låtit utgå en inbjudning till alla vänner af 
Carl Larsson och hans konst att genom våra spalter hylla honom på 60 -drsdagen, frukta vi, att hvarken detta 
nummer eller ens hela vår löpande årgång hade förslagit för deras hjärteutgiute lser. Vi ha därför måst vara litet 
försiktigare, endast under hand hänvändt oss till en något trängre krets af konstnärens beundrare — dock, som 
namnen här nedan vittna, v äl så re presentativa. Men bakom d em s tå al la, all a de an dra, m ed en mun oc h et t 

hjärta, och falla in i lefveropen. 

DU GODE CARL LARSSON, TACK FOR ALLT 
/ hvad du ger oss. 

OTTILIA ADELBORG. 
* 

KÄRE MÄSTARE! 
Gratulerar på sextioårsdagen. jag önskar 

Du måtte få lefva och arbeta bland oss 
ännu några 60-tal år. )ag önskar äfven, att vi 
här i landet hade en musikens Carl Larsson, 
som predikade liksom Du om lifvets glädje och 
med dina underbara -linjer visade hjärtats kostliga 
smycken! En gång har denne man lefvat, men 
han var icke svensk; han var utlänning och hette 
Mozart... Du är en väldig konstnär och soldyr
kare, och ditt ljusmättade patos strålar öfver oss 
och värmer våra sinnen. Därför hylla vi dig, 
trycka lagern på dina öron och blåsa i pipor och 
trumpeter. Din 

HUGO ALFVÉN. 
. * 

TUNGA TANKAR FOR OSS SjÄLFVA, VÅR 
glädje åt hela världen! Måtte jag aldrig få så 
brådtom, att jag infe hinner tänka något vänligt, 
när jag ser solljus strömma in genom hvita gar
diner i en ung moders lyckliga hem! Måtte inte 
ens det värsta i v ärlden göra mig så surmulen, att 
jag ej någon gång i andanom ger en liten smek
ning åt en vackert böjd ung nacke! Måfte jag al
drig bli så gammal, aff inte Carl Larssons konst 
kan locka fram någon ungdomlig tanke i min själ! 

Honom tacka nu alla hyggliga människor i 
Sverige och många andra land. jag också i all 
ödmjukhet. SIGGE ALMÉN. 

* 

GRÈZ, DU VACKRA TJUSANDE TRAKT MED 
din fina gråa luft, vid randen af Fontainebleau, 
ej långt från Barbizon och Chailly, odödliggjorda 
genom Millets och Rousseaus penslar — Gr éz, du 
som på våren 1880 d rog en hel konstnärshär till 
dig, bland hvilka Carl Larsson, Richard Bergh, 
Nils Kreuger m. fl. glada lämnade Paris för att 
egna "Le plein air" all si n dyrkan. 

Herrliga frakt hvilken sett sådana motiv föras 
fram mot beundran och ära som Carl Larssons 
akvareller, fulla af dallrande aprilstämning; dessa 
äppelträd i blom; denna genomskinliga luft, o möj
lig att beskrifva annat än genom konstnärens 
egen pensel. Herrliga tid full af vänskap och 
kamratskap, då dagen drog hvar och en till sitt 

arbete; då i skymningen le five o'clock samlade 
alla till ro och samtal öfver dagens motiv med 
Carl Larsson midt i kretsen, stolt och rak som 
furan i skog, alltid färdig att med sitt spirituella 
skämt tona bort mången melankoliens och mod-
fäldhetens omtöcknade horizont. I mi nnet från den 
vackra goda tiden ett tack till C arl och Karin från 

Beumont le Roger, april 1913. 
jULIA BECK. 

' * 

LE OCH STRÅLA ÄN SOM FORR I HVARjE 
drag! 

Lef och måla gladt de dina hvarje dag! 
Hör, vi skåla: Tack och lefve! öfver lag. 

RUBEN G:SON BERG. 
* 

SOL OFVER ALLA FÄRGER. LIFSGLÄDjE, 
arbetsglädje, ett hem. Harmoni. Var lycklig! 

HENNING BERGER. 
* 

KÄRE CARL LÄRSSON! 
Under utarbetande af förslag till fram

tida ordnande af konstskatterna i vårt Na
tionalmuseum har jag tidf och tätt stött på ditt 
namn — hvilken afdelning i museum det än varit 
fråga om. Och för hvar gång har det blifvit mig 
allt klarare, hvilken pampig renässansfigur du 
är i vår moderna svenska konst. Och för hvar 
gång har jag också känt den tacksamhet ökas, 
som jag nu frambär till den alltjämt lika mångsi
digt verkande, lika rikt lefvande och lekande 60-
åringen. Tack för din rika, glada allvarslek. 
Länge lefve du och den! Vännen 

DICK B. (Richard Bergh.) 
* 

HUR BLEF DIN SYN SÅ VARM OCH UNG 
som ingens af den unga ätten, 
du svenska konstens sommarkung 
med sol och bladgrönt på paletten? 
Från hemmet fog du det och gaf 
din sol åt tusen hem tillbaka. 
Nu står jag här med hatten af. 
Min dotter niger och min maka. 

BO BERGMAN. 
* 

KÄRE CARL LARSSON! 
Du skref en gång till mig följande: "Sum

man af kardemumman blir alltid, att hvad 

som görs, görs med kärlek, öfvertygelse och kun
skap (för att ej tala om talanger)". 

I d essa ord, som syftade på allmänna konstför-
hållanden, ligger förklaringen till den hemliga 
makten i din egen konst. Hell dig! 

AGNES BRANTING. 
* 

TILL HVILKEN CARL LARSSON GÅ I DAG 
de flesta välönskningarna, den största tacksam
heten? Till konstnären? Till humoristen? Till 
människan? Det är svårt atf säga hvilken af 
dessa Larssöner som ligger vårt hjärta närmast. 
Men om vi fa det äldsta svenska ordet för artist: 
"gärningsman", så finna vi lättare enheten i 
denna treenighet af god arbetare, inspirerad ska
pare och munter hvardagsmänniska och kunna 
a l l a  e n a s  i  e t t :  L e f v e  g är n i n g s m a n n e n  
C a r l  L a r s s o n !  

AUGUST BRUNIUS. 
* 

BRODER! DET ÄR MIG EN GLÂD1Ë ATT FÅ 
bringa dig en hälsning, en lyckönskan och ett tack 
för din gärning, på 60-årsdagen. 

När man ser ikring sig så mycken "slurfvare-
skola", som Malmström plägade säga, glädjes 
man att skåda någon, för hvilken teckningens 
renhet och den lugna fasta konturen spela en 
hufvudroll. Den kommer nog till heders igen, en 
futurism, som jag hoppas på. 

jag lyckönskar dig, icke blott till de upp
nådda 60 åren, utan äfven till att du kunnat hålla 
ditt kärl i helgelse och ära, och ej en tum vikit 
från d i g s j ä 1 f, utan hållit dig obesmittad af 
världen. Din gamle vän 

GUSTAF CEDERSTROM. 
* 

SOLSKENSSPRIDARE I KONSTEN OCH LIF-
vet, måtte du länge lefva oss till g lädje i det här 
gråväderslandet. 

DANIEL FALLSTROM. 
* 

DEN CARL LARSSON SOM JAG KÄNNER 
och älskar kan hvarken dö eller åldras. 

G. A. FASTAD. 
* 

HÄLSA DINA BARN OCH TACKA DEM FOR 
hvad deras fader blifvit! Vännen 

E. G. FOLCKER. 
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lingens. 

EH BUKETT(II-SBETH.) 

Ett par af Carl Larssons nyare taflor, förut ej reproducerade. 

GLÄDIESPRIDARE, HELL! DU DEN 
mjuka lekande linjens 

mästare, du de unga vårliga dagrarnas 
troll-Carl! 

Orånande morfar, en yngling ännu med 
sextio somrars 

strålande sol i-#n trofasta själ förvarad 
och sparad, 

fast du den spridt med slösande händer 
och låtit den lysa 

in i hvar vrå och hvar skrubb i hvar 
kvällskum stuga i Sverige! 
KARL-ERIK FORSSLUND. 

KÄRE CARL LARSSON! DU ÄR 60 
år, så ung och redan så trygg öfver Din 
lifsgärning. Dürer är ju mycket äldre. 
Men Du skulle redan kunna sofva lika 
irygg som han. Du arbetar ju än nu och 
har åtskilliga solhvarf kvar, hoppas jag, 
att hushålla med. Fortsätt som Du bör
jat! Du har hjärta och vågar visa det. 
Du är en af de få nutida målare, som 
veta hvad k o n s t är. Du kan Ditt yrke. 
Du skulle ha kunnat bli en god arkitekt. 
Därför hylla Dig arkitekterna. 

TORBEN ORUT. 

P. S. Mina små flickor tacka Dig för 
Dina roliga böcker. De äro förtjusta i 
Dina små barn, och leka ofta med dem. 
De leka ju o ckså med mig, men j a g är 
ju s å gammal. Min äldsta frågade mig 
en gång, om jag lefde på Kristi t id. Det 

gjorde jag ju visserligen icke. Men på 
Carl Larssons. Det räddade min prestige. 

ÄDLE OFÖRÄNDERLIGE CALLE! 
Du 60 år! Försök inte! Väl påminner 

den blanka kupa, där Dina lockars guld 
fordom hade sin tummelplats, om löffäll-
ningen i den sena hösten, men försök 
inte med några 60 å r! Din ålder räknas 
visserligen efter de "gubbar" som flutit 
ur Dina tuber, och att döma af deras 
antal och skick borde Du vara en gam
mal örn. Men Din själ är alltjämt yng-

is 

SPJUFVER (]AG TORS VÄL ICKE 
säga tjufpojke) och idealist! I den me
ning jag tager och du förverkligat dessa 
ord, utgöra de den gladaste och, jag 
höll på att säga, mest mänskliga sam
mansättning jag vet. Förblif sådan länge, 
länge, länge än, unge sextioåring! 

GEORG GOTHE. 

DET SKALL VARA DU, C ARL LARS-
son, som får mig att bryta mina vanor 
och för en gång framträda i pressen. 
Du vet att jag fullt instämmer i alla de 
välförtjänta hyllningar, som nu komma 
dig till del på din 60-årsdag och 
vill därtill blott foga: tack, käre, gamle 
vän, för din oföränderliga vänskap allt
ifrån akademien och Pariserfiden. Din 
alltid samme AUG. HAGBORG. 
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O, lef då länge än, glad och ungdomlig såsom 
förr! Må goda änglar troget föra Din pensel, 
medan Dalarnas fagra vårar sända sitt vänliga 
ljus öfver Din gård! Din tillgifne beundrare 

SVEN HEDIN. 
* 

KLARA, VÅRLIGA FÄRGER, LINIERNAS 
konst, hemmets lif, barnansikten, julbord och 
blomster — men där bakom vemodets grubblar-
blick bort mot kvällsglansen öfver kyrkogården. 
Så är ditt rike. Hell dig, mästare, på din hedersdag! 

VERNER VON HEIDENSTAM. 
* 

CARL LARSSON 60 ÅR! ÄR DET MÖJLIGT 
att åldern nått äfven honom, den i sina konst
skapelser evigt unge, honom, linjernas konung. 
Konstnär är han och skaldenatur är han i en enda 
harmonisk enhet. Framför alla är han det sven
ska hemmets konstnär. Men hvarför tala om Carl 
Larsson som konstnär af Guds nåde? Om honom 
finns redan en hel litteratur. Hvad jag däremot 
har rätt till, de t är att på hans sextioårsdag säga 
honom ett hjärievarmt: lycka till! Blif alltid Calle 
Larsson, fy som sådan är det du blifvit älskad af 
ditt folk. 

LANDSHOFDING HOLMQUIST. 
* 

NÄR NU HELA SVERIGE KOMMER, FO R ATT 
kärleksförklara sig och Dig, gör jag det trefaldt: 
jag älskar dig, emedan du är en stor konstnär, 
som gjort vårt land kändt och kärt öfver all v ärl
den; emedan du genom personligt skönhets-
skapande och äkta lefnadskonst verkat mer än 
någon samtida för de svenska hemmens pånytt
födelse; emedan du förenar det mest älsk
värda i det äktsvenska skaplynnet; ett allvarligt 
hjärta, en varm fantasi, en vemodig själ och ett 
lekande väsen! Strand Alvastra 4 april. 

ELLEN KEY. 
* 

SOLIDA KUNSKAPER, FORVARFVÄDE GE-
nom allvarliga studier, det är grunden som du 
lagt för det konstens tempel, hvilkef du under nu 
ett vackert antal decenniers tid är i färd med att 
resa mot skyn, dig själf och ditt land till är a och 
hela mänskligheten — samtid såväl som framtid 
— til l from ma. Glädje i all varet och allvar i gläd
jen — d et synes mig vara ett karaktäristikon för 
Carl Larsson. Du konstnär utan vank och brist, 
du kamrat utan fruktan och tadel, hell! 

Lilla Skuggan. JULIUS KRONBERG. 
* 

DET FOREFALLER MIG, SOM OM CARL 
Larsson på sin sextioårsdag med större glädje än 
något annat kan skänka honom, måtte tänka på 
de tusentals små reproduktioner af hans verk, 
som äro spridda inte bara i Sverige utan också 
öfver våra grannländer. 

När helst jag ser dem, lysande mot mig än i 
ett bodfönster vid en grå stadsgata, än från den 
allvarsamma väggen i en skolsal, än som enda 
prydnaden i ett fattigt barns kammare, än midt 
bland intetsägande bilder i en barntidning, än 
uppe under taket i en bondstuga, verka de på 
mig som de sköna, brokiga ljusfläckarna, som jag 
och många med mig i vår barndom, i längtan ef
ter färg och fägring, roade oss att framtrolla med 
hjälp af ett stycke slipadt glas. 

)ag tänker mig, att hvad solskensmannen från 
Sundborn ytterst har velat, alltsedan han, kanske 
alltför tidigt, fick lära hur fruktansvärd! mörkt lif-
vet kan ställa sig, har varit att kasta in granna 
ljusfläckar, endast litet mindre flyktiga och mer 
påtagliga än prismats, i den dunklaste tillvaro. 
Att få taflor upphängda i rikmanshus och på mu-
seiväggar har endast varit den nödtvungna om
vägen. Det viktiga har varit att få sända ut d essa 
friska barnansikten, dessa oskyldiga leenden, 
dessa färgstrålande hemfester, denna stilla, sto lta 
arbetslycka, dessa utvalda, gamla prydnader, 
dessa frodiga blommor, denna fina vårgrönska åt 
alla håll, till hög och låg, för att det till sist ända 
inne i den mörkaste grändens eländigaste kyffe 

skall finnas ett vittnesbörd om det, som gör lifvet 
rent, godt och intagande. 

SELMA LAGERLÖF. 
* 

LÄTTA LINJERS LEKANDE MELODIER, 
friska färgers fylliga harmonier, 
solsken och vår och ungdom i hem, öfver land, 
fordomtima som ännu, skänkte Din h and; 
Tack för allt so m varmt af Dig blef gifvet! 
Må du än få och ge det bästa af lifvet. 

Malmö m aj 1913. HANS EMIL LARS SON. 
* 

AF RINGA VIKT FOR DIG ATT RÄKNA ÅR 
som hafver "fasta" på odödligheten. 
Ditt spada rf grönskar i en evig vår, 
och alltid är Carl Larsson på tapeten. 

CARL L ARSSON I BY. 
* 

DU ÄR ICKE "KÄRF", "BRUTAL" ELLER 
"hänsynslös" — du låter konturen halka fram som 
i lek — men blir ä ndå det mest fullvuxna m asku-
linum i k onstens rike. Hell för allt skö nt och ädelt 
du väckt till lif! Med djup beundran din gam le vän 

BRUNO LILJEFORS. 
* 

DE TACK SOM GÅ TILL CARL LARSSON 
blifva nog många, hvarandra ganska lika. Ty få 
saker äro vi sv enskar så ense om som vår tack
samhet till Carl Larsson för den särskilda sida af 
hans konstnärsverksamhet, hvilken kastar in 
breda flöden af sol öfver vår tids lif. 

ANNA LINuHAGEN. 
* 

E. G. GEIJER SKRIFVER: 
"Gläd dig blomma! Glädje sprida 
bättre är än vara skön." 

Du kan och du har spridt mycken glädje inom 
allt Sverige och långt bortom. God fortsättning! 

E. J. LJUNG BERG. 
* 

CARL LÄRSSON 60 ÅR! JA - MEN HAN ÄR 
ju än då alltid, s om vi säga hemma i Dalarna, på 
nittonde sprinten. 

MAS-OLLE. 
* 

TILL VÅR UTOMORDENTLIGE TECKNARE, 
raderare och målare all min beundran. Tycker 
bara det är synd att han ej raderat mer, men han 
har ännu minst 40 å r kvar. 

Lidingö 13. 3. 1913. CARL MILLES. 
* 

TILL DEN VARMHJÄRTADE SKILDRAREN AF 
hemmets skiftande fröjder och sorger, som med 
sin färgglada konst förstår att gjuta poesi öfver 
hvardagslifvets obetydligaste tilldragelser; till 
konstnären, som trofast, med aldrig svikande in
nerlighet, framställer sin ungdoms älskade och 
gör henne, jämte barnaskaran, välbekant och af-
hållen i alla svenska hem; till de n ungdomlige 
60-åringen på hans märkesdag — ett varmt tack 
från ett af dessa hem, med en hjärtlig ö nskan om 
länge fortsatt skaparkraft och skaparglädje. 

AGDA MONTELIUS, f. Reuterskiöld. 
* 

I DET JAG ÖNSKAR DIG ALLT GODT UNDER 
det nya årtiondet, gratulerar jag dig till att infe 
vara mer än sexfioårig. Det är ingen ålder i våra 
dagar, och det var det ju infe heller på Metusa-
lems tid. Tack för att du visat världen, hur högt 
konsten står i vårt land, och att det finns goda 
hem här. Och tack särskild! för att vi i National
museum få glädjas åt dina vackra bilder på de 
väggar, som så länge pryddes med den ryktbar 
vordna inskriften; "Plats för freskomålning". 

OSCAR MONTELIUS. 
* 

FRAMFOR ALLT - TACK FOR DIN KAM P 
mot den öfverhandtagande fulheten i de svenska 
hemmen! 

BIRGER MORNER. 
* 

LEFVE CALLE, SKÄMTARE OCH ALLVARS-
man, världsmedborgare och svensk, mästare och 
ständigt skolgosse hos naturen, åldrad till åren 
och ung till s innet! Lefve han! 

GEORG NORDENSVAN. 
.* 

HAR DEN ÄRAN ATT GRATULERA, HÖ GT 
vördade Carl Larsson! Det öfriga säga nog alla 
de andra. 

LUDVIG NORDSTROM. 
* 

CARL LARSSON HAR DET UPPSVENSKA 
kynnets vackra art att alltid inför världen vilja 
visa ett soligt ansikte, äfven om man skulle känna 
annat i tysthet. Så länge detta uppträder så na
turligt och godmodigt som i Carl Larssons fina 
konst, är det mig sympatiskt. Erfarenheten har 
emellertid lärt mig att människorna äfven hjälpas 
med att de tunga stämningarna tagas fram — 
medkänslan kan vara stark äfven då. Detta sagdt 
till själff örsvar. — Bor geby Flädie 30 m ars 1913. 

E. NORLIND. 
* 

ATT JAG SKULLE S OKA NÄRMARE KARAK-
tärisera Carl Larssons utomordentligt intensiva 
och i mycket älskvärda konst, är en otänkbarhet. 
Ett s ådant försök vore, utom löjligt, oc kså alldeles 
onödigt. Nog får den mannen mig förutan veta 
hvad han duger till! 

Men u nder vånda vill jag ne dskrifva ett helt och 
hållet subjektivt intryck. Jag har aldrig rätt för
stått vare sig August Strindberg eller Carl Lars
son. Den förre icke, därför att jag ej kunnat 
skilja, n är han naivt ger sig åt sitt ämne och när 
han drifver med sina läsare, hvilket förefallit mig 
obehagligt. Den senare icke, af ungefär samma 
skäl. Gycklar inte Carl Lärsson ofta med sin 
publik? 

Det synes mig, som fölle Carl Larssons fantasi 
allt fö r lätt och alltför ofta i k ramp. Därför leker 
den på gränsen mot karikatyren. Naturligheten i 
hans bilder finner jag beundransvärd, men allde
les ej att han skojar med naturen. 

Det finns hos denne konstnär ett öfvermått af 
bildalsfrande kraft, som ibland ser nästan ho
tande ut. Det måtte inte vara bättre att hålla på 
att sprängas af bilder än af tankar! 

VITALIS NOR STROM. 
* 

KÄRE CARL LARSSON! 
Någon grön yngling yttrade nyligen nå

gonting om "lättköpt optimism". Hvilken para
dox! Som om någonting vore så billigt i boklå
dorna som pessimism och så sällsynt — till och 
med i skämibladen — som dess motsats! 
Som om ej det första en rik och begåfvad och 
sysslolös yngling skapade sig vore det slags-
"leda", som läspar så vackert under de ofödda 
mustascherna! Och som om all rikedom för
sloge att köpa den ljusa lifssyn, s om blott kam
pen och besvikelserna till sist smälta fram som 
personlighetens verkliga, guldtunga rikedom! 

Du, Car l Larsson, du som nu skrattar öfver hela 
ansiktet, du har inte köpt den minen billigt. 
Skulle den råka vara medfödd, så har du fått be
tala ett bra arrende för att få behålla den. Du 
har gått igenom elden och ekluten, har vistats 
dina skäliga år i he lsike, och när du tilläts kömma 
upp och pusta ett slag, så fanns inte mycket an
nat kvar än — guldklimpen, det vill s äga ditt eget 
starka, sunda, glada själf, din befriade och 
befriande optimism. Och den optimismen har ju 
sedan gudilof f ödt dig så många ungar, att de vid 
detta laget uppfylla hela jorden. Få solvargarna 
växa, så växer med dem ett helt, nytt, optimis
tiskt tidehvarf! 

Gratulerar! Dig — men icke mindre oss och 
fidehvarfvet; dess optimism hade vi i så fall köpt 
dyrt nog med öfver tvåtusen pessimistiska år! 

Din b eundrare K. G. OSSIAN-NILSSON. 
* 

DU ÄR LYCKLIG SOM HÄR SÅ LÄTT ATT 
hitta på trefliga och originella födelsedagsfele-
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gram — jag får nöja mig med att helt enkelt 
skrifva: Lycka till! Din 

G. PAULI. 
* 

"GOETHE HAR ÄNNU INGEN MOTSVARIG-
het i Europas musik; det borde vara utvecklingens 
sträfvan att nå fram till en sådan. För Sveriges 
del kan jag uttrycka samma tanke på ett, som 
j a g  t r o r ,  ä n n u  k r a f t i g a r e  s ä t t :  C a r l  L a r s s o n  i  
musik. Den yngre svenska tondikfningen röjer 
ett sjukligt begär att vara struntförnäm, surmulen 
och komplicerad; i de ord jag kursiverat ligger 
läkedomsformeln." 

Så skref jag för 10 år sedan till en vän, som 
inte förstod mig — så skrifver jag nu till Dig, Ca rl 
Larsson, i hopp att Du åtminstone skall förstå. 

Ty tanken i mina ord gäller i dag mer än nå
gonsin. Därför får den nu bli min blomma och 
gratulation på din sextioårsdag. Vännen 

WILHELM PETERSON-BERGER. 
* 

SÄ MYCKET ATT SAGA DIG, SOM KONST-
när och som vän, så mycken varm tack för hvad 
Du gifvit genom Din konst, från Vignetten till 
freskon, från ungdomens bokillustrationer till de 
sista etsningarne, och genom Din personlighet så
dan Du låtit den träda emot oss i bild och skrift 
och lifslefvande i hjärtlig och vänfast umgän-
gelsell De få raderna här förslå ej till mer än en 
kort och enkel lyckönskan: Må det solsken, 
hvarmed Du värmt och vederkvickt oss andra, 
alltjämt lysa Din e gen väg, in i sena kvällen! Din 

AXEL L. ROMDAHL. 
* 

1AG TACKAR CARL LARSSON AF HJÄRTAT 
för hvad han gjort och gifvit oss svenskar på 
konstens och lifvets områden. Hur mycket detta 
är, kunna vi lyckligtvis ännu icke mäta. Det är 
så stort och mångfaldigt, så nära knutet till all
männa rörelser i svensk konst- och kulturutveck
ling, a tt det kräfves en diger bok att berätta om 
allt och sätta allt på sin rätta plats. Det blir ett 
af den svenska konsthistoriens viktigaste arbeten 
och man kan vara rätt säker på dess betydelse 
äfven i världskonsfens historia. Men jag önskar, 
att det måtte dröja rätt länge, innan den boken 
skrifves färdig. 

Hvad jag på denna dagen önskar Carl Larsson 
och oss mest af allt, är att han åter måtte be
stiga monumentalmålningens ställningsstegar och 
taga med sig dit upp samma penslar, färger och 
fantasi, som stodo honom nära, då han målade 
Dramatiska teaterns plafond. 

JOHNNY RO OSVAL 
* 

TILL DEN KÄRNFRISKE, MÅNGKUNNIGE 
och mångfrestande konstnären, mannen med det 
svenska hjärtat, den snillrike skildraren af hem
mets poesi ett djupkändf tack! 

G. VON ROSEN. 
* 

TACK, DU PREDIKARE I BILD OCH ORD 
För hvad du gaf oss från ditt hem i solen! 
Gud gifve att där stod i predikstolen 
som du väl tusen rundt vår mulna jord! 
Predikare, må än ditt glada bud 
i l ånga år få gå till slott och hydda, 
och må vår solskenspräsf allt framgent skydda 
en glädjeälskande och vänlig gud! 

"Luthagen", Djursholm. 
SVEN SCHOLANDER 

med blomma och 6 telningar. 
* 

NU DÅ ALLA SV ERIGES KONSTGLADA MÄN 
och kvinnor, tack vare Iduns omfänksamhet, 
skrifva födelsedagskort till sin målarefavorit, är 
icke tid att utbreda sig om hans förträfflighet. — 
)ag tror ock, att äfven om vi alla enades i att 
tillerkänna honom konstens högsta mästareiitel, 
så skulle dock icke detta enbart utgöra någon 
förklaring på hvarför han blifvit den mest afhållne 
"konstens glädjebringare" i tusen hem. Därtill 

har kräfts en särskild egenskap större än kons
ten att föra ritstift och pensel — konsten att för
stå människohjärtat — isynnerhet sådant det 
klappar i s venska bröst — förmåga n att med sol
skenet ur sin egen själ öppna väg till andras. 

)ag är inte säker på hvad den guden hette, som 
gaf Carl Larsson den dyrbara faddergåfvan, men 
jag misstänker, att han var gift och hade många 
barn. Visst är att C. L. väl förvaltat sin sol
skensskatt. Därmed har han fröjdat oss alla. 
Måffe så förblifva länge än. — Den varmaste 
sommarsolen dalar senast. 

OSVALD SIRÉN. 
* 

KÄRE CARL LARSSON! 
Det är med stor glädje jag sänder min 

lyckönskan genom Idun. Publiciteten ger den 
en glans, som eljes uteblifvit, men dess hjärtlighet 
har åtminstone inte behof af något plus! 

MARIKA STJERNSTEDT-NORDSTROM. 
* 

KÄRE CARL LARSSON! 
Som något af en Andersensk saga före

faller mig Ditt lif, Du lille fattige stockholms
pojke, som bief en så stor konstnär och en så 
afhållen man, om hvilken man i sena tider skall 
säga: i sin konst som i sitt lif var han glad och 
god, som människan skall vara. . 

HJALMAR SÖDERBERG. 
* 

MÅ ALL DEN SKONHET DU TROLLAT FRAM 
ur lifvets lönligaste vrår och all den lifstro du 
väckt och återväckt med din sunda mänsklighet 
flöda välsignande öfver ditt hem och dina kom
mande år. 

ELNA TENOW, f. Ros. 
* 

SLÖSANDE HAR NI SKÄNKT OSS SKAT-
terna af Ert sinnes sol och värme. Af samtida 
mästare är Ni o ss kärast; och det är med brädd
fulla hjärtan vi önska Er lycka för kommande år. 

ELISABETH THORMAN. 
* 

SOM EN PRÄST I ETT SOLTEMPEL SYNES 
mig Carl Larsson. Måtte skuggorna i framtiden 
falla lika sparsamt öfver hans lif som öfver hans 
dukar. AXEL TORNEMAN. 

* 

I TACKSAMT MINNE AF ALLT DU GIFVIT AF 
äkta och af svenskt, deltaga vi i det lefve som 
dina vänner landet rundt höja för dig på din sex
tioårsdag. Storängen 1913. 

GRETA och GUSTAF UPMARK. 
* 

HELL DIG MED SOMMARSINNET! 
Det var som när mor tar ur innanfönsterna... 

När du kom med famnen full till oss, blåste vår 
och sommar in i de svenska hemmen. 

Och till alla lika, ty hvem ger mer än Carl 
Larsson solig enkelhet! 

L. I. WAHLMAN. 
* 

TACK FOR VÅR BE-
kantskap, gjord jämnt 
trettio år sen i Frankriké 
under studie-glada da
gar; fack för Din lilla 
bild af Suzanne La 

\ Gréziofe från ett kvart 
sekel tillbaka; tack för 
all visad vänskap, som 
är mig en källa till s tän
dig glädje. 

Uppsala, april 1913. 
CARL WAHLUND. 

* 

KÄRE, EVIGT UNGE 
gosse, med barnahjärtat 
och barnatron. Inte är 
du sextio år, infe! Jag 

förrän du visar rr\;g präst
betyget. Sådana karlakarlar som du skulle vi ha 
tror inte 

många af. Måtte du lefva länge ibland oss, du 
som lärt att vi s kola hysa kärlek till v årt land, 
våra hem och allt annat vackert här i lifvet. I 
dessa hemupplösande, allt förhånande tider, äro 
sådana män som du behöfliga. Jag kom upp på 
vårt nationalmuseum en dag och såg en skara 
ynglingar, så kallade "Söderamerikanare", med 
sina grebbor ifrigf beskådande din geniala cykel 
"Mitt hem". De hade fått något att grunda på, 
något, på hvilket de förut aldrig tänkt, nämligen 
att de själfva kunde skaffa sig ett sådant. Du 
uppfostrar därmed till efte rtanke och kärlek till 
egen torfva. Gamla vännen 

ALF WALLANDER. 
Gerda instämmer af hjärtat i allt detta. 

* 

STORÖGDA H. C. ANDERSENSKA SAGO-
prinsessor gaf ni åt min barndom, svajiga pager 
och — f astän i en liten okolorerad fräsnittsvig-
netf — all Italiens blå luft öfv er Mignons marmor-
slott med 

"ljusa salar, skimrande gemak". 
Sedan gaf ni själf de ljusa och lätta färgernas 

spel, Gréz' "vackra akvareller" och edra sven
ska sommaridyller. Det fanns kanske på de se
nare en smula fler bjärfröda plank och stugu-
väggar än jag strängt taget behöfde, men också 
en välsignad massa söndagsglädje och sol och 
midsommargrönt, som lyste rakt in i hjärtat och 
visade oss, hur vackert vårt land är. 

Och så gaf ni oss tidigt ert glada och friska 
humör. Men när jag f ör längesedan flyktigt drog 
på mun åt några befängda kalenderrim af tjuf-
pojken C. L., hur långt ifrån var jag ej att ana den 
rika, varma, i mycket djupare mening humoris
tiska personlighet, som kanske då redan fanns 
och som sedan lyst upp för hela folket. 

Skenet är nu den första eftermiddagens, möjli
gen litet förbi zenjt. Ty till s olnedgång och af-
tonrodnad måste det ännu vara minst ett halft 
sekel! 

FREDRIK VETTERLUND. 

* 

MÅ DU I TRYGG BESITTNING AF SJÄLENS 
och kroppens hälsa allt fortfarande sprida om
kring dig den glädje, som din konst och ditt g oda 
hjärta hittills h a skänkt oss. 

SAM WIDE. 
* .  

MOTTAG, KÄRE MÄSTARE, EN HYLLANDE 
hälsning och ett varmt tack — e tt tack för Er 
ljusa, friska, framåt och uppåt bärande konst, icke 
blott från mig personligen, utan jag torde väl 
kunna tillägga jämväl från de många, många, för 
hvilka E dra taflor varit och äro ett det mest verk
samma medel i mitt arbete för konstens utbred
ning som bildningsfaktor. Hell sextioåringen! 

E. WRANGEL. 
* 

BRODER LARSSON! DU ÄR I DITT DALARN E 
och har det godf — men glöm infe att Du egent
ligen är en Stockholms rännstensunge som jag, 
och att det dock är Dig beskärdt att till sist ge 
färg och glans åt Stockholms stadshus. 

RAGNAR OSTBERG. 

* 

MÅNGEN GÅNG HAR CARL LARSSON MED 
sin konst glädt mitt sinne och kommit mig att 
längta åter till fosterjor den. Därför skickar jag till 
den frejdade och genialiske konstnären och 
gamle vännen min innerligaste lyckönskan på 
hans 60-årsdag. 

ALLAN OSTERLIND. 
* 

I DETTA VINTRIGA MÖRKA LAND, 
af mången fördömdt som ett busland, 
där trollar han opp med lekande hand 
ett helt beboeligt ljusland! 

ANDERS OSTERLING. 
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prakikatalog med ringm&it, 
med lusentals juvel-, guld- och silfverpjeser illu
strerade i värden till miljontals kronor. - - -

KUNOL. HOFJUVEL ERARE. 
JAKOBSTORG 1. REGERINGSG. 19-21. 

IDUN VET E] HUR VÄL 
hon vill. Hon vill fira mig, 
ty enligt kyrkboken lär 
jag vara född för sextio 
år sedan; men det skrat
ta både Idun oc h jag åt: 
vi veta bättre än så, vi 
veta aft jag blir yngre för 
hvart år som går, och 
snart är jag b arn på nytt. 
Idun och jag äro hemligi 
förlofvade, men, ack, hon 
är det inte bara med mig! 
På Marstrand råkade jag 
för långliga tider sedan 
en ung man, som, när jag 
frågade efter hans ålder, 
svarade 70 å r. Naturligt
vis läste han undran i 
mina ögon, och så yppa
de han lifselixiret: "Jag 
äter alltid ett äpple, in
nan jag går till sängs!" 
Lika naturligtvis gjorde 
jag sammaledes, d. v. s. 
jag t ar dem, äpplena, nå
gotsånär på en gång, 365 
stycken under september 
månad, 366 om det är skottår. 

Min mormor hade bland andra visa maxi
mer äfven den: "hvad magen har, det har 
den", som alltid förefallit familjen mycket 
djupsinnigt. 

Annars har jag funnit att jordpäron (med 
sill, köttbullar, skinka, surströmming ocfi 
anjovis) också är bra för ungdomens bibe
hållande. 

Som sagdt, Idun vill fira mig med ett spe
cialnummer, dock med villkor att jag för 
•denna dunderpuff också själf gör litet nytta, 
och det skulle, enligt Johan Nordling, vara, 
att jag blamerade mig med att skrifva en 

uppsats om hur jag en gång, påengång, 
lät döpa sju mina barn. Detta begärde på 
sin tid Frithiof Hellberg, också min synner
ligt gode vän, men det var så strax på, att 
det föreföll mig väl starkt; jag afböjde 
det bestämdt — nu minns jag, han ville 
rentaf ha en målning af händelsen — : jag 
tyckte inte det lämpade sig såsom reklam, 
hvarken för mig, Idun eller "den betryckta 
kyrkan" (såsom vår prost sade, när han, å 
sin sida, ville göra stor offentlighet af det); 
och vi här i Sundborn skuro af alla tele-
graf- och telefontrådar för att ej först orts
pressen och vidare världspressen skulle få 
nys om saken. 

Som jag är en beskedlig stackare, som i 
längden ej står ut med att säga nej, så böjer 
jag mig nu ändtligen för Iduns vilja och 
kommer här att "dra" berättelsen, då jag ju 
också kommer i tillfälle att vara lärorik, att 
visa, att man aldrig bör säga aldrig. 

Förresten har jag alltid varit som en öp
pen bok för mina älskade landsmän och 
landsmaninnor, och hvarför skulle jag 
längre icke vara det i d etta fall, som ju inte 
är värdt att skämmas för (ty såd ant tiger jag 
obrottsligt med!)... 

Massdop är förresten ingen sällsynthet i 
världshistorien, så att så värst märkvärdigt 
kan det inte Vara att döpa sju barn på en 
gång, lika litet som att äta många äpplen 
på en gång och fylla sextio år på en gång. 

* 

Nu kan det vara på tid a tt anlägga en an
nan min, e n annan stämning, ty det var för 
mig en mycket allvarsam sak, och jag måste, 
för att ni skall förstå mig, g å från början. 

I min ungdom var jag en sträng princip
ryttare, och då jag på ett barndop — det 
var förresten hos Strindberg, ute på Kym-
mendö, där Anton Stuxberg, Gurli Åberg, 
Erikson (alias Carlson i Hemsöborna) och 
jag voro faddrar — hörde att "detta barnet 
förrän det genom vatten och anda varder 
födt på nytt icke kan ingå i Guds rike", så 
blef jag upprörd; och detta satt så fast i 

För hudens vård och ansiktets skönhet 

J. SIMON, 
PARIS. K. AIDERSOI 

Konstnärens far. Porträtt i olja. 

mig, att när sedan mina 
egna barn kommo det 
ena efter det andra, så 
förhärdade jag mitt h jär
ta och lät dem lefva 
odöpta. 

Så en dag kom jag att 
nämna detta för en gam
mal vän, redaktör för en 
konservativ tidning i 
Norrland; men denne gaf 
mig en skopa ovett, sä
gande, med näfven i bo r
det, att barnen inte vore 
enbart mina, utan äfven 
samhällets, och samhäl
let var kristligt o ch kräf-
de denna ceremoni så
som villkor för att öppna 
dörren på vid gafvel för 
den nya medborgaren. 
Barnen skulle komma att 
oförskyldt lida obehag 
för denna min oppkäf-
tighet, såsom han opas
sande nog uttryckte sig. 
Jag blef verkligen litet 
betänksam, så att, när 

jag kom hem, slog jag upp i en ny
köpt psalmbok för att titta efter huru 
det står om döpelsens sakrament och fann 
till min h äpnad att man åtminstone hade än
drat ett och annat; man hade på rent kyrk
ligt håll ansett detta nödvändigt... 

Viktor Rydberg talar i sitt utmärkta ar
bete "Medeltidens Magi" om just döpelsens 
sakrament under den första kristna tiden 
och citerar Augustinus: "om föräldrar skynd
samt ila till prästen och denne lika skynd
samt går att döpa barnet, men detta likväl 
före sakramentets undfående dör, är det 
dömdt att i evighet plågas bland de för-

Konstnärens mor. Linjeetsning. 



dömda"; och säger vidare: "att vår egen 
tids zeloter skulle vilja utstryka Lindblom
ska katekesens kätterska nej på frågan: 
'Blifva de barn osaliga, som utan döpelse 
dö' såsom ett klemigt hänsynstagande för 
det vansinne som denna äkta Lutherska 
trossats förorsakat hos mången olycklig 
moder." 

Nå, jag anser ännu, att jag hade skäl att 
dra mig för denna fasansfulla och oefter
rättliga tolkning af denna urgamla ceremoni, 
hvilken fanns långt före kristendomen, och 
hvars mening nog i grunden är vacker: att 
det rena vattnet skall liksom s kölja bort arf-
syndens orenhet... 

En dag kom vårt äldsta barn, Suzanne, 
som då var femton år, och bad så vackert 
att få bli döpt, och på min fråga hvarför, 
fick jag veta att hon "lidit gräsligt" för den 
sakens skull. 

Min konservative vän fick rätt! Flera af 
våra jungfrur hade kväljt henne såsom liten 
med, att hon, såsom odöpt, skulle brinna i 
helvetets eld. 

Detta uppdagande gjorde mig inte mju
kare, utan bad jag Suzanne låta det ännu 
en tid bero. 

Men så kom det. Jag har alltid älskat att 
gå i kyrkor, och en söndag då jag gick vä
gen fram till Sundborns kyrka, åtföljd af 
denna rad med hedningar, så måste jag själf 
undra på denna min inkonsekvens. När vi 
sutto där bänkade, så får jag höra: så 
säger evangelisten Matheus i tredje kapit
l e t ,  t r e t t o n d e  o c h  f ö l j a n d e  v e r s e r . . .  o c h  
det var om dopet. Då sade jag mig 
själf: detta är Guds finger, och klampade 
efter gudstjänsten in i sakristian och bad 
prosten komma och döpa mina barn... 

Hvilket också skedde, men inte i kyrkan, 
som prosten ville, utan i min nyss färdig
byggda ateljé. Anhöriga och vänner voro 
inbjudna. Det hela blef förtjusande] 

Ren och fin och ny var ateljén. I fo nden 
var ett litet altare ordnadt, med girlander 
och grupper af blommor och barrkvistar, 
och där ställde sig vår gamle vördade prost 
med boken i handen, med blicken sökande 
efter barnen. 

Först steg Suzanne fram, med böjdt huf-
vud och nerslagna ögon, lycklig och rörd, 
och mottog fromt sakramentet. Så kommo 
pojkarne, som just voro i värsta slyngelål-
dern, den ene butter, den andre nästan arg 
(de här hade ni kunnat gjort förut! gniss
lade Pontus]. Lisbeth, alltid snäll och lydig, 
hjälpte opp intrycket efter de knöliga poj
karna, och med sin snusförnuftiga min och 
lilla triroliga näsa, enligt stora systers 
exempel, vördsamt sänkt mot marken, vann 
hon allas hjärtan — so m vanligt. Om Brita 
kan man just intet annat säga än att hon 
uppförde sig städadt. Men se den 
ännu mindre lilla Kersti — hon var en
dast fem år — trodde visst det var någon 
sorts lek och kom, när hon fick puffen i 
ryggen, skuttande, hopp, hopp, hopp, så 
glad och lustig, o ch alla måste skratta! Och 
prostens humoristiska själ log genom de 
allvarliga dragen, och åter tog han igenom 
ritualen, och så upphörde äfven lilla Kersti 
att vara en liten hedning. Ty prosten tog 
dem hvar och en för sig, ordentligt och utan 
slarf, och gick icke genvägen med att säga 
— s åsom vi trodde att han skulle göra — : 
jag döper dig, och dig, och dig, och dig, nej 
då, utan när han ändtligen kom till lilla ha lf-
årige Esbjörn, så tog han det ändå ordentli
gare, i det han under mellantiden sade: 

O L I V E R  O C H  
B J Ö R K A R .  
EN HÄLSNING FRÅN SÖ DERN. 

i AG LIGGER PÅ EN BERG-
Ppi pM sluttning vid Gardasjön. Efter 
ply p§ll| en veckas störtregn är hela na-
Vm VwÊm turen som rentvagen. Skinande 
iällJlllf hvita sommarmoln segla fram 
öfver Monte Lavinios runda hjässa med 

"den här ä' då som jag är van vid!" och 
fortsatte så med det sjunde dopet. 

Det hela minns jag såsom jag minnes en 
dag med härlig varm sol mellan lätta, små 
regnskurar: vi än gräto, än skrattade; och 
min gamle far, som alltid varit en uppriktig 
hedning, var en termometer för stämnin-
garne, ty aldrig har jag sett så stora tårar 
trilla ner för hans spetsiga nästipp, och al
drig har jag s ett hans breda mun få giporna 
så nära öronen... 

Så slutade det med stor bankett, med 
mycken munterhet och många tal, mor- och 
farmödrarna voro nytra och nöjda, Karin 
och jag voro inte heller ledsna öfver att det 
hela var skedt, vi gingo som vanligt och 
kysstes bakom en dörr, och mest nöjd var 
prosten, som alltid trodde, att han den där 
sönda'n lagt sina ord så väl, att mitt fö rhär
dade hjärta därvid veknade... 

Förut rörde han inte åt hatten, när jag 
vördsamt hälsade på honom, men nu fick 
jag kalla honom farbror, och blef han sedan 
min b äste vän här i sock nen. Han var "en af 
gamla testamentets gubbar", som man sä
ger, och icke god att knäcka nötter med, 
men hans hjärta var rent och ofördärfvadt 
såsom ett barns, och... o, jag skulle kunna 
säga mycket om den mannen! Nu är äfven 
han borta, liksom många af gästerna, mina 
föräldrar och ett af barnen, min äldsta 
gosse... 

Och nyss frågade jag Suzanne: "nå, när 
skola ni döpa Gunlög?" 

CARL LARSSON. 

PROSTEN CK PETTERS-
SON-F-1830' KYRKOHER
DE ISUNDBORM 1874-% 
_ s -i-ses 

Oljefärgsporträtt af Carl Larsson i Sundborns 
kyrka. 

det stora, vidtomkring synliga bokträdet. 
De lysa som nyfallen snö mot himlens 
smältande turkosblå. Sjön därnere lig
ger saligt lugn, ljust blåhvii i solen, 
och dess af vinden knappast krusade 
vattenyta randas af de långa, långa 
spegelbilder, som skyarne kasta ned däri 
likt parallella vattrade ljusa band. Kring 
mig knoppas och blomstrar Söderns vår i all 
sin rikedom. De blommande mandelträden 
äro som hela skyar af hvitt och skärt. Per
siketräden sfräcka uf i luften sina blom
mande grenar likt ly sande purpurröda spjut. 
Mimosaträden vifta i vinden med sina jus! 
utsprungna yfviga blomklasar, som likna 
stora gula plymer. I g räset blomma miti 
hemlands vårblommor: blåsippor, gullvifvor, 
tusenskönor, violer, ja, själfva den hederliga 
tussilagon. Rundt omkring sjunga trastarne. 
Och öfver mitt hufvud ser jag himlen genom 
olivträdens mjukt rundade, luftiga kronor 
med silfverskimmer öfver de små fina bla
den. 

Vårblommorna och trastarne komma mina 
tankar att flyga långt bort, och när jag ser 
upp genom olivernas fina glittrande löfverk, 
ser jag en annan tafla än den jag har för 
mina ögon: 

Jag ser en lund med björkar, höga, smärta, 
hvitstammiga. De mjuka kronorna äro som 
kaskader af grönt med silfverstänk. I det 
gröna gräset, där solen leker och spelar, går 
lilla fru Karin i e n ljusblå dräkt, som är vid 
som en ballong, och leder vid handen en li
ten naken flicka. De gå bort mot älfstran-
den, där andra nakna barn bada i solsk enet. 
Den första sommarens friskhet hvilar öfver 
skogen, sjön och människorna, och jag hör 
en kär och välkänd röst, som sjunger: 

Att lefva i Sverige, 
på äng och i dal 
i skogar, på sjöar, 
i gröna blads sal 

Carl Larsson! I det ögonblicket kände 
jag, hvad du med din konst betydt 
för mig liksom för hundrade lusental — 
centinaia di migliaia, som italie
narne så kraftigt och lifvadi säga — 
af svenskar i många Herrans år. Du 
har med dina genialiska tjufpojks-
ögon upptäckt — och upptäcker gudskelof 
ännu — en hel värld af skönhet och trefnad, 
där de flesta af oss gingo blinda och sura 
förbi. Och du har tack vare dina lika ge
nialiska mästare-fingrar "fästat dina strå
lande syner på duken" (som visst Ernst Jo
sephson en gång sade, då han skildrade en 
målares kamp) och tvingat oss att se med 
dina ögon och känna med ditt hjärta. 

Tack för de ögonen, de fingrarne, det 
hjärtat! Du har varit en af de stora häf-
siängerna i den Allsmäktiges hand för ska
pandet af det nya Sverige, det Sverige, där 
vi alla skola trifvas och frodas — s å hop
pas jag — om också ej s å intensivt, s å li
delsefullt som du, dock med något af den
samma kärlekens och glädjens anda, som 
talat genom dig. 

Måtte den andan ännu länge få fala, käre 
C. L., genom dig, det önskar på din 60-
årsdag din djupt rörde och tacksamme vän 

JOHN KRUSE. 

Fasano, Lago di Garda, 3:dje dag påsk 1913. 

\  I  M l  rengör på 3 minuter strå- o. panamahattar, j 
I Ja I Gör ett försök, användandet är mycket enkelt. Begär uttryckligen "Strobin", f a2
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Venus och Tummelisa. Bonad af Carl Larsson. 

DSÜ^SJ 
ETT BREF FRÅN FRU KARIN. 

CARL LARSSON SOM TEXTILKONSTNÄR. 

ÄRA JOHAN NORDLING! 
Det är visst och sannt att 

så ofta som min man skrifvit 
om oss, barnen och mig, borde 
vi för en gångs skull kunna 

skrifva något om honom. 
Om jag kunde likt Bellmans hustru be

rätta, att "människan inte alltid var så lätt 
att dras med", så vore ju my cket sagdt i 
några få enkla ord, men de passa inte rik
tigt in här. Snarare kunde jag vända om 
meningen och tala om allt det tålamod han 
haft att "dras" med mig, f ördetta måla
rinna, som hade minsta möjliga begrepp om 
skötande af hem och härd, och det skulle 
sannerligen mycket bidraga till hans för
härligande. 

Om huru jag so m nygift, med största lugn, 
lät min man och "Spada" bjuda svenska 
kolonien till julfest i vår ateljé i Paris, utan 
att ha en aning om att man bör röra litet i 
julgröten då och då... Nåja! Med litet 
socker och kanel, med Spadas roliga verser 
till Carls för tillfället ritade kartonger, blef 
den ätbar. 

Och när vi, dag en därpå, betalt räkningen 
för det hyrda porslinet och de sönderslagna 
glasen [och dessa voro ej så få, emedan 
Wille Wallgren, den finske skulptören, då 

han skulle hålla ett skåltal, i stället för att 
knacka på sitt glas, tog en till ha nds lig
gande värja och knackade med sådant 
eftertryck i bordet, att glasen hop
pade af sina stjälkar och fällde sina kalkar 
likt en tulpanrabatt, mejad med lie] när, som 
sagdt, räkningarna voro betalda samt 
Spada, så där vid middagstiden, kom för 
att afäta sin långt förut påtingade "sillfru
kost", så hade vi endast ett gladt minne 
kvar af det hela. 

Och huru ofta sedan har icke ett litet ro
ligt tal eller en lustig ordvändning vändt 
uppmärksamheten bort från en seg stek eller 
en skvaltig soppa och våra vänner gått från 
vårt hem endast med minnet af en angenäm 
samvaro. Detta för alla herrar äkta män att 
beakta! 

Ja, hvad skulle jag kunna berätta om min 
man, som Iduns läsare icke redan veta. 
Kanske det att han aldrig äter kalfkött, d. 
v. s. under dess eget ärliga namn. Som 
kalkon, lamkött med dill, eller fläskkotlett 
går det utmärkt. 

Om den rikedom och den mening med lif-
vet, min älskade man skänkt mig, är för 
heligt a tt här orda. Vill endast säga honom 
ett innerligt ta ck för att jag fick bli h ans 

GAMLA KARIN. 

HAUTELISSEVAFNA-
den, praktblomman, som 
redan genom konst äl
skande Vasakungars för
sorg omplanterades på 
svensk jord, fann ej här 
den näring som kräfdes 
för dess rikaste alstring. 
Tynande lefde den län
ge. Ånyo en omplante
ring — i allmogens trån
ga, men blomsterfyllda 
täppa — skä nkte frodig
het och lit; men knap
past förmådde den här 
spira högre än öfrig bä
rande och blommig vä xt
lighet. Vår egen tids öf-
verlägsna textilkonst har 
åter låtit den ädla väf-
naden stå fram i full 
skönhet. Främst har 
dess högsta art, bildväf-
naden, beaktats; och 
som en gång Rafael och 
Rubens till skic kliga väf-
vares omsorg lämnade 
sina väldiga och figur-
fyllda kompositioner, har en af våra dagars 
främste mästare någon gång som uttrycks
medel valt tex tilkonstens yppersta arbetssätt. 

Det är för ett sachsiskt konungaslott man 
lyckats vinna ett af Carl Larssons tidigare 
textilverk, "Sancta Birgitta", under det att 
två af Europas främsta museer, Hamburgs 
Kunstgewerbemuseum och Köpenhamns 
Kunstindustrimuseum genom sina respektive 
ledare, Justus Brinkman och Pietro Krohn, 
täflade om ett något år tidigare verk, "Kräft
fisket". Segrare blef den danske musei
mannen. — Ett tredje — o ch hittills si sta — 
verk af samma art är den af Handarbetets 
Vänner å den stora Stockholmsutställningen 
år 1909 utställda tapeten "Venus och Tum
melisa". I väsen och särmärken bärande 

det personlighetsfyllda och tjusande, som är 
deras mästare eget, äro dessa verk prof så
väl på den intima skildringskonst, med hvil-
ken konstnären öppnat hemmets dörr på vid 
gafvel och låtit oss blicka in i sit t lifs ö mma 
och rörande, orosfyllda och vemodiga mo
ment; och därjämte — i de två senaste 
verken, Sancta Birgitta och Venus — på den 
monumentala framställningsart, i hvilken 
ingen nutida svensk målare är hans like. 

"Kräftfisket", en af de solfyllda bilderna 
ur konstnärens första, familjelifvet förhär
ligande akvarellserie, är från målningen di
rekt omsatt i v äfnad. Vatten blänker mellan 
uddarna, och Sundborns ljusa björkar vaja 
sitt lätta löfverk öfver ett stycke friluftslif, 
där förgrundens dukade bord är kraftigt och 

Fru Karin i gobelinvafstolen. 

saftigt gifvet som ett 
flamländskt stilleben. 
Fullbordad 1899, utställ
des tapeten samma höst 
på Handarbetets Vän
ners jubileumsutställning 
för att följande sommar, 
tillika med den då fär-
digväfda "Sancta Bir
gitta", exponeras på den 
stora Pariserutställnin-
gen. I " Sancta Birgitta" 
har den perspektiviska 
framställningen fått vika 
för freskens plana. Of-
ver en vårlig äng skrida 
två gestalter med milda 
och fagra anleten blic
kande fram ur de hvita 
nunnedoken — Sancta 
Birgitta och Sancta Ca
tharina. Bok och hind 
äro de heligas attribut, 
och ett språkband öfver 
deras hufvud ger en go
tisk omramning. 

Först sommaren 1909 
fullbordades konstnä-

närens tredje tapet "Venus och Tummelisa", 
ett af de främsta verken på denna sommars 
stora utställning. Ett sa gomotiv har här fått 
en bedårande gestaltning. Utsökt linjekonst, 
yppig fantasi och ett ljust och ljufligt färg
val skapa af de oändligt många hänförande 
detaljerna en helstämning af sällsynt tjus
ning och behag. Lisièrens mäktiga och 
svala vattenvågor bära blommassor; en röd-
vingad amorin behärskar öfre bården och 
hans attribut — b åge och brinnande hjärtan 
— om rama den näpet lustiga inskriften. 

Måtte Carl Larsson följa renässanskonst-
närernas föredöme och ännu i hela sviter af 
tapeter lämna märkliga prof på sitt mäster
skap! 

ELISABETH THORMAN. 
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HOS CARL LARSSON I SUNDBORN. 
"VISST ÄR DU VÄL-

kommen!" skref Carl 
Larsson, "men ta bra på 
dig, så du inte förkyler 
lilla näsan, ty nu har vi 
fått vintern till oss här i 
Sundborn — 30 gr. minus 
hela sista veckan, så det 
smaller som skott i knu
tarne. Men inomhus har 
vi det varmt för våra 
vänner, och skåpsängen 
på Gammelrummet står 
bäddad och redo..." 

Gamle gosse, hvad det 
var dig likt! Så satt iag 
då en skinande hvit fe
bruaridag väl ombonad i 
släden, och vid munter 
bjällerklang svängde jag 
ut genom Falutullen, fö r
bi Selma Lagerlöfs 
malmgård, som låg tyst 
och kringbäddad mellan 
drifbolstren, medan äga
rinnan firade efterjul på 
sitt kära Mårbacka. 

Sist jag for samma 
vägen fram, var det i 
blommande midsommartid med smek och 
doft, men Vår Herre vete, om den inte är 
ännu härligare en dag som denna, då sko
gen står pälsbrämad backe upp och ned 
som en hedersvakt af vresiga dalabönder i 
nykritade kyrkpälsar och meden dansar öf-
ver halkan som stråken öfver fiolsträngen. 
Och hvilken luft för indammade stockholms
lungor — de t är som att andas själfva him
melens friska klarhet, man vädrar ut sju 
sorger och sjuttiosju bedröfvelser redan på 
första halfva fjärdingsvägen. 

Nu öppnar sig bygden till en rundblick 
från bergkrönet, milsvida dalsluttningar i 
rytmisk böljegång, stelnade till gnisterhvit 
marmor med skuggande skiftningar i rosa 
och violett. Och på bottnen buktar älfven, 
otämd af köldbojorna, isklar och fraggigt 
grön; kring den löpa gårdarna samman, 
tak vid tak i röda klungor, rönnbärsklasar 
strödda öfver ett dukadt bord. Men rundt 
horisonten står åsarnes ringmur, kam bortom 
kam, våg bortom våg 
blånande i allt aflägs-
nare toner, tills de sista 
smälta in i himmelsku
pan likt den florstunna 
röken från någon fjärran 
mila. 

Allt vidare bär det, öf
ver den sprutande for
sen, öfver nya höjder, 
genom nya dälder. Och 
innan man vet ordet af, 
vid en oväntad väg-
sväng, där skogskulis
sen släpper som för en 
scenentrée, breder sig 
Sundbornsidyllen med 
å  oc h  d e l t a l a n d .  D u n k ,  
d u n k . . .  n u  t r u m m a  
hästhofvarna genom den 
tunna snön på träbron 
ofvan timmerrännan, en 
mössa viftar vid e n illröd 
knut, en spegelblänk 
hjässa blixtrar i solre
flexen. Hurra! det är ju 
Calle Larsson själf, nyter 
och kry som ett vinterny, 

Gammelrummet". Ur seri en "Åt solsidan". 

som med ögon, mun och alla lemmar väl
komnar gästen till sin ä gande gård och hem
man vid Toftans riksberömda strand. 

Käre läsare och desslikes läsarinna, inga
lunda är det min mening att utlägga, 
hur detta förunderliga konstnärshem växt 
upp som en blomma vid vägen; hur d et kring 
den enkla timmerstugans första kärna veck
lat blad på blad och hylle p å hylle, till de ss 
det nu står där i sin fulla och glada prakt — 
en lefvande organism, en liten värld för sig, 
en spegelbild af många vackra drömmar, 
goda tankar, envisa viljor, arbetsglädje och 
framtidstro. Eller f öra er på någon husesyn 
genom alla dess vinklar och vrår... 

Genom mästarens böcker och iaflor 
känner ni det ju själf så väl, alltifrån 
förmaket med det breda blomsterfönstret 
och pappas lathörn, den trefliga slöjdstugan 
med väfstol, spinnrock o. s . v., ända till mam

"Spadarfvet". Ur serien med samma namn. 

mas och "småflickornas" 
färgstrålande sofgemak 
under takåsen. Alla ha 
ni deltagit i någon mun
ter namnsdagsutklädning 
med kaffebjudning på 
sängen, suttit med kring 
frukostbordet under 
"stora björken" eller 
tragglat skalorna med 
Suzanne vid flygeln i 
ateljén. Ni har kikat un
der C. L:s armbåge när 
han målade Brita, ri
dande barbacka på hans 
hjässa framför gustavi
anska spegeln; ni har 
tjänstgjort som "fjärde 
man" vid en liten vira i 
jullofvet och inte e ns ak
tat för rof att utspeja fru 
Karins hemligaste sön
dagssvärmeri i skym
ningsstunden. Ni hittar 
därför lika bra som jag 
själf genom de lustiga 
trapporna och prången 
upp till "Gammelrum
met", där den gästfrie 

värden nu in stallerar resenären för en hastig 
toalett till d en väntande lunchen. 

"Men först af allt," s äger Carl Larsson, i 
det han för mig fram till de uppslagna säng
luckorna i den härligt snidade gamla friesi-
ska ekpanel, som kläder rummets hela fond
vägg, "först måste du rista ditt namn på hu
sets minnestafla!" Hvarpå han sticker en 
penna i min ha nd och pekar på en rad auto-
grafier, inskurna på dörrens insida: egen-
händiga namnteckningar af de gäster, som 
under årens lopp hvilat i denna kungliga 
bädd. Där finnas konstnärer, diktare och 
lärde, gode svenske och fjärran fame ut
ländske män, somliga ännu på höjden af sin 
gärning octT" sitt rykte, andra redan skör
dade af döden -v en lysande samling, till 
hvilken man med tvekan och icke utan en 
liten andaktsskälfning efter ryggraden nu 
fogar sin egen anspråkslösa signatur. 

Snart nog är färdvägsdammet afplånadt 
— det sm akar något att dyka ned i ett sirat-

ligt tvättbäcken från 
tredje Gustafs dagar och 
sedan justera sitt fagra 
anlete framför samma 
spegelglas, som en gång 
på det täcka Framnäs 
återgifvii Emilie Hög-
qvists pikanta drag — 
och från nedre regioner
na sänder redan mål-
tidsgonggongen sin väl
komna maning. Man 
känner ju till resaptiten 
och hvad den förmår! 

Från fru Karins stora 
mörka ögon och mjuka 
händer utgår samma 
ström af sympati och 
hjärtevärme, som alltid 
fängslar och förtrollar 
med förnyad makt. Hon 
säger icke många ord, 
men där hon rör sig så 
stilla och ömt, förnimmer 
man i hvarje ögonblick 
smekningen af hennes 
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ni vet!) står för skolhushållet, och komma bara 
hem öfver helger och söndagar. Men då blir det 
också ett rustande och lit för veckans alla sju p å 
en gå ng! Brita är i Gagnef på sin väfkurs och 
syster Lisbeth ännu längre borta i världen, ja, 
ända i den stora hufvudstaden vid Thames, där 
hon vid ett ans edt institut praktisera r sina kunska
per som fullärd och utexaminerad kungl. svensk 
gymnastikdirektör. Det är till på köpet så bra in
rättad!, att hon har sin egen köttsliga moster gift 
och bosatt där ute, i en vacker villa i en af Lon
dons förstä der, så det är som ett stycke hemjord 

att ty till mellan arbetsdagarna. 
"^Éfcv Pontus är nu stora karlen, går 
I \§l) "Teknis" i Stockholm och 

skall bli mariningenjör, men är 
för tillfället ute på en väl så bis
ter expedition, med vår pansar
flotta på vinteröfning kring d e 
sydsvenska kusterna, allt för att 
tjäna kung och fosterland och 
sina egna framtidsmål. Far och 

I i 1 mor tycka nog, att han ä r en f ör
skräcklig trögbock till att skrifva, 
den käre pojken, så man kan få 
gå både veckor och månader och 
undra, hur han har det bland 
mörkret och vinterisarna, men 
bevars, man får trösta sig, dekre
terar pappa skrattande — "ondt 
krut fö rgås inte så lätt". 

jf j? J Allt detta och mera därtill hin-
U•••£ , ner vederbörligen afhandlas un

der målron i den trefliga matsalen 
där tennet och d e gamla porslins-
och •kristallpjäserna blinka fest
ligt kring den röda panelhyl-

lyft lan, medan fru Karins storrosiga 
• '•Je och välrågade fat gå ur hand i 

husmoderliga omsorg och tryggheten under en 
mild sp iras tyranni. 

Men — hvad där? Hvilken intagan de syn i s ol
strimman från blyrutfönstret, den b londa unga mo
dern, som med ögon strålande af lycka och stolt
het kommer oss till mötes med den förstfödda lilla 
på sin arm — e tt äkta Carl-Larsson-motiv, de t där 
ingen skulle kunna önska sig förträffligare! Det 
är Suzanne, sådan vi fö ljt henne från de första le
karne i ateljéhörnan i Gréz-par-Nemours till den 
vildvinsomkransade ungmön på Sundbornshem-
mets försiukvist — n u sed an något år en välbe
ställd fru doktorinna med en den 
allra präktigaste herr doktor till 
man, hvilken för närvarande som 
bäst fullföljer sina lofvande s pe
cialstudier vid Berlins medicin- vSISifc 
ska fakultet. Och flickebarnet i 
hennes famn är Gunlög, hela hu- jsgjËÉgl 
sets afgudade och bortkelade 
lekdocka, dess viktigaste person 
och högsta härskarinna. 

Se nu bara, med hvilken un- 'Wêl 
dergifvenhet morfar C. L. låter 
de knubbiga små fingrarna lug ga 
kring i hans gula skägg, och hur 
det glimmar af förtjusning i hans 
tjufpojksögon. Och mormor Ka
rin sträc ker bedjande sina armar " Im ' 
att få öfvertaga den lilla guld- Ä-* \* / ';f 
klimpen; det var länge nog se- ' * /1 
dan nu hon vaggade ett sådant 
pyre i sin famn. 

Eljes är det i dag ovanligt 
stilla och folktomt i Sundborns-
hemmet. Kersti och Esbjörn, de 
båda yngsta, plugga sina läxor t j 1 
inne i Falun, där den snälla Mar
tina (hon "med frukostbrickan" 

I ATEUERrt 

1. o P ersonerna på gårdsplanen 
från vänster till hög er äro Ker
stin, Carl Larsson, Brita och 
fru Suzanne Ranström. 2. Vid 
lunchen i matsalen. 3. C arl och 
Esbjörn i ateljén. 4. Familje
kretsen som beundrar lilla 
Gunlög utgöres af fru Su
zanne och hennes man d:r 
Ranström, fru Karin Larsson, 
Carl Larsson och på golfvet 

Esbjörn. 5. Vid kaffebordet i 
slöjdstugan märkes framför 
spiseln i hörnet den norska 
författarinnan fru Aagot 
Gjems-Selmer. 6 Personerna i 
Bergsmansstugan äro Carl 
Larsson o. yngste sonen Es
björn. 7. Fru Karin och C. L. 
lyssna till mågens pianospel i 
skymningen. Foto för Idun af 

B. Nordensten, Falun. 
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hand. Men tro henne inte, 
när hon förklenar sina hus-
moderliga falanger i sin 
egen spalt i detta utmärkta 
nummer. Det är det svar
taste själf fört-al, def kunna 
alla vittna o ch betyga, som 
någon gång fått sticka sina 
ben under Carl och Karin 
Larssons gästvänliga bord. 

Och "de äro legio, fy de 
äro många"! 

* 

I ateljén... 
Det är som i en kyrka, 

men icke någon sträng och 
naken bildstormarkyrka, 
utan ett vänligt färg- och 
ljussfrålande tempel, hel-
gadt åt skönhetens, kärle
kens och lifsglädjens mak
ter. Luftigt hög och vid un
der det sluttande ryggåsta-
ket, upptar mästarens verk
stad hela den tillbyggda 
vinkelflygeln till boningshuset, med hvilket 
den sammanhänger genom en smal passage. 

Efter ena kortväggen ett galleri; i ett 
hörn den väldiga spiseln med en re
produktion af den gripsholmska Gustaf-
Vasareliefen på sin röda tegelmur; i ett an
nat den uppslagna flygeln — ty äf-
ven musikens genier äro här bofasta. Där 
sträcker Zorns badande flicka — en gåfva 
från konstnärsvännen — sina smidiga brons
lemmar. Och rundt om, på små och stora 
stafflier, på vägghöga skärmar eller lutade 
på kant i vinklar och vrår, lysa mästa
rens kartonger, studier och nyfullbordade 
taflor, en mångstämmig och jublande linjer
nas och färgernas symfoni. 

Hur fängslande aff på de förberedande ut
kasten här kunna följa tillblifvelsen af 
konstnärens monumentalmålningar, Natio-
nalmusei Gustaf-Vasa-fris, "Skolgossarnes 
korum" eller den härliga plafonden i 
Dramatiska teaterns foajé. De senaste 
stafflitaflorna glimma ännu af den fuk
tiga oljefärgen: en läsande ung dam, full 
af flickaktig charm; målar Persson — v är
derad granne och modell — i sin handf-
verksblus med borstpenseln i nypan, så lifs-
lefvande som om han 
i nästa ögonblick 
ville kry pa ut ur rame n 
för att stryka den när
gångne bekikaren om 
näsan. 

Men Carl Larsson 
drar mig ifrigf vidare 
— d et är något annat 
han vill visa, något 
som nu fyller hans 
sinne mer än alla des
sa större och mindre, 
äldre och nyare verk. 
Se här, kom riktigt 
fram i ljuset, här de 
allra sista dagarnas 
konstnärliga utbyte... 
Och ur pappershöljet 
vecklar han varsamt 
fvenne röda koppar
plåtar, i hvilkas matta 
etsgrund mästarnålen 
ristat dotterdotterns, 
lilla Gun lögs bild. Och 
med hvilken suverän 
och enkel konst, med 
hvilken kärleksfull 
hand! Genom de run
da mörka barnaögo
nen tycker man sig 

Sundborns kyrka. Ur serien "Ett hem" . 

blicka in i den ännu halft omedvetna unga 
människosjälens drömvärld, det dunhåriga 
lilla hufvudef brister fram ur halslinningens 
veck som en rosenknopp ur sin a svepblad. 

Förväntansfullt frågande söker han min 
blick. 

"Jo, det är bra," säger jag, "helt enkelt 
storarfadt, just du själf — i tredje di gnitet..." 

"Bara det nu lyckas i s yrebadet," bekym
ras han. "Det är alltid ett stycke lotteri. 
Härnäst jag far in till st a'n, tar jag dem med 
mig. Se, jag har etsargrejorna i gården i 
Falun." 

Om de lyckades. ..? Ja, ni ka n själf döma. 
Den första reproduktionen af ena Gunlög-
bladet i någon tidnings spalt är just d en
samma, som återfinnes på sidan 347 i detta 
nummer. 

Vinterdagen är kort, det gäller att ta vara 
på de få ljusa timmarna, och min vä rd före
slår en promenad genom kyrkbyn och 
ägorna i den ebbande solglansen. 

Jag nästan skäms att pulsa fram i min 
tjocka vinterpäls bredvid denne ungdomlige 
sextiåring, som i en tunn sommarytterrock 

Nu är 
manbyggnaden, 

Carl Larssons familjegraf. Teckning för Idun af konstnären. 

och dito resmössa, lättfo
tad som en pojke, vid min 
sida bjuder Bore spetsen. 
Men så är han också här
dad i alla väder och tar sin 
iskalla afrifning hvar mor
gon, direkt som han hoppar 
ur sängen. 

I en blink äro vi öfver 
bron och forsen, som drif-
ver den nyanlagda kraft
stationen, hvilken bland an
nat spenderar det briljan
taste elektriska ljus i min
sta skrubb och smyg af 
konstnärshemmet. Och se 
där ligger "Spadarfvet", 
Carl Larssons hemman 
nummer två, "sjutton spann-
land, tretton snesland, be
teshage, vass-slog, slog-
land, fiskevatten, skog och 
ofriga åtföljder", som det 
allt förtecknad! står i k öpe
handlingen. 

det tyst och vintertillbommadt i 
där sommartiden glada 

unga röster eka, gäster härbärgeras och 
Pontus har sift fredade rum för sin läsning 
och sina skeppsbyggnadsritningar. Men i 
folkstugan husera pigor och drängar, korna 
råma i ladugården och hästarne skrapa i 
sina spiltor. 

Vårt nästa mål blir kyrkan, den landt-
ligt hemtrefliga Sundbornskyrkan i utkanten 
af byn. I sitt rostbruna fjällpansar, icke olik 
en hygglig gammal drake, ifall nu en så 
hednisk bild tillstädjes om gudshuset, skju
ter den rygg bland korsen på de hvita graf-
kullarne, och tätt bredvid står klockstapeln 
som en riddare på vakt. 

Carl Larsson hämtar en vördnads
bjudande portnyckel i klockargården på 
udden strax intill, och vi stiga in un
der de hvitmenade hvalfven. I all 
sin prunklöshet gör det rymliga och ljusa 
templet ett harmoniskt och upplyftande in
tryck, och de vackra frescomålningar, med 
hvilka Sundbornsmästaren på ett par stäl
len brutit kalkväggarnes enformighet, förhöja 
i hög grad stämningen. I sakristian bakom 
högkoret hänger hans utmärkta porträtt af 

den nu afsomnade 
gamle herden, prosten 
C. F. Pettersson, vör
dad i åm innelse. 

Innan vi l ämna kyr
kogården dröja vi 
några ögonblick inför 
Carl Larssons egen 
familjegraf, till hvars 
enkelt storstilade vård 
och inramning i slät
huggen granit konst
nären själf gjort rit
ningarne. Här hvila de 
båda gamla, Far och 
Mor, och här hvilar 
Ulf, förstfödde sonen, 
älsklingsbarnet som 
bröts ur syskonringen 
i sin ungdoms ljusaste 
maj, just som han stod 
redo att dra ut i lifvef 
till sina bondeförfä
ders värf. Där miste 
"Spadarfvet" en 
spänstig arm, en tro
fast håg, och ännu 
ömmar ärret i de 
kvarlämnades hjärtan. 

I sista sneda sol
strålarna göra vi så en 
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hastig rond genom de Larssonska ägorna, 
mellan nersnöade gärdsgårdsled och kuller-
magade små drifvor p lockande upp en jord
bit här, ett stycke skogsbacke där i denna 
hemmansklyfningens förbistrade landsända. 
Ty så är det att vara besutten bonde i Da
larna, det är nästan lika svårt att hålla sam
man jordlotterna som en flock vargskrämda 
får. Carl Larsson lär till och med äga en 
skogstriangel milsvidt någonstans bortom 
Hästbergsryggen, väster om sol och öster 
om måne. Men dit har han ännu icke lyc
kats komma med sin fot. 

Och inte kommo vi därhän denna resan 
heller! 

* 

Vägg om vägg med "Gammelrummet" lig
ger biblioteket, det är bara att öppna dörren 
och stiga på, och en ljufligare hvilostad efter 
friluftstrapatserna kan man icke tänka sig. 
Hör bara, hur Carl Larsson själf skildrar det 
i sin bok "Åt solsidan!^ ur hvilken vi lånat 
vidstående vackra bild: 

"En helgedom! Känn den stilla fri
den och den stora högtidligheten. Heliga 
sköna hymner, allvarliga 
och djupa tankar och 
rättskaffens menade tal, 
glada sånger och sorgs
na, roande berättelser, 
lärorika rön och snill
rika upptäckter, alla ti
ders bästa konstverk af-
bildade, allt detta och 
mer finner du inom detta 
lilla krypins, detta kajut-
liknande rums väggar; 
allt — kan jag nästan 
säga — hvad människo
anden åstadkommit högt 
och högst kan du helt 
sonika lyfta ner till dig 
från dessa bokhyllor..." 

Ja, i sanning, här bor 
husets själ, och det 
milda dämpade ljuset 
från den grönslöjade 
taklampan ger åt hela 
omgifningen en förand
ligad, nästan drömlik 
stämning. Sorlet från 
forsen tränger genom af-
tonstillheten som ett sus 
från evighetens kust, 
och en obeskriflig 
känsla af högtid, af världsfrånskild ro sluter 
dig i sina armar. 

På det stora midtbordet hvilar fader Ho
mers odödliga hjälteepos sida om sida med 
sista omdebatterade julromanen, o ch mellan 
pappas Studio-häften återfinnes Esbjörns 
indianbok med ett hundöra vikt för kapitlet 
där slukningen skall fortsättas nästa lofdag. 
Jag tar en volym ur h ögen, en ståtlig "kvart" 
i ko nstnärligt skinnband med ägarens vackra 
exlibris: "Karin läser om Gordon trettonda
gen 1895" på pärmens innersida. Det är 
första dedikationsexemplaret af Axel Rom
dahls nyfullbordade arbete öfver Carl Lars
sons samlade œuvre som etsare, och på 
försältsbladet läses en entusiastisk hyllning 
till vän nen mästaren, som för sitt lif och allt 
sitt verk uppställt — och så manligt lysande 
genomfört — den ödmjukt stolta devisen: 

ARTE ET PROBITATE 

* 

Den glada måltiden är slut, de n lätta hvita 
drufvan från innersta hyllan i värdens vin
källare afprofvad och sin ädla börd värdig 
befunnen, och med tända cigarrer tåga vi 
genom ateljén för att i "Bergsmansstu

gan" ägna oss åt kaffet, avec'en och en ge
mytlig kvällspassiar. 

Bergsmansstugan är allra nyaste skottet på 
den i s tändig utveckling stadda planta, som 
heter hemmet i Sundborn, och finns d et nå
got som Carl Larsson är nästan lika stolt öf
ver som öfver underbarnet Gunlög, så är det 
just denna präktiga interiör från en trehun
draårig gammal bergsmansgård, som han 
snokat upp och förvärfvat i en aflägsen 
bygd, omsorgsfullt låtit nedtaga, hitforsla 
och åter uppsätta i d ess noga bevarade, ur
sprungliga skick. 

Den är också en sevärdhet af rang, ett 
museistycke, som skulle komma det att vatt
nas i munnen på styresmännen vid Lejon
slätten. Hvarje handsbredd af de träpane-
lade väggarna, det vackert profilerade ta
ket, ä r smyckad med dekorativa målningar i 
en naivt folklig stil, landskapsstycken med 
en underbar flora och dito fauna, gammal
testamentliga profetgestalter, upphöjda och 
sinnrika tänkespråk. De sekelåriga fär
gerna blomma ännu friska och välbehållna, 
och man kan tänka sig hvad ögon- och 

hjärlelust de skola bereda dyrkaren, som 
en gång bekänt om sig själf att han funnit 
mera intresse och förebild hos de gamla he
derliga svenska bondemålningarna än i nå
gon af Giottos fresker. 

Här göra vi o ss det nu bekvämt kring den 
flammande stockvedsbrasan, som låter 
sitt skimmer spela i fru Karins mörka 
ögon, öfver fru Suzannes ungdomligt runda 
kind, tänder dansande gnistor i glasens 
gyllene och smaragdgröna kalkar. Gamla 
minnen, ga mla vänner komma på tal, å r och 
sekunder draga förbi på eldslågornas su
sande vingar. 

Men så bryta våra fruar upp, den lilla 
prinsessan där ofvan i sängkammarregio
nerna måste ses till, och natten står redan 
gnistrande stjärnsprängd utanför de fyrkan
tiga små fönsterrutorna. 

Carl Larsson slänger cigarren och 
stoppar sin snugga — " förvaltar Karlssons 
blandning", den enda röktobak i världen, 
som duger något till och endast åtkomlig 
hos en viss hofleverantör i Falun, som 
sitter inne med patentet. En ny knubbe 
kastas på spiselbrasan, en sängfösargrogg 
brygges i tum larne. 

Och nu öppnar konstnären helt sitt hjärta. 

Ungdoms- och vandringsårens Sturm und 
Drang stå upp på nytt, slit- och hunddagarna 
i akademien, den första Paris-tidens upp 
och ned, kamp och lust, öfv erdåd och mod
löshet. För — sacre Dieu — det var inte alltid 
så lätt, de grella färgerna hade sina isgrå 
mellanslag, och ofta gällde det att bita sam
man tänderna och dra bättre åt om svält
remmen. Det var särskildt en gång, en rus
kig senhöstnatt på Pont des Arts — i den 
stunden var det så när som på ett hår... men, 
hvarför tala om vedermödorna, när de kan
ske ändå voro det finaste i hela pjäsen. 
Man spottade likafullt till sist alltid på nytt 
i händerna, tog nya grabbtag, s log bort 
det med ett skämtord och ett sk ratt! Ungdo
men segrade, lifvet segrade. Och så kom 
man till Gréz , och så kom Karin, oc h allt var 
som förbytt, förvandlad!, förklaradt. Man fick 
fin c imaiseplats på Salongen, medaljer, me
cenater, beställningar. Och så har det gått, 
undan för undan, inte gör man något själf, 
man bara låter vår Herre styra och följer 
med... Och här sitter vi nu. Lifvet är ändå 
underligt. 

"Ja, det är det," instäm
mer jag; "eller kan
ske är det bara vi sj älf-
va, som krånglar till d et. 
I a lla fall tycker jag, a tt 
du har redt ut din härfva 
ganska bra, och det 
dricker jag i botten på." 

Ett sådant hviloläger 
som skåpsängen på 
Sundborns Gammelrum 
finns infe maken till i 
detta landet, det håller 
jag tio mot ett på. När 
man väl krupiit dit in o ch 
tändl den elektriska 
lampan bakom hufvud-
gärden, ligger man så 
mjukt omb onad som i ett 
fågelbo och kikar öfver 
kanten ut i v ida världen. 
Men d et är en sagovärld, 
där skymningen sveper 
sitt drömblå flor kring alla 
kantigheter och hårdhe
ter; endast ett beslag 
flämtar silfverblekt från 
det snidade sextonhun-

dratalsskåpet, rokokolyktan i take t fångar en 
darrande ljusglimt och en mjäll kvinnoarm 
sträckes lockande ur vrån med den gamla 
flamländska taflan. Men till någon spök-
stämning blir det inte, ba ra romantik och 
sirliga äfventyr. 

Kikar man så rätt upp öfver sig i sä ngskå
pet, finner man en hvit sänghimmel spänd 
med blå blommor och stjärnor, helt visst ett 
alster af fru Karins väfstol. Medan mina 
ögon lustvandra på detta fält likasom lamm i 
en arkadisk ängd, kretsa mina tankar kring 
den dag, som gått; kring al la dess intryck af 
skönhet, jämnvikt, harmoni och glädje; kring 
mannen, konstnären, vännen, som jag nyss 
lämnat. 

Och jag frågar mig själf: Hur blef detta 
hem så egenartadt och rikt, eller r ättare: Hur 
blef han, som skapat det, den som han är, 
enkel, s tor, god och kär för oss alla? 

Och svaret kommer: Hos dig äro ögat, 
handen och hjärtat ett. Af denna treenig
h e t  g å r  m a k t e n  i  d i n  k o n s t :  a t t  s e ,  a t t  ä l 
s k a  o c h  a t t  g  i  f  v  a !  

Och som jag tänkt detta, släcker jag den 
elektriska lågan och somnar som ett 
godt barn under fru Karins stjärnhimmel. 

JOHAN NORDL1NG. 

I biblioteket. Ur serien "Åt solsidan". 
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TILL FRU KARIN LARSSON. 
DETTA ÄR ICKE 

menadl som det 
pliktskyldiga talet 
för frun i huset på 
mannens bemär
kelsedag. Vi vilja 
helst glömma alla 
de fraser om kvin
nans insats i man
nens arbete, som 
blifvit sa gda därför 
att det skulle så 
vara och som näs
tan kommit oss att 
tvifla på den ur
sprungliga sannin
gen bakom, hvilken 
upptäcktes första 
gången af någon 
rättsinnig man och 
sedan af många 
hederliga män, men 
icke alla. 

Nej, vi g å i d ag 
direkt till Er, fru 
Karin Larsson, icke 
för att tacka Er fö r 
hvad Ni gjort för 
Carl Larsson och 
hans barn, utan för 
hvad Ni gifvit oss. 

Vi känna Er ute
slutande genom er 
man så som vi 
känna Beatrice ge
nom Dante eller 
Laura genom Petrarca, men vi känna Er 
bättre och alldeles säkert hålla vi mera af 
Er. Mera, ty medan vi äro i tvekan om den 
del Laura som sådan hade i Petrarcas so
netter, så veta vi för visso, att det i Carl 
Larssons fall icke är drömmen om en kvinna, 
utan verkligheten af en kvinna, som inspire
rat honom. Och det tillfredsställer oss mera. 

Icke ett ögonblick tvifla vi på att det är 
tack vare Er vi äga den räcka af hembilder, 
däri svenska folket i glad kolorit känt igen 
sitt eget hemideal, vi behöfde icke vittnes
bördet "att det var egentligen Karins idé" för 
att veta det. 

Vi ä ro inte s å bergsäkra på Carl Larsson, 
att han icke med andra öden och kvinnor 
kunnat bli lika berömd som kaféernas spe
cialist eller balettens eller bibliska histori
ens, men vi äro säkra på Er. Genom Er alltså 
ha vi fått taflorna men genom dem ha vi där
till fått Er. 

— Det finns ingen konstnärshustru vi känna 
så väl, Rossettis sköna modell icke undanta
gen. Vi följa Er från den vackra taflan, där 
ni står i den grönskande trädgården i Gréz 
par Nemours, en liten hvit brud med myrten-
buketten vid bröstet och kransen i er hand, 
vi se Er med Suzanne i armarna skapa en 

C a r l  L a r s s o n s  
VI ÄRO HÄR 1 Till

fälle att afbilda vår 
konstnärs trenne olika 
ex 1 i b r i s, naturligtvis 
samtliga komponerade af 
honom själf. Det äldsta, 
tillkommet redan under 
Stockholmstiden, fram
ställer en familjeidyll i 
aftonlampans sken: "Ka
rin läser Gordon Tret-
fondagen 1895". De an-

. .. ;  

\1 

Carl Larsson: "Mor och dotter". Akvarell i Thielska galleriet. 

idyll bland borstar, staffli och pastell, se Er 
med Suzannes syskon en efter en och alla 
tillsammans, Ni bär dem, Ni k lär dem, lägger 
för dem och lappar deras refvor om kväl
larna. Hemmet i Sundborn är inte bara en 
god husmors verk, utan en god konstnärs, 
och den konstnären är Ni. Det f innes detal
jer i det Larssonska hemmet; som icke en 
karl kunde hittat på. Men Ni icke blott för 
konsten in i h emmet, Ni för också hemmet in 
i konsten, ty e ra ärter spritar Ni o ch pojkar-
nes byxor l agar Ni i ate ljén. 

Vi ha sett Er bli äldre och tunnare i kin
derna, era händer äro nötta, när de knäppas 
öfver bordet på söndagen, och det är ibland 
något trött i er hållning som hos den, som 
gått litet för många fjät. Men tr ots detta, — 
vet Ni hvad som för vår del blir vår bästa 
behållning af vår bekantskap med Er så här 
på afstånd? — Jo, det är denna öfvertygelse: 

CARL LARSSONS BOK 

II 
KARIN 

GORDON TRPTCM DAG BN 
I 
^THLM 

BOK 

D e t  l ö n a r  s i g  
a t t v a r a  e n  g o d  
h u s t r u .  

Nå — icke hv arje 
Karin Bergöö får 
en Carl Larsson, 
det är sannt. Icke 
heller är det så en
kelt som så, att nå
got lönar sig, och 
så gör man det. 
Snarare lönar sig 
stundom i den värld, 
som ligger utanför 
affärsvärlden, det 
bäst, som aldrig 
gjordes för lön. 

Men det kan i 
hvarje fall aldrig 
skada oss att bli 
erinrade om, att 
det är obeskrifligf 
tacksamt att vara 
för en man den 
kvinna som passar 
honom. 

För den svenske 
man, som är dispo
nerad genom en 
fond af rättsinne 
och godhjärtenhet 
att trofast hålla på 
den kvinna han fått 
som sin, vara glad 
åt henne och hen
nes barn, belåten 

med hennes arbete och skryta med henne en 
smula för andra, blott hon ger honom till
fälle till allt detta — för det slaget af den 
svenske mannen är Carl Larsson en strå
lande representant. Icke alla kunna tala så 
vackert som han talar om sin Karin, n är han 
"för hennes änglahjärlas ömhets och stånd
aktighets" skull betygar henne vara värdig 
Patriotiska sällskapets medalj, eller när han 
på sitt oefterhärmliga sätt skildrar hur hans 
kärlek ökats med åren. Men en hustru be-
höfver lika litet som fru Karin behöft def 
svart på hvitt på att hon är uppskattad af 
den eller dem hon arbetat för. Det finns an
dra vägar mellan själarna. 

Till Er, fru Karin Larsson, hade vi d äremot, 
vi, som aldrig ens sett en skymt af era mörka 
ögon under hattbrättet, ingen annan väg, när 
vi ville låta Er få en liten glimt af hvad vi 
tänka, än genom Iduns spalter. Vi hade 
hellre tagit Er afsides i ett hörn och sagt Er 
detta och mera till, men ett sådant hörn 
finns ick e. 

Före sextioårsdagen har Ni föröfrigt natur
ligtvis al ls ingen tid med oss och våra tan
kar, men kanske litet längre fram någon 
stillsam vårkväll i Sundborn? 

ELIN WAGNER. 

a bokägaremärken. 
dra två utgöras af stille
ben med blommor, böc
ker, ljus, en statyett, ett 
silhueitporiräti. Det stör
sta, i det aflånga forma
tet, är det nyaste, men 
vi tro oss dock veta, att 
den Gordonfördjupade 
fru Karin alltjämt innehar 
första platsen i C. L:s 
egen ynnest. 
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CARL LARSSON INFÖR UTLANDET. 
"Äran är ju ett skal, en bräcklig och ihålig ti ngest, 
men det är roligt att ha den ändå, det är ett som 

är säkert." 
Albert Engström. 

F ALLA SVENSKA - JA, MED 
undantag för Thorvaldsen af 
alla nordiska konsinärer un
der 1800-talet kan egentligen 
en enda sägas hafva blifvit 

verkligt världsberömd och det är Zorn. Hans 
namn är välbekant äfven för i konst rätt 
okunniga nord- och sydamerikanare, han får 
porträttbeställningar till enorma priser af 
franska samlare, tyska bankirer, yankee-mil-
jonärer och engelska diplomater och hans 
etsningar äro de utan jämförelse dyrast be-
talta och mest eftersökta af alla alster af 
modern grafisk konst, de enda som vid sid an 
af Whistlers och Merians blad kunna täfla 
med de stora klassiska grafiska mästarnes. 
Om Zorn är facile princeps, så är Carl Lars
son facile secundus bland de våra, detta na
turligtvis beroende icke blott på att hans 
konstnärliga produktion är så originell och 
rik, uta n också till e n väsentlig del därpå att 
han i likhet med Zorn brytt sig om att visa 
sina arbeten på utländska utställningar, 
detta inte för att få medaljer och sälja, utan 
dels af en oemotståndlig lust att så att säga 
dela med sig af sitt ö fverflöd, d els af en ön
skan att i sin mån bidraga till att hedra 
Sverige. 

Sedan Carl Larsson för första gången 
deltog i en utställning utomlands — det var 
på världsutställningen i Paris år 1878 som 
hans numera försvunna fantastiska målnin
gar "Amor Mercurius" och "De glada syn
dernas skald sjunger en sång till den sjun
kande solen" väckte förvåning och munter
het om också inte beundran — h ar han ut
ställt sina målningar, akvareller och 
etsningar i en oändlig mängd stä
der, ofta tillsammans med konst
närskamrater och under de sena
ste 10 åren kanske lika ofta på 
egna separatutställningar. Är 1883 
får han på salongen i Paris 3:dje 
klassens medalj i guld för två akva
reller "Pumporna" och "Rimfrost", nu 
i Göteborgs museum, och han vinner i 
Coguelin ainé en förstående mecenat 
och god vän. 

Om Larssons på 1886 å rs salong ut
ställda och af franska staten för 
Luxembourg-galleriet inköpta akvarell 
"Keramik" skref den bekante konstfor
skaren Paul Mantz i Le Temps en ut
förlig analys som slutade med orden 
"Den sällsynta gåfva som på 1700-ta-
let kallades 'la légèreté d'outil' återfin
ner man i denna förtjusande akvarell, 
s o m  ä r  d e n  b ä s t a  p å  h e l a  s  a -
longe n". 

Däremot var den på salongen 1889 
utställda oljemålningen "De sista sol-
strålarne" för modern för de flesta af 
Pariserpressens kritici, o m också mera 
betydande konstbedömare som Louis 
de Fourcaud och Roger-Milès funno 
taflan "magnifik". Den förre kallar 
den "en tafla af en sällsynt sanning 
och charm och en skönhet i ton, som 
är besläktad med akvarellens". 

Nästa större utländska succès var 
deltagandet i världsutställningen i Pa
ris sommaren 1889 , där han med sin 
berömda triptyk "Renässansen", "Ro
kokon" och "Den moderna konsten", 

beställd af Pontus Fürstenberg, och den 
delikata akvarellen "Vinet" eröfrade en 
guldmedalj. På "the worlds fair" i Chi
cago, där till stor del tack vare Zorns 
prestige den unga svenska konsten fi
rade verkligt stora triumfer, lyste Lars
son som en stjärna af första ordningen vid 
sidan af Zorn och Liljefors. Hans hufvud-
nummer var den stora oljemålningen "De 
mina", som väckte stormande förtjusning ~ 
ett par kända kritici skrefvo t. o. m. att bland 
alla taflor på hela den stora internationella 
utställningen skulle de för egen del åt sig 
utvälja Larssons "De mina". Museet i St. 
Louis inköpte akvarellen "Sankt Göran och 
draken", numera allbekanf genom den för
tjusande litografi, som konstnären själf gjort 
efter taflan. 

Svenskarnes Chicago-succès upprepades 
två år senare genom den vandringsutställ
ning, som Zorn på initiativ af ledarne för 
museerna i Philadelphia, Chicago, Cincin
nati och St. Louis s ammanställde och i hvil-
ken Larsson deltog med tolf familjeakvarel
ler f rån hemmet i Sundborn och två oljemål
ningar. 

På världsutställningen i Berlin 1896 eröf
rade Larsson tillsammans med Ernst Jo
sephson och Hasselberg den mindre guld
medaljen. Två af Larsson varmt beundrade 
konstnärer, grefve Georg von Rosen och 
Zorn, fingo den större medaljen. I München 
på secessionens utställning 1898 v ann "De 
mina" nya lagrar och förklarades af bl. a. 
d:r Albert Dresdner för "das schönste Bild 
der Secessionsausstellung". På die grosse 
Berliner Kunst-ausstellung 1898 visades för 
första gången akvarellserien Ett Hem, som 
fick en lysande framgång såväl hos publik 
som kritik. Sedan den tiden är Berliner Ta
geblatts förstående kritiker Fritz Stahl en 

Gruppbild af Albert Engström, Carl och Karin Larsson 
samt Anders Zorn. W. Wikander, Mora, foto 

entusiastisk Larsson-beundrare. Vid världs
utställningen i Paris 1900 fick Larsson en 
guldmedalj främst för den bedårande akva
rellen "Framför spegeln", en målning af na
ket, som Zorn hade beställt af sin vän och 
kollega. 

Från och med början af det nya århun
dradet har emellertid Carl Larsson deltagit i 
så många utställningar i snart sagdt alla 
länder i Europa och alla storstäder i Ame
rika, att man ej ens kan göra ett försök att 
nämna dem. Redan 1897 utställde han på 
den första af de sedan till institution v ordna 
internationella utställningarna i Venedig, 
där han sedermera hvarje gång utom en va
rit med och där staden Venedigs museum för 
modern konst passat på och förvärfvat hans 
ursvenska och friska stora målning "Mar
tina med frukostbrickan". På Berliner se
cessionens utställningar är han sedan star
ten hösten 1903 nästan ständig gäst och 
dessemellan anordnar han små separatut
ställningar hos Schulte, hvarför också en 
ganska stor mängd af hans arbeten finnes i 
tysk ägo, så t. ex. den vackra "Modellen vid 
kaminen" i Nationalgalleriet i Berlin. 

I Tyskland har Carl Larsson utställt 
i nästan hvarje större stad och i Ita
lien, utom Venedig, äfven i Rom och 
Faënza; sedan 1911 hänger hans själf-
porträtt i Uffizzi-galleriet. I London, 
Liverpool, Brighton, Wien, Budapest, Am
sterdam, Brüssel, Helsingfors och Åbo 
har han utställt och vunnit vän ner och beun
drare. Minst är han nästan känd och upp
skattad i Da nmark och Norge. Utom d e re
dan nämnda guldmedaljerna har han motta
git sådana i Dresden, München och Berlin 
1912, i Venedig, Rom, S t. Louis oc h Amster
dam m. fl. stäl len. De uppsatser, som i ut
landets konsttidskrifter publicerats om hans 

konst och personlighet, äro legio: de 
bilda tillsammans ett par jättevolymer. 
De bäst och mest förstående skrifna 
äro kanske John Kruses i "Graphische 
Künste" och Axel Gauffins i "Kunst für 
alle", men också Georg Nordensvans i 
"Kunst und Künstler" och Etienne 
Avénards i "L'Art et Décoration" äro 
förträffliga. På de senaste åren hafva 
ett stort antal artiklar om Larsson ock
så förekommit i ung erska, ryska, finska 
och holländska tidskrifter, så en allde
les utmärkt förstående och välillustre-
rad uppsats af Jan Bruna i "Elsevier's 
Maandschrift" 1912. Från sistnämnda 
år har jag funnit tre fin ska, två holländ
s k a ,  e n  t y s k  o c h  e n  p o l s k  t i d s k r i f t s  
artiklar om Larsson, tidningsartiklarne 
kunna räknas i hundratal, kanske tu
sental. 

Denna torra statistiska upprepning 
kan kanske afslutas med a tt påpeka att 
vår kärnsvenskaste målares konst 
samlas världen rundt ej blott af mu
seer utan också af enskilda. På sista 
tiden hafva äfven hans etsningar bör
jat vinna beundrare lite hvar stans, så 
t. ex. köper den världsberömde Pari-
sersamlaren Jaques Doucet för sitt 
konsthistoriska bibliotek hvartenda 
blad Larsson lämnar ifrån sig, och 
Campbell Dodgson, föreståndaren för 
British Museums grafiska samling, in-
förlifvar med sin samling dé flesta af 
Larssons etsningar. Alla större grafi
ska kabinett i Tyskland hafva rätt stora 
och valda samlingar af hans grafik. 

THORSTEN LAURIN. 
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CARL LÄRSSON I GRÉZ. 

Carl Larsson: Ateljéidyli. 

vingar och omgifvef af vackra flickor på 
blomsterstänglar, det hela såsom i de granna 
namnsdagsgratulaiionerna. 

I Ä R I L N  V I N G A D  
syns — — Ej på 
Haga, men i en liten 
fransk bondby, där 
på den gräsbevuxna 

gårdsplanen till en "pension 
d'artistes" Carl Larsson utklädd 
till rokokoherdinna vallar ett 
lamm och sjunger sin "fjäriln vin
gad" för att hedra en väntad 
gäsf. — L arsson i Gréz, det var 
det outtömliga ymnigheishornet 
för alla glada påhitt, och så län
ge hans Gréz-period varade var 
det han som var centrum i kam-
ratlifvet. Och godt om kamrater 
var det; skulle jag nämna dem 
alla finge jag göra en katalog öf-
ver flertalet af 80-falets pariser-
svenskar och mera till. Ty där 
vistades också en hel del norr
män och en stor kontingent an-
gelsachsare. Och för alla dessa 
var Carl Larsson den aldrig si
nande källan till glam och mun
terhet — a ntingen han drog "He 
is a jolly good fellow" eller med 
sin (enligt egen uppgift) ljufliga 
fenor sjöng sista bulevardvisor-
na "J'ai les roses, demicloses, 
des violets et des jasmins" o. d, 
Så snart han fick nys om att nå
gon vän var i antågande, kunde 
han midt i trälgörat för brödfö
dan kasta sig öfver ett pappers
blad och med lätt akvarellpensel 
måla en välkomsthälsning med ty 
åtföljande dikt. Jag bevarar än
nu en dylik som han gjorde, då 
han hörde min s tämma i förstu
gan (jag kom vandrande från Barbizon). 
Vips ett papper, mitt konterfej med fjärils

ligtvis bortlagd. Innan han bör
jade sin visa, måste han därför, 
närsynt som han var, kasta en 
förstulen hviskning till mig 
som stod närmast: "Här finns 
väl inga damer, som förstå 
•svenska?" och så tolkade han i 
skära spröda toner "Fjäriln vin
gad", men på sitt eget själfdik-
tade vis. Aftonsolen lade sitt 
raffinerade franska gull öfver 
sceneriet. — Det var för resten i 
maj månad — "Mois de Marie" 
som man säger i Frank rike, jung
fru Marias månad, då konfirman
derna i böljande slöjor vandra 
under fruktträn i blom. 

Var det större högtid, som jul, 
skulle Larsson göra "kartonger". 
Dessa merendels färglagda stora 
karikatyrteckningar åtföljdes af 
beskrifvande vers, skildrande 
hvad som under sistförflutna året 
sig tilldragit i kamraternas krets. 
Stor skada att alla dessa karton
ger (så när som på ett par un
dantag! blifvit förstörda, de 
skulle eljes utgjort ett förträffligt 
material till krönikan om 80-talets 
svensk-parisiska konstnärslif. 

En tid k om emellertid, då Lars
son blef tankspridd och mera all
varlig — han blef kär. Då fick 
man bara se undre trekanten af 
hans uppnäsa, som envist vändes 
mot ett öppet fönster i hotellets 
öfre våning. I d et fönstret satt 
skön Karin — reste n känner hela 
Sverige. Men Gréz betydde för 
Larsson inte bara skämt och kär

lek — d et betydde också, och kanske mest, 
arbete. Det må här betonas, af en som varit 

40-årig erfarenhet som en af de förnämsta möbelfirmor i landet hafva 

AO p I A III n C r> p C* III f~ r> KONSTNÄRLIGT SKOLA D LEDNING. För STOCKHOLM: 
.  O L U A l U U t n  &  o U l v t n ,  BINDANDE GARANTI FOU - - - Sär5kild »öbelarkitektbyrä 

GOTEBORG & STOCKHOLM. FÖRSTKLASSIGT ARBETE. - - - med profubiällning. Norrmalmstorg 18. 

.KUNGL- HOFLEV; Den som anskaffar möbler, utan kostnadsförslag från oss, går kanske miste om just det, som skulle passat honom bäst!® 
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"Hit Papilio välkommen" 
ut till lilla Gréz det gröna. 
Blommorna så skära, sköna 
darra uppå stjälkarne liksom 
Doktor Västan hade smugit 
och i deras öron ljugit 
falska kärlekseders skara. 
— Ka rlarne, som ana fara, 
säga: Titta inte sta'! 
On n'y touche pas. 

Gréz den 16 okt. 1883. 

Men i afto n skulle Larsson slå rekord, sitt 
eget rekord, ty han väntade Carl Wahlund 
till Gréz; Wahlund, den bäste af värmiands-
kavaljererna, han som senare vid sin afresa 
strödde ut beställningar till alla sina må
lande vänner. Väl halfva dagen hade Lars
son sysslat med förberedelserna till sin tra
vestering, som måste åstadkommas ur pen
sionens skäligen enkla rekvisitaförråd. Och 
när vännerna tågade in genom den lilla 
gårdsporten medförande festföremålet, möt
tes deras blickar af en bedårande syn. På 
gräsmattan under trädgårdsmuren en her-
dinna, skär som ett blomblad (hvem skulle 
fro det!) med en killing i ba nd, och band och 
rosetter kring herdestafven. Mycket puder 
hade han visserligen måst bestå sina pitto
reska mustascher och lorgnetten var natur- Karin Bergöö som nubiska. Paletiskrap år 1882. 

en 

C. L:s välkomsthälsning till Georg Pauli. 



«SO/^AJARAPTIT 

Larssons 

med, a tt "80-talet" nästan är liktydigt med 
Gréz-skolan; och våra impulser blefvo till 
en alldeles speciell Gréz-stil, som 
hade mycket släkttycke med engels
mäns och amerikanares "franska" konst, 
kanske mindre med de kraftiga im-
pressionisternas, Manets o. s. v. Sitt 
kynne kunde inte Larsson förneka; det 
fanns redan i Gréz-perioden ett bestämdt 
rokoko-drag. Det är i Gréz som Lars
son ändtligen tar fasta pä det råd som 
hans vän gamle Scholander en gång gif-
vit honom: "Tifulus äger tillräckligt med 
fantasi för aft ej behöfva vara orolig — 
sätt er lugnt ner framför ett helt hvardag-
ligt motiv — och sök i oskuld och ärlig
het att bara måla hvad ni ser — — " Rå
det, som följdes, var gifvet åt en ung 
konstnär, som målat en trollpackas helve
tesfärd, och som vid sin ankomst till Pa ris 
lagt upp en väldig duk, föreställande 
"Den siste epikuréens sång till den sjun
kande solen — scen ur syndafloden." — 

Nu satte sig Larsson i köksträdgården 

sta sträckte sig blott till 
Södertälje. Men — enfin — 
ändtligen var dagen inne, då 
resenärerna stego ut vid Bour
rons station, och omgifna af väl-
komsthälsande vänner gjorde 
Carl och Karin sitt intåg i det 
lilla Gréz — de t gröna. Och un
der det Bob spelade Ulfåsamar-
schen, tågade skaran in till dei 
festligt dukade middagsbordet 
och det unga paret tog plats på 
sirade säten under Hugo Birgers 
väldiga målarparaply. — 

Och när lilla Suzanne låg vid 
moderns bröst, målades denna 
pastell som likaväl kunde kallas 
"Madonnan", t'y kärleksfullare 
än i denna första hembild har 
väl aldrig C. L. to lkat sina bästa 
känslor — och om han, liksom 
vi andra, vill skänka en minnets 
återblick på denna period, då 
allt var ungt och gladt och friskt, 
skall han vara nog lycklig att 
kunna säga sig det 60-åringen 
har infriat, och mera till, de löf
ten, som 30-åringen så rikligt 
gaf. 

GEORG PAULI. 

Iräffas de första profven på den stora 
teckningskonst som använder den s k r i f— 
n a linjen. — M en Sehlstedt tillhör en se
nare period, hvarför jag ej vill uppe
hålla mig ytterligare därvid, utan i stäl
let fästa uppmärksamheten på att den 
förijusande pastellen, som Larsson kal
lar "Ateljé-idyll", är målad i Gréz och 
finns att beskåda i Nationalmuseum. 
Denna ateljé-idyll är en situation från 
Larssons hem i Gréz, — nu har han fått 
ett hem. Och denna pastell är törhända 
den allra första i raden af de bilder, som 
gjort Larsson till hemmets målare. 

En dag lämnade Larsson Gréz på en 
tid, han skulle till Sverige för att stå 
brudgum; men efter bröllopet ställdes 
färden åter till bondbyn vid Loing. Det 
var några veckor af otåligt väntande 
för kvarlämnade vänner, vi ville hedra 
de nygifta, som emellertid gjorde bröl
lopsresan i helt små etapper — den för-

Några sf Carl etsningar och faflor. 

och målade helt beskedligt 
madame Laurents pumpor. Och 
frampå vintern målade han 
en bondgubbe i rimfrost, grått 
i grått, 80-tals realism. När 
de utställdes på salongen 
1883 blef det succès och me
dalj. Vännerna telegraferade till 
Fiirstenberg, som svarade tele
grafiskt: "Jag köper dem båda". 
De sitta i Göteborgs museum. 
Äfven Nationalmuseum äger ett 
par läckra bilder från denna 
period och från samma träd
gård. 

Om jag inte missminner mig är 
det från Gréz som de flesta af 
teckningarne stamma till Anna 
Maria Lenngren, genom hvilket 
illustrationsarbete Larsson tog ett 
betydligt steg framåt. Framåt 
mot det som alltframgent är hans 
bästa på detta fält, jag menar 
teckningarna till Sehlstedt. Här 
har Larsson sannerligen träffat 
en skald, hvars lifssyn stämmer 
helt med hans egen, ehvad det 
rör umgänget människor emellan, 
lifvets lek och dess allvar, hög
mässan, vaktparaden, salta biten 
— — Och i dessa teckningar 
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'Huset i st an' 

GÅRDEH 

SKOLHUSHÅLLET I FALUN. 
DEN SKICKLIGE 

fotografen, hr B. Nor
densten i Falun, som 
för Iduns räkning ta
git alla de vällyckade 
och trefliga fotogra
fier af det Larssonska 
familjelifvet i Sund-
born, allt från titel
bladet till s lutvignet-
ten, som pryda detta 
nummer, har äfven 
gjort en titt in i skol
hushållet vid Trotzga-
fan, öfverraskat Ker
stin och Esbjörn vid 
frukostbordet under 
lofvet, omhuldade af 
Martina, fångat en in
teriör från ateljén och 
en totalvy af cha-
teau'et utifrån gården. 
Om 

ägare och denne ville 
själf bo där, så fanns det 
inte någon passande lä
genhet att hyra i stället, 
men till all lycka fick jag 
köpa en liten kåk längst 
bort i stadens utkant. 
Det hade jag råd med, 
ty den var intecknad till 
strax innan takåsen. 
Och den, kåken, ligger 
vid — Trot zgatan. Både 
gränden i Stockholm och 
gatan i Falun äro upp
kallade efter samma fa
milj." 

stad", och med enkla 
medel åstadkommit 
denna varma hemfref-
nad mot en folie af 
konstnärlig originali
tet, som är hans sär
egna patent. I den 
gamla fäbodsstugan, 
som ligger inne på 
bakgården och följde 
med på köpet, har 
han inred! en utmärkt 
etsarverkstad, som 
själfva Zorn högeli
gen afundas honom, 
och där han får 
slaska, som han 
vill, med sina syror 
på de gamla ruggiga 
golfplankorna. På bil
den, som vi lånat ur 
"Åt solsidan", hålla 
pappa och Esbjörn 
just på att göra "ett 
afdrag", och gårds
karlen Fröjd står vid 
tryckpressen. 

Nu har Carl Lars
son naturligtvis rustat 
och gjort fint där, 
byggt till "en liten 
låda, som Ijänar både 
till salong och verk-

blef Carl Larssons 
egendom berättar han 
själf i boken "Åt sol
sidan" följande: 

"Vid Tyska stallplan i 
gamla staden mellan 
broarna i Stockholm, 
där är jag född, och 
gränden, som går ner till 
Osierlånggatan, är sta
dens smalaste gränd, 
och det skall vara två 
smala och snälla^ männ i
skor, som skola kunna 
komma förbi hvarandra 
där. Den heter Trotz-
gränd. En dag föll det 
mig in, att jag också 
skulle lägga mig och dö 
vid Trotzgränden, gick 
och hörde efter i det 
gamla huset, men vi 
kommo inte öfverens, 
värden och jag. 

När skolhushållet i F a
lun en ful d ag blef vräkt, 
därför att huset bytt om 
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Carl Larsson som skämlteck 
nare och gratulant. 

ÄR CARL LARSSONS FÖRSTA BOK "DE MINA" KOM UT, 
P 9'ck det en glädjevattring öfver svenska folkets ansikten. 
B Man fick för första gången stiga in h os C. L. och se, hur ro-

|ttljh^|| ligt han hade det med barn och blomma. Att hans ritstift 
N kunde kasta sig i d e muntraste våglinjer, det visste man för

ut, m en att hans barn voro så genomlustiga att de frestade honom att med 
ritstiftet afslöja alla deras infall, d et blef man nu underkunnig om. De 
svenska barnens historia är Larsson-barnens i Sundborn, och fader 
C. L. är deras häfdatecknare. När han ritade de odödliga linjer, s om 
kallas "Lisbeth upptäcker att hon har en knapp på bara magen", 
blefvo alla små svenska barn knappsamlare enligt den Lisbethska me
toden. Men här återge vi dessutom andra och för de flesta läsare 
helt säkert obekanta vittnesbörd om C. L. som skämttecknare — och 

ej mindre som gratulant. Bilden nummer 1 åter-
— finnes i original på en dörr i den franska målar-

— byn Gréz par Nemours och framställer C. L. o ch 
^ Wb fru Karin. I bild 2 har konstnären karikerat 

^ ' den speljunta af Sundbörn-grannar, af hvilken 
^ , han är medlem. Den utfördes med anledning af 

upp cl.<• > a on en af delfagarnes, brukspatron K. Héijkenskölds 

äpp pa ba.y-2^ femtioårsdag. Utom C. L. själf och festföremålet 
~~ äro de fyra öfriga öfverstelöjtnanterna P. 

Linderdahl, H. Dybeck och S. Ericson samt " 

i häradshöfding K. Anjou. Bilden med num- • 
i mer 3 är en gratulation till d:r Pfaiinenstill j 
jj i Malmö, då han fyllde 45 år, bild 4 en för- J 

:f;// S lofningsgratulation till löjtnant Collen i Falun S 
! och bild 5 en hyllning till prostinnan ! 
; Pettersson i Sundborn, då hon fyllde 70 år. •• 

É§ 

Iru-Jyb-.-

Jorix l>£sin-na~ -
tioröbfi -rosor i . 
( täff îyr«bolPjn. Så. fc-rst&r-

$. &*> Kaffetå y\) 



LARSSON I GÖTEBORG. CARL 
I 

ÄLLSKAPET "GNISTAN" OCH 
t i l l k o m s t e n  a f  F ü r s t e n -
bergska galleriet, se där 
de faktorer, hvilka vi ha att 
tacka för att vårt samhälle i 

cirka fyra års tid under 1880-talet fick r äkna 
Carl Larsson som bofast göteborgare. 

Gnistan bildades år 1878 i afsikt att 
åstadkomma en sammanslutning mellan 
konstnärer, vetenskapsmän, skriftställare 
och konstälskare och omfattades med så
dant intresse, att den snart kunde anses ha 

I trampat ut barnskorna. 
I gamla Ostindiska huset hade på sin tid 

af gunst och nåde inrymts Göteborgs mu
seum, hvars växande samlingar stadigt 
kräfde utvidgning af lokalerna, med den på
följd att dess medbeboare Konstföreningen 
och Musei tecknings- och målareskola må
ste till afflyttning uppsägas. 

Gnistan hade efter några års tillvaro 
hunnit en så solid position, att den 
kunde anlitas som hjälpare i nöden, då 
hemställan gjordes huruvida ej genom 
dess initiativ en byggnad kunde åstad
kommas för de husvillas inhysande. 
Sällskapet tog sig saken an, helst det 
äfven för egen räkning var i behof af 
tak öfver hufvudet, och så uppstod det stil
fulla Valands hus, hvilket i augusti 1886 
stod färdigt till invigning. H ärmed hade må
lareskolan fått sig anvisad tidsenliga lokaler, 
och det gällde nu a tt för densamma finna en 
lämplig organisatör och föreståndare. 

F i i r s f e n b e r g s k a  g a l l e r i e t  h a d e  
samtidigt tillkommit. Sedan dess grund-
läggare genom giftermål blifvit ä gare af det 
stora Magnuska huset vid Södra Hamnga
tan, hade möjlighet beredts honom att för 
sina konstskatter åstadkomma ett desamma 
värdigt hem, hvilket år 1885 stod färdigt att 
emottaga dem. 

Våra yngre konstnärer, bland dem i för
sta rummet Carl Larsson, drogos tack vare 
galleriägarens mecenatskap till samhället 
och funno sig väl i det solsken, som här 
mötte dem. När det nu gällde att utse en 
lämplig föreståndare för musei nyupp-
ståndna målareskola, funnos åtskilliga kan
didater att välja på och valet stannade vid 
Larsson, som befanns villig att åtaga sig 
uppdraget. 

Skolan kom sålunda i det gynnsamma lä
get att genast från början er
hålla en lika artistiskt begåf-
vad som personligt lämplig 
organisatör och sökningen dit 
blef därför liflig. Elev er ström
made till från landets olika de
lar och bland dem befunno sig 
flera som, med förbigående 
af konstakademien i hufvud-
staden, läto sig angeläget vara 
att komma i åtnjutande af 
Larssons undervisning. 

Det har lyckats mig a tt sam
manträffa med en af lärjun-
garne från första oktrojen och 
af honom erfara ett och annat 
från begynnelseperioden. 

Som lärare var, framhåller 
han, Carl Larsson enastående. 
Han hade en utomordentlig 
förmåga att rycka eleverna 
med sig. När han icke kunde 
få en trögbock att försiå munt-
ligen, tog han mimiken till 
hjälp och så gick det. 

Den nu från flera håll så upp

skattade samskoleidén kände man då ej till. 
Han började vid målareskolan tillämpa den 
och lät kvinnliga och manliga elever arbeta 
samtidigt. Det saknades naturligtvis ej 
"gamla tanter" af bägge könen, som funno 
det himmelsskriande att föra lefnadslustiga 
artistfrön tillsammans med unga, sede
samma göteborgsflickor; här måste komma 
att etableras ett förstklassigt "flirtande"! 
Men allt utvecklade sig på bästa sätt. ]a, 
en och annan yngling, so m till en början vi
sade diverse ovanor, kände man efter nå
gon tids förlopp knappast igen. De hade 
fått en hel del kantigheter afslipade och 
fingo, för at t tala på målarspråk, en viss fer-
nissering öfver sig genom dagligt samman
kommande med fina och bildade ungmor. 

Carl Larsson förstod trots sitt friska och 
allt a nnat än stela uppträdande att sätta sig 
i respekt och genom sitt stora, goda hjärta 
att göra sig varmt afhållen. Bland eleverna 
saknades ej de, som hade det i ekonomiskt 
afseende bekymmersamt ställdf. Här trädde 
den ömsinte läraren hjälpande emellan och 
lättade på bördan. Några af dem, som nu 
gjort sig berömda namn — de mindre be
medlade voro merendels de mest begåfvade 
— skola nog instämma häruti. 

— Apropå namn kan här inflikas, att i 
elevkedjan funnos ett par med initialerna 
À. E., hvilka numera hvar på sitt sätt blifvit 
märkesmän: Albert Engström och 
Axel Engdahl. Den förre en karika
tyrist med världsrykte, den senare visserli
gen ej någon storhet i fråga om penselfö-
ring, men känd som framstående landsmå
lare och som en man, hvilken förmått hålla 
färgen i ett helt decennium som teaterdi
rektör i Göteborg, ett värf, som ingen före 
honom gått i land med. 

När Larsson omkring två år varit göte
borgare (1886—88) grep honom lusten att 
komma till sitt kära Paris och han vistades 
där ett års tid, u nder hvilket h an på beställ
ning af Pontus Fürstenberg utförde de tre 
dekorativa oljemålningar behandlande mo
tiven Renässansen, Rokokon och 
Den moderna konsten, hvilka voro 
afsedda att pryda entrén till galleriet. Åren 
1889—91 vistades han åter i Göteborg och 
återupptog sin lärareverksamhet, hvilken 
under hans bortovaro omhänderhades af 
Georg Pauli och Bruno Liljefors, för att 

längre fram öfvertagas af en af Larssons 
förnämsta elever, Karl Wilhelmsson. 

Om de utmärkta spår af sin konst, som 
Larsson lämnat efter sig inom vårt museums 
konstafdelning, är här ej plats att yttra sig. 
De undgå ej att tilldraga sig hvarje museibe-
sökares odelade beundran. 

Ett par ord om Larsson som umgänges
människa under göteborgstiden må dock 
tillfogas. Att en person med hans egenska
per skulle blifva lifligt eftersökt inom säll-
skapslifvet är själfklart, och hvar han i så 
hänseende visade sig, blef han snart medel
punkten. Inte var det lönt han försökte 
komma ifrån att uppträda som målroshål-
lare vid middagar och supéer. Ett tal af 
Carl Larsson hörde till den del af program
met, som på inga villkor fick efterskänkas. 

Ett referat af ett vid sådant tillfälle p res
terad! "speech" kunde endast lämna ett yt
terst svagt begrepp om själfva anförandet. 
Ett sådant måste njutas i all sin ursprung
lighet. Han talade icke blott med den för 
tankeformandet i första rummet afsedda ut
loppskanalen, munnen; nej, äfven med de 
plirande ögonen, med den uppåtsträfvande 
näsan, med händer och armar, ja, med hela 
gestalten och icke minst med den oreger-
liga pincenezen. Ofta sväfvade han ut i 
rymder, där man trodde han aldrig skulle nå 
fast botten igen, men så gjorde han en 
vändning, hvilken fick skrattet i högan sky, 
och medan detta pågick knöt han åter ihop 
tanketråden och slutade under dånande bi-
fallsyttringar. — 

Pontus Fürstenbergs mecenatskap omfat
tade all världens bildande konst och dess 
utöfvare. I hans synnerliga hägn och per
sonliga vänskap intog dock klöfverbladel 
C a r l  L a r s s o n ,  E r n s t  J o s e p h s o n  
och Per Hasselberg favoritplatsen och 
de tre voro ofta gäster i hans magnifika hem. 

De två sistnämnda ha längesedan gått ur 
tiden! De nådde aldrig äktenskapets lugna 
hamn, dit däremot Larsson redan för tre de
c e n n i e r  s e d a n  s t y r d e  i n  m e d  s i n  K a r i n  
Bergöö ombord. Han fann i henne en 
ledsagarinna af lika afgörande betydelse 
för hans husliga lycka som för hans konst
närskap. Och hvem har väl gifvit ett mera 
glänsande bevis på, hvad ett harmoniskt 
hemlif har att betyda, än just han? 

Jag kan med all önskvärd auktoritet tala 
ett ord med i de n frågan, ty äf
ven jag har en Karin att 
tacka för ett hem, där jag un
der alla skiften funnit frid o ch 
förståelse och kunnat gå en 
lugn ålderdom till mötes. Jag 
kan därföre, afhållne vän 
Calle, i b ådas vårt namn upp
stämma : 
Eit Kari n'ernas hej! Vi ju funnit 

hvar sin, 
Du förevigar Din och jag lofsjun-

ger min! 
Kry Du gubbåldern når — jag den 

längesen nått — 
Det är deras förtjänst att det 

gått oss så godt! 
När Du sk ildrar ditt slott, så i stort 

som i smått, 
man så tydligt förstår, hur för

träffligt du mår. 
Hoppas lyckan består i ännu 

minst fyrti år, 
att som konstmatador hundratalet 

du når! 
ARON lONASON. 

' 

En tupplur i B ergsmansstugan. B. Nordensten foto. 
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KhPPOR 
8c 

KOSTyriElR 

ansm SNITT-
OmOR^SfUllftSTC RRßtTE. 

£RJin(.Lfl3 I QE. FLEÔTR 

KnrpnrrhRCR i RIKELT 

OFVANSTÅENDE FABRIKAT 
finnas i rikhaltigaste sortiment till billigaste priser hos 

A.B. Nordiska Kompaniet, Stureplan. 

Hafre-
Gryn 

ooh 

Barre- Gif barn den bästa näring och de 

växa upp till friska människor. 

Gif vuxna den bästa näring och de 

förbli friska till se na ålderdomen. 

KÖKSALMANACK 
Redigerad af 

ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND. 
Inneh. af Elisabeth östmans Husmo-

derskurs i Stockholm. 
FÖRSLAG- TILL MATORDNING FÖR 

VECKAN 25—31 MAJ 1913. 

SÖNDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
falska kycklingar med brynt potatis ; 
mjölk; kaffe eller te med tunnbröd. 
Middag: Kokt, varm lax, med hol
landaise och potatis ; fylld, svincarré 
med ryska ärter och salader ; vingelé 
med mandelformar. 

MÅNDAG. F rukost: Smörgåsbord ; 
havregrynsgröt med mjölk; laxmajon-
uäs (rester från söndag); mjölk; kaffe 
eller te. Middag: Biffpaj ; saft
soppa med skorpor. 

TISDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
kall svincarré (rester från söndag) 
med brynt potatis och lingon; mjölk; 
kaffe eller te. Middag: Sillsalad 
med skarpsås ; ris med kakao loch 
mjölk. 

ONSDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
hafremjölsvälling ; sill med smör och 
ägg samt potatis; mjölk; kaffe eller 
te. Middag: Bräckt skinka med 
stufvad spenat; filmjölk. 

TORSDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
ansjovisgratin ; ägg; mjölk; kaffe eller 
te. Middag: Brynt hvitkålssoppa 
med frikadeller; citronfromage. 

FREDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
hafregrynsgröt med mjölk: ägg; kaffe 
eller te. Middag: Fårstek med 
spritsad potatis ; krusbärskräm med 
vispad grädde. 

LÖRDAG. Frukost: Smörgåsbord ; 
ragu på fårstek (rester från fredag) 
med brynt potatis; mjölk; kaffe eller 
te. Middag: Salt lax med stufvad 
potatis ; slätvälling med ägg. 

RECEPT : 

F a l s k a  k y c k l i n g a r  ( f .  6  
pers.). 6 hg. svinfilé, 4 msk. hac
kad persilja, 3 msk. smör (60 gr.), 2 
tsk. salt (10 gr.), Vé t sk. hvitpeppar. 

T i l l  s t e k n i n g :  3  m sk .  s m ö r  
(60 gr.). 

S å s :  l V s  m s k .  m j ö l  ( 1 5  g r . ) ,  4  
del. tjock grädde. 

B e r e d n i n g :  F i l é e r n a ,  s o m  v ä g a  
2—4 hg. st., putsas, torkas med en 
duk, urvriden i hett vatten, och skä
ras upp längs efter. Persiljan rensas, 
skölj es, vrides hårdt i en duk, hackas 
och inarbetas i smöret. Filéerna fyl
las med persiljesmöret, hopsys nätt 
med blessyrsöm och ingnidas med 
kryddorna. Smöret brynes i en järn
kastrull, filéerna läggas däri, brynas 
väl på alla sidor och få därefter 
steka med tätt lock, tills de äro 
möra, eller omkr. V2 tim. Filéerna 
skäras i tunna skifvor, hvilka sam
manläggas på varmt fat. så att de se 
hela ut. 

Mjölet fräses väl med smöret i 
kastrullen, grädden spädes på, och 
såsen får koka 5 min., afsmakas och 
silas öfver köttet. Serveras med brynt 
potatis och salader. 

K o k t .  v a r m  l ax  ( f .  1 2  p e r s . ) .  
S p a d  t i l l  l a x e n :  3V 2  l i t .  v a t 

ten, IV2 del. ättika, 40 gr. groft salt, 
1 morot. 1 rôdlôlç, 1 lagerblad, 4 per
sil jest jälkar, 7 hvitpepparkorn. 

En bit lax på 2 kg., 1 citron, per
silja till garnering. 

B e r e d n i n g :  I  en  k a s t r u l l  h ä l l a s  
vattnet och ättikan. Saltet, den skra
pade och i små bitar skurna moroten, 
den _ skala de löken, lagerbladet och 
persiljan läggas i och buljongen får 
koka 1 tim. Tio min. innan den är 
färdig iläggas pepparkornen. Spadet 
silas genom hårsikt, afsmakas och 
får kallna. — Laxen fjällas, rensas 
utan att ^uppskäras för mycket och 
tvättas väl med en duk, doppad i 
kallt vatten, samt torkas. Laxen kan 
kokas hel, klyfvas längs efter i två 
halfvor (benet skäres bort, men ko
kas med fisken) eller skäras i 3—4 
cm. tjocka skifvor. Laxen kokas i 
spadet på vanligt sätt och serveras 
med^hollandaise-, muslins-, kräft- eller 
räksås och små kokta potatisar. 

R i s  m e d  k a k a o  ( f .  6  p e r s . ) .  
IV2 del. karolina-risgryn (150 gr.), 
V2 lit. vatten, 1/2 lit. kokande grädde, 
75—100 g r. sockrad blockchoklad, soc
ker. 

B e r e d n i n g :  G r y n e n  s k ö l j a s ,  s k å l 
las i hett vatten, påsättas i kokande 
vatten och få koka 15 min., hvarefter j 
grädden spädes på. Chokladen smältes 
i vattenbad och tillsättes i gröten, 1 
som därefter får sakta koka, tills 1 
grynen äro fullkomligt mjuka, eller ! 
omkr. 1 tim. Gröten afsmakas med 
socker, uppliälles i geléskål och ser-, 
veras med vispad grädde. 

S t u f v a d  s p e n a t  ( f .  6  p e r s . ) . 1  

1 hg. spenat, (till förvällning 4 lit. 
vatten, 2 msk. salt [30 gr.]), 3 msk. ! 
mjöl (30 gr.), 21/2 msk. smör (50 
gr.), 2—3 del. grädde, mjölk eller 
buljong, 2 tsk. socker (10 gr.), 2 hård
kokta ägg, till garnering. 

B e h a n d l i n g :  S p e n a t e n  r e n s a s  
(de grofva stjälkarna 'borttagas), hvar
efter den sköljes ytterst väl, lägges 
på sikt och får afrinna. Den förväl-
les öfver frisk eld 5—7 min., uppläg
ges i durkslag, (öfverspolas genast med 
kallt vatten, som noga urpressas med 
en sked. 'Spenaten hackas därefter; 
när den är till hälften fin tillsättes 
mjölet, och spenaten hackas färdig, 
(om så önskas, passeras den därefter 
genom sikt.) Smöret smältes i en ka
strull, spenaten ilägges och fräses väl 
med smöret, den kokande grädden el
ler buljongen spädes på, och stufnin-
gen får koka under rörning. 5 min. 
Spenaten afsmakas med socker och 
mera salt. om så behöfves, upphälles 
på karott, garneras med de hård
kokta äggen, skurna i klyftor eller 
finhackade, hvarvid hvitan Och gulan 
skiljas. Serveras till stekt fisk, bräckt 
skinka och stekt kött. 

F i l m j ö l k  ( f .  6  pe r s . ) .  1  m s k .  
sur grädde, IV4 lit. mjölk, 3 del. tjock 

Köp heXi 

^ Siden 
Begär prof på våra nyheter för våren och som

maren till klädningar och blusar: Crêpe de Chine, 
Eolienne, Voile, Foulards, Messaline, Mousseline 
120 cm. bredt, från 95 öre metern, i svart, hvitt, en färgadt 
och kulört, äfvensom broderade blusar och klädningar 
i batist, ylle, IMrft och siden. 

Vi sälja endast garanterad! solida sidentyger direkt till 
privatpersoner, porto- och tullfritt till bostaden. 

Schweizer & Co., Luzern S 3 (Schweiz). 
Sidentygs-Export. — K ungl. Hoflev. 

B e r e d n i n g :  Et t  m j ö l k f a t  b e s t r y -
kes i bottnen med 1 msk. sur grädde, 
IV4 lit. mjölk hälles i och får surna. 
— 3 del. tjock grädde vispas till 
hårdt skum och däri läggas skifvor 
af den sura mjölken. Serveras med 
pepparkakor. 

A n s j o v i s g r a t i n  ( f.  6  p e r s . ) .  1 8  
ansjovisar, V2 Ii«, mjölk, 1/2 lit. rå 
potatis, V2 msk. fint hackad röd
lök, 3 msk. smör (60 gr.), 2 msk. 
stötta skorpor. 

T i l l  f o r m e n :  V2  m s k .  s m ö r  ( 1 0  
gr.), 1 msk. stötta skorpor. 

B e r e d n i n g :  An s j o v i s e n  f l å s ,  t a -
ges ur. fläkes midt itu, benet tages 
bort, filéerna få ligga i mjölken 1/2 
tim., hvarefter de inklappas i hvitt 
papper. Potatisen sköljes. skalas och 
skäres i tunna skifvor. Löken skalas 
och hackas fint. 

En eldfast omelettform smörjes med 
kallt smör och beströs med stötta 
skorpor. På bottnen af formen lägges 
ett hvarf potatis, så ett hvarf ansjo
vis, därpå lök och litet peppar. Så 
fortsättes, tills det blir 3 hvarf po
tatis och 2 hvarf ansjovis, öfverst 
lägges smöret i flockar och där- of-
vanpå jstrfts skorporna. Anrättningen 
stekes i god ugnsvärme omkr. 45 min. 
och serveras som frukosträtt eller till 
smörgåsbordet. 

C i t r o n f r o m a g e  ( f ö r  1 0 — 1 2  
pers.). 4 ägg, 250 gr. socker, skal 
och saft af 1 citron. 11 blad gelatin, 

j 4 msk. varmt vatten, V2 lit- tjock 
( grädde. 
I  B e r e d n i n g :  Ä g g u l o r  o c h  s o c k e r  
, röras 20 min. och blandas med der, 
t finrifn a citronskalet samt citronsaf-
I ten. Gelatinet spolas med kallt vat
ten, klippes i bitar och upplöses i 

I det varma vattnet. Grädden vispas 
till hårdt skum ; ägghvitorna likaså 
Gelatinet nedröres först i äggmassan, 
därefter grädden och sist ägghvitc-
sknmmet. Massan fyll es i vatten-
sköljd och söckerbeströdd form och 
får stå . på is 2—3 tim. När fromagen 
skall serveras, lossas den från kan
ten med en spetsig knif och uppstjäl-
pes på flat glas skål med tårtpapper. 
Serveras med mandelspån. 

FJÂLLFLICKÀN. 
Skiss af Signe Johansson. 

(Forts.) 
Följande dag flyttade lapparna. Olof 

stod på gården därhemma och klöf 
ved. På af stånd såg han färden. Bar
nen i den närliggande skolan hade rast. 
De stodo i klungor och så.go på lap
parna. Lapparnas rop, barnens skratt, 
hundarnas skall och renarnas klockor 
blandade sig till ett starkt sorlande 
ljud, när det trängde bort till Olof. 
»Elsa, Elsa», ringde klockorna, skrat-

enl. kliché, enl. kliché, 

af prima svenskt linne 

K r .  14.75. 
af prima svenskt linne 

K r .  22.—. 

A. B.NORDISKA KOMPANIET, 
STUREPLAN, STOCKHOLM. 

Albert och Marie 
rekommendera»* 

iirawET sno mm 
(Kungl. H of leverantör). 

Obs.I 

VARUMÄRKET 

IIIS 
Svenska 

i finaste 
Olivolja och Tomatsås 

för Smörgåsbordet. 

Hafreyryn 
Hafremjol 

Tillverkningen af AXA Hafreprepa-
rater f är mekanisk från början till 
slut.^SåledesVfull garanti för hygi
enisk fabrikation. 

kraft nlrtng 
åldrar 

uppfödning 

franko 

Leksands Väfskola 
rekommenderas ! 

Annonsera i Idnn! 

. A.C.SVENSSONS 
* . K X\CK£BRÖDä b,\(i U» I 
. -LOU OÖ7EI1ÖRG V . - - ! 

Akta Göteborgs-
Knäckebröd. 
Hygienkontrollant 1 
Otr G. Hjort 
af Ornfts. 

Tel.? 11 fr »29. 

Världsberömda. 

SINGER C:0 
SYMASKINS AKTIEBOLÅI 

Filialer 
på alla större platser 

En sparsam 

HUSMODER 

använder attfid Bäck sins 
ThneriRansRaJäsfpufver 

Tillverkas af 

OSCAR BÄCKSIN, GÖTEBORG. 

£ugna dej, pojße! 
Det går på ett 

par minuter 

när man har en 

Ibusqvarna 
Symaskin. 

éförmånliga afôetalningsvilldov. 
Custoriatvål £ör tvätten 

snöhvit. Ingen borstning- eller gnid-
ning. Absolut fri från skadliga äm
nen. Kläderna hålla dubbelt så länge. 
4 t vålar för kr. 1:30. Kölnerlagret, 24 
Smålandsgat., 'Sthlm. Prospekt franko. 

MAQXHA 
Oumbärlig vid tillredning al gröt-, puddingar, bakverk etc. 

Bästa näringsmedel bam och s juka: 
Säljes öfverallt i 1U- ooh Va-kg. paketer. 



I>RIMA KVALITÉ! ^^BASÎAUTFÖRANDE! 

HVARJE PAR. STÄMPLADT 
MED OFVANSTAEMDE. VARUMÄRKE 

FINNAS I ALLA VÄLSORTERADE 
.SYBEHÖRS - MANUFAKTUR,-& KORTVARUAFFÄRER. 

tade barnen, skällde hundarna och ro
pade lapparna, tyckte han. Nu måste 
hau se på henne och hon såg åt 
hans håll. Smärt och mjuk böjde hon 
sig hastigt ned, formade en snöboll 
och kastade den högt öfver en barn
flock bortåt Olof. Skolbarnen, som 
trodde den skulle gälla dem, svarade 
med en hel här af snöbollar. Elsa 
skrattade högt och klingande, kastade 
en boll midt i pannan pä den hög
ljuddaste pojken, skakade af sig snön 
och kröp ned i akjan. Nå nå baraörl 
Kut i skolen nu!»l) — »Nå nå Elsa. 
Hurra,» svarade barnen och svängde 
mössorna. Tåget satte sig sakta i 
rörelse och var snart utom synhåll. 

Olof fick en underlig idé. Han tog 

1) Farväl barn! Spring i skolan nul 

r» i gzA.s.tc, o c'bi> u f.s k 
SO r + I **. C. n,-f-
*.//»•* -S t >v a. s^c. » 

MUSCAT _ 
K «. /V«- Vi jv&+t-i,u— o o A. I -
t f t  i i  V A . ' à t  U  u r v à i r  + i  I t  4 t 5 Ö ^ , .  
A!/». Uor **%.9^ «.y /vaL//a_ i/År y 
orojCli o llq*L£+- orv *f*rocNi 

ra ti s / 
1er r eyora oc. -r^rtc. v/«i r 
val m-S +2*^ — S> > d t 6 4® -t* 

-Se-sd^ -f-» 
3R.UNtS£SL**.G^ WA*ur-A*rvi**\<\GS^itrJ 
ß«y^»c£.cj£.tac\s-T-o*aa - SiT'öC&HOL.t^ 

AHn+T* l.rg<jO Riks.7*1. fit" 

Möbler 
med elegant utseende tillverkas med 
allra största omsorg hos GIDEON 
NILSSON, Linköping. 

Mångfald ritningar på begäran. 

skidorna, åkte öfver fältet in i sko
gen och tog i förbifarten upp Elsas 
snöboll. När han kom långt in i 
skogen tryckte han bollen mot sina 
läppar och bröt sedan sönder den. 
Inuti den var ett hopviket papper'. 
Han vecklade upp det och läste : 

Afskedsord till min vän! 
Skogsstjärnan längtar till bäckens 

rand, att svalka sina rötter sin läng
tans brand i dess vågor1. Men stjärnan, 
hon är bunden af bergaband och aldrig 
skall hon hinna den bäckens silfverrand 
i stjärnelågon. Nej, ensam skall hon 
lefva, af törst skall hon dö och solen 
den skall bränna så hånande rö, den 
varma. En gång blir bäcken moltn 
och molnen bli till snö, som svalka 
liten stjärna, ty ung skall hon dö, 
den arma. Fastän ensam hon kämpar 
skall dock aldrig en vind få rycka 
blomsterbladen från brännande kind, 
hon lofvar så ljuft hon nu sofver, som 
skadsk juten hind h viskar snöflock och 
kysser den snöhvita kind och gråter.» 

All Olofs kärlek, som han trodde 
stoltheten dödat, brusade upp igen, 
när han läste de barnsliga afskeds-
orden. »Ack, E lsa mitt fina hjärteblad, 
min veka lilla skogsstjärna med en 

Vid btodbi*ist och svag
het gör Vasens järnpreparat "Ferrol" 
största verkan. Starkt aptitgifvande 
ökar det hastigt kroppsvikten. På 
alla apotek till 2 kr. fl. 

För hvitlackering fumes 
ingen färg som bättre ägnar 
sig därtill än emaljfärgen 
Chinalack. Hållbar, spegel-
blank, porslinshård. Tag inga 
mindrevärdiga efterapningar. 

Svensk, med guldmedalj 
belönad tillverkning. Erhål-
les hos alla färghandlare. 
Fabrikanter: Dorch, Bäcksin 
& O. os A.-B., Göteborg och 
Stockholm. 

Pensionsförsäkring. 
Allmänna Enke- och Pupillkassan i Sverige 

meddelar försäkring för pensioner till efterlefvande änkor och barn. 
Inträde är öppet för hvarje svensk undersåte, som med afseende å hälso

tillstånd pröfvas antaglig och icke uppnått 60 års ålder. Pension kan betingas 
(rån 100 till 1,500 kronor. Insats en gång för alla kontant eller delvis genom 
revers eller ock årliga premier. 

All vinst tillfaller de försäkrade i form af årlig tillväxt af pensionen un
der den persons lifstid som betingat pensionen. Pensionstillväxten utgår f. n. 
med 4.5 procent för år å det betingade pensionsbeloppet. 

Prospekt portofritt. Adress: Storkyrkobrinken 11, S tockholm. 

A.-B.Nya Banken 
Huvudkontor:  STOCKHOLM. 

Avdeln.-kontor: SÖDERTELJE, VÄSTERÅS, KARLSTAD. 

Depositionsräkning . . . ] A 1 
Kapitalräkning 
Sparkasseräkning • • • 

4 B 
proc 

Då på sista tiden flera personer börjat annonsera 
om, att de bota Engelska sjukan, anhåller jag att icke 
blifva förväxlad med dessa. En annonsör uppgifver 

, , .®^$? t ill och med äga 35 år s praktik ehuru själf endast 
I 32 är gammal. Vill Ni erhålla snabb och säker hjälp 

mot Engelska sjukan och Barnförlamning, 
. t illskril mig, ty jag har behandlat denna sjukdom i 40 å r och har så

ledes en erfarenhet, som ingen annan. De recept jag använder firo för 
utvärtes bruk och fullkomligt oskadliga samt härleda sig från munktiden 

! oc h hafva bringat hjälp åt mångtnsende. Engelska sjukan utbryter vid 
alla åldrar och äro symptomerna i hufvudaak följande: Blodbrist,slappa 
armar och ben, kalla händer och fötter, gnatlgt lynne, Ingen sömn, 
ingen aptit, somliga äta mycket men magra ändå, slem stockar 
sig 1 hufvudet, mage, leder, som medför en ryslig kläda, utslag, le
derna blifva styfva, stockar sig slemmet på strupen kallas det struma. 
Sneda lemmar kunna bli återställda. Sök i tid åtminstone för barnen, 
de lida oförskyldt. Bref besvaras blott mot dubbelt porto. Begär intyg. 
HANNA BENGTSSON, Munkgat. 2, Malmö, vid Pildamsvägen. Tel. 53 68. 

kropp och själ af rödaste kärlek — 
hvarför skiljer oss lifvet åt», hviskad© 
den starke bondsonen med en för ho
nom ovanlig ömhet och hela den kraf
tiga gestalten skakades, som af snyft-
ning. Han återvände icke förrän i 
skymningen hem igen och svarade icke 
på. frågorna om var han varit. Hans 
anhöriga togo då för gifvet, att han 
Elsa till vägs. 
E Våren var förbi och äfven försomma
ren. Lars-Ols voro på färdslåttern. Det 
var lif och brådska, starkt solsken och 
glada färger. Arbetet var strängt och 
mödosamt, men ingen tänkte just där
på. Det låg alltid en viss högtidsstäm
ning af hälsa och högsommarlif, ängs
sus och hödoft öfver fäbodslåttern, 
som gjorde själf va mödan till en fest. 
Mor själf var i dag och såg till de 
sina. Hon dukade i gräset med ry
kande kaffe och färska våfflor åt fol
ket. Medan de drucko gick hon ut på 
»legdun» och plockade ängsblommor, 
att pryda till helgen med där hem
ma. När hon kom tillbaka frågade 
Elin, Olofs enda- syster: »Hvad har du 
där mamma?» — »Ja, se själf.» Pion 
höll leende ut förklädet. »Blåklockor, 
prästkragar, förgät-mig-ej», förkunnade 
sextonåringen. »Men hvad är detta?» 
Hon höll upp en handfull ängsnejlikor. 
»Fråga Olle,» sade en räfserska. »Du 
var ju bra i skolan, du?» — »Asch, 
int' haj* han reda på blommorna för 
det, så länge efteråt, bara vissna skogs
stjärnor, dom vet du väl hur de se ut 
eller hur Olle?» frågade Elin retsamt. 
Han rodnade, men vände sig ej om åt 
systern. »Det är väl bara ogräs du har, 
förmodar jag,» svarade han vårdslöst. 
»Ogräs, därför att det inte är klöfver, 
timotej eller skogsstjärnor. Nej tack, 
det här är kärleksblomster, det borde 
du väl ock ha reda på.» De återgingo 
till arbetet, men Olof funderade öfver 
huru hans nyfikna lilla syster fått 
reda på hans visa, som han alltid 
bar i sin portmonnä,. 

Sommaren var till ända och hösten 
tog den gyllene spiran i sin hand. 
Olof g ick omkring och drömde om Elsa, 
alla tankar ,som ej måste gälla det 
dagliga arbetet, gällde henne, flickan 
uppe i fjällen. Ej ett ögonblick tvif-
lade han på hennes trohet eller upp-' 
höide att hoppas på framtiden. Men 
ungdomen kände ej igen Olle Larsson, 
den gladaste bland de glade, han hade 
blifvit så underligt frånvarande.. Och 
de gamla skakade sina hufvuden och 
bådo för honom. »Säkert lia de trollska 
lapparna 'statt' Lars-Ols-Olle. 'Gud 
hjälpe honom och föräldrarna,» liviska-
de de och sågo bekymrade på livar-
andra. 

(Forts.) 

SVAR 
Å den senast införda serien .frågor följa 

** här nedan svar, och har redaktionen 
insett, att det ut fästa priset 10 1er. den na 
lång bör tilldelas signaturen Ea., hva-
dan innehafvaren af denna signatur beha
gade anmäla sig å vår byrå för beloppets 
•Ubekommande. 

N:r 101. Här lämnas med nöje »ung 
husmor» några säkra beskrifningar på 
goda lättlagade kaffekakor. 

1) 850 gr. mjöl, 213 gr. rördt smör, 
6 ägg, a/2 lit. mjölk, 68 gr. pressjäst, 
200 gr. socker, 17 gr. sötmandel, det 
rifna skalet af en citron. En form 
smörj es med smör, belägges med sku
ren mandel och därpå strös rifvebröd. 
Fylles blott till hälften. 

2) 213 gr. smör, d:o socker, 5 ägg, 
2 tsk. jästmjöl, 425 g r. mjöl. Jästmjö
let röres med litet vatten, ej med 
mjölet. Vidare 2 matskedar grädde, 
213 g r. sultanarnssin, 213 gr. korinter. 
Smord och mjölad form. Svag ugn. 

3) 1 tkp. gräddmjölk, 1 d:o smält 
smör, 1 d :o socker, 4- he la ägg, 5 
öre jäst, mjöl som till en lös deg. 
Af alltsammans, utom sockret, göres 
en deg, lägges i en handduk på afto
nen, hopknytes och lägges i kallt vat
ten att jäsa öfver natten. På morgo
nen inarbetas socker, kardemumma, 
kanel, îussin. Lägges i en kransform. 
Gräddas som h vetebröd och är ut
märkt godt. Ea. 

—  M a n n a g r y n  s k a k a :  1  t k p .  
fint socker röres med 8 äggulor tills 
det hvitnar, då en tkp. rifven man
del och en tkp. råa mannagryn iröres. 
Hvitorna slås till skum och. iröres sist. 
Gräddas i lagom varm ugn. Man bör 
taga en çula mindre än livitor och 
ej alldeles full kopp gryn. Bäst om 
den får stå en dag, innan den använ
des. 

R i s k a k a .  R e c e p t :  4  ä g g .  3  d e l .  
strösocker, 3 del. smält smör, 2Vé de l. 
h vetemjöl, 1 tsk. jästpulver, 1/2 kkp. 
grädde, 1 tsk. citronsaft. 

Beredning: Ägg och socker röres 10 
min. Smöret skiras, får kallna och rö
res först en stund ensamt och sedan 
tillsammans med de öfriga ingredien
serna. Sedan massan blifvit pösig, 
nedblandas ris- och hvetemjölet- -jämte 
jästpulvret. Grädden vispas, men ej 
för hårdt, och iröres sist. 

Nanny Fredrika. 
.N :r 102. Saft af såväl smultron som 

jordgubbar vill gärna bli mörk om den 
gömmes öfver år. Kallgjord sådan bi
behåller sin vackra färg och beredes 
sålunda: 3 liter nyplockacle bär på
hällas 1 liter friskt vatten, hvari 
upplösts för 5 öre pulvr. vinsten. Ef
ter 24 t immar liälles idet i saftpåse att 
själf rinna. ^ Får ej kramas. Tillsättes 
3/i kg. strösocker och röres och öses 
en timmes tid. Buteljeras, korkas och 
hartsas. Ea. 

N :r 103. Nog bör ni väl själf kunna 
hitta på ett passande namn åt eder, 
välj t. ex. ̂ ett som påminner om den 
trakt h varifrån ni är. Vill ni ha "ett 
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DAMASKBYXOR. 
(Barnkalsonger med vidhängande damasker). 

Oöfverträffad praktisk modell för barn, oumbärlig vid kälk-
och skridskoåkning. 

Varma. — Bekväma- — Mycket starka. 

Pris 

Hel längd ungefär (räknad från midjan 
till fotknölen) cm. 

Pris 

48 j 53 58 j 63 | 68 i 78 

Pris 2.15 p| 2.35 2.60 | 3 | 3.15 | 3.85 

Svarta, hvita, läderfärgade, röda och grå. 

Välj icke dessa byxor Jör små, ty de hålla länge ! 

Se i öfrigt prïskurantenï 

NYA T RIKÅFABRIKEN, VALDEMAR N IELSEN, 
Etablerad 1691, 

BRYGGAREGATAN 4, STOCKHOLM. 

nytt namn infördt i kyrkobok, måste 
ni till k. bfhde i det län där ni 
är boende inlämna ansökan om rätt 
att få bära detsamma, till hvilken 
ansökan fogas prästbetyg ; i regel bi-
falles den. Emellertid får ni ej välja 
ett namn, h vilket bär es af känd (släktr 
ty ägare af sådant är berättigad för
bjuda detta. Ea. 

N :r 104. Den som vill utbilda sig 
för ibarnmorskeyrket bör ha uppnått 22 
men ej öfverskridit 35 års ålder. Läro
anstalter finnas i Stockholm, Goteborg 
och Lund. Egenhändigt skrifven ansö
kan, ställd till medicinalstyrelsen, 
skall ingifvas till k. befhde i det län, 
där ni är boende, och bifogas därvid 
skol-, prä^t- och läkarebetyg, vidare 
intyg af tvänne i hemorten bosatta, 
välkända personer om att sökanden 
äger för sitt uppehälle under läroti
den erforderliga medel. Vill sökande 
komma i åtnjutande af fri undervis
ning i Lund (den af läroanstalterna 
där dylik förmån åtnjutes), bör, i 
stället för sistnämnda intyg, bifogas 
behörigt kommunalstämmoprotokoll, 

styrkande att sökanden af landsför
samling, som lämnar årlig bidrag till 
samma anstalt kallats att efter slu
tad lärotid antagas till ordin, barn
morska med bestämda lönevillkor, och 
atf församlingen förbundit sig att 
bekosta hennes underhåll under läro
tiden samt förse henne med nödiga in
strument. Elev vid de två förstnämnt 
da anstalterna, som under lärotiden 
utmärker sig för flit o. s. v., och 
är i behof af understöd, kan erhålla 
plats som frilärling. Lärotiden utgör 
minst 9 månader, fördelade på två 
terminer, räknade från 1 april och 1 
okt. Utexaminerade barnmorskor med 
betyg om utmärkta kunskaper och 
vitsord om hedrande uppförande kun
na vid läroanstalt i Sthlm och Göte
borg erhålla fri undervisning i in
strumental förlossningskonst. En bil
dad kvinna liar alltid utsikter att 
som barnmorska kunna skaffa sig god 
enskild praktik om hon slår sig ned i 
stad. Numera erhålles pension. 

Ea. 
N :r 105. Prenumerant kan liänvända 

1 

Levereras tull- oc h portofritt till 
bostaden direkt från Schweiz. 
Klädningar Blusar 
från kr. 10.80. från kr. 4.25. 
Baby- och Barnklädningar 

från kr. 4.85. 
Bästa Schweizer-broderier på batist, voile, 

tyll, crêpon, marquisette, ylle och på de 
mest moderna side ntygerna. Begär redan 1 
dag profver och pariser-modeplanscher 
som sändas franko. 

Våra broderier säljas osydda, men vi le
verera på beställning tillskärningsmönster 
för alla modeller oc h i alla s torlekar. 

Profver på våra nyaste Schweizer-siden-
tyger likaledes på begäran franko. 

Schweizer a Co., Luzern A10 ( Schweiz). 

Proton-
Hafremjöl 

Inom sjukdietetiken, särskild t vid lall 
af nervfeber, lungtuberkulos, njurlidande 
och sockersjuka, är Proton-Hafremjöl pröf-
vadt med mycket lyckligt resultat, såsom 
högst väsentligt skyddande mot ägghvite-
förlust. På grand af sin utomordentliga ren
het tillgodogöres ägghvitan i Proton full
ständigt af kroppen. 

Yärgårda har ensamrätt för fabriksmäs-
sig tillsättning af Proton i Hafremjöl. 

Rekommenderas af framstående svenska läkare. 
Säljes i 1/s-kg.-pakefcer å 55 öre i välsorterade speceributiker. 

H 

Fräknar 
• 
• 

kläda ingen! I 
FSnran-Frëken'Krâm mYcket förträfflig! på vetenskap-

1 lig b as sammansatt preparat, som på kort tid bleker 
fräknar. Boran~Fräken~Kräm har med utmärkt resultat an vändts 
af tusenden. Gör ett försök — äfven Ni skall blifva nöjd. Er
hålles öfverallt à 1 kr. tuben, 3 tuber kr. 2.75 p å apoteken, i 
parfymeri- och drogaffärer. Begär den äkta Boran-Fräken-
Krämen och låt ej öfvertala Eder till att taga någon annan. 

Borån Generaldepôt, Peder Skramsgade 17, Köpenhamn, Dorch Bäcksin 
& C:o A .-B., Göteborg, Emil Fredriksson, Sthlm, Éug. Wingård, Malmö. 



sig till »Handarbetets Vänner» i Stock
holm där olika kurser gifvas nästan 
året om. H. Lundins slöjdseminarium 
utbildar lärarinnor, men där begynner 
kurs först _ 1 sept. Upplysningar ge
nom slöjdinspektris en Fanny Blom
berg, Banérgat. 81, Stockholm. Angå
ende gymnastiken bör ni vända eder 
till Gymnastiska Centralinstitutet. 

Ea. 
— Ljungby husmodéiskola ger som

markurser. Skrif till fr. A. Bäckström, 
Ljungby. Hör äfven efter på Birgitta
skolan, Regeringsgatan 19, ötockholm. 

Sissie Maxwell. 
— Till svar å prenumerants fråga 

om sommarkurser för lärarinnor, vill 
jag upplysa om att å det natursköna 
Stora Rör, 1 tim. ångbåtsresa från 
Kalmar och Borgholm, ligger en liten 
ganska ny husmodersskola i(ölands 
Husmoderskola) som under sommar
månaderna nästan uteslutande syssel
sätter sig med feriefirande lärarinnor, 
sjuksköterskor m. fl. som sökt sig 
till denna förtjusande vrå af, Öland 
för att fria och ostörda få njuta 
de allra, härligaste Ibad, sjö- och skogs
luft i förening och för öfrigt studera 
huslig ekonomi, slöjd o. d. Skolan 
ledes af fackbildad föreståndarinna 
och en eller två biträdande lärarinnor. 
Priset för inackorderingar, som ej del
taga i arbetet var 85 kr. och för ele
ver 60—75 kr. beroende på hur de 
önskade ha det. Alla hålla egna lakan 
och handdukar samt filt och örn-
gåttskudde, hvilket ju är ganska lätt 
att medföra. Kunde dock för en ringa 
penning erhållas å skolan. 

Lärarinna. 
N :r 106. Gå igenom en kurs i 

kontorsgöromål i handelsinstitut och 
därjämte en kurs i maskinskrifning 
och stenografi. Flera skolor anskaffa 
platser afgiftsfritt. En sådan plats 
kanske ni skulle trifvas bättre med. 

Ea. 
N :r 107. Rådfråga läkare ! 
N :r _ 108. Vänd er till Kvinnliga 

kontorist- och expeditföreningens i 
Stockholm sekreterare fröken Valborg 
Ulrich, Jakobsgatan 20 och begär upp
lysningar. K. 

N :r 109. Väf gardiner i tuskaft 
(grof sked) med tätare ränder i sido-
järderna samt i gult, sy draperier 
på gult linne, hålsöm eller klump
söm. Vackert är också att sy hål
sömmar på naturfärgadt linne till 
både gardiner och draperier. Mönster 
och idéer får ni lätt i en handar-
betsaffär. Ea. 

N :i*o 111. Är det er afsikt att bli 
trädgårdsmästare, vore det väl lämp
ligast att lära hos en trädgårdsmä
stare, t. ex. I. P. Jensen i Helsing
borg eller N. P. Andersen i Jönkö
ping och andra. Privata trädgårdskur
ser ges på många platser: Torshäll, 
Leksand, Lillie Landgren och Märta 
Philip; Heidan, Ystad, fr. Louise Fly
gare m. fl. I Tyskland, Marienfelde 
C. Berlin, finnes cn större Garten-
bauschrtile. Likaså i Jena, gartendi-
rektör Jansson m. fl. Begär prospekt. 

Ea. 
— Fri undervisning kan erhållas 

under sommaren å Hagaberg, Jönkö
ping, fröken Ruth Rösiö. A önne-
sta-ds folkhögskola invid Kristianstad 
finnes några friplatser för elever i 
trädgårdsskötsel. 

Sissie Maxwell. 
N :r" 112. Jag ville råda eder att 

endast plantera rosor, nämligen Ca
roline Testout. Det är en bland de 
tacksammaste sorter på kall jord. 
Blommorna äro stora, röda. Har sett 
en villaträdgård dekorerad blott med 
sådana, kantrabatt omkring villan 
samt här och där stora rabatter med 
dylika. De blomma ideligen, börja 
i maj och hålla på till oktober och 
början af november, täckas öfver till 
vintern. »Nanny Fredrika». 

— Rabatten bör ni göra cirka 1 me
ter samt dessutom c:a 40 cm. bred 

gräskant. I stället för det senare 
kan ni ju plante: a en kan t växt-!, t . ex. 
taklök, Salvia, Iris, alla fleråriga, eller 
en ettårig, t. ex. Azurea Zetosa, som 
Jag med framgång använder åt- norr. 
Intill väggen är vackert med en slin
gerväxt. t. ex. slingerrosor eller kle-
matis. At norr går murgröna. Kabli-
zia tamnoides, och kaprifolium m. 
fl. Utanför slingerväxten planterar ni 
en del växter som bli en meter och 
däröfver. Se här några, fleråriga: 
Acotitum , varierat um, Lelfimum hy-
bridum, Lupinus polyphyllus, Rud-
beckia laxiniata., Solidago canaden
sis, Spirea aruncus, Dielytra m. fl. 
Tvååriga, höga: Althea rosea, Digitalis 
pur. gl. och Campanula. Mellan dessa 
växter bör vara, omkring 40 cm .mel
lanrum. Utanför denna rad lägre väx
ter, 50—80 e m. höga, t. ex. Achillea, 
Campanula grandis, Chrysantemum. 
Aqvilegia, Delphinium formosam, Die-1 
tanus fraxiriella, Eryngium, Hesperis 
matronalis, Iris (svärdsliljor), Lychnis, 
Pioner, Turkisk vallmo, HÖstflox, Py-
relsum roseum m. fl. Härutanför en 
rad ännu lägre t. ex. Aster alpinus 
Bellis, (kan ock användas som infatt-
ningsväxt), Arabis alpina, Convailaria, 
Doronicum, Funkia, Pa-paver nudi-
kale, Phox divaricata, Prumula, 
Trollius, Linum perennis med flera. 
Närmast, alldeles intill gräskanten 
planterar ni påsk- och pingstliljor, 
tulpaner, perlhyacinter o. d. växter 
som blomma tidigt och hvars blad 
vissna under sommaren. Så finns det 
ju flera vackra fleråriga liljeväxter, 
mycket tacksamma. Själf brukar jag å 
de rabatter där ja.g har fleråriga väx
ter äfven så frö till ettåriga. Skrif 
efter katalog från Göteborgs Träd
gårdsförening så kan ni där lätt välja 
ut passande sorter. De fleråriga väx
terna kan ni äfven köpa där, an
tingen såsom stånd eller frö. Det 
senare är billigast. Bäst är att så 
fröet i drifbänk. Själf brukar jag så 
frö till fleråriga på kalljord, och en 
del lyckas det med, att de komma 
upp, men, ej ailla. Jag gör då en vänlig 
»säng» och sår fröet i rader tvärs-
öfver. Tar sen upp plantorna och 
planterar dem i rabatten. Bered och 
rensa jorden väl, kalka och gödsla så 
får ni snart lika många blommor i 
er trädgård som Brasamoran. 

(Forts.) 

Vid köld och ombytlig 
väderlek skyddas hud och 
hy bäst genom användning 
af F. Pauli's Äkta Liljemjölks-
crême. 

^•CORNELIUSSON^ 

Elisabeth Östman 
är de svenska hemmens kokbok. 

På mindre än 2 år har den utgått 
i öfver 25,000 ex. 

Pris Kr. 5.50 inb. 

Ü Norrköping 

"för utmärkt god 
soja, ättika, senap 
och såser samt så
som uppmuntran 
för framgångsrik 
täflan med utlan
det." 

Winborgs 

Ättiksprit 
på flaskor iir den 
yppersta för bordet 
samt till inlägg
ningar och får ej 
förväxlas med den 
hälsofarliga kon
centrerade kemi

ska Ättiksyran 
(träsyra). 

Finnes i hvarje 
välsorterad spe-
ceri- och viktualie-
affär. 

Prenumerera på Idun, 

'"TIE eoi-OCEÏ ""TIE eOUOCtT .  

TI1-WINB0RG%? 

STOCKHOLM, 
Rungl. Hoflev. 

Det .skulle vara 
MZ/IÛIG » 

Tvâîfpulver 
med violdoft 

>sa* N amma! 

DRICKA ENDAST 

iMMALMtm 
H BEST JÜ 
«.PATENT $ 

^".SforaYfcJ^ 
PAU LI s 

Qvicuta 
öfl^erfef(adfägg)f\/äf. 

'Gör hy och hud mjuk och 
f i n  p å  g a m m a l  o c h  un g  

SOM ÄR KOFFEINFRITT, 

HÄLSOSAMT OCH VÄLSMAKANDE 

På Albert Bonniers förlag har utkommit 

a f  

CARL LARSSON 

Åi Solsidan. fextmâinbns2o k?ed Spadarfvel. 
24 målningar med 
text. Inb. 15 kr. 

T ^ album bestående af 32 målningar med text och teckningar, allt af Carl 
LQlooUllo. Larsson själf. Inb. 15 kronor. 

Ftt Vi p»m 25 målningar med text o. text-
I—'1 1 ICI il. illustr. 3:e uppl. Inb. 12 kr. 

BILLIGHETSUPPLÅGA. 2:80, inb. 4:75. 

Gammalt krafs af C. L. 
Inb. 2: 50. De mina 

Carl Larssons-vykort. lii.'^^SsK. 2iît. "•16 flerfärgskort- 2:40 

och o  m  

CARL LARSSON 
P A D I  I  À D ^ ^ O K I  SOM MÅLARE, TECKNARE OCH GRAFIKER. En studie 
V^>-\.rvl— LrtKJJvlN af j0frn Kruse. Med 22 svartbilder, 5 färgbilder och 1 

fotogravyr. 10 kronor. 

CARL LARSSON. En studie af Georg Nordensvan. Med 24 bilder. 25 öre. 

IDUNS M ODELLKATALOG 
n:r 3 för sommaren 

nu utkommen. 

Häftet innehåller eti rikhaltigt urval af 
de senaste vår- och sommarnyheterna och 
finnes till salu i alla boklådor samf i de 
flesta tidnings- o. cigarraffärer. Pris 30 öre. 
Erhålles porlofritt direkt från Id uns Expe
dition, Stockholm, mot insändande af 30 
öre i frimärken. 



VARUMARKE 

återgifver grått och blekt hår sin ursprungliga färg i hvilken 
nyance som helst. Garaateradt oskadligt. Attest härå är ut
färdad af Herr D:r Carl Setterberg, Kemiska Kontrollbyrån, 
Stockholm. 

Pris pr flaska à 125 gr. 3 kr. 
Fås i alla välsorterade Parfym- o. Materialaffärer. På platser 

där Eucalyp ännu icke finnes till salu hänvände man sig till 
Company Sydneys Agentur, Bruksgatan, Malmö. t Iii' sm 

Prismakikare och Erne-
mans Fotografiska Ka
meror till fabrikspris -f 
tull och frakt. Moderata 
afbetalningsvillkor. 
Generalagent för Leitz: 

Ax. Lundqvist, 
Handtverkaregatan 15 A, 

STOCKHOLM. 
Allm. 101 81. Riks 87 30. 

TlDflHPLMSfilFflNTflSIMÖBLER, 

Rikhaltiga variationer. Begär prisk. 
Tidaholms Bruk, Tidaholm. 

Kungl. Hofleverantör. 
Försäljningsmagasin: Mäsfersamuelsg. 38, 

STOCKHOLM. 

Annonsera i Idnnl 

"STATISTIK FO» 
MsnAiLEr 

erhålles franko mot 
25 öre i frimärken till 
lduns Tryckeri 
Specialafd. System, 
Bryggareg. 17, Sthlm. 

SVENSKA KURORTFORENINGEN. 

Borgholm 

Adftlfchercr ®runns" °- Badanstalt. 
1 juni—31 aug. Inlands

natur, barr- o. löfskog. Billiga lefnads-
kostn. Läk.: Eman. Larsson. Örebro. 

Bie Vattenkuranstalt, Katrineholm. 
__ Kneippbad. Starkt Radiumhaltigt 

vatten. Skogsluft. Läkare: Profes
sor Astley Levin, Sthlm. 

Dnr9. Kneippbaden. Sommar-o.vinter-
1? k urort. Företrädesv. b eh.: Rheu

matism, gikt, celluliter, ischias, åder-
förkalkn., nervs jukd., allm. svagh.m.m. 
Inack. kr. 1,75—6 p.d. Läk.: W. Bergwall. 

Kurort och hafsbad med 
sydländskt öklimat. Utm. 

bad. Tidsenl. utrustning. Väl fun
gerande vatten- o. kloakl. Läk. J. O. 
A. Bergquist. Strandv. 7 B. Stîilm. 

Råcfaslc Hafsbad o.Kuranstalt. 1 juni 
____ —lsept. Mildt, jämnt klimat, 

härligt läge, en af västkustens natur
skönaste badorter. Läk.: D:r G. Kri-
kortz: Sjukgymn. B. Granfelt. 

Dalarö Hafsbad. Välk. kur- o. rekre-
_______ ationsort. Naturskönt läge; 

hälsos. klimat. Gyttje-, tallbarrs-, kol-
syreb. etc. sjukg. Läk. och apotek. 
Uppl. D. Uthyr.-byrå. R. 21. 

Diursätra Brunn* ^ers^s. Lungt, 
stilla, enkelt. Högt o. fritt 

läge. Järnkällor. Väl serverade bad. 
Hetluft. Omsorgsfull massagbehandl. 
Billigt. Läk.: D. Liljeqvist, Norrköp. 

FiskebäckskilHafskuranstalt vid 

Västkusten. Ren, 
dammfrihafsluft. Alla sorters bad. Mas
sage och sjukgymn. Bill. lefnadskostn. 
Nyutvidgad. matsal. Läk.: Nils Tidmark. 

Fiällnäs Svei^ges högst belägna luft-
—I kurort. I björkskogsbältet. 

Lämplig rekreationspl. Häri. fjällnatur, 
godt bord, c. 60 rum. Säsong: Juni— 
aug. Läk.: T. J:n Hellman, Uppsala. 

Furusund "^a^s" t. fr. 
Sthlm, stora segell. Lifl. 

ångbåts f. N y reg. Alla brukl. badf. Fri-
luftsb. Sjukgymn. 5 hotell, 60 villor. l:sta 
kl. rest. Bill. pris. Läk.: C. Hjort af Ornäs. 

Qrennaforsa vld a stambana-
______ Berömd järnkälla 

Gyttje- o. medic, bad. Mildt barr-
skogskl., häri. luft. Sjö. Bost. i brunns, 
park. Adr. Moheda. Läk. R. R inander. 

GötarD pr Asenllösa
5 Jönk:s län. Na-

" turskönt läge vid sjö i skog
rik trakt. Vanl. badformer, järnkälla. 
Billigt. Läkare :N. O. Nilsson,'.Uppsala. 

Helsiöns Kuranstalt, al-
3 la brukl. badf. spec, gyttje-

massageb. Godt bord. Lämplig rekrea
tions- o. hviloplats. Post-adr. Hored. 
Rt. Läk.: Dr. G. Hjort af Ornäs. 

HiO ®ac^ans^a^' Sundaste läge i den 
—L. vackra Guldkroken vid Vättern. 

Utm. bad. Nytt strandbad. Goda bost. 
Läk.: D:r E. Tengstrand. Sthlm. För 
gymn. o. mass. D:r Hj. Ekb erg, Sthlm. 

Hällbv Brunn •^,a^°a^v Jämkai-
" la. Füllst, varm- o. 

Kneippbad. Sommarsäsong 15 maj— 
1 sept. Läkare: D:r Uno Wallin. Te
lefon: Eskilstuna 684. 

Hälsans ®runnsanst-' Hälsingborg, v. 
_____ Öresund. Radioakt. koksalt-

och järnkälla. Alla badf. Reumatism, 
magsjukd., skroful. åkommor. Läkare: 
D:r A. Björkman. Hälsingborg. 

Johannisdal. ° ^„st. 
_________ 1,5 km fr. Köping. 

Öpp. fr. slutet af maj—c:a 15/s. Järnk. 
m. ovanL hög radioaktivitet hvars 
vatten anv. äfv. t. alla bad. Läk.: G. 

Lannaskede Hä
t
rL läf * i skogr. trakt. Berömd 

järnkälla. Alla brukl. badf. Kneippb. 
Radium-Inhalatorium. Säs. börj 1 
juni. Läk.: Sigge Wikander, Sthlm. 

I il1H(yç!cîlP'^rkr^®* rekreat.-ort. m* 
^ ° väl serverade bad. Apot., 
järnk., nytt societetsh. Ny regim i Soc.-
restauranten. Öpp. i/e—ev.15Id. Ångbåts-
o. järnv.-st. Läk.: Nath. Dahlberg. 

Loka järnv. Säs. 7 juni— 
7 aug. Terminsindeln. Reumat. 

hjärtf.neurasteni. Ber. gyttjebad jämte 
alla vanl. badf. Radiuminhalatorium. 
Öfverläkare: D:r G. Rystedt, Sthlm. 

Lundsbrunn °' Aari; 
stalt. Högt och torrt 

läge i natursk. trakt nära Kinnekulle. 
Berömd järnkälla, starkt radioaktiv. 
Billigt. Läkare E. Pontén, Göteborg. 

I vekorna ^a^s^a^" o. klimatisk kur-
_ ort i häri. nat. å västkusten, 

kransad af yppiga, skogsklädda höjder-
Läkare: Olof H:son Forssell, Sthlm 

I Vco|ri| Klimatisk kur- och rekrea-
^ tionsort. Utmärkta gyttje-, 
kreuznacher-, half- o. hafsb. sjuk
gymn-, massage. Tidsenl. anläggningar, 
bill, priser. Läk.: Prof. A. Wide. Sthlm. 

Ma|en Båstad. Füllst, kurort. Varm-
* o. hafsb. Vidstr. barrskog. 

Rvrf Brunns- o. Badanst., Radioaktiv 
" järnk. Alla brukl. kurmedel. 
Kneippb. Natursk. läge. Skog o. in
sjöar. Lugn sommarv. Ytterst bill, 
lefnadsomk. o. badpr. Läk.: D. B. 
Carlsten. 

Saltsjöbaden Sa»at°riu™ »• »«<•-
f anstalt. Nyinrät-

tadt Radiuminstitut. Rum fr. 2.00. 
Öfverläk.: D:r Olof Sandberg. 

Skagersbrunn Vat\°- 1i
uf^ur°rt' 

med järnk. Härligt 
läge v. sjön Skagern. Barrsk. Alla 
badf. Radiuminst. Godt bord, äfven 
veget. Badint. Nils G. Marén, Upsala. 

Strömstad •H-afs^uransta^* skydd. 
i « — Mildt haf sklimat, 

Ericsson, Köping. 

Sjukgymn., brunnsdrickn., dietisk be-
handl. Lekstuga. Lekledarinna. Läk.: 
Docenten D:r W. Wernstedt, Sthlm. 

Hafskuranstalt med ut-
__________ märkta bad, spec, gyttje

bad, goda kommunikationer, billiga 
lefnadsomkostnader. Läkare: J. Bau-
man. Marstrand. 

Mcdcyi ®kogssanat. Berömda järnk. 
__ m. radioaktiv, utstråln. Utm. 

gyttje- o. halfbad. Sol o. luftb. Kalla 
bad i Vättern. Terrängkurer. Dietiskt 
bord. Läk.: G. Bergmark. Uppsala. 

Mörsils Sanatoriumför,bröst" 
sjuka. 

Jämtl. Öpp. året om. Ren, stärk, fjäll
luft. l:sta kl. bord. Elektr. belysn. 
Rikst. öfverläkare : T. Horney. Mörsil. 

MnccAhofft* Vattenkur. och sanato-
mufebeoergrium 1,100 f. 0. h. öPP. 

hela året. Nauheimerb. m. flyt. k ols., el. 
ljusb. Inhalatorium. Röntgen- o. hög. 
frekvensafd. Läk.: Pr. Odenius. Sthlm. 

NvhrO ßrunns" 0°h badanst. Präktig 
__£ Barrskog. Torr grusgrund. 

Vattenkur. Elektr. ljusbad. Gyttjeb. 
Nauheimb. Solbad. Billigt. Läkare: 
Lifmed. E. Jacobson, Stockholm. 

Nynäs Hafsbad ANyniifh!T 
_ ——_ modern, förstkl. 
sommar- o. vinterkurort m. füllst, vat
tenkuranstalt. o. alla moderna kurme
del. Läk.: E. Prick. 

Porla ®rïmr1. Berömda, kraftida järn-
__ vatten. Füllst, badanst. I term. 

1le—1h, II term. 5/7—2/s. Postadr. Porla. 
Läk.: Med. D:r H. Nauckhoff, Linnég. 33, 
Stockholm. Riks 159 00. 

Ramlösa:s ®.äs" IS/6~1/9' An
1

ta,lis,1,t; & 

jarnk. Alla mod. badfor
mer, spec. Nauheimerb. Radiogenkur. 
Socker-, gikt-, njur & korp. Rönt-
genundersökn. Läk.: Prof. K. Petrén 
& D:r M. Ljungdahl, Lund. 

Ronnehv -Brunn' Starkaste järnkäl. 
L_ lo r, massage-, ljus-, hafsb. 

m. m., kallvattenkur, dietkur, radium
kur. Läk.: Prof. G. Porssner. Uppsala. 
D:r Rietz, prof. Henschen. 

Rostock ^a^so^runi1 oc^L badanst. in-
vid Kroppefjäll. Naturskönt 

fridfullt och lämpligt för sitt ändamål. 
Ytterst mod. priser. St:n och adr. Dals-
Rostock. Läk.: D:r J. Billing, Vara. 

Medicinska förfrågningar besvaras af resp. läkare och för närmare upplysningar hänvisas till den af Sv Kurort-
ökningen utgifna publikationen "Svenska Bad- och Karorter" (tillgänglig i bokh.) o. till de olika kurorternas ore 
om eriiallas genom kamrerkontoren samt Svensk Bad- och Turisttidning och Svenska T ar istf öreningen Sthlm 

berömda gyttjebad. Järnkälla. 
1 juni—15 sept. Läk.: A. Berghel, Sthlm. 

Sätra Brunn. 1.4 m il fr. Sala. Daglig 
vursttrafik, på beställn. auto

mobil. Gyttjeb., gymn., massage; sär
skild matordn. för magsjuka. Öpp.J2/e 
—18/8. Läk.: R. Friberger, Uppsala. 

Söderköping Brunn o bad Fullst-
badkur. Nauheimer-

bad. Elektr. lj asb. Sjukgymn., mass. o. 
hetluftsbeh. Utm. skogspromen. Enk. 
lefnadssätt. Läk. : R. Almberg, Sthlm. 

Södertälje ®a(^nr* öpp. året om. Nytt 
I badh. o. societetsh. Tvål-

massageb.,el. ljusb. Radiuminhalatori
um. Läk.: Axel Hellstenius, Sthlm. För 
mass. o. gymn. d:r N.Wennström, Sthlm. 

Tranås Vattenkuranstalt. öppen året 
om. Alla varma o. kalla bad 

Fullst. Kneippbehandl. Mild och ren 
luft. Natursk. läge, vidstr. barrskog. 
Bill. priser. Läk.: H. Tham. Tranås. 

Trosa Bad- och sommarvistelseort. 
Naturskönt läge. Ren o. stär

kande luft. Utmärkta varm- och salt
sjöbad. Tvenne läkare på platsen. 

Tulseboda Brunns"o,kurortiKyrk-

hult, Blekinge, öppen 
1IQ — l ld .  Naturskön skogstrakt. Stark 
radioaktiv järnk., utm. bad. Apot. Bill. 
lefnadsomkostn. Läk.: E. Kinnwall. 

Tvrinîre ®a(^anak °°h Sanatorium. 
** Fysikalisk-dietisk kurort. 

Spécialité: Nerv- o. reumat. åkommor. 
Mildt sydl. klimat. Billiga Lefn.-kostn. 
Läkare: O. Reimers. Tyringe. 

Ulricehamns Saiiat0.riura °- bad-
- anst. Öppet året om. 

Vidstr. skogsomr Mer än 300 m. öfv. haf-
vet. Alla brukl. badform., äfv. elektr. 
Läk.: Joh. A. Andersson. Ulricehamn. 

V ar ber 5* ^ a^s^a^ ock gyttjebadan-
_ stalt. Bästa hafsbad, spec. 

gyttjebad. Elektr. ljusbad. Billiga af-
gifter och lefnadsomkostnader. Läk.: 
D:r O. F. Åberg, Stockholm. 

Visbv ^^"^ads- °- Kneippkur-anst. 
y Mildt ö-kL Nytt: Kneipp-Byn 

gm spårväg förenad m. staden! Hafsb. 
v. öppna stranden! Solb. m. dusch i 
skogen! Läk.: K. Kallenberg, Sthlm. 

Wärmlands Eda Vafctenkuranst- ° 
J ärnk. Säs. 1/e—81/s. 

Naturskönt, högt läge. Milsv. furusk. 
Alla brukliga badformer, spec, gyttjeb. 
Läkare: D:r B. Möller, Stockholm. 

Orecrund Häri., friskt 
läge. Goda o. bill, lefn.-

Båstads Helpension för flickor. Farove^^ytt^Ä 
börjar den 2 september 1913. Platsen särskildt lämplig för uppväxande ung
dom. Goda referenser. Prospekt på begäran. Bertha Jönsson. 

förh. Lifl,. ångbåtskommunikationer. 
Gyttje- & Nauheim erb ad. Läk.: Vik
tor Huss. Öregrund. 

ÖsthammarsIlafsbadar,3t- ?ky,irl 

läge vid vik af Alands 
Fangobad. Häri. 
Billigt. Läk. : D:r 

haf. Tvålmasageb, 
hafs- o. skogsluft. 
Henrik Berg, Sthlm. 

Fragt 

r;.,.: : 

Absolut ren, luktfri och utan 

smak. För in- och utvärtes 

bruk. Rekommenderas af 

herrar läkare. 
I f laskor: 

små flaskor 25 öre, 
stora flaskor, 50 öre. 

Åfven i askar från 10 öre. 
Säljes å alla apolek. 

Tillverkas endast af Chesebrough 
Manufacturing Co., Cons'd 
NEW YORK, N. Y., U. S. A. 

Filialaffär i 42 Holborn 
Viaduct, 

London, England. 

Il CvHily ro«" Bu Jf\5 
l4«mowÜ. 

r«Ji«v0 Cougk, Cold 
lion MANU FACTI; 
NEW YC>R*r.u 

Allt ifrån sitt första 

framträdande har 

F1DR000L-
haft att glädja sig åt 

en ständigt växande 

popularitet. 

Genom sin absoluta 

renhet och sina utsökta 

ingredienser intager 

FLOH-

i  dagligt 
bruk förlä
nar sam
metsmjuk 
smidig och 
vacker hy, 
gör hals 

och händer 
hvita oc h 

mjuka. 
Dess milda 
crêmelik-
nande löd-
der utgör 
en verklig 
balsam för 

huden 

Pris 60 öre. 

Fl 
en ställning framför 

alla andra toalett

tvålar. 

Ett sakkunnigt omdöme: 
På Konst- och Industriutställningen i Norr

köping 1906 väckte Florodol-Tvålen be
rättigad uppmärksamhet och på grund af pris
juryns utlåtande: "för utmärkt god tvål" till
delades den därstädes högsta utmärkelse: 

Guldmedalj. 



A N NONSER skola vara inlämnade till 
Expeditionen senast fredag för att 

kunna införas i följande veckas nummer. 

LEDIGA PLATSER 
BARNSKÖTERSKOR, utbildade, er
hålla anställning genom Arbetsförmed
lingen. Hufvudkontor : Regeringsgatan 
113. Afdelningskontor : Högbergsg. 37. 
Expeditionstid kl. 9—4, lördagar 9—2. 
Rikstel. 40 47. Pe rsonlig inställelse. Be
tyg böra medtagas. »Anlita närmaste 
kontor]» 
14 à 16 ARS FLICKA från godt hem, 
frisk, gladlynt och enkel, van vid 
landet, erhåller genast mot lön och 
fritt vivre lätt plats att deltaga i, 
husliga sysslor i två personers hushåll 
i herrgård i Södermanland. Svar med 
foto (som återsändes) till »Söderman
land» under adr. S. Gumselii Annons-
hvrå, Stockholm, f. v. b. 
LÄRARINNA. En ung flicka, som har 
genomgått 8-kla-ssigt läroverk, och har 
anlag för att undervisa, äfven i musifc 
kan till hösten få anställning å egen
dom i Halland, nära västkustbanan. 
Endast en elev, en 8-årig flicka. Svar 
märkt »E. P.», Iduns exp., Sthlm. 

Två elever 
emottagas i Gobelinväfnad och växt-
färgning. Amelie Ejrestad, Arvika. 

Examinerad sjuksköterska 
med praktisk utbildning vid lasarett 
och epidemisjukhus erhåller plats vid 
järnverk den 1 inst. aug. Årslön 800 kr. 
kontant, fri bostad, vedbrand oöh lyse. 
Ansökningar, åtföljda af präst- och 
läkarebetyg, torde före den 24 juni 
insändas till Kockums Järnverk, Kal
linge. 

Sjuksköterskeelever 
mottagas å Kustsjukhuset på Styrsö 
(vid Västkusten). Kursen förberedan
de, räcker ii m ån. Lediga platser i 
sommar. Afgift 80 kr. pr mån, för allt. 

UNDERVISNINGSVAN guvernant obe-
hindradt talande tyska och franska 
önskas till hösten till tyst herrgård 
i Södermanland att undervisa en liten 
flicka i 3 klass kurs och musik. Lön 
600 kr. och fri resa. Svar till »God 
familj», Iduns exp., Stockholm. 
ELICKA, frisk, hurtig och gladlynt 
samt väl kunnig i enklare matlagning 
och villig att deltaga i alla i ett 
hem förekommande göromål, erhåller 
genast god anställning i bättre familj 
i Stockholm. Den sökande bör vara 
cirka 25 år och helst hafva någon 
vana att på egen hand sköta ett 
hushåll. Begynnelselön 25 kr. Ansök
ningar åtföljda af betyg eller ref. 
samt foto insändas till »Kaptensfru», 
Iduns exp., Stockholm. 
EN BILDAD, barnkär och anspråkslös 
flicka, villig att med fruns hjälp sköta 
hushållet (ej skurning) och 17 mån. 
gosse, får god plats i ingeniörsfam., 
boende å Lidingön utanför Stockholm. 
Svar till »Sällskap och hjälp», Iduns 
exp., Stockholm. 
EXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA, van 
vid sinnessjukvård, erhåller plats som 
ansvarig öfversköterska vid Uppsala 
hospitals mansafdelning. Lön 648 kr. 
pr år, fri bostad, tjänstekläder samt 
I klassens kost. Den som förut varit 
anställd vid statens hospital, med väl 
vitsordad tjänstgöring, äger företräde. 
Ansökan åtföljd af betyg ställes till 
Öfverläkaren, Hospitalet, Uppsala. 
PIANOLÄRARINNA kan > mot fritt 
vivre genast komma i bildad familj 
vid Västkusten, önskvärd : 1 tim,m es 
dagl. undervisn. och lite deltag, i 
hushållet. Eget rum, familjemedlem. 
Svar till »Salta bad», S. Gumaïlii An
nonsbyrå, Göteborg. 
I ANGERMANLÄNDSK landsort finnes 
för nästa läsår plats för barnkär lä
rarinna med utbildning fr. Högre Lä
rarinneseminarium eller motsvarande 
kompetens, att undervisa 4 barn i 
ålder 8—.13 år. Svar med betygsaf-
skrifter, löneanspråk samt ref. insän-
das till »A. N.», Bjästa p. r. 
LÄRARINNA. För nytt pedagogiskt 
företag önskas väl kvalificerad lära
rinna, helst med erfarenhet från sam
skola. Närmare underrättelser genom 
Fru Nina Anderson, Västerås, och Frö-
ken Signe Wolter, Trollhättan. 
KOKERSKA, välrekommenderad och 
kunnig, erhåller god plats i liten fa
milj. Betyg och löneanspråk sändas 
till Doktor Aug. Sandvall, Gränges
berg^ 
EN BÄTTRE ung flicka som har an
svarskänsla och är verkligt barnkär 
erh. plats d. 1 juni i bild. fam. i 
Stockholms närhet att sköta en liten 
gosse (3 år) mot fritt vivre och eget 
rum. Svar med utförl. upplysn. och 
foto. till »Sympatisk familjemedlem», 
Iduns exp. f. v. b. 
BITRÄDE till landthushåll önskas nu 
genast. Familjemedl., lön. Svar till 
»Arbetsam—Gladlynt», Östersund p. r. 
FLICKA, allvarlig, stilla o. arbetsam, 
som vill utföra husl. görom. hos mindre 
stadsfamilj erhåller god plats omkr. 
15 näst aug. Svar med rek.. och löne
anspråk till »Familjemedlem T.», Iduns 
exp., Stockholm. 
FÖR treflig bättre flicka skicklig i 
matlagning och andra husliga sysslor 
finnes plats i Stockholm hos änke
fru med två döttrar, en fullvuxen och 
en i skolåldern. Sykunnighet erfor
dras. Till gröfre göromål alltid hjälp. 
Svar »Bra plats», Iduns exp, 
DUGLIG FLLCKA, helst troende, kun
nig i ma ti., vanl. strykning, får plats 
i familj vid badort, Fritt vivre, fria 
bad. Svar med rek. och lönepret. till 
»Fil D:r», adr. Th. Svensson, Mäster-
samuelsgatan 64, Stockholm. 

Sjuksköterskeplatsen 
vid Långaryds epidemisjukstuga och 
försörjningshem, att tillträdas den 1 
nästa juli, sökes hos kommunalnämn
den före den 14 juni.. Lön 500 kr. 
jämte fri bostad och vivre. Ansök
ningar åtföljda af betyg insändas till 
kommunalnämndens ordf. adr. Långa-
ryd, hvarest upplysningar äfven kun
na erhållas. 

Långaryd den 12 maj 1913. 
-KOMMUNALNÄMNDEN. 

Sköterskeplatsen 
vid Porjus kraftverksbyggnads sjuk
stuga är ledig. Nytt tillträde 15 juni. 
Ansökningar med lönepret., skol- och 
sjukvårdsbetyg, foto och ref. skola 
insändas före den 26 maj. 

Porjus i maj 1913. 
ARBETSCHEFEN. 

Platsen som öfversköterska vid Pi
teå länslasarett är ledig att tillträda 
den 5 inst. juli. Operationsvana oef-
tergifligt villkor. Lön: kr. 700 pr 
år, jämte pens ions bidrag, fri bostad 
och kost. Ansökningar insändas senast 
5 juni till Lasarettsläkaren. 

van vid mönsterritning och stickning 
får plats. Svar med foto och betyg 
till »Tapisseriaffär», Sv. Telegramb., 
Sthlm f. v. b. 

Till bitr. förestånderskeplatsen mot-
tages ansökan, åtföljd af frejd-, lä
kare- och tjänstebetyg intill den 4 
nästa juni af öfverläkaren. 

Duglig flicka, 
kunnig i handarbeten och sömnad 
och med anlag för mönsterritning 
får plats. Svar med foto till »Ta
pisseriaffär», Sv. Telegramb., Stock
holm f. v. b. 

Flicka> 
kunnig i matlagning och bakning får 
plats såsom kokerska i fabrikssam
hälle på landet 1 juni. Betyg och 
foto till Fru Löwenadler, Smålands 
Anneberg. 

PLATSSÖKANDE 
STADGAD PRÄSTDOTTER önskar plats 
som hjälp och sällskap åt äldre ensam 
dam eller sjuklig husmoder. Goda 
betyg. Svar till »Pålitlig», Tingsryd 
P- r. 
BÄTTRE 18 års flicka, som genom
gått. hushållsskola, önskar från 1 juli 
att under god husmoders ledning del
taga i skötseln af ett hem, helst där 
jungfru finnes. Svar till »O. U. 1913» 
under adr. östgöta Bladets kontor, 
Vadstena. 
UNG WIENERSKA önskar undër som
maren plats hos fin familj. Är jmusika-
lisk samt behärskar franska, engelska, 
är äfven något hemma i svenska och 
italienska. Svar utbedes till »G. R.», 
Iduns exp. 
UNG FLICKA, som i juni månad ge-
nomg. åttakl. läroverk önskar mot 
fritt vivre komma till landtegendom 
för att undervisa barn. Bästa ref. 
Svar till »Glad och villig 18-åring», 
Iduns exp., Stockholm, 
SOM SÄLLSKAP och hjälp, äfven i 
hush., önskar bättre, anspråkslös 
flicka följa dam eller mindre familj 
till badort. Svar före 28 dennes till 
»27 år», Vadstena p. r. 
EXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA öns
kar privatvård. Äfven van vid sinnes-
vård. Svar till »Hulda», Iduns exp. 
MOT ATT DELTAGA i hemmets syss
lor önska två systrar från medio af 
juni sommarvistelse på större herr
gård, egendom eller pensionat. Väl 
kunniga och villiga i allt hushålls
arbete samt sömnad. Svar märkt 
»Hemsköterskor», Iduns exp., Stockh. 
SOMMARKONDITION önskar elemen-
tarbild. folkskollärarinna att under
visa barn eller att vara till hjälp 
och sällskap i hushållet. Är frisk och 
stark. Har arbetslust. Svar till »Som-
maren 1913 E.», Iduns exp., Sthlm. 
SOM INFORMATOR und. någon tid i 
sommar önsk. lärarinna vid 6 kl. real
skola anställn. Gladt, bestämdt sätt. 
Svar till »Fina betyg», Iduns " exp. 
JUNGE gebildete Deutsche sucht 
Platz in gutem Hause als Gesellschaf
terin und zur Erteilung deutschen Un
terrichts. Svar till »Maj 10», Iduns 
exp., Sthlm, 
24-ARIG FLICKA från godt landthem 
önskar plats som husmoders hjälp 
och sällskap. Är kunnig i matlagning 
och alla hemsysslor. Lön önskas, samt 
anses som familjemedlem. Svar till 
»Esther», Postkontoret, Linnégatan, 
Stockholm. 
PLATS önskas å kontor eller i familj 
där skrifgöromål förekomma af bättre 
flicka.. Har förut innehaft plats å 
häradsskrifvarekontor och advokatkon
tor. Kunnig i maskinskrifning. Goda 
betyg finnes. Svar till »Skötsam» inom 
åtta dagar till Iduns exp., Sthlm. 
ELEV vid folkskoleseminarium önskar 
under ferierna (15 juni—15 aug.) mot 
fritt vivre eller någon lön plats i 
bildad familj (helst i Dalarne eller 
Värmland) att läsa med några mindre 
barn. Svar till »3 :dje-klassist, 20 
Skara p. r. 

STUDENTSKA, undervisningsvan, öns
kar under sommarferierna fr. o. m. 
1 juli lärarinneplats eller annan lämp
lig sysselsättn., helst i naturskön 
trakt. Svar till »20 år», Iduns exp. 
BÄTTRE FLICKA som genomg. fack
skola önsk. plats som hushållsfrk. 
Svar t. »Genast», Postk. Vasag., Sthlm. 

Lärarinna 
önskar under två af sommarmånaderna 
undervisa barn, som, skola komplettera 
till samskolans lägre klasser. Fritt 
vivre och fria resor önskas. Svar till 
>Sommarkondition», Iduns exp. f. v. b. 

Husförestän darinnepla t s 
sökes. Goda rek. Svar till »1878», 
Umeå p. r. 

Svensk sjukgymnast 
önskar plats för sommarmånaderna så
som assistent eller i familj. Talar fly
tande tyska. Svar ombedes till K. 
Christensen, Adolfstr. b4, Kiel, Tysk
land. 

En 19-årig göteborgska 
önskar plats på herrgård eller i någon 
bättre familj på landet som barnfrö
ken eller som sällskap och hjälp. Lön 
önskvärd. Svar till »Familjemedlem», 
Kiosken, Vasaplatsen, Göteborg. 

INACKORDERING för nästa läsår i 
bildad fam. för en eller två unga 
flickor (deladt rum). Centralt läge. 
Goda ref. Svar till fru Lönegren, 
Kungsgatan 48, Sthlm. 

PA VACKER EGENDOM, vattenrik 
trakt, förort Berlin, finna ungdomar 
godt och trefligt hem i bild. tysk fam. 
frun svenska. Bästa sv. ref. Frau 
Zesch, Neue »Ziegelei», Königswuster
hausen. 
MOT ferieläsn. önsk. skolflicka fri 
vistelse under ferierna i bättre fam. 
på landet. Svar märkt »Ring I», I duns 
Iduns exp., Sthlm. 

REKREATION. I skogrik, naturskön 
trakt i södra Västergötland kan in
ackordering mot moderat pris erhål-
las. Svar till »E. E.», Kinna p. r. 
FÖR 10-årig gosse önskas inackorde
ring på landet i god familj med un
gefär jämnåriga barn under juni och 
juli, ej alltför långt från Stockholm. 
I prästgård eller hos lärarefamilj före-
drages, där event, ferieläsning kan 
ordnas. Svar till »A. I.», Iduus exp. 
MUSIKALISK lärarinna önskar inac
kordering i treflig familj på landet. 
Gifver lektioner i musik om så öns
kas, samt helst där en flicka till 
kan få inackordering på kortare tid. 
Svar till »Treflig sommar», Örebro p. r. 
INACKORDERING önskas genast för 
15 års flicka i prästgård eller lärare
familj på landet där ungdom finnes. 
Undervisning i vanliga skolämnen öns
kas. Pris omkring 60 kr. i månaden. 
Svar fortast möjligt till Postbox N :r 
52, Stocksund. 
I NATURSKÖN trakt i södra Helsing-
land, mottages under sommaren in
ackorderingar (helst damer) för längre 
eller kortare tid. Godt bord. Billigt. 
Bad och skogsluft. Förfrågningar be
svaras tacksamt af fru Anna Adam, 
Nygården, Bollnäs. 
KAMRAT till egen 10-årig dotter i 
1 :sta klassens kurs enl. Nyköpings 
Elementarläroverk kan till hösten i 
godt hem få undervisning privat mot 
mycket billig afgift. Om så önskas 
lämnas äfven undervisning i musik. 
Moderlig vård och tillsyn garanteras. 
Ref. finnes. Svar till Aug. Andersson, 
Eriksdal, Bogsta. 

God sommarinackordering 
å villa invid Engelholm. Strandbad vid 
Skelderviken. Vackra skogar. »Villa 
Solbacken», Engelholm. Rt. 208. 

Sommargäster ! 
God och billig inack. erbjudes efter 

1 juni i härlig skogstrakt vid vacker, 
trafikerad sjö. Enkelt landtlif, hvila 
och luf tombyte. Svar snarast till 
» II e mtrefnad», Undenäs. 

Sommarinackorderingar 
nu och helpensionärer till hösten mot
tagas vid Lärarinnehemmet H ä ger-
s t a d ,  a d r .  S o l f v e s t a .  

Föräldrar. 
I godt hem får barn i skolåldern 

inackordering. God och vänlig till
syn gifves. Bästa ref. Svar till »Höst
terminen 1913», Iduns exp., Sthlm. 

O M  A L L A  V I S S T E  

hurgodt 1 ^ hälso-

och 

liniHHIimiH111 

vanligt kaffe blir, då det blandas 
med VICTORIA-KAFFE, s kulle de 

alltid använda detta utmärkta 
kajfetillsättningsmedel. 

V I C T O R  I  A - K A F F E  
är verkligen välsmakande och i 
motsats till vanligt kaffe äfven nä» 
rande samt upphäfver till stor del 
det .vanliga kaffets hälsofarliga 
egenskaper. Blanda därför Edert 
vanl. kaffe med VICTORIA-KAFFE 
från Per Fricks Fabriker, Malmö. 

Konserveringskurs pr korrespondens 
under tiden juni—september. 

Denna kurs avser, att på billigaste och mest praktiska sätt bringa känne
dom om konservering och anrättningar av frukt, bär och grönsaker. Obs.! Kur
sen bereder möjlighet för envar att i sitt hem deltaga däri, enär undervisningen 
meddelas pr post. Hederspris och lssta pris vid Kgl. Landtbruks-Akademiens 
konservutställning 1912. l-.sta p ris vid Husmoderns kalenders 1913 pristäfling i 
ämnet "Användning av frukt i hushållet". 

Begär prospekt med intyg från deltagare 1911 och 1912. 
Fru Elna Pehrsson, Brunsbo, Bedinge. 

(Elev av Kgl. Hovlev. R. o . V. Leksell). Rikst. 4. 

Örebro Kindergartenseminarfum. 
Silfvermedalj å Örebroutställningen 1911. 

Ettårig, teoretisk, praktisk kurs för atbildande af ledarinnor o. l ärarinnor 
vid Kindergarten, hem, barnkrabbor, barnhem m. m. Höstterminen börjar 17 
sept. kl. 1 f. m. Goda platser anskaffas. Prospekt och upplysningar genom 
iöreståndarinnan, fröken Maria Kjellmark, Oskarsparken 7, Örebro. 

utanför 

Linköping Språk- och Hushållsskolan Fleurie 
börjar nytt arbetsår den 1 nästk. sept. Undervisning meddelas i franska och 
engelska språken, i kläd- och linnesömnad, väfning, matlagning samt i alla 
inom ett hem förekommande göromål. Prospekt sändas på begäran. 

Rosa Lönnies. 

OLGA SCHULDHEIS' 

Praktiska Fortsättningskurs 
föp unga flickor 

å Fogelsta gärd (invid Bornsjön) 

mottager högst sexton unga flickor endast på helt arbetsår (l:sta sept.— 
20 dec., 20 Jan.—1 juni.) Pris för kurs kr. 1,000. 

Undervisning meddelas i hemmets alla sysslor, såsom: matlagning, 
bakning, konservering, sömnad, hemmets vård. Dessutom lämnas under
visning i väfning, slätväfnad och konstväfnad samt väfvars uppsättning. 

Föreläsningsvis meddelas undervisning i födoämneslära, hygien, barna
vård, hemmets bokföring och väfnadsteori. Prospekt, ref. och närmare 
upplysningar genom skolans föreståndarinna OLGA SCHULDHEISm 

Adr. Fogelsta, Tumba. Rikstel. Tumba 114. 

Lämpligaste madrassen, till landsflyttningen är 
€* Systermadrassen 

Den är hygienisk, lätt, behaglig och varaktig. 
Intyg från sjukhus och läkare m. fl. stå till förfogande. 

Beskrifning och priskurant på begäran gratis och franko. 

A.-B. Stockholms Vaddfabrik, 
LILJEHOLMEN. 

Fabriksbod Jakobsbergsgatan 14. 

Snap hjälp 
mot Engelska sjukan, 
som bryter ut vid alla å ldrar intill 40 
år, fås med utvärtes medel af under
tecknad, som har 15 års praktik 1 
Engelska sjukans behandling. 

De mest framträda nde symptomerna 
äro blodfattigdom, slappa armar och 
ben, gnatigt lynne, ingen sömn, ingen 
aptit, somliga äta mycket, men magra 
ändå, kroppen blir upplöst 1 slem som 
stockar sig i lederna och medför kyla, 
kläda och ut slag. Blir ej slemmet ut-
rensadt uppstår som följd däraf gikt, 

reumatism, bleksot, struma eller brytes kro ppen sönder. Personer som års
vis legat på lasarett men e j blifvit botade hafva genom mig blifvit fullständigt 
återställda till hälsan. Ingen behöfver resa hit. Beskrif symptomerna. Sneda 

I lemmar kunna bli återställda. Bref besvaras mot dubbelt porto. 
Tusentals intyg finnas från såväl äldre som yngre. 

N. Mårtensson, Malmö K, Rundelsgataa S. 

Före Efter 
behandlingen. 

Vackia, billiga Schweizerbroderier! 
och klädningar erhålles genom fru 
Beate Timberg, Alvastra. Agent för 
Wappler & Grab. St. Gallen. Rikhal-
tig protkollektion franko. 

lî-a 

Ny katalog sändes gratis och franko 
Modernaste afpassade klädningar. 

Svenska Honstvatnadsaftären, BjBmlunila. 
Prenumerera pä Barngarderoben! 

KÖP SVENSKA DAMSATSEN 1913. 
Kostar endast Kr. 5,55. 

INNEHÅLLERI 
En DAMHATT fö r sommaren, av 

grovt linne. Värd 2.- kr. 
En DAMBLUS av vit. tndislcmoll. 

rikligt besatt med spetsar. Mo
dern façon. Värd 2,50. 

Fem meter äkta SILVER-MUSS-
L1N till hel klädning, 75 cm. brett. 
garanterat tvättäkta, finnes i mo
derna, randiga, prickiga eller blom
miga mönster. Värd 4.50. 

Svenska Damsatsen är värd minst 
9,— à 10.— krr 

Om ej till belåtenhet får satsen 
returneras och pengarna återsän
des. 

Strâlin & Persson, Korsnäs. 
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En Smyrna- 3 meter läng pi 30 m. fi. 
2 meter bred pi 20 cm. i, 

sändes ïraktfritt till alla lduns läsare för endast 17 kr. & 75 öre. 
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Det är naturligtvis icke 
en äkta Smyrnamatta, ty 
då skulle den kosta flera 
hundra kronor, men den 
är så väl imiterad, att 
endast en fackman kan 
skilja den från en äkta. 

Mattans vikt är 6 */, kilo 
och den är så tjock, att 
foten liksom sjunker ned 
i den när man går öfver 
mattan. 

Bottenfärgen är vinröd 
(en särdeles djup, vacker, 
varm färg). 

Bården kring mattan är 
flerfärgad. Därför kan maitan 
brukas hvar som helst, oaf-
sedt hvilken färg 
möblerna ha och i 20 år 
kan en sådan matta hålla sig 
och vara en prydnad för e tt 
hem. Mattan är likadan 
på båda sidorl Priset 
för denna matta är vanligen 
minst 25 kronor, men de flesta 
affärer ha ej detta hållbara 
och vackra mönster. 

'ii.i/ij//At'.W.V.X" 

www«" 

Försäljningsvillkor: 
Vi sända Eder varan solidt packad 

— ïraktfritt pr efterkraf. 
Obs. I Därest Ni ej bl ir fullt be

låten med varan, bedes Ni returnera 
den på \år bekostnad. 

Vi återbetala i s å fall he la be
loppet plus refurfrakten. Så lunda ikläda 
vi oss hela risken. 

Var god sänd inga pengar i förskott. 
Det enda vi begär af Eder är, att 

Ni sä nder oss vidstående beställnings
sedel med tydligt namn och adress 

inom 14 dagar från tid

ningens datum. 

u DAELLS V1IIIIS, 

DAELLS VARUHUS, M almö, 
Vestergatan 12. Rikst. 50 o i .  

torde sända fraktfritt m ot efterkraf: 

st. Smyrnamatta . . . . à kr. 17 .75 
(storlek 270X180 cm.) 

st. Smyrnamatta . ... à kr. 86. 80 
(storlek c:a 4 met. lång o. 3 met. bred). 

Hela b eloppet jämte returfrakten återfordras 
om ej till belå tenhet. 

i Namn: 

Adress : 

Det bästa läkemedlet är 

f\m BRö5TKflR/WELLER 
Enda tillverkare A.-B. N issens Manu

facturing, Norrköping. 

Gymnastikdirektörsexamen 
aflâgges efter 2-årig kurs af kvinnliga 
elever vid 

Ny kurs börjar 14 sept. 
Prospekt gen. kapten J. Thulin, LUND. 

Göteborgs 
Gymnastiska Institut 

Göteborgs Arkader,Göteborg, 
längsta o. fullständigaste spe

cialkurs i Sjukgymnastik o. Mas-
sago* Nästa läsår börjar den 12 sept. 

Begär prospekt)! 

Doktor k. Kjellbergs 
kars i m assage och sj ukgymnastik. 

Begär prospekt! Stockholm.. 
Miatersamuelsgatan TO. 

Malmö Privata Förlossningshem. 
Tel. B919. H enrik Smithsg. 1. 4 o. 5 vån. 

1 Prospekt sändes. 

Hårnät. 
Pröfva Svenska Hårnätsimpor

tens nät. Adress: Stockholm Y a. 

KRONAN AF ALLA HARVATTEN 

I8,PLACE VENDOME PARIS 

Bevarar o. stärker 
hårväxten. 

FÅS ÖFVERALLT ED.PINAUD 

MOMENTAN. ££"$ 
bår och skägg. Är för hälsan oskad
ligt. Verkan ögonblicklig. Fäller ej 
rid tvättning. Pris 5 kr. pr sats. 

Ziwsrtz Eft*., Göteborg, 
Återförsäljare rabatt. 

Röda /tänder 
o. ömkylda fötter botas lämpligast denna 
årstid med "Gull", erkändt oöfverträf-
fadt. I parfymaff. i Sthlm o. landsort. 
samt hos Wilh. Becker, Sthlm, à 1 kr. fl. 

Javana Lelu 
det bästa medel för erhållande af 
långa ögonfransar och tjocka ögon
bryn. Pris 6 kr. 

Franska Parfym magasin et, 
21 Dr ottningg. 21, Sthlm. Hofleverant. 

Vårda hyn! 
(Majorskan Edmann.) 

Cffiffo Jdôaio gör hy, hals och hän
der vackra. Fin parfym 2.50 

Poudro do Rix ådoalo, utsökt och 
oskadljgt ansiktspuder 3.— 

Rynktlhktup förminskar rynkor, gör 
hyn ungdomligt skär 8.25 

Ghampo/nff renar fullt, borttager 
mjäll, ger glans 2.— 
Absolut oskadligt enligt handelske-

aiist. I parti och minut hos 

Franska Parfymmagasinet, 
Hofleverantör. 

21 D rottninggatan 21, Stockholm, 

samt i d e förnämsta p arfymaffärer. 

Oatlne - Crème 
är det förnäm

sta medlet att sky vi
da huden för köl
dens skadliga inve r-
kan. Denna kraftiga 
snöhvita naturpro-
dukt-extrakt af ran 
hafre renar porerna, 
läker huden o. hyn 
blir vacker o klar 
Åkta endast i hvit 

burk med grönt lock The Oatine C:o. 
London. Oatine-Crème sälj es efter tull
förhöjningen till 1.50 o. B kr. pr burk 
samt Oatine-Tvål, Oatine-Puder o. Bal
sam säljes öfverallt o. hos A. W. Nor-
ding, Biblioteksgatan 11 o. Drottning
gatan 68, S tockholm. 

fcûRTMECûM 

Mot grått hår. 
Enda fullt tillförlitliga oskadliga me-

iel »om âtergifver här och skägg dess 
ursprungliga färg. Pris 5.50 + porto. 
Endast i Fanny Gelins Parfymmagasin, 
• Malmtorgsg., Sthlm. Kungl. hofl, 

VINOLIA 
Tvhki:Pi\f/ynicr och 
Toalett -Artiklar. 

1 

De sotrt med rätta äro stolta öfver 
sin blomstrande hy använda Vinolia, 
tv de veta, att Vinolia aldrig kan 
skada densamma. 
verka välgörandé. 

utan 
& 

endast 
& J« 

Vinolia Generalagenturs 

Skepparegatan 6, STOCKHOLM 0. DJ. 

IllLIP HOLMQUIST! 
Handelsinstitut, Göteborg. 
• 300—400 elever årl. 15—20 akade-
I miskt och praktiskt bild. lärare. 

Begär vårt 40-sid. ill. program. 
örnämstasprAkinstitut. 

Höstterm. börj. 15 aug.| vårt. 14jan. 
Sommarkurs 2 mai—81 juli. 

Råsunda Förstadssamhälle, 
bjuder icke på en otillfredsställande kompromiss mel
lan fordringarne på storstadens förmåner och landets 
behag; samhällets snabba och goda kommunikationer 
med hufvudstaden, de billiga hyrorna i modernt in
redda bostäder, möjligheterna till promenader och fri-
lufislif i täck, omgifvande natur — allt tillsammans skänker 
den fulla trefnad och tillfredsställelse, hvars hemlighet är, 
att man i detta lilla iugna samhälle har känslan af ait man 
äger det väsentligaste af både stads- och landtlifvets 
fördelar. 

Frän YSTAD-
användes YVY 

•HAPARANDA 
tvål. 

Säljes i hvar je välsorterad parfym- ocb s 
herrekiperingsaffär för 50 öre pr st. j 

Osterlin & U lrikssons Kem. Tekn. F abrik, 
-  Y S T A D  -

Fås på apoteken. 

Bästa järnmedel 
utmärkt styrkande. 

Apoteket Lejonet, Malmö. 

•  I l l  t  

bereder man bäst 

ifMAGGP Buljong-lamingar 

usnufi to, Mim. 
Telegrafadress : Kasskomp, 

Rikstelefon 2002. 
Specialtillv. : "Wellwoven**, 

högsta kvalité af tyger i svart 
blått, grått tillhandahålles ge. 

nom herrar engrossister o. klädeshandl 

-u2li 

I dun utgipes denna 
vecka i A och B. 

Wilh*]m«*nna ttnlrtr A - "R flthlm 1913 


